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Column 

Toenemende invloed 
Eerste Kamer geen 
tijdelijk verschijnsel 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 
mr. dr. A. Postma 

Een analyse van de werkzaamheden van de 
Eerste Kamer brengt een aantal interessante 
aspecten naar voren. Op het terrein van de 
wetgev1ng zijn in de periode 1983 tot de
cember 1984 in meerdere wetsvoorstellen 
fouten geconstateerd. In zeven gevallen 
zegde de regering een novelle toe op inhou
delijke gronden of vanwege misstellingen. 
Viermaal beloofde het kabinet reparatie van 
m1sstellingen biJ nota van wijziging in een 
nog biJ de Tweede Kamer aanhangig wets
voorstel. En in vijf gevallen gaf het de fouten 
wei toe, maar werd geen reparatie toege
zegd aangez1en het om drukfouten ging. 

Waar het een uitsplitsing over de departe
menten betreft, spant het departement van 
B1nnenlandse Zaken de kroon: in zeven 
wetsvoorstellen wees de Eerste Kamer fou
ten aan. Als voorbeeld moge hier worden 
gewezen op de Wet Gemeenschappelijke 
Regel1ngen waarin de Senaat tientallen fou
ten opspoorde. Nog opmerkelijker is het 
zogenaamde Correctiewetje, bedoeld om 
onjuistheden in enkele wetten betreffende 
gemeentelijke herindeling te herstellen. Nu 
bevat dit Correct1ewetje zelf ook weer een 
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aantal fouten, zodat de regering tot herstel 
hiervan ook weer een novelle moest ln
dienen. Voor iets dat- bij grotere nauwkeu
righeid - In een keer geregeld had kunnen 
worden, zijn nu n1et minder dan drie wets
voorstellen nodig. 

Behalve op het terrein van de formele wet
geving wordt de rol van de Eerste Kamer 
ook sterker op dat van de materiele wetge
ving: de regeling bij algemene maatregel van 
bestuur. lndien in wetsvoorstellen bepaald 
wordt dat een a.m.v.b. 'voorgehangen' 
wordt bij de Tweede Kamer, heeft de Eerste 
Kamer de laatste tijd afgedwongen, dat dit 
voorhangen ook biJ haar zal gesch1eden. 
Ook nota's en ontwikkelingsplannen worden 
in toenemende mate voorgelegd aan de Eer
ste Kamer. 

De vraag rijst hoe bovengeschetste ontwik
kellng moet worden geduid. Past deze meer 
geprofileerde rol van de Eerste Kamer wei in 
het beeld van terughoudendheid dat de Se
naat volgens velen zou d1enen te vertonen? 
lk zou hierover het volgende willen opmer
ken. Art1kel 85 van de Grondwet draagt de 



Eerste Kamer een taak op in het wetge
vingsproces; de volgende artikelen implice
ren de bevoegdheid een door de Tweede 
Kamer aangenomen wetsvoorstel te verwer
pen. Uit de Grondwet zelve is mij geen be
paling bekend die de Eerste Kamer tot te
rughoudendheid zou dwingen. Eerder lijkt 
het uitgangspunt te moeten zijn dat wij de 
taak die de Grondwetgever heeft opgedra
gen aan de Eerste Kamer in voile omvang 
serieus moeten nemen. 
Ook de toegenomen bemoeienis met alge
mene maatregelen van bestuur en nota's 
past binnen de door de Grondwet aan de 
Eerste Kamer opgedragen taak. lndien im
mers op dit punt het terrein overgelaten zou 
worden aan de T weede Kamer zou de Eer
ste Kamer feitelijk een stuk wetgev1ng aan 
de Tweede Kamer Iaten. Deze ontwikkeling 
acht ik in strijd met de Grondwet. 
Met betrekking tot de controle van het rege
ringsbeleld is de rol van de Eerste Kamer 
aanmerkelijk minder geprofileerd. Maakt zij 
van het zogenaamde individuele vragenrecht 
regelmatig gebruik, met betrekking tot het 
interpellatierecht is dit in vee\ mindere mate 
het geval: na de Tweede Wereldoorlog heeft 
de Senaat er slechts tweemaal gebruik van 
gemaakt. 

Welke oorzaken kunnen nu aangegeven 
worden voor de toegenomen invloed van de 
Eerste Kamer? In de eerste plaats moet 
gewezen worden op de mogelijkheden die 
als vanzelf ontstaan indien de regering en de 
Tweede Kamer fouten maken tijdens het 
proces van wetgeving. Voorts moet de wer
king van een gedetailleerd regeerakkoord 
niet worden onderschat. De Eerste Kamer, 
die - formeel althans - niet aan een regeer- . 
akkoord gebonden is, beschikt - ook weer 
formeel - over meer speelruimte om te rea
geren op veranderende politieke omstandig
heden dan regenng en Tweede Kamer. In de 
derde plaats weet men vanuit de samenle
ving in toenemende mate de weg naar de 
Eerste Kamer te vinden, zoals bijvoorbeeld 
bij wetsvoorstellen tot gemeentelijke herin
deling. 
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Zal nu de toegenomen invloed van tijdelljke 
aard blijken te zijn? Aandacht verdient in dit 
verband artikel 55 van de n1euwe Grondwet, 
luidende als volgt: 'De \eden van de Eerste 
Kamer worden gekozen door de \eden van 
provinciale staten. De verkiezing wordt, be
houdens 1n geval van ontbinding der kamers, 
gehouden binnen drie maanden na de ver
kiezing van de I eden van provinG! ale staten'. 
Door deze nieuwe bepaling wordt de at
stand tussen de Eerste Kamer en de bevol
king in Nederland kleiner en daarmede ook 
de legitimatie van de Eerste Kamer grater. 
Voorts zal z1ch regelmatig de situat1e voor
doen dat de Eerste Kamer de meest getrou
we afspiegeling is van de gevoelens van het 
Nederlandse electoraat. Voor het eerst zal 
dit het geval zijn in de zomer van 1987: de 
Tweede Kamer is dan samengesteld op 
basis van de verkiezingen van 1986, de Eer
ste Kamer op die voor de Prov1nC1ale Staten 
van 1987. 
Denkbaar is dat de pol1tieke meerderheid in 
de Eerste Kamer in 1987 een andere IS dan 
die in de Tweede Kamer. Het is op dit mo
ment nog onduidelijk wat daarvan de gevol
gen zullen zijn. Zeker lijkt echter te zijn dat de 
gesignaleerde toegenomen invloed van de 
Eerste Kamer geen tijdelijk verschijnsel is: 
een taakopvatting overeenkomstig het ada
gium: 'publiek recht is publieke pl1cht', ge
koppeld aan de grotere leg1t1matie die het 
gevolg is van artikel 55 van de Grondwet, 
doet eerder een grate mate van bestendig
heid vermoedenl 

RECTI FICA TIE 
. In de conclus1e van de column van vorige 
maand van de hand van mr. W.F. de Gaay 
Fortman, 'Laat de Antillen met rust', is een 
onjuistheid geslopen. De betreffende zin 
luidt: 'Nederland moet de Antillen en Surina
me de rust gunnen ... '. Deze zin behoort te 
luiden: 'Nederland moet de Anti lien en Aruba 
de rust gunnen om al hun aandacht te geven 
aan de oplossing van hun interne pro
blemen.' 
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Sociaal-cultureel 

Waar staat het CDA 
in de strijd tussen ideeel 
en commercieel belang? 

door K. Barendrecht 

Aan principiele bezinning over fundamentele 
normen en waarden die in het geding zijn, 
komt minister Br'1nkman 1n zijn ontwerp-Me
diawet nauwelijks toe. Op het moment dat 
dit artikel geschreven wordt, is de afloop van 
de parlementaire behandeling van de ont
werp-Mediawet nog niet bekend. Het zou in 
de voorgestelde vorm niet aangenomen 
kunnen worden, wat naar mijn mening ook 
het beste zou zijn. Maar ook dan is er aanlei
dlng ons rekenschap te geven van de tot 
dusver gevoerde discussie en de daarbij aan 
het Iicht getreden tegenstellingen. Deze te
genstellingen zijn voor een belangrijk deel 
fundamenteel van aard en vergen principiele 
bezinning. Minister Brinkman echter beroept 
zich eenzijdig op de 'politieke realiteit', die 
een compromis tussen 'standpunten' zou 
vergen. 
Het CDA zal met een dergelijke benadering 
niet kunnen volstaan. Van het CDA mag 
worden verwacht dat het de geleverde kri
tiek serieus neemt en zijn definitieve stand
punt zal bepalen tegen de achtergrond van 
de eigen doelstellingen. Dan kan de discus-

\ 
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K. Barendrecht (1924) is journalist. 
Sinds enkele jaren is hij beleidsmede
werkervan het CNV, o.m. belast rnet 
het mediabeleid. 

sie wellicht ook worden verbreed tot soort
gelijke tegenstellingen die zich voordoen bij 
het overheidsbeleid ten aanzien van terrei
nen als het onderwijs, het welzijnswerk en de 
sociale zekerheid. Ook daar wil men graag 
weten wat men van het CDA kan ver
wachten. 

Het ontwerp-Mediawet 
Van verscheidene kanten is erop gewezen 
dat het ontwerp-Mediawet en de overwegin
gen waarop het berust een geestelijke 
gespletenheid vertonen. Het is een stuk met 
twee zielen. Enerzijds bevat het een toene
mende overheidsinvloed op het particuliere 
initiatief waarop het omroepbestel berust. 
Aanvaarding van het wetsontwerp zal leiden 
tot gedetailleerde bemoeienis en overheids
dwang. Anderzijds stelt het voor delen van 
het publieke bestel te commercialiseren en 
commerciele initiatieven op omroepgebied 
te bevorderen. 
De toenemende overheidsinvloed - het 
woord 'verstaatsing' is al gevallen- komt in 
het volgende tot uiting. 
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- De overheid gaat zich, via het Commissa
riaat voor de Media, dat taken overneemt 
van de NOS, zeer breed maken in Hllver
sum. En zij trekt door de groeiende om
vang van regelgeving zeggenschap in de 
dagelijkse gang van zaken naar zich toe. 

- De overheid nestelt zich als 'gezagvoer
der' in het Facilitair Bedrijf en onttrekt dit 
in de praktijk nagenoeg geheel aan de 
invloed van de omroep. 

- Aan het samenwerkingsorgaan NOS 
wordt deels het particuliere karakter ant
nomen, terwijl het ook van taken en be
voegdheden wordt ontdaan. 

Deze 'verstaatsing' bedreigt de eigen ver
antwoordelijkheid van burgers en hun orga
nisaties en maakt hen in feite onmondig. 

De tendens tot commercialisering blijkt uit 
de volgende voorstellen: 
- Het Facilitair Bedrijf van de NOS moet 

commercieel gaan werken. Dit met ge
meenschapsgelden opgebouwde bedrijf 

' Ruim baan voor 
commerciele 
omroepactiviteiten 
ontkent de 
verantwoordelijkheid 
van burgers voor de 
omroeporganisaties. ' 

komt mede ter beschikking van het be
drijfsleven. 

- De mogelijkheid voor reclame, met name 
op televisie, wordt vergroot. Daardoor zal 
bij een gelijkblijvende omroepbijdrage de 
afhankelijkheid van inkomsten uit reclame 
toenemen. 

- De mogelijkheid voor op w1nst gerichte 
programma's wordt geopend. De moge
lijkheid van reclame op abonneetelevisie 
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staat open. Dit kan tot gevolg hebben dat 
het abonnementsgeld zal worden geredu
ceerd tot een symbolisch bedrag waar
mee dan in de praktijk de commerciele 
televisie zijn intrede zal hebben gedaan. 

Dit 'ruim baan geven' aan nieuwe, commer
ciele omroepactiv1teiten is 1n wezen een ant
kenning van de verantwoordelijkhe1d van de 
burgers voor de organ1saties die ons om
roepbestel vormen. Zij krijgen concurrentie 
van ondernemingen met een andere taak, 
zonder ordening of verantwoordingsplicht. 
Een en ander gebeurt onder de vlag van 
mondigheid van de burger, terw1jl de invloed 
van de burger tegenover die nieuwe organi
saties wordt gereduceerd tot de positie van 
consument. 

Nieuwe media 
Het gaat hierbij om de beheersvorm van de 
zgn. nieuwe media, dat wil zeggen vormen 
van commun1catie die door nieuwe techno
logische ontwikkelingen zoals computer, sa
telliet en kabel worden mogelijk gemaakt. 
Voor een zinvolle discussie is het nodig een 
duidelijk onderscheid te maken. Enerzijds 
ontstaan er nieuwe mogelljkheden voor 
dienstverlening: zowel rechtstreekse ver
strekking van zakelijke informatie door leve
rancier aan client (varierend van encyclope
dische kennis tot gegevens van reisbureaus) 
als het afdoen van betalingen en bestell;n
gen (waardoor woorden als telebankieren, 
teleshopping e.d. hun intrede in de Neder
landse taal hebben gedaan). In het alge
meen zal er weinig op tegen zijn op deze 
terreinen ruim baan te geven aan commer
ciele ondernemingen. 
Anderzijds zijn er nieuwe media als commer
ciele en abonnee-tv die via satell1et en/of 
kabel kunnen worden ontvangen. Deze me
dia kunnen de bestaande omroepen recht
streekse concurrentie aandoen, zonder te 
behoeven te voldoen aan allerlei voorwaar
den en bepalingen die voor het omroepbe
stel gelden. Bij ongebreidelde toepassing 
kunnen ze op den duur het Nederlandse 
omroepbestel ernstig ondermijnen. 
Zowel de NOS als de Omroepraad en afzon-
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derl1jke omroeporgan1saties hebben met ve
le argumenten aangetoond dat de overheid 
enerzijds teveel 1nvloed wil uitoefenen op de 
pnvate omroeporganisaties en hen in men1g 
opzicht vleugellam dre1gt te maken. Ander
ZIJdS vrezen zij een striJd met ongelijke wa
pens met de commerciele explo1tanten yan 
n1euwe media die zich met omroepacht1ge 
activ1te1ten gaan bez1ghouden 

Wat zegt 'Uitzicht'? 
lk deel deze vrees en voorz1e dan ook een 
situatie waarin vooral de levensbeschouwe
lijke omroeporganisaties gemangeld zullen 
worden tussen toenemende overheidsln
vloed en commere~eel belang. Hoe stelt het 
CDA zich daartegenover op? 
Het ligt voor de hand een begin van ant
woord te zoeken in de ideele doelstellingen 
van het CDA. Zo zegt deze partiJ in zijn 
onlangs aanvaarde verkiezingsprogramma 
'Uitzicht' fundamenteel te weigeren ziJn poll
tiek te baseren op het menselijk ego1sme. 
Daarna zegt het CDA (In de inleiding) dat het 
'meer ruimte wil scheppen voor de e1gen 
verantwoordelijkheid van personen en groe
pen' en dat 'mensen de kans moeten heb
ben vanu1t eigen visie en 1nspirat1e de sa
menleving kleur en vaart te geven'. 
Deze koers beargumenteert het prima1r 1n 
afweer tegen een 'uit zijn krachten gegroeide 
verzorgingsstaat', die 'veel problemen kreeg 
toegeschoven, welke eigenlljk als voorwerp 
van maatschappelijke zorg behoorden te zijn 
erkend'. 
Daarmee verzet het CDA zich duideiiJk tegen 
een te bemoe1zieke overheld In deze om
schriJving klinken oorspronkeiiJke christelijk
sociale en christen-democratische grondge
dachten van de soevereiniteit in eigen knng 
en het subsidiante1tsbeginsel met nieuwe 
overtu1gingskracht door. 'Uitzicht' onderkent 
echter ook dat n1et aileen een bemoe1zieke 
overhe1d, maar ook andere krachten uit de 
samenlev1ng de ru1mte voor de e1gen verant
woordelijkheld van personen en groepen 
kunnen bedre1gen. Daarom roept het ertoe 
op, te voorkomen dat weer andere vormen 
van overheers1nq vrll spel zouden kunnen 
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krljgen. Op verscheidene plaatsen in het ver
kiezingsprogram blijkt wat men daaronder 
verstaat. Zo worden in afzonderlijke hoofd
stukken maatschappelijke ontwikkelingen 
als professionalisering, institutionalisering en 
vooral econom1sering en commerc1alisering 
als van de maatschappij zelf uitgaande be
dreiglngen van een verantwoordelijke maat
schapplj onderkend en afgewezen. 
Hieruit vloeit een zeer wezenlijke taak voor 
de overheid voort. De overheid is in deze 
conceptie de bevorderaarster, de garant en 
de 'grensafbakenaar' van de rechten (en 
plichten) van de maatschappelijke ver
banden. 

Hoe nu verder? 
De hoofdlijn in deze gedachtengang is dui
delijk. Maar wei rijst meteen de vraag hoe 
men nu concreet verder gaat wanneer ge
wenste maatschappelijke ontwik.kelingen 
daadwerkelljk vanuit de maatschappij zelf 
worden bedreigd. 
Toegesp1tst op het mediabeleid: wat valt nu 
concreet van het CDA te verwachten wan
neer het pos1t1e moet kiezen 1n deze belan
genstrijd? Aan de hand van 'U1tzicht' kom ik 
daar niet uit en in het ontwerp-Mediawet van 
minister Brinkman vind ik er geen antwoord 
op. De m1nister beroept zich 1mmers eenzij
dtg op de politieke real1teit, die een compro
mis tussen standpunten zou vergen. Over 
de waarden en normen d1e daarbij zouden 
moeten worden gehanteerd, zegt hij weinig 
tot niets. 
lk zie dit als een ernstige omissie. In het 
mediabeleid is immers duidelijk sprake van 
een botsing van belangen als waar 'Uitzicht' 
op doelt. Speciaal de levensbeschouwelijke 
omroeporganisaties, als draagsters van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
als vertegenwoordigsters van grote bevol
klngsgroepen, voelen zich ernstig bedreigd 
door verdergaande overhe1dsbemoeien1s en 
door commerc1alisering van nieuwe med1a 
op omroepterrein. 
Een goed mediabeleid vergt een zorgvuldige 
afweging van tegenstellingen en belangen. 
Verdere discussie zal moeten uitwljzen hoe 
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serieus het CDA daarbij zijn eigen doelstel
ling neemt om 'meer ruimte te scheppen 
voor personen en groepen'. Hoe zal het 
omgaan met de moeilijkheden en vragen die 
het daarbij zal ontmoeten - zowel in de 
eigen doordenking als in de confrontatie met 
huidige of toekomstige coalitiegenoten? 

Dreigende ontaarding 
Een van de centrale problemen die zich 
daarbij voordoen ligt in de vraag of een 
bepaalde activ1teit ter hand moet worden 
genomen door organisaties van partlcipe
rende burgers zonder winstoogmerk, dan 
wei door op winst gerichte ondernemingen. 
Deze vraag weegt des te zwaarder naarma
te het produkt of de d1enstverlening nauwer 
raakt aan zaken, waar de eigen verantwoor
delijkhe1d van personen en groepen sterker 
in het geding is en met name wanneer het 
om grondrechten gaat. Het op zich nemen 
en realiseren van die verantwoordelijkheid is 
niet aileen een recht, maar kan ook zedelijke 
plicht zijn. 
Hoe bevordert nu de overheid, terwille van 
de meest wenselijke vorm van maatschap
pelijke ontw1kkeling, effectief de zelfverant
woordelijkheid van personen en groepen op 
die terreinen waar die zelfverantwoordelijk
heid geboden of gewenst is? Oat is de vraag 
waar het vooral om gaat - en niet of op die 
terreinen, of op onderdelen daarvan, geld 
valt te verdienen. Wanneer immers het 
winststreven voorop staat, is de kans op 
realisering van de eigen verantwoordelijkheid 
van de burgers zeer klein tot nihil. De drei
ging, dat het winststreven het doel van de 
dienstverlening gaat overheersen, IS grater 
naarmate er meer financien mee gemoeid 
zijn en het verwachte profijt grater is. Het 
gevaar van die overheersing schuilt in 'ont
aarding' van het maatschappelijke doel dat 
moet worden gediend. 
Op het terrein van informatievoorz1ening, 
meningsvorming en cultuuroverdracht kan 
dit funeste gevolgen hebben. De media 
dienen aan de pluriformteit aan opvattingen 
in de samenleving zo volledlg mogel1jk recht 
te doen, in beginsel ongeacht de vraag wat 
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het rendement is van aile onderdelen van het 
aan te bieden communicatiepakket. BIJ 
overheers1ng van het winststreven IS het ge
vaar reeel dat na een onderlinge concurren
tiestnjd de grootste en machtigste w1nt en 
financieel zwakkere groepen n1et meer tot 
hun recht kunnen komen. 
Nu is de omroep uitgerekend een terre1n 
waarop de maatschappelijke zelfverant
woordelljkheld in beg1nsel geregeld IS. In be
glnsel treedt thans de overheid slechts op 

' Bij de garantie van 
pluriformiteit is de vraag 
of winst valt te behalen 
ondergeschikt. ' 

als schepper van voorwaarden, is de om
roepbedrijvigheid in handen van maatschap
pelijke groepen zelf en IS ontaarding door de 
op winstvorm gerichte bedrijfsvorm uitgeslo
ten. Men moet wei heel sterke argumenten 
hebben om deze princip1eel juiste regel1ng 
nu te doorbreken. 

Analyse nodig 
Na 'Uitzicht' is dus een inventarisatie en 
analyse nodig van de maatschappelijke ter
reinen, waarop de eigen verantwoordelijk
heid van personen en groepen moet worden 
bevorderd. Vervolgens moet worden nage
gaan of en in hoeverre die eigen verantwoor
delijkheid door bemoe1en1s van de staat of 
door commerciele invloeden wordt aange
tast. 
Bij het mediabeleid is dan de kernvraag wie 
de zorg dient te hebben voor 1nformat1evoor
ziening en menings- en cultuurvorming, ten
einde te garanderen dat recht wordt gedaan 
aan de pluriform1teit van opvattingen en stro-
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m1ngen in de samenlev1ng. BIJ de besl1ssing 
over deze 1deele doelstelling lijkt miJ de vraag 
of op d1t terre1n w1nst vall te behalen van 
ondergesch1kt belang. 
Op bas1s van zo'n analyse kan de overheid 
voorwaarden scheppen om de zelfverant
woordelljkheid reele kansen te geven en de 
maatschappelljke bedre1g1ngen naar vermo
gen af te weren. 
Nu m1n1ster Bnnkman dlt n1et heeft gedaan is 
er aile reden om met spanning uit te z1en 
naar het standpunt van de CDA-fracties in 
de Eerste en Tweede Kamer. Natuurlijk we
ten ook zij dat het n1et gaat om de afzet van 
su1ker, maar om de waarde van geestelijke 
produkten die voor het goed funct1oneren 
van een democrat1sche samenlev1ng onont
beeriiJk ZIJn 1nformat1everschaff1ng, men1ngs
vorm1ng, geesteiiJke en godsdienst1ge vor
mlng. cultuuroverdracht. Het is biJ u1tstek 
een terre1n waar de eigen verantwoordelijk
heid van personen en groepen n1et aileen in 
llet ged1ng IS, maar zelfs boven commerc1eel 
belang behoort te prevaleren. 

lnspraak van de burger 
EnerZIJdS erkent m1n1ster Bnnkman het recht 
van de burger om democratische 1nvloed uit 
te oefenen 1n de organ1sat1es die de omroep 
1nhoud en gestalte geven. Hij stelt maatrege
len voor om het democratisch karakter van 
de omroeporgan1sat1es te versterken. lk 
stem daarmee van harte in. 
Anderzljds wordt biJ een winstgenchte ex
plo1tat1e van abonnee-tv de 1nvloed van de 
burger teruggedrongen tot de rol van consu
ment. Van zeggenschap over de program
ma's IS geen sprake. De 1nvloed van kijkers 
biiJft beperkt tot het 'ja' of 'nee' nemen van 
een abonnement. Hoogu1t kunnen ze ge
brulk maken van de mogelijkhe1d om een 
klacht 1n te dlenen. 
U1t de- korte - ervanngen met abonnee-tv 
biiJkt dat van plunform1te1t geen sprake zal 
ZIJn' Tot dusver heeft slechts een onderne
mlng de sprang naar abonnee-tv gewaagd. 
Het accent 1n de u1tzendlngen ligt op sport, 
f1lm. show. vermaak. De 1deE:Ie waarden van 
1nformat1e. qeesteiiJke vorming en cultuur-

Chnsten De;T"ocratlsche Verkenn1ngen 1:86 

overdracht worden daaraan volkomen on
dergeschikt gemaakt of zelfs genegeerd. 
Voorzover er van meningsvorm1ng sprake is, 
is dat de men1ngsvorm1ng van de massa. 
Mlnderheden komen n1et aan hun trekken. 
Daarnaast zijn commerCiele zenders als Sky 
Channel en Music Box toegelaten op het 
kabelnet. Ze bieden nog meer, vooral Ameri
kaans, amusement. Van ideele waarden is 
geen sprake, tenziJ in negat1eve zin. Zolang 
een commercieel interessant deel van de 
bevolking naar die programma's k1jkt, zullen 
ze blijven bestaan. Wanneer deze vormen 
van televisie de slag om de kijkers winnen, 
zullen onze omroeporganisat1es worden te
ruggedrongen tot een noodlijdend bestaan. 
lmmers: enerzijds dreigt het ris1co dat com
merciele exploitanten z1ch exclusieve rech
ten verwerven voor de uitzending van be
langnJke ·lnternationale sportgebeurten1ssen 
(wereldkampioenschappen voetbal, Olympi
sche Spelen e.d.) en andere belangnjke 
evenementen, ook voor u1tzending in Neder
land. Het gevolg kan z1jn, dat de publ1eke 
omroep in Nederland zulke evenementen 
niet kan uitzenden. Oat last de dienstverle
nlng aan en onttrekt ook publ1ek aan lnfor
matie en cultuur. 
Anderzijds zullen bedoelde exploitanten -
naar u1t tal van reeds bekende plannen bl1jkt 
- erop u1t ZIJn met zeer populaire program
ma's de k1jkersmarkt te veroveren en daar
door veel adverteerders aan te trekken. 
Wanneer dit ten koste gaat - en dat IIJkt wei 
onvermijdelijk - van de STER-1nkomsten, 
kan het publieke bestel in ernst1ge financ1ele 
moeil1jkheden komen, temeer omdat dan 
vermoedelijk de bereidheid tot het betalen 
van een omroepb1jdrage sterk zal vermin
deren. 
Dit kan de omroeporganisat1es met m1nder 
financ1ele middelen dwingen meer nog dan 
tot dusver tegenwicht te b1eden op het ge
bled van vermaak, tot schade van andere 
programma's en daarmee van hun ideele 
doelstell1ngen. Dit moet welhaast le1den tot 
een slag om de uitzendrechten van populal
re programma's (sport, film) en het aantrek
ken van talent (shows, e.d.). Ju1st geprofi-

7 



leerde zendgemachtigden als KRO, NCRV, 
IKON, RKK en EO, VARA en VPRO, dre1gen 
daarvan de slachtotfers te worden. 

Kerken en organisaties 
Tegen dit schrikbeeld hebben niet aileen de 
omroeporganisaties zelf, maar ook kerken 
en diverse confessionele organisaties hun 
waarschuwende stem Iaten horen. Er staat 
immers ook voor hen veel op het spel. 
'lnformatie, meningsvorming en cultuur z1jn 
geen neutraal terrein', betoogde bijvoor
beeld de heer H. Hofstede, tweede voorzitter 
van het CNV, tijdens een hoorzitting van de 
Tweede-Kamercommissie voor 1./'NC. 'Voor 
een goed functioneren van een democrati
sche samenleving is het essentieel dat zo
veel mogelijk burgers de kans krijgen eigen 
meningen te uiten en 1n de geest van de 
eigen opvattingen te worden ge1nformeerd. 
Het voortbestaan van levensbeschouwelijke 
organisaties op allerlei gebied is daarvan in 
hoge mate afhankeiiJk. Daarop doelde ook 
het Convent van Christelijk-sociale Organi
saties toen het in 1984 uitsprak dat de Con
ventsorganisaties moeilijk zouden kunnen 
bestaan zonder de culturele achtergrond en 
zonder de 'spreekbuis' die zij vinden in 
geestverwante media. Voor organisaties op 
levensbeschouwel1jke grondslag is er aile re
den te streven naar een zo groot mogelijke 
pluriform1teit in omroep en pers.' 

De Nederlandse Katholieke Schoolraad 
maakt zich soortgelijke zorgen. In een brief 
aan de Kamercommissie constateerde de 
raad dat naast het bestaande publieke be
stel een commercieel bestel mogelijk ge
maakt wordt zonder enige eis van deugde
lijkheid of kwaliteit. 
'Zo'n commerc1eel bestel - aldus de NKS -
zal programmatisch de grootste gemene 
deler moeten kiezen om voldoende publiek 
te trekken. Voor onze samenleving, die op
gebouwd is uit kleine en grotere minderhe
den, betekent dat onvermijdelijk verl1es van 
pluriform1te1t. En op termijn tast dat zeker 
ook de aanwezighe1d van christelijke visies 
en waarden aan. De hoeveelheid levensbe-
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schouwelijk-ongekleurde 1nformat1e zal toe
nemen, niet vanwege de tanende belang
stelling, maar vanwege de exploitatiewijze. 
Zo gezien zal de toenemende ontkleuring 
van de media een aanloop vormen naar 
verdere ontkleuring van het onderwijs. Op 
kortere termjn is een groe1end confl1ct denk
baar tussen de nog waardengebonden we
reid van de school en de levensbeschouwe
lijk-neutrale of anders geaarde 1nformatie 
van commerciele omroep, waarmede - hoe 
men ook over de confessionele onderwijs
sector denkt- in elk geval het risico van een 
geestelijke nivel!ering £al 1ntreden.' 

Ook de Nederlandse Bisschoppenconferen
tie vreest schadelijke gevolgen van de mo
geiiJkheld om het winstprincipe een rol te 
Iaten spelen bij het bepalen van pro
gramma's. 
'TerwiJI het primaat van democratische en 
aan het cultuurbeleid ontleende waarden en 
normen internationaal steeds rneer erken
ning vindt en met name ook binnen de chns
telljke kerken steeds meer steun ondervindt, 
dreigt door de concrete politieke en econo
mische omstand1gheden waarin w1j ons h1er 
te Iande bevinden, de mogelijkheid voor een 
tegengestelde beweging geopend te wor
den, met wei Iicht verregaande gevolgen.' 
De bisschoppen spreken van een ongelukki
ge ontwikkeling in de maatschappij en vre
zen dat de deconfessionalisenng zal worden 
bevorderd, waardoor de 1ndiv1dualisering en 
privatisering in hun negatieve werking ver
sterkt worden. 'Sectoren waar op gods
dienstige of geestel1jke grondslag gewerkt 
wordt zoals in onderwiJS, vorming e.d. ko
men meer ge1soleerd te staan. Zogenaam
de neutrale media worden een concurrent 
van waardengebonden activiteiten en dat op 
one1genlijke gronden.' 

Welke vrijheid prevaleert? 
In de strijd tussen ideeel en commercieel 
belang is in het mediabeleid du1dei1Jk sprake 
van een bots1ng tussen twee grondrechten: 
de vrijheid van meningsuiting en de vnjheid 
van onderneming. 
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De werkgeversorgantsaties NCW en VNO 
beroepen zich op beide vrijheden als zij plel
ten voor een tweeledig bestel, te weten: 
- een publ1eke, niet -commerciele omroep 

die tot taak heeft te zorgen voor een door 
de overheid minimaal gewenst geachte 
bastsvoorziening; deze kan biJVOorbeeld 
bestaan uit een bepaald informatiepakket 
van voldoende pluriforme aard, cultuur
programma's, programma's voor minder
heden en andere programma's die naar 

' Naar de mening van VNO 
en NCW snijden ideele 
argumenten tegen meer 
commerciele invloed geen 
hout. ' 

de mening van de overheid gewenst zijn 
en elders ntet of onvoldoende van de 
grond komen; 

- ruimte voor het bednjfsleven om aile an
dere mogelijkheden van kabel en ether te 
benutten zonder eisen van overheidswe
ge over de tnhoud van de informatie of 
programma's, noch over de financ1ering 
daarvan. 

VNO en NCW pleiten dus voor nog meer 
rutmte dan het wetsontwerp reeds aan de 
ondernemers toekent. Naar hun mening snij
den de ideele argumenten tegen meer com
merciele invloed geen hout. Want: 'Vrije en 
pluriforme meningsuiting en -vormng, ruimte 
voor mtnderheden. educatie en cultuurpolt
tieke overwegingen ztjn stell1g op zichzelf 
valtde argumenten, maar kunnen evengoed 
zo niet beter in een vnJ bestel worden ge
waarborgd, zoals dagelijks door de perssec
tor wordt aangetoond'. 
Het laatste is een wei zeer bedenkeltjk argu-
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ment, want juist in de pers heeft zich al 
Jarenlang een hoogst ongewenste ontwikke
ling voltrokken. In de wereld van de pers is 
de vroeger bestaande pluriformiteit al sterk 
verminderd. Doordat kranten en periodieken 
onderworpen waren aan de wetten van de 
markt zijn veel waardevolle bladen verloren 
gegaan. Naar ik hoop zal het Fonds voor de 
Pers, dat door minister Brinkman wordt 
voorgesteld, ertoe bijdragen verder verlies 
aan veelkleurigheid te voorkomen. Het is een 
wezenlijke vooru1tgang dat voortaan onder 
bepaalde voorwaarden ook de start van 
nieuwe bladen financieel kan worden ge
steund. 
Voor veel bladen bleef tijdige hulp echter uit. 
Tijdens de hoorzitting van de Kamercom
missie verklaarde vice-voorzitter Hofstede 
dan ook dat het CNV daaruit lering meent te 
moeten trekken nu geestverwante omroep
organlsaties zich - op termijn - In hun be
staan bedreigd voelen. 

AI eerder, in zijn commentaar op de Media
nota van minister Brinkman, wees ook de 
Raad van Kerken erop dat hier een princi
piele kwestie aan de orde is. 
'De vnjheid van meningsuiting IS een basls
waarde die behoort tot de zelfverwerkelijking 
van de verantwoordelijke mens. De vrijheid 
van onderneming is een onderdeel van ons 
economisch bestel en wordt ook binnen dat 
bestel mogelijk gemaakt, ontw1kkeld en ge
relativeerd. Vanuit de basiswaarden gezien 
is de vrijheid van ondernemen ondergeschikt 
aan de vrijheid van rneningsuiting en infor
matie. Het is niet vanzelfsprekend, dat zij 
voor aile menselijke activiteiten op ieder 
moment en 1edere plaats de meest 
geeigende organrsatievorrn. De nota geeft 
voor de toewrjzing van de abonneetelevisie 
aan het bedrijfsleven geen enkel wezenlijk 
argument.' 

Principe contra compromis 
Het program 'Om een zinvol bestaan' bevat
te een duideltjke stellingnarne van het CDA. 
Daarin lees tk: 'Nieuwe technieken op me
dia-qebied worden benut om de veelkleurig-
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heid in de informatievoorziening en de ui
tingsmogelijkheden voor culturele en gees
telijke stromingen te versterken. De regering 
bevordert de deelname van de erkende stro
mingen aan deze vernieuwing'. 
Wordt deze stelling nu losgelaten? In het 
wetsontwerp wordt een andere keus ge
maakt: een arbitraire keus voor een zakelijk 
compromis. 
De vele bezwaren en kritieken tonen aan dat 
het een gevaarlijk compromis is, waardoor 
ideele waarden het onderspit dreigen te del
ven. Zal het CDA daarin om politiek-tacti
sche redenen berusten? Of zal het opnieuw 
duidelijk maken dat het van de overheid een 
omroepbeleid verwacht waarin ideele belan
gen prevaleren boven commercieel belang? 

Zendtijd voor kerken 
Het wetsontwerp behelst nog enkele andere 
regelingen die van nadeel voor de kerken en 
het christelijke organisatieleven kunnen zijn. 
Van kerkelijke zijde is erop gewezen dat 
zowel IKON als RKK dit jaar geconfronteerd 
zijn 'met een ongemotiveerde afwijzing van 
een aanvraag voor zendtijduitbreiding op ra
dio en televisie'. 
Bij toeneming van de totale zendtijd ligt het 
volgens de kerken voor de hand dat hun 
zendtijd op peil wordt gehouden. Door de 
afwijzing is de positie van de kerkelijke zend
gemachtigden onzeker geworden. 
Het wetsontwerp maakt die onzekerheid 
groter, meent de R.K. Bisschoppenconfe
rentie. De kerkelijke zendtijd wordt nu onder
gebracht in een 'pot' met geestelijke ge
nootschappen, politieke partijen, overheids
instellingen en educatie. De onderlinge ver
deling van zendtijd zal de minister vast
stellen. 
'Welke criteria hanteert hij?', vragen de bis
schoppen. 'Wie adviseert hem daarover? 
Wat betekent de zinsnede in de Memorie 
van Toelichting: Bij de toedeling van zendtijd 
vormen de huidige verhoudingen in de ver
deling van zendtijd in beginsel het uitgangs
punt? Een redelijk aandeel van de kerken 
mag niet afhankelijk worden van een redelij
ke meegroei van anderen. Ook sprekend 
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namens de IKON dringen wij aan op een 
vast en zeker aandeel in de zendtijd op radio 
en televisie.' 
Op verzet stu it ook de bepaling dat kerkelijke 
zendgemachtigden de verzorging van hun 
zendtijd niet Ianger mogen opdragen aan de 
NOS of een omroeporganisatie. Deze zorg 
zal aileen nog aan een speciaal opgericht 
orgaan mogen worden toevertrouwd. 
'Een dergelijke wijziging is ongegrond en wat 
ons betreft onwenselijk', zeggen de bis
schoppen. 'Zonder ons ten eeuwigen dage 
aan de KRO te binden, willen wij de vrijheid 
behouden de bestaande goede relatie te 
continueren. lndien wijzigingen ooit nodig 
mochten blijken dan dienen deze door het 
RKK zelf aangebracht te worden. De over
heid dient zich hier op afstand te houden.' 
Het lijkt mij dat de bisschoppen gelijk heb
ben. Met de voorgestelde regeling wordt niet 
aileen de vrijheid van de kerken, maar ook de 
vrijheid van de KRO en andere omroeporga
nisaties aangetast. Ook dit lijkt me een voor
beeld te zijn van te ver gaande overheidsbe
moeienis. 

Regionale en lokale omroep 
Speciale aandacht vergt de positie van le
vensbeschouwelijke organisaties in de regio
nale en lokale omroep. Het wetsontwerp 
bevat de bepaling dat de organen, die het 
programmabeleid bepalen, representatief 
moeten zijn op cultureel, maatschappelijk, 
geestelijk en godsdienstig gebied. 
De bedoeling lijkt duidelijk: aile stromingen in 
een regio of gemeente moeten aan het 
woord kunnen komen. De samenstelling van 
de bestuursorganen moet zodanig zijn dat 
dit ook metterdaad kan worden gegaran
deerd. 

Met die voorwaarde ben ik het van harte 
eens. Zij dwingt oprichters van regionale en 
lokale omroepen tot samenwerking van al
lerlei bevolkingsgroepen bij de samenstelling 
van de beleidsbepalende organen. Of die 
samenstelling werkelijk representatief is, 
wordt beoordeeld door provinciebestuur, 
resp. gemeenteraad. Van hen wordt ge-
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vraagd een representativ1teitsverklaring af te 
geven d1e zwaar weegt bij het afgeven van 
een zendmachtiging door nu nog de minis
ter, straks het Commissariaat voor de Media. 

In de prakt1jk bl1jkt dat d1e representativiteits
els verschillend wordt uitgelegd. De juiste 
u1tleg lijkt me dat de bestuursorganen een 
afsp1egeling moeten ZIJn van relevante bevol
kingsgroepen. Daartoe behoren n1et aileen 
de kerken, maar ook levensbeschouwelijke 
organisaties op allerlei gebied. Ook deze 
organisaties moeten dus evenredig 1n de 
bestuursorganen vertegenwoordigd zijn. 

Het komt echter herhaaldelijk voor dat de 
oprichters van lokale omroep de voile na
druk leggen op de culturele sector. Zij trek
ken vertegenwoordigers aan van tal van cul
turele organ1saties: vormngswerk, educatie, 
jeugdwerk, bejaardenzorg, toneel, muziek, 
sport e.d. zonder te letten op levensbe
schouwelljke versche1denheid. Samen vor
men deze vertegenwoordigers dan het 
overgrote deel van het bestuur. Soms reste
ren slechts twee zetels voor representanten 
op maatschappelijk en geestelijklgods
dienstlg gebied. Wanneer men dan voor de 
'maatschappelijke plaats' ook nog de voor
keur geeft aan de FNV boven het CNV blijft 
er voor de geestelijklgodsdienstige repre
sentativiteit nog een zetel over. Er is me een 
geval bekend waarin die zetel dan boven
dien nog door de kerken met het Humanls
tisch Verbond moest worden gedeeld. 
Het gevolg kan zijn dat u1t de hele christel1jke 
bevolkingsgroep niemand of slechts een 
vertegenwoordlger 1n het bestuur wordt op
genomen. Van een werkelijke afspiegeling 
van de bevolking kan dan moeilijk worden 
gesproken. 

Het zal duidelijk moeten worden dat de 
geestel1jke/godsdienst1ge representativ1teit 
z1ch ook dlent uit te strekken tot cultureel en 
maatschappel1jk terre1n, omdat ook daar le
vensbeschouweiiJke organisaties een vaak 
belangriJke plaats innemen. Anders dreigt 
een n1euwe vorm van 'veralgemenisering'. 
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Samenwerking gewenst 
Hoezeer de meningen over de uitleg van de 
representativite1tseis u1teen kunnen lopen, 
bleek enkele maanden geleden in een ge
meenteraad 1n Gelderland. Na vrij felle de
batten, waarin natuurlijk weer het verwijt van 
verzuiling viel, besloot de raad de gevraagde 
verklaring af te geven, met de stemmen van 
CDA en SGP/RPF tegen. Deze fracties wa
ren namelijk van mening dat het christelljke 
bevolkingsdeel in het bestuur van de lokale 
omroep onvoldoende was vertegenwoor
digd. 
Op diezelfde grond heeft het CNV tegen die 
verklaring een bezwaarschrift ingediend bij 
minister Brinkman. Voor de minister was dat 
aanleiding de gemeenteraad te vragen of 
deze in het Iicht van de bezwaren zijn repre
sentativiteltsverklaring kon hand haven. Blj 
het schriJven van dit artikel is het verdere 
verloop nog niet bekend (zie naschrift, red.). 
De eerste vraag is nu wat de Juiste uitleg van 
de representativiteitseis is. Wanneer de ge
wraakte gemeenteraad gelijk krijgt IS er voor 
levensbeschouwelijke organ1saties geen ga
rantle dat zij, in hun totaal, evenredig in be
stuursorganen kunnen zijn vertegenwoor
digd. De rol van deze organisaties in de 
lokale omroep dre1gt dan onevenredig klein 
te worden. Er is dus voor het CDA aile reden 
zich bij verdere behandeling van het wets
antwerp duidelijkheid te verschaffen over de 
uitleg van de representativiteitseis en die zo 
nodig door amendering aan te scherpen. 
In de tweede plaats dienen kerken en le
vensbeschouwelijke organisaties zich zorg 
te maken over het gevaar dat zij in plaatselij
ke omroepen buiten spel komen te staan. 
Het is hun aller belang dat zlj in de bestuurs
organen van lokale omroepen een positie 
krijgen die overeenkomt met de omvang en 
betekenis van het totale christelijke organi
satieleven. Verenigingen en plaatselijke afde
lingen van organisaties voor vrouwen, be
Jaarden, jongeren, werknemers, werkgevers, 
boeren, tuinders, middenstanders, sport, 
muz1ek, educatie, welzijnswerk e.d. kunnen 
wellicht in onderlinge samenwerking voorko
men dat de lokale omroepen zich in eenzijdi-
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ge richting gaan ontwikkelen. In deze geest 
heeft het CNV een oproep gedaan aan tal 
van geestverwante organisat1es. Van vele 
kant en zijn reeds instemmende reacties ont ~ 
van gen. 
In de derde plaats kunnen gemeenteraads
leden van het GOA attent ZIJn op de gecon
stateerde verschillen in uitleg van de repre
sentativiteitseis. Van hen mag worden ver
wacht dat zij zich inspannen om te voorko
men dat een gemeenteraad een representa
tiviteltsverklaring afgeeft wanneer naar hun 
oordeel van werkelijke representat1viteit 
geen sprake IS. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat in de 
debatten over het ontwerp Med1awet de lo
kale omroepen in de schaduw komen te 
staan van de discussies over het landelijke 
omroepbestel. Dit mag er echter n1et toe 
leiden dat het identiteitsprobleem van de 
lokale omroep wordt vergeten. Het is voor 
de kerken en het christelijke organisatieleven 
van het grootste belang dat de lokale om
roep werkel1jk representatief voor de gehele 
bevolking wordt. Aileen dan kunnen zij 1n 
deze vorm van publie~teit een rol spelen die 
overeenkomt met de plaats die zij gezamen
lijk in de lokale samenleving innemen. 

Naschrift 
Nadat dit art1kel werd geschreven heeft het 
Hoofd van de Direct1e Radio, Televisie en 
Pers van WVC namens de minister aan het 
CNV het volgende meegedeeld. 
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'Op 11 november jl. heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders mij mede
gedeeld dat de door u en het CDA geuit
te bezwaar (de taalfouten zijn authentiek
kb) geen aanle1ding was dit agendapunt 
opnieuw in een vergadering van de ge
meenteraad aan de orde te stellen aan
gezien dit bezwaar reeds uitvoerig in een 
eerdere gemeenteraadsvergadering aan 
de orde is geweest. Het college heeft 
derhalve besloten het standpunt van de 
representat1viteit van de WOS n1et te wij
zigen. Het bovenstaande is dan ook voor 
mij aanle1ding niet van het gemeen
teraadsadvies af te wijken. D1t betekent 

SoCiaal~cultureel 

dat 1k de Wageningse Omroep Stichting 
als voldoende representat1ef beschouw 
voor de gemeente Wagen1ngen en mede 
op grond h1ervan een kabelvergunn1ng 
verleen voor het gebruik van de antenne
inrichting(en) voor het doen overbrengen 
van een lokaal omroepprogramma.' 

Min1ster Brinkman aanvaardt dus implie~et 

de uitleg die de meerderheid van de Wage
ningse gemeenteraad aan de representatlvi
teitseis geeft. In zijn bnef ontbreekt daarvoor 
de motivering. 
lk zie het als een pijnlijk gemis dat de minis
ter n1et aangeeft hoe de door hemzelf gestel
de eis van representativiteit op maatschap
peliJk, cultureel, geestelijk en godsdienstig 
gebied in de praktijk dient te worden uitge
legd. ZiJn beslissing komt daardoor in de 
Iucht te hangen. Ook miskent de minister de 
bevoegdhe1d d1e hij heeft - of althans be
hoort te hebben - om bij gerezen bezwaren 
een verklaring van een gemeenteraad te be
oordelen op de vraag of de representatlvl
teitseis naar behoren IS toegepast. Zolang 
het oordeel van een gemeenteraad zonder 
meer als maatgevend wordt aanvaard, heeft 
het indienen van bezwaren bij de minister 
weinig zin. 
Onduidel1jkheid en rechtsonzekerheid z1jn 
het gevolg wanneer de uitleg van de repre
sentativiteitseis wordt overgelaten aan af
zonderlijke gemeentebesturen. Deze u1tleg 
behoort een wezenlijk onderdeel uit te ma
ken van de politieke beslu1tvorming t.a.v. het 
ontwerp-Mediawet. Wanneer de min1ster de 
uitleg niet geeft, zal het parlement het nodige 
behoren te doen om alsnog de zo noodza
kelijke duidelijkheid te verschaffen. 
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Over de brug tussen 
markt en bureaucratie 

prof. dr. A.J Vermaat 

Enkele beschouwingen over 
sociaal-econom1sche institut1es naar 
aanleiding van het nieuwe 
CDA-Verkiezingsprogramma 'Uitzicht; 
Sam en werken voor morgen'. 

Kernvraag 
In het kader van de inspraak hebben hopel1jk 
vele COA-Ieden het n1euwe verk1ez1ngspro
gramma 1986-1990 gelezen en beoordeeld. 
Het is werkeliJk een keung stuk geworden: 
natuurl1jk te lang en te gedetailleerd. maar 
dat zal wei noo1t meer anders worden. Het 
program heeft ook een du1del1jke IIJn in zo
verre, dat het met enkele concrete aanzetten 
aanslu1t op de CDA-nota's van de laatste 
Jaren. waann de themat1sering van de 
gespreide verantwoordelijkheld een soort 
pol1t1ek 'Leitmotiv' is geworden. Het COA 
tracht de politieke wil te verwoorden dat de 
overhe1d dlent terug te treden ten gunste 
van de e1gen 1ndiv1duele en groepsverant
woordelijkheid. D1t laatste echter onder de 
voorwaarde dat n1et te kart zal worden ge
daan aan de essent1ele overhe1dstaken. zo
als het arden en van de samenlev1ng · . het 
bestellen van de publieke gerecht1ghe1d en 
het fungeren als het schild der zwakken. 
Met deze opstelling ben ik het van ganser 
harte eens. Daar ligt dan ook niet miJn pro
bleem. Het zwakke punt 1n dit program- en 
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l'•of de A .• J Vermaat 119391 IS hooqle
raar Algerrene Econo·ne aan de eco
norTliSC'1e faculte1t VC'Hl de VnJe Un•vf?r
Sitelt te A1rsterdam 

well1cht ook 1n de eerdere nota's van het 
CDA- IS gelegen in het vacuum dat ontstaat 
als de d1ngistische en central1st1sche over
held inderdaad gaat terugtreden 2

' Een plei
dool op princ1piele en pragmatische gronden 
voor zulk terugtreden IS prima. Maar zonder 
goede maatschappelijke structuren of inst1-
tut1es. die 1n staat ZIJn om als 'bedding' voor 
de maatschappelijke ontwikkelingen te func
tloneren, dre1gt men terug te vallen op vari
anten van de 19e-eeuwse vrijheidsideolog1e. 
Gez1en de opgang van overdreven 1nd1v1dua
lisme en ego-tnppenJ 1n onze tijd, 1s dlt laat-

1 I lk gebru1k 1n d1t art1Kel de term en 'samenlev1ng' er1 
fl"aatschaoplj' als synon1en·en: ook de overhe1dsorga

n1sat:e1Sl rraakt 1maken1 h1ervan rn.1 deel u1t 

2: Na het schn)ven va'l 01: c-u11ke! 1n concept -vorrn kreeg 1k 
l1et zomemurrn:er van Chnsten DerrocratiSClle Verken
nlngen or1der ogen 11985 nr. 7:81 lk neb de 1ndruk dat 
een groot deel van ae daar gevent1leerde gevoelens van 
onqer1oegen rret het recente verkrez1ngsproqrarrma 
van het CDA met d1t ges1gnaleerde pur•t samenl1anqt 
Ovengens werd l1et schnJven van dlt art1kel sterk qestJ
mr.leerd dooc de lez1nq d1e drs C J Klop op 11 me1 
1985 h1eld voor de prov1nc1ale ledenvergader 1ng van l1et 
CDA-Gelderland te Arr'hem 
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ste zeker geen denkbeeldtg gevaar. Het cor
rigeren van het ene gevaar garandeert nog 
niet het bereiken van het juiste evenwicht. lk 
noem een voorbeeld. Terecht wenst de pro
grammacommissie dat de overheid zich 
voortaan - tenzij er calamiteiten dreigen -
onthoudt van ingrijpen in de dtrecte loonvor
ming. Maar gaat het dan ineens wei goed? 
Een beroep vanuit de politiek op een goed 
'sociaal' gedrag van de zogenaamde sociale 
partners is structureel gezien toch weinig 
meer dan illusie-politiek. Zijn wij dan niet 

' Een beroep op goed gedrag 
van sociale partners is 
illusie-politiek. ' 

terug bij de grillen van de vnje marktecono
mie? De kernvraag, die ik hier wil bespreken 
naar aanleiding van het nieuwe verkiezings
programma, is deze: Hoe kunnen wij ervoor 
zorgen dat het terugtrekken van de over
heidsrnacht uit tal van rnaatschappeluke be
slissingsmomenten niet leidt tot een sociaal 
machtsvacuurn? Oat wil zeggen: hoe beret
ken wij, onder vermijding van het optreden 
van nieuwe eigenmachtigheid een transfor
matie in een beter functionerende maat
schappelijke ordening? 
lk voeg hier nog aan toe dat het stellen en 
oplossen van dtt centrale probleem vooral 
het CDA ter harte zal moeten gaan. Terecht 
is met een blik op de verre of nabije htstone 
gezegd, dat bij liberalen de vrijhetd en bij de 
socialisten de gelijkheid tot een polttieke af
god dreigde te verworden. Een harmonisch 
evenwicht - waarbij trouwens de broeder
schap niet wordt vergeten - vergt passende 
maatschappelijke instituties ter beteugeling 
van zowel tndividu als staat. Er IS trouwens 
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nog een puur pragmatische reden om deze 
weg tn te slaan. Een echt terugtreden van de 
overheid is pas mogeltjk wanneer de ambte
naren een nieuwe taak krijgen. Zo niet. dan 
zal de bureaucratte blokkerend werken, zo
als bij decentraliserings- en privatiseringspo
gingen reeds duidelijk IS gebleken. 

De overheid: ordenend in wijsheid? 
Het is verstandig om een polittek opstel te 
beginnen btj de overheid. AI eerder heeft o.a. 
Donnerl' gesteld, dat het CDA nog steeds 
een duideltjke en homogene vtsie op de 
overhetd mtst. Ook in het onderrtavtge ver
kiezingsprogram zitten wat slordig door el
kaar heen gemengd: elementen van de soe
veretniteit-in-etgen-kring, de substdiariteits
leer en de leer van de functtonele decentrali
satie. Nu ziJn deze theoneen lang ntet altijd 
met elkaar in strijd, maar soms maakt het 
wei uit, welke men ktest. 
In dit verband gaat het primair om de orde
nende taak van de overheld. Elke samenle
ving, en zeker een tngewikkelde als de onze, 
vergt ordening. Echter niet zomaar een wt!le
keurige ordening, maar een die genormeerd 
is op recht en gerechtigheld. Wat dtt betreft 
is de overheidstaak even essentteel ( = we
zenlijk en onmtsbaar) als beperkt (= com
pact), zoals christen-democraten als Zijlstra 
en Roolvink getuigden. Deze aldus zeer 
summier verwoorde overheidsvtste sluit naar 
mijn mentng het best aan op het idee van de 
soevereiniteit -in-eigen-kring .'' De afbake-

31 A.M. Donner: Over staatsbeschouw1nq. Chnsten Demo
crat!sche Verkenn1ngen 1984 tnr 4). pp 167-177 

4) Men make n1et de lout om deze leer te vertalen 111 
termen van onderl1ng autonorre deelgeb1eden Zo le1dt 
d1t volgens de JOUrnalist H v. Seumeren 11n de Volks
krant d.d. 24-8-19851 zelfs tot een ant1-parlementa11e 
houd1ng. H1er 1S sprake van een trag1sch m1sversta11d 
Het gaat er immers vooral om de e1qenhe1d van de 
typerende en nchtende norrren te benadrukken. Plaar 
deze spec1f1eke normen dlenen steeds ge1ntegreerd te 
worden 1n de concrete besliSSingen In het verlerJen 
gebru1kte 1k h1ervoor de aandu1ding: 'relatiVItelt-111-elqell
knng'l Met B Goudzwaard kan men ook de term nor
mativite1t-1n-e1gen-knng' hanteren. E:en eerdere u1teen
zett1ng over d1t onderwerp heb 1k gegeven 111 Verant
woordelitke maatschappij en total1tansme'. opqenorren 
111 de bundel Honderd ;aar oari!J onder redact1e V<'m A 
Veerman & C Bremmer. Wever. Franeker 1979. biz 
110-124 
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n1ng tussen de overhe1d enerzijds en de rest 
van de samenlev1ng anderzijds is hierbij prin
cipleler en consequenter dan biJ de subsidia
nteltsleer. waarb1j ten dlepste slechts de ut1l1-
te1tsvraag bepalend is voor de vraag 'pu
bllek of privaat'? Bovend1en heeft men dan 
m1nder last van problemen voortvloeiend uit 
bijvoorbee!d de tegenstelling natuur (aards. 
overheid als Ieider) versus bovennatuur (do
meln van het geestelijke, kerk a!s Ieider). Ook 
heeft men m1nder te maken met de w1llekeur 
van vormen van personal1sme, hetziJ in de z1n 
van 'progress1ef-eth1etsme'. hetzij in de z1n 
van 'conservat1ef -egocentnsme'. 
Dus de maatschappel1jk rechtvaard1ge orde
nlng als hoofdtaak van de overhe1d. StateiiJ
ke orden1ng IS noodzakeiiJk, maar n1et op elk 
terre1n c.q. n1et altiJd of overal met dezelfde 
1ndnngendheid of deta1llenng. lmmers, tijden 
en omstand1gheden vaneren. 
Sterk schemat1serend zou men wat d1t be
treft dne velden in de samenlev1ng kunnen 
ondersche1den. Er is een veld waarvan de 
overhe1d z1ch perse n1et mag terugtrekken. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn defensie, 
politie. rechtspraak enzovoort. Er is een an
der veld. waar de overhe1d 1n pnncipe absent 
moet biiJVen kerk, gez1n, school enzovoort. 
Ertussen l1gt het derde veld. dat van de 
opportun1te1t. Zal de overhe1d een weg be
heren, een commun1cat1esysteem, een on
derwiJSinstltuut. dan wei zal een part1culiere 
organ1sat1e dat doen? 
H1er IS het hoofdzakelijk een kwestie van 
doelmat1gheid enerZIJds en van kwaliteit der 
overhe1d (en samenleving) anderZIJdS. Doel
matlgheld bedoel ik niet aileen in de strikt 
technlsch-economlsche betekenis, maar rui
mer 1n de zin van een opt1malisering van de 
samenlev1ngsdoelen. De term 'kwal1te1t van 
de overhe1d' bedoel ik 1n de z1n van de mate 
van democratisch opereren van de over
he1dsorgan1sat1e (openhe1d, controleerbaar
held. geen verzet van pol1t1eke m1nderheden, 
we1nig 1nvloed van de bureaucrat1e. enz.). 
Het gaat h1erb1j typ1sch om een afweg1ng, 
want ook de kwal1te1t van de samenlev1ng 
(c:]edragspatronen. welvaartspe1l, enz) speelt 
een rol. Naarmate de mensen respect1evel11k 
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de groepen van zichzelf uit, d.w.z. zonder 
personele of structurele dwang of restricties, 
erin slagen om een zinvolle en houdbare 
samenleving te verwerkelijken, kan de rol van 
de overheid beperkter qua bereik ZIJn, niet 
qua essentie. 
In een moderne, complexe samenleving, met 
al haar special1saties en differentiat1es (waar
door veelal de traditionele samenlevingscel
len uiteenvallen, zodat de integrat1e van de 
afzonderlijke normen voor het handelen be
moellljkt wordt) is het echter een illusie te 
veronderstellen dat er geen groepsego1sme 
zou bestaan. Bij vermindering van spontane 
soc:ale controle IS het juist zaak om te zor
gen voor functionerende samenlevingsstruc
turen. Hier is de overheidstaak wezenlijk aan 
de orde. hetzij constituerend of kaderschep
pend, dan wei regelgevend of zelfs dinge
rend. 
Het CDA heeft meermalen - en op zichzelf 
volstrekt terecht - gepleit voor een leefbare 
samenlev1ng, waann sprake is van een le
vend 'midden-niveau', dat de samenleving 
vormt en plooit, met vermijding van uit de 
rails gelopen u1tersten als de individualisti
sche anarchie (geschoe1d op de leest van 
het individualistisch egolsme) en de (op de 
1llus1e van de alwijze overheid berustende) 
collect1vist1sche bureaucratie. Maar hoe 
moet dat 'sociaal ademende m1ddennf' dan 
wei geformeerd worden? En is - wanneer 
men een les u1t het verleden wil trekken- de 
gedachte van de publiekrechtelijke bedrijfs
organlsatie nu zo'n succes geweest? En is 
het hu1d1ge - toch uiterst wankele - op 
overleg geente sociaal-economische bestel 
nu zo'n perspectiefb1edend geheel'~ 51 Vor
men federalistisch opgezette bestuurl1jke or
ganisaties een vertrouwenwekkend scena-

51 lr1teressant IS de volgende conclus1e: 'Erndconclusie rs 
dat het partrcul1er noch het openbaar tnpartrsme een 
rooskleunge toekomst tegerroet gaat 1n Nederland en 
Belg1e en dat 111 de keuze van overlegeconom1e of 
111tervent1estaat het elerrent van de 1ntervent1estaat 
zwaar biiJft wegen· U1t. A. Geul. P W.M Nobelen & H 
Slornp. De kornende vrJf par overlegeconomre of 1nter
vent1estaat ? . SoCiaAI Maandblad Arbetd. JUII/augustus 
1985. pag 518 
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no, of slechts een gebrek aan beter? Zou er 
n1et 1ntens1ever gezocht moeten worden 
naar andere vormen van 1nst1tut1es. welke 
het gedrag van personen en groepen zoda
nlg kunnen 1nkaderen en kanal1seren. dat -
z1j het met de 1n een dynam1sche samenle
vlng onvermiJdelijke en ze!fs nutt1ge kle1ne 
aanvanngenl -men gezameniiJk als het ware 
ongemerkt wordt gedwongen om n1et u1t de 
samenlev1ngsband te spnngen. Op deze 
manier zoekt men de voor het 1ndiv1duele en 
groepsgedrag noodzakelijke restnclles n1et 
Ianger in vormen van dlrecte overhe1ds1nter
vent1e. maar 1n1nstitutionele restnct1es. waar
biJ u1teramd de overhe1d een constituerend 
aandeel heeft. 
D1t heeft een bljkomend voordeel Nu ligt er 
voortdurend een zware hypotheek op het 
overleg 1n onze gemengde economische or
de, met name op het tripart1ete overleg aan 
de top. Geen overeenstemming betekent 
spann1ng, maar een overeengekomen com
promls kan IIJden aan eenz1jd1ghe1d (ten ge
volge van relatieve machtsverhoud1ngen). 
overglobal1te1t (ten gevolge van grote ver
schlllen in sectoren of bedriJven), ondoelma
tlgheid (biJ gebrek aan volled1ge 1nformat1e) 
en ondoeltreffendheid (omdat men biJ de 
gebruikelijke vnjw1ll1ghe1d op een lager ni
veau ziJn e1gen weg kan gaan). Het IS dan 
ook geen wonder dat men in het verleden 1n 
Nederland zo vaak om overhe1ds1ngn]pen 
heeft gevraagd. Deze druk op het overleg 
wordt veel gennger wanneer het gaat om 
const1tuerende regel1ngen 1n plaats van 
penodleke, 1nhoudel1jke besl1ssingen. 

Economische ordening: op mars, maar 
waarheen? 
Econom1sten spreken over het begnp 'eco
nornsche orde' als het 1nst1tutlonele kader 
waarb1nnen z1ch het lopende econom1sch 
proces van een land voltrekt Nu ZIJil h1erb1J 
allerle1 1ndel1ngen mogeiiJk om de verschlllen
de typen van ordes of stelsels te onderschel
den. Bekende (extreme) grondvormen ZIJil 
de centraal gele1de bevelseconom1e en de 
vriJe gedecentralrseerde markteconom1e. 
waarbiJ het plan resp. de markt a!s het coor-

16 

Socraal-econorr-rscr 

dinat1emechan1sme fungeren. D1t ziJn 1n de 
praktijk slechts 1deaaltypen: 111 de real1tert 
gaat het fe1telijk om mengvormen. die oven
gens wei duldelrJke trekken van gei1Jken1s 
met de twee 1deaaltypen kunnen vertonen. 
In de prakt1jk ZIJil er nogal wat vananten te 
z1en, zoals de volgende sene Ianden aan
toont USSR, Joegoslavie. Japan. West
Durtsland en de USA. In het nieuwe pro
gramma wordt u1teraard n1et voor een plan
economle gekozen. U1t het hoofdbetoog van 
het concept-programma biiJkl verder dat het 
CDA van oordeel IS. dat de overhe1d z1ch 
teveel en te detaillist1sch (d.w.z. teveel 1n 
drngerende z1n) heeft bemoe1d met de eco
nomle. De overhe1d heeft teveel verantwoor
deiljkheden van de 1nd1v1duen en de soc1aal
econom1sche groepen - zowel u1t goede w1l 
als op eigen verzoek van betrokkenen -
overgenomen en een w1rwar van regels en 
d1rect1even opgesteld, d1e al met al demotl
verend werken en bovend1en afwentel1ng en 
1neff1C18nties u1tlokken. 
In het nieuwe program ZIJn talnJke voorbeel
den van deze fundamentele stell1ngname te 
v1nden. lk beperk mij h1er tot een (belangriJk) 
voorbeeld. lk citeer 'Maar de verzorgrngs
staat IS gele1dei1Jk u:t zijn krachten gegroe1d. 
Te makkelijk werd gedacht en gedaan of 
ongeveer alles wei te beteugelen en te beta
len v1el. zodra het maar tot staatszorg werd 
verklaard. Zo kreeg de staat ook vee I proble
men toegeschoven. welke eigeniiJk als voor
werp van maatschappelljke zorg behoorden 
te zrJn herkend. In plaats van een verzor
g1ngsstaat heeft het CDA biJ z1jn bele1d een 
verzorg1ngsmaatschappiJ voor ogen' (u1t de 
lnlerd1ng op 'Uitz1cht') 
De centrale vraag 1s echter welk bele1d hier
toe het beste IS. Denkbaar IS een 'llberalis
tlsch-terugtredend' bele1d, namel1jk wanneer 
de overheid z1ch op het soc1aal-econom1sch 
terre1n gaat beperken tot een puur macro
economlsch globaal bele1d met afschaff1ng 
of verwaarloz1ng van de meso- en m1cro
econom1sche 1nstrumenten. Drt IS zeker de 
trend momenteel. Het IS echter de (lange
termljnl) vraag of naast de pos1t1eve effecten 
van zo'n terugtreden van de overhe1d ertoch 

Chnster. Defl"ocratrsche Ve•~erl~rllge:l 1 86 



SoCiaal-econonlrscll 

n1et een vacuum zal gaan ontstaan, waaruit 
weer nieuwe negatieve gevolgen zullen 
voortvloe1en. M1nder d1rigerend overheids
optreden l1jkt miJ zeer verstand1g toe, maar 
aileen als men n1euwe feilen weet te vermlj
den door beter werkende instituties te 
scheppen. 
Het n1euwe CDA-program heeft ook zeker 
d1e intent1e. Zo lu1dt art1kel 1 van het hoofd
stuk Econom1sche Ordeals volgt: 'Het CDA 
streeft naar een economische orde waarin 
onderlinge zorg en mede-verantwoordelijk
held gestalte knjgen 1n voor de burgers her
kenbare verbanden. De geonenteerde 
markteconom1e. dat w1l zeggen een econo
mle d1e genormeerd wordt door soCiaal en 
ecoiOQISCh verantwoorde voorwaarden en 
n1et ten koste gaat van de ontwikkellngslan
den. vormt h1ervoor het uitgangspunt'. En 
aanvullend citeer 1k nog uit artikel 2 'Binnen 
d1e randvoorwaarden z1jn de soc1ale part
ners nauw betrokken c.q, verantwoordelijk 
voor de ontw1kkel1ng, vaststell1ng en u1tvoe-

' Minder dirigerend 
overheidsoptreden 
werkt aileen door 
beter werkende 
instituties te 
scheppen. ' 

nng van het soC1aal-econom1sch beleid. Een 
1ntens1eve dialoog is noodzakelijk voor de 
onderl1nge afstemming van het overheidsbe
leld en het bele1d van de sociale partners'. 
Maar veel meer - en eerlijk gezegd heeft 
deze klemmende oproep tot intensief 
overleg en wederziJdS respect m.i. wein1g 
substant1eels te b1eden1 - komt er n1et op 
tafel op d1t gebied van de econom1sche 
orden1ng, met uitzondenng van de budgette-
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nngs- en planningsgedachte ten aanzien van 
de gesubsidieerde weiZIJnssectoren. 
Is het niet erg optimistisch gedacht om op 
deze wiJze de komende Jaren tegemoet te 
treden? Jaren waarin er genoeg problemen 
zijn op te lossen. lk noem slechts de werk
loosheid, de komende vergrijzing, de voort
gaande technolog1sche revolutie, de perma
nente druk op het milieu. 
Kan ook de verhouding tussen arbeid en 
kapitaal, tussen werknemers en werkgevers, 
tussen producent en consument met zoveel 
distant1e worden voortgezet? Kan het nood
zakelijke milieubeleid echt effectief gevoerd 
worden door allerlei regelingen 1n een kader
wet te plaatsen? Kan het agrarische struc
tuurbeleid in Europa zo de jaren negentig 
halen? 
lk kan mij helaas niet aan de 1ndruk onttrek
ken dat het nieuwe CDA-program te we1nig 
fundamentele antwoorden biedt. Teveel 
wordt volstaan met het 'doorgaan met het 
oude, maar wei globaler en dus beter'. lk 
ben bepaald geen voorstander van allerlei 
detaillistisch ingrijpen van staatswege, maar 
op deze WIJZe zullen de problemen natuurlijk 
niet echt verdwiJnen (hoogstens iets minder 
duur worden), zodat er na 1990 een nieuwe 
dirigistische vloedgolf valt te verwachten. 
Politici en ambtenaren kunnen het 'regelen' 
toch al zo moeilijk achterwege latenl 

lnstituties met een menselijke maat: de 
milieuproblematiek als voorbeeld 
Als het COA de omnipotente overhe1d als te 
dwangmatig en (meestal) als te inefficient 
afwijst, 6

' en indien men ook een ongebonden 
markteconomie onvoldoende acht op grond 
van haar sociale score, dient men bewust 
een altematief te zoeken in de vorm van 
dusdanige economische inst1tut1es, die ener
zijds de subjecten in voldoende vnJheid motl
veren tot efficient handelen maar anderzijds 
voldoende kanaliserend vermoqen vertonen 

6) Drt zi)n ook de qronden orr een planeconomie af te 
wr)zerl Een urtzondenng rs actueel als het gaat orr de 
realisatre van een dwrngend doer voor de gehele samen
levrng. zoals bi)voorbeeld het wrnnen van een oorlog. 
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om de resulterende uitkomsten ook sociaal 
aanvaardbaar te maken. 71 Dit is uiteraard 
gemakkelijker als opdracht te formuleren 
dan om inhoudelijk in te vullen. Maar als men 
pleit voor een terugtreden van de staat op 
sociaal-econom1sch terrein, dient men de 
consequenties te accepteren. Anders zal 
men de keuze tussen het marktkapitalisme 
met zijn harde (a)sociale realiteiten en het 
plansocialisme waar vrijheid en democratie 
kwiJnen n1et kunnen ontgaan. Vooral het 
CDA komt de taak toe deze uitdag1ng met 
inventiviteit tegemoet te treden; ziJnde een 
politieke partij zonder veel dogmatische 
stokpaardjes. 
Het zou niet aileen qua bladruimte te ver 
voeren hier een 'blauwdruk' van zulke 
nieuwe economische institut1es te willen ge
ven. Eerlijk gezegd zie ik nog slechts een 
aantal m.i. bruikbare aanzetten in deze nch
ting. Waar het mij nu om gaat, is deze dis
cussie binnen het CDA te openen. lk wil mij 
vanzelfsprekend niet met een JantJe-van
Leiden van deze problematiek afmaken. 
Daarom zal ik hierna aan de hand van een 
aantal concrete economische problernen 
een 1ndicatie geven van de richting die wij 
m.1. moeten inslaan. lk beperk mij uitdrukke
lijk tot het terrein van de econornische orde
ning. Het gaat dus primair om de typel-ing 
van de aard van de benodigde nieuwe instl
tuties. lk w1js er terloops nog op dat ook het 
Oud-Testamentische Israel bepaalde 1nstitu
t1onele arrangementen kende, zoals het sab
bathsJaar en het jubeljaar, die vooral bedoeld 
waren om het ego1sme te kanaliseren (ook 
tussen de generaties) en het sociale gehalte 
van de samenleving op peil te houden. 

Het IS voor de duidelijkheid verstandig te 
beginnen met een bekend voorbeeld. Tin
bergen heeft indertijd in een beroemd ge
worden artikel de aandacht gevestigd op het 
probleem van de negatieve externe effecten 
1n de markteconom1e. 81 Hij toonde eerst mo
delsmatig aan dat, wanneer men een aantal 
zeer vereenvoudigende vooronderstellingen 
maakt, de decentrale markteconomie de 
beste institut1onele vorm is om een sociaal-
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econom1sch optimum te realiseren. Gaat 
men echter over op meer real1stische om
standigheden, zoals bijvoorbeeld het optre
den van negat1eve effecten biJ het produce
ren van goederen op de posit1e van anderen 
in de samenleving (b1jvoorbeeld milieu-effec
ten), dan zou men aanvullende 1nst1tut1onele 
regelingen moeten treffen. Tinbergen zelf 
suggereerde toen dat overhe1ds1ngrijpen de 
aangewezen weg zou zijn; hij gaf de voor
keur aan het stichten van overheidsbednjven 
om zulke negatieve externe effecten in de 
beslu1tvorming te 1nternal1seren. 
Ondanks de goede bedoeling is dit een sim
plistische oploss1ng. Dit blijkt direct als men 
beseft dat er vele situat1es bestaan waann 
de realiteit afwijkt van de ideale veronderstel
lingen waaronder de markteconom1e zelf
standig het optimum kan bere1ken. lk noem 
in dit verband slechts de vele afwijkingen van 
een toestand van volledige mededinging op 
de markt, dat wil zeggen van situaties waarin 
marktpartijen de ru1mte hebben om de pnJS
vormlng zelf te be1nvloeden. Dit kan onder
meer optreden bij een beperkt aantal markt
partijen, gebrek aan homogen1teit van de 
verhandelde goederen, of dalende marg1nale 
produktiekosten. In al deze gevallen zou de 
raad van Tinbergen op hetzelfde neerko
men: Maak er maar overheidsbedrijven van 
of laat de staat het marktgedrag maar con
troleren! Dit zou weldra leiden tot een cen
traal geleide economie. waarvan o.a. Tinber
gen zelf- zij het in een ander verband - een 
aantal sterk negatieve eigenschappen heeft 
opgesomd. Bovendien is het een Simplisti
sche gevolgtrekking. omdat men pas kan 
krezen na een onderlrnge vergelijking van de 
aanwezige alternat1even. In drt geval blijkt 
bovendien de markt tamelrJk robuust te zrJn 

7) Drt geldt zowel voor de hurdrge generatre lvoldoende 
bestaanszekerherd en aanvaardbare welvaartsverschrl
len) als ten aanzren van de korrende generatres lbewa
ren van de schepprng en het zorgen voor een voldoende 
cumulatre van kennrs en kaprtaall 

81 J Trnbergen. The Theory of the Optrrrum Regrme. rn: 
Selected Paoers. Noordhollandse Urtgeversrnaatschap
prJ. Amsterdam 1959. op 264-307 
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voor dergelijke (kle1ne) afwijk1ngen van de 
1deale bas1sverondersteiiJngen voor een opti
mum. Met andere woorden, een beperkte 
afWIJklng van de 1deale markt behoeft nog 
geen e1ndresultaat te geven dat ver weg l1gt 
van het oorspronkelijke optimum. Het voor
gaande neemt echter geensz1ns weg, dat de 
markteconomie behept is met onvolkomen
heden, en niet aileen met mJcro-economJ
sche feilen. Deze laatste kunnen zo belang
riJk worden, dat er 1nderdaad op de een of 
andere manier moet worden geJnterveni
eerd.9' Daarmee ZIJn w1j terug biJ de centrale 
vraag van d1t artikel, namelijk: Op welke wijze 
en met behulp van welke (mede door de 
overhe1d) te creeren 1nslituties kan men het 
soCiale opt1mum het best bere1ken? 

Laten w1j nu het milieu-probleem eens nader 
bez1en 1n het l1cht van de hierboven geformu
leerde doelstelling. Het probleem heeft tallo
ze facetten, waarbij met name in een aantal 
gevallen (Iucht, water) de complicatie op
treedt van de 1nternat1onale verwevenheid. 
Omdat ik de lezer geen totale blauwdruk heb 
beloofd, beperk ik mij in dit verband tot de 
lokale mil1eu-problemat1ek waarvan de bo
dernverontre1nig1ng een typerend voorbeeld 
is. Er ZIJn h1erb1J globaal gesproken twee 
typen van problernen. narnelijk a) duurzarne 
vergiftiging, en b) tijdelijke overbelasting, wel
ke in beginsel door het zelfrein1gende vermo
gen kan worden verwerkt (zoals b1jvoorbeeld 
een tijdelijke overbemesting). 
Het tegengaan van over-verontreiniging kan 
men 1n beginsel op v1er manieren aanpak
ken: 1) vergunningssystemen, 2) heffingen
systemen, 3) verontreinig1ngsrechten en 4) 
publ1eke produktie van afbraak van veront
relnlglng resp. compensatie ervan. In het 
laatste geval zorgt de overhe1d voor een 
fysieke compensatie van de door producen
ten en consumenten voortgebrachte veront
rein1g1ng. D1t vergt u1teraard uitgaven, d1e v1a 
de algemene belast1ngen kunnen worden 
gefinancierd. Doorgaans zal men gebruik 
maken van spec1f1eke heff1ngen, die tevens 
een afremmend effect hebben op de pro
duktJe van m1l1eudruk, waardoor een cornb1-
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natie met de als tweede genoemde metho
de optreedt. Een dergelijk gecomb1neerd 
systeem is aantrekkelijk wanneer het gaat 
om een groot aantal relat1ef kle1ne vervuilers, 
waarbij bovendlen de vervuilingseffecten 
geografisch gespreid z1jn. Gaat het echter 
om belangnJke en geconcentreerde veront
reinigingen, dan past men in Nederland veel
al het vergunningssysteem toe, waarbij aan 
de verlening van de vergunning doorgaans 
beperkende voorwaarden worden ver
bonden. 
Hoewel men bij dit systeem streeft naar het 
hanteren van algerneen toepasbare cnteria, 
stu it men in de praktijk toch op enkele ernsti
ge uitvoeringsproblemen. In de eerste plaats 
is er een ambteliJke procedure nodig, waarbiJ 
problemen als rechtsongelijkhe1d, tijdverl1es, 
arbitrariteit en verschillen 1n beperkende 
voorwaarden kunnen voorkomen. Dit leidt 
tot onzekerheden en wrevel. In de tweede 
plaats is het moeilijk om de totale milieudruk 
effectief te beheersen, vooral wanneer de 
economie in een bepaalde regio sterk groeit. 
Men kan moeiliJk de vergunningseisen voort
durend bijstellen, tenzij het nieuwe aanvra
gen ziJn, zodat nieuwe vestigingen relatief 
achtergesteld worden. 
Ook is er in de derde plaats in dit vergun
ningssysteem een veel te gennge st1mulans 
in de ncht1ng van n1euwe technieken die de 
netto verontreiniging verminderen. Daarom 
is het niet verbazingswekkend dat het be
dnjfsleven z1ch de laatste Jaren voorstander 
betoont van het zogenaamde 'bubble-up' 
concept, waarbiJ het accent ligt op de con
trole en regulering van de uiteindelijke miiJeu
druk. Dit betekent in wezen een verschuiving 

91 In d1t verband past het volgende citaat 'Gesteld kan 
worden dat het de taak van de overheid IS zo veel 
mogeiiJk de voorwaarden te scheppen die vervuld moe
ten ZIJn. wil de onz1chtbare hand ZIJn werk kunnen doen 
Econom1sche pol1t1ek houdt dan n1et in dat mensen 
worden gedwarsboomd 1n hun streven naar e1gen wel
vaart. ll'aar dat ziJ ertoe worden gebracht vnJWIIIig zoda
nlge beslissingen te nemen dat de maatschappel11ke 
welvaart daarmee het beste 1s gedrend. Dwang past 
daar n1et biJ en werkt bovend1en averechts Aldus: 
J.G.A van rv'rerlo. Echte Public Chorce. Openbare U!tga
ven 1985 (nr 4) pag. 148 
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ten gunste van een stelsel van (in principe 
onderling verhandelbare) verontreinigings
rechten. Men mag dan slechts het milieu 
belasten indien en voorzover men besch1kt 
over een passend verontrein1g1ngsrecht, 
waar uiteraard voor betaald moet worden. 
Economisch gezien is dit een aantrekkelijke 
benadering, omdat het veel meer flexibiliteit 
en dynamiek toelaat. Langs deze weg 1s het 
eveneens mogelijk om in de loop van de tljd 
wijzigingen in het milieu-regime aan te bren
gen, bijvoorbeeld door het verontreinigings
recht zelf aan een depreciatie te onderwer
pen (zodat men of betere technieken moet 
toepassen, of extra rechten op verontreini
ging moet bijkopen). Met het oog op het 
voork6men van duurzame overbelasting of 
vergiftiging van het milieu, dient men d1t 
rechtensysteem aan te vullen met een ande
re regeling. Men kan hierbij denken aan een 
beperking op het eigendomsrecht op de 
grond in die zin dat men verplicht is om 
periodiek de kwaliteit van de grond te Iaten 
toetsen op straffe van verlies van de be
heersrechten. Men kan ook denken aan een 
combinatie met het als vierde genoemde 
systeem der publieke reiniging. 

Het bovenstaande is niet meer dan een indi
catieve illustratie. Het gaat om het bewust 
creeren van dusdanige instituties, dat men
sen zelf weer bij hun handelen voldoende 
rekening hebben te houden met zulke nega
tieve externe effecten, door dergelijke gevol
gen als het ware in de besluitvorming op 
microniveau te integreren. 

Het institutionele probleem van de ar
beidsmarkt 
Vervolgens wil ik de lezer confronteren met 
een meer macro-economisch probleem, na
melijk dat van de loonvorming. Het lijdt geen 
twijfel of hierbij is sprake van beperkte con
currentie. Men kan zelfs zeggen dat er via 
gewoonte (inclusief strijd!) en via de wet 
dusdanige institutionele regelingen zijn ge
schapen, dat de macro-economische loon
vorming grotendeels is losgemaakt van de 
banenrnarkt. Er heeft zich met andere woor-
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den een over-globalisering voorgedaan, 
waaraan enkele belangrijke problemen zijn 
verbonden. Zo neigt de loonvorming in ons 
land naar uniform1te1t (en rneestal ook naar 
nivellering), wanneer op centraal n1veau 
wordt onderhandeld over de loonontwlkke
ling. Een dergelljke uitkomst behoeft be
paald niet aan te slu1ten op de speCifieke 
situaties op de diverse segmenten van de 
arbeidsmarkt resp. regia's in hetland, ZIJ het 
dat in zulke persistente gevallen noodwegen 
worden gezocht. Ook kan een centrale - al 
of niet geleidel - loonvorming leiden tot een 
te laag resp. een te hoog algemeen loonni
veau in verhouding tot de ontwikkel1ng van 
de arbeidsproduktiviteit. Voorbeelden hier
van kende Nederland gedurende de jaren 
vijftig resp. in de Jaren zeventig. In het eerste 
geval raakte de arbeidsrnarkt overspannen, 
waardoor niet aileen overrationalisatie werd 
geinduceerd maar ook overspannen toe
komstverwachtingen werden gecreeerd met 
betrekking tot de inkomensgroei. In het laat-

' Het gaat om het bewust 
creeren van zodanige 
instituties, dat mensen zelf 
weer rekening houden met 
negatieve gevolgen van 
hun handelen. ' 

ste geval ontstond er structurele werkloos
heid vanwege de verslechterde exportposl
tie, terugloop van n1euwe 1nvestenngen we
gens geerodeerd rendement en extra af
stoot van arbeidsplaatsen. Met andere 
woorden, een loonvorm1ng op 'te hoog' nl
veau welke teveel losgemaakt wordt van de 
concrete arbe1dsmarktomstandigheden, 
neigt naar een macro-economische labi!iteit. 
Gezien het voorgaande is het geen verras-
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sing als velen zich 1n Nederland uitspreken 
voor een gedrfferentreerde loonvormrng. BiJ 
een andere gelegenheid heb ik al een voor
stel gelanceerd om aan deze gedachte een 
nadere 1nst1tutionele uitwerkrng te geven. 10

' 

De grondgedachte hierb1j is om b1nnen een 
op centraal nrveau tnpartrete te onderhande
len bandbreedte (waarbiJ de macro-econo
mrsche aspecten tot gelding komen) de na
dere loonvorming te differentieren op decen
traal niveau van bedrijfstak of onderneming. 
Bij dit laatste kan men specif1eke criteria een 
rollaten spelen, zoals bijvoorbeeld de speci
fieke stijging der arbeidsproduktiviteit, de 
prijsontwikkeling 1n de betreffende branche 
en de stand van het betreffende segment 
der arbe1dsmarkt. Het lijkt raadzaam aan d1t 
systeem restricties toe te voegen teneinde 
afwenteling van loonkosten op de consu
ment (via extra prijsverhog1ngen) of op de 
gemeenschap (vra extra werkloosheid) tegen 
te gaan, met name voor die gevallen waarin 
sprake is van geringe groei van de arbeids
produktrviteit en weinig effectreve concur
rentre. Men kan hierbij denken aan de hoog
te van de te betalen soc1ale premies, de 
eventueel te voeren prijspolitiek resp. aan de 
belast1ngheff1ng. Het zou h1er te ver voeren 
om 1n details te treden, maar de teneur IS 

steeds hetzelfde. Gestreefd moet worden 
naar het 1nvoeren van nieuwe 1nst1tutionele 
vormen of regels zodanrg dat een beter 
werkbaar maatschappelijk compromis 
wordt gevonden dan bij de traditionele 
markt, de dirigistische overheid of de vrijblij
vendheid van het overleg aan de top. 111 

Zelfs al zou men in Nederland overgaan tot 
zo'n hierboven aangeduid n1euw systeem 
van loonvorm1ng, dan bleven er vooralsnog 
arbeidsmarktproblemen bestaan. lk noem er 
dne. In de eerste plaats rs er nog volop 
werkloosheld, al weet nremand prec1es de 
exacte gegevens. In de tweede plaats impll
ceert een gedifferent1eerde loonvorm1ng nog 
n1et automatisch dat er geen onevenwichtig
heden op de verschillende deelmarkten zul
len bestaan. De vraag naar bepaalde typen 
van arbe1dskracht wrjzigt zich voortdurend, 
zowel conJunctureel als structureel. Ook de 
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scholingswensen en preferenties vertonen 
een eigen beweging, zodat soms forse ver
schlllen tussen vraag en aanbod op deelseg
menten optreden. In de derde plaats is er 
een micro-economisch begrijpelijke maar 
macro-economisch verkeerde koppeling in 
de loonvorming present. Geschemat1seerd 
gaat het om het volgende. De reele lonen 
hebben de neig1ng de stijging van de ar
beidsproduktivlteit in de loonleidende secto
ren te volgen. In delen van de economie met 
een lagere produktiviteitsgroei betekent dit 
een tendens tot u1tstoot van arbeid door 
inkrimping of door middel van rationalisatie. 
Dit betekent een tendentie tot vergrot1ng van 
het aantal 1nactieven, zodat de sociale pre
mies moeten stijgen. Zelfs als de actieve 
werknemers deze premrestijging niet afwen
telen (hetgeen normaliter voor een deel wei 
zal gebeuren) stiJgen h1erdoor de arbelds
kosten, hetgeen een verdere stimulans is tot 
verhog1ng van de arbeidsproduktiviteit. Het 
is niet gezegd dat dit proces alt1jd tot grate 
werkloosheid zal leiden, maar- zeker 1n de 
context van een sterk stiJgende groei van de 
potentiele beroepsbevolking en een langza
me groe1 van de economre qua arbeldsplaat
sen - IS de kans op een grondige verstonng 
van de arbeidsmarkt hiermee evident aan
wezig. Voor een deel kan deze onjuiste 'te
rugkoppeling' vermeden worden door een 
eerder beschreven wijziging van het instituti
onele systeem van de loonvorming. Maar 
een bredere aanpak is noodzakelijk. 
Naar mijn mening kan langs de volgende 
weg een (deel van de) oplossing worden 
gevonden. H1ermee zou tevens de oplossing 
van het emanc1patrevraagstuk gediend zijn. 
Het kernidee is om te gaan werken met 1n 
beginsel verhandelbare arbeidsrechtcertifi
caten. Dit b1edt een zeer algemene mogelijk-

101 A J Vermaat. Naar een nreuw systeem van geconditro
neerde ioonvorrrrng rn Nederland, Economisch StatistJ
sche Bench! en (671 1982, pp. 504-510. 

11 I Gezren de comrrotre dre ontstaan rs na de lancerrng van 
enrge rdeeen door de fractrevoorzrtter van het CDA dr 
B. de Vrres. merk rk hrerbrj nog op dat de aard en de rol 
van de 'c.a.o. · zeker aan heroverwegrng toe rs 
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heid om aangepaste antwoorden te vinden 
op zowel algemene arbeidsoverschotten 
(resp. tekorten) als op specifieke oneven
wichtigheden op de arbeidsmarkt. Bestaan 
er 1mmers overschotten aan een bepaalde 
vorm van arbeidsprestatie, dan zal er n1et 
aileen een tendentie tot relat1eve loondaling 
zijn, maar kan men tevens het aantal per Jaar 
te werken arbe1dsuren verminderen. BIJ ar
beidsschaarste is het omgekeerde uiteraard 
aan de orde. Bovendien biedt dit een moge
lljkheid om ook een variat1e naar leeftijds
klasse aan te brengen. Zowel jonge (bijvoor
beeld JOnger dan 23 jaar) als oudere arbeids
krachten (bijvoorbeeld ouder dan 55 jaar) 
zou men een gestaffelde reductie op het 
aantal gratis aan te bieden uren kunnen 
opleggen. Men blijft in dit systeem vrij om 
meer uren te werken, maar men dient dit 
recht dan eerst van anderen te kopen. Een 
vorm van reg1stratie is onvermijdelijk (zoals 
bij elk eigendomsrecht trouwens); in dit geval 
kan het bovendien bijdragen aan de fraude
bestnjding. Een positief neveneffect is de 
automat1sche introductie van een soort mini
mum-inkomen, namelijk bij verkoop van het 
aanbodsrecht wanneer men inactief moet of 
wil blijven. Hierdoor wordt tevens het pro
bleem van de marginale lastendruk op ar
beidsinkomsten verl1cht, want het eventueel 
betalen voor het leveren van een grotere 
arbe1dsinspanning binnen d1t systeem func
tioneert als een soort van 'lump-sum' hef
ting, hetgeen volgens de gangbare belas
tingtheorie valt te prefereren. 
Het lijkt onnodig een speciale regeling te 
maken voor de gezinss1tuatie. Of men wei of 
niet getrouwd is resp. samenwoont is niet 
van invloed op de toekenning van de ar
beidsrechten. Wil een man of vrouw de huls
houding verzorgen, dan verkoopt hiJ of ziJ het 
eigen arbeidsrecht en toucheert daarbij de 
opbrengst ervan als een vervangend lnko
men. Aanvullend zal ovengens een kinderblj
slagregeling noodzakelijk blijven. 
Ook 1s het mogelijk om voldoende impulsen 
in te bouwen ter bevordenng van de scho
ling. Nu werken slechts de voorlicht1ng en 
fe1telijke beloningsverhoudingen. BIJ het 
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voorgestelde systeem kan men ook de om
vang van het arbe1dsrecht per persoon met 
een specifieke scholing Iaten vaneren, terwiJI 
bovendien de verhandelde arbe1dsrechten 
een verschillende pnJS zullen doen. Verder IS 
het mogelijk om vanuit de doelstell1ngen van 
het 1nkomensverdel1ngsbele1d een vloer 1n 
de markt te leggen door 1nkoop van arbelds
rechten van staatswege. 
De lezer zal van mij niet de stell1ng vernemen 
dat langs deze weg aile arbeidsmarktproble
men zullen worden opgelost. Wei dat op 
deze manier een kans aanwezig is om met 
behoud van de 1nd1v1duele vnJheld en ar
beidsmotivatie een meer optimale toestand 
te bereiken dan tegenwoord1g de prakt1jk IS. 
Bovendien kan men dan in Nederland de 
verleiding weerstaan om alles te zetten op 
de kaart van een generiek verpl1chte ar
beidst1jdverkort1ng, die vanwege de opge
roepen econom1sche penkelen de beoogde 
sociale voordelen bij lange na n1et zal kun
nen bewerkstelligen. 
Tot zover enkele voorbeelden van institutlo
nele vernieuw1ngen op de arbe1dsmarkt. De 
strekk1ng is steeds dezelfde: Tracht dusdanl
ge regelingen te constitueren dat het dinge
rende overheidsintervenieren wordt terugge
drongen zonder terug te vallen in de a
sociale neveneffecten van een ongeregelde 
vrije markt. 

Slotopmerkingen: discussie gevraagd 
In het voorgaande heb 1k enkele suggest1es 
gedaan voor een andersoort1ge aanpak van 
het econom1sch beleid 1n Nederland door 
meer gebruik te maken van eigendomsrech
ten. lk beset dat met het geven van enige 
1ndicatieve suggest1es de problemen nog 
lang n1et opgelost z1jn. Er zullen tai van te
genwerpingen te maken ziJn. Wei, die zou 1k 
gaarne vernemen. Een echte inhoudelijke 
discussie zou dit CDA-blad bepaald n1et 
m1sstaan. Er zullen talnJke vormgevings- en 
1nvoenngsproblemen biiJken te z1jn. Ook dat 
is geen onoverkomel1jk probleem. Een 
geldstelsel, een wisselkoerssysteem, de so
Ciale zekerheid ziJn n1et van de ene op de 
andere dag en zonder problemen tot stand 

Chnsten Democratrsche Verkennrnger' 1 SG 



S 1JC'IC-E!I-eccr~·orrrsc'1 

gebracht. Bovendlen, een wettelijke regeling 
lof nog eenvoud1ger: een C1rcula1re van een 
departementl) blijkt in de prakt1jk minder 
s1mpel (u1t) te werken dan een ambtenaar, 
een pol1t1cus of een JOurnalist geneigd is aan 
te nemen. 
In het voorgaande heb 1k miJ voornameliJk 
beperkt tot het domein van de arbeidsmarkt. 
Het zou n1et moe1lijk ZIJn de voorbeelden uit 
te breiden tot andere markten of segmenten 
van de economie. lk noem slechts ev1dente 
bele1dsprobleemgebieden als de landbouw, 
de volkshuJsvestJng, het onderw1js en de ge
zondheldszorg. ik zai er h1er n1et verder op 
1ngaan Wei IS het mogeiijk dat een iezer zai 
tegenwerpen Maar wat te zeggen van de 
besiu1tvorming over de collectieve goederen 
en d1ensten? D1t ZIJn andersoort1ge situaties, 
waarvoor ook andere 1nstitut1oneie opiossln
gen gewenst ZIJn. Een enkeie opmerking ter 
1iiustrat1e h1ervan. Wanneer het gaat om de 
kiass1eke (zuivere) grondrechten en om keu
zen van het Ja/neen-karakter IS de coilec
tleve poi1t1eke besiu1tvorm1ng de aangewe
zen weg. De overhe1d kan z1ch h1ervan niet 
terugtrekken. Wei IS het mogei1jk om poii
\Jeke procedures te verbeteren. bijvoorbeeid 
met behuip van corngerende referenda (om 
de poi1t1eke stemmenruli tussen coaiities biJ 
essent1eie vraagstukken te m1t1geren) en bij
voorbeeid met een regeiing voor gewetens
bezwaarden om hen vnjsteii1ng van een ver
pi1cht1ng te geven tegen f1nanc1eie overcom
pensatle (naar draagkracht te berekenen). 
Voor wat betreft de zu1ver coiiect1eve goede
ren en d1ensten, waarb1j de te produceren 
(en dus te consumeren) hoeveeiheden in 
beg1nsei vanabei ziJn. IS de mogeiijkhe1d ont
Wikkeid van zogenaamde vraagreveiatJe
methoden. die met behuip van een subtiei 
aansponngs(heff1ngs)systeem de burger stl
muieren om ZIJn ware preferent1es voor het 
coiiect1eve goed te openbaren. V1a dergeiljke 
methoden wordt zowei het paras1taire ont
WIJklngsgedrag van de beiast1ngbetaier ais 
het paras1ta1re overdnjv1ngsgedrag van de 
voorz1en1ngenvrager vermeden. · ~ Deze me
thoden bev1nden z1ch ovengens nog 1n een 
expenmenteei stad1um. Wei bestaan er goe-
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de vooruitz1chten voor de operationele toe
passing ervan op iokaie coiiect1eve goede
ren, waarbij de burgers voidoende kennis 
zuiien hebben van de ter discussie staande 
voorzieningen. 

Afsiuitend hoop ik de iezer duideiijk gemaakt 
te hebben. dat er volop mogelijkheden be
staan om de markteconom1e te reconstrue
ren door rniddei van de creatie van nieuwe 
soe~aai-economische institut1es. Deze heb
ben niet het karakter van een dirigistisch 
intervenieren van staatswege, noch van een 
1neffectief, want vnjbiiJVend, overieg tussen 
de soc1ale partners aan de top. Wii men n1et 
terecht komen in een maatschappeiiJk va
cuum ais de poiitiek de overheid doet terug
treden op economisch terrein, dan zai men 
ook moeten zorgen voor nieuwe effectieve 
1nstituties. Met de aangere1kte voorbeelden 
hoop ik de reievantie van deze benadering te 
hebben aangetoond. Moge een verdere dis
cussie h1erover ieiden tot de nodige ver
d1ep1ng. 

121 In Nederland rs hrerover helaas wernrg geschreven Voor 
verdere detarls kiln rk slechts verwjzen naar A J Ver
mRat Vraaprevelatre-methoden voor collectleve goede
ren. Researcl1merrorandull" 1984-1. Economrsche Fa
cc,rtert. Vnje Linrversrtert. Amsterdan- 1984 

23 



Volksgezondheld 

To be or not to be. 
Over suicide, moraal 
en levensbeschouwing 

dr. E. Schroten 

(Kritische kanttekeningen bij H.M. Kuitert, 
Suicide: Wat is er tegen? 

Dr E. Schroten 1193911S wetenschap
peiiJk hoofdmedewerker aan de theo
loglsche faculte1t van de R1Jksun1vers1-
te1t Utrecht 

Zelfdoding in moreel perspectief 
Ten Have/Baarn 1983) 

I. lnleiding: Kuitert over suicide 
'Er is maar een echt serieus probleem 1n de 
filosofie: dat is de suic1de. Van oordeel ziJn 
dat het Ieven al dan niet de moeite waard 1s 
om geleefd te worden, is antwoord geven op 
de grondvraag van de wijsbegeerte.' Aldus 
Albert Camus in de aanhef van Le Mythe de 
Sisyphe. 1

' Wanneer deze nogal eens geci
teerde uitspraak gelezen wordt in zijn exis
tentialistische context, wordt hiJ begriJpeiiJk 
en diepzinnig: Suicide plaatst ons voor het 
existent1e-probleem b1j uitstek: Is het Ieven 
(mijn Ieven!) de moeite van het Ieven waard? 
Zeker voor de suicidant is dat geen acade
mische kwestie, geen filosofenprobleem, al
thans in veruit de meeste gevallen niet. Het 
gaat veeleer om een kwestie van Ieven of 
dood, van 'to be or not to be'. Oat mag niet 
u1t het oog verloren worden en 1k heber dan 
ook behoefte aa1l dlt aan het beg1n van mijn 
bijdrage duideliJk te stellen. 

Over zelfdoding is vanu1t verschillende ln
valshoeken nogal wat geschreven2

'. In deze 
bijdrage zal de aandacht voora! gencht z1jn 
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op het h1erboven a! genoemde boek van 
H.M. Kuitert (= K ), hoogleraar systemati
sche theologie aan de V.U. te Amsterdam. 
K. concentreert z1ch op de morele kant van 
de problematiek. maar tekent daarb1j aan dat 
hiJ zulks doet ten dienste van de hulpverle
n!ng (p. 11) Met zijn boek w1l hiJ mensen 
helpen analyseren wat de morele compo
nenten van hun standpunt over suicide ZIJn. 
Hij w1l dat do en door ' .... in dit boek een 
voorstel over een normatief standpunt van 
morele aard' te doen (p. 1 0), dat grosso 
modo h1erop neerkomt dat er goede rede
nen kunnen zijn om zichzelf de dood aan te 
doen (p. 143) 

K.'s studie bestaat uit VIJf hoofdstukken. een 

11 Ed. Gall1rrard. Pans 1942 p 15 'II n'y a qu un probleme 
ohllosoph1que vra1rrent seneux: c est le su1c1de Juger 
que Ia v1e vact ou ne vaut pas Ia pelr'e d'e1re vecue. c est 
repondre a Ia question fondamentale de Ia ph1losoph1e . 

21 Voor een l1teratucropgave verwiJS 1k naar het betreffende 
boek van Ku1ter11p 199vv I en naar R F W. D1ekstra. Over 
SUICide. zelfdestruct1e. ze!fbehoud en hulpverlemng 
Alphen aan den RIJn,brussel 1981. p 314vv 
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1nleiding, een epiloog en een literatuuropga
ve. Het eerste hoofdstuk, get1teld 'Feltelljk
heden', handelt over de definltie-problema
tiek, over het verschil tussen beschnJven en 
beoordelen en geeft wat stat1stische gege
vens. K. kiest voor een definit1e d1e luidt: 'Van 
suicide IS aileen dan sprake wanneer 1emand 
opzetteliJk ZIJn e1gen Ieven bee1ndigt, onge
acht welke omstandlgheden, welke bedoe
llng of welke causale wegen naar het doel, 
daarb11 een rol spelen' 3

'. Hij prefereert de 

' Kuitert: Het klassieke neen 
tegen suicide is een slag in 
de Iucht en gaat ten 
onrechte uit van de plicht 
tot Ieven. ' 

woorden 'suiCide' en 'zelfdod1ng' boven 
'zelfmoord'. aangez1en 1n de laatste term een 
(negatieve) waardering meekl1nkt, hetgeen in 
de be1de eerste n1et het geval IS. 
In hoofdstuk twee gaat het om 'een greep 
op de waardenngsgeschieden1s van de zelf
dodlng' (p. 43) AI is 1n het Westen soms in 
posit1eve zin over zelfdoding geschreven, 
meestal wordt ze afgewezen. Voor het klas
Sieke Neen tegen suicide neemt K. Thomas 
van Aquino als zegsman. Deze grote Middel
eeuwse theoloog voerde dne argumenten 
aan. waarom zelfdoding ongeoorloofd is: 
1. Ze IS 1n striJd met de 'natuurlijke' neiging 
tot zelfl1efde en zelfbehoud en met de bo
vennatuurlljke liefde die een chnsten zichzelf 
verschuldigd 1s: 2. Su1c1de IS een onrecht
matige daad jegens de samenlev1ng waartoe 
WIJ behoren: en 3. Zij is zonde Jegens God, 
w1ens e1gendom WIJ zijn en aan w1e het recht 
toekomt te beslissen over Ieven en dood (p. 
46) Kortom, zelfdoding is een misdaad je-
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gens zichzelf, de samenleving en God. 
Het klassieke Neen tegen suicide 1s ' ... , 1n de 
grond van de zaak, een Neen tegen de Stoa' 
(p. 78). Het standpunt van deze wijsgerig
levensbeschouwelljke stroming uit de Oud
heid is evenwel niet werkelijkheidsgetrouw, 
terwijl het bovendien vaak is m1sverstaan. 
Daardoor is de klassieke argumentatie tegen 
zelfdoding gedeeltelijk 'een slag 1n de Iucht' 
(p. 78). Desondanks komen de argumenten 
die h1erboven werden genoemd telkens 
weer terug, al is de klemtoon verschillend. 
Zo vindt men in de theolog1sche literatuur 
een concentratie op het derde (godsdlensti
ge) argument, vooral in protestantse kring, 
hetgeen door K. 'een betreurenswaardige 
versmalling van de discussie' wordt ge
noemd (p. 65). Anderzijds treft men bij Im
manuel Kant een afwijzing vanuit de autono
me moraal aan, waarb1j de klemtoon ligt op 
het eerste argument (zonde jegens jezeln. K. 
maakt du1delijk dat Kants positie uiteindelijk 
te herleiden IS tot een cirkelredenering. 
Alvorens nu zijn e1gen standpunt te ontvou
wen, maakt K. een uitstapje en bespreekt in 
hoofdstuk drie de voornaamste verklarende 
theorieen betreffende suicide. Het z1jn ach
tereenvolgens de sociolog1sche (m.n. Durk
helm), de psychologisch-psychiatrische 
(o.m. de psychoanalyse) en de sociaal-psy
chologische theorie( -en). K. 's conclusie is 
dat door deze theorieen wei belangrijke fac
toren aan het Iicht komen die aanleiding 
geven tot suicidaal gedrag, maar dat ze toch 
als 'echte verklaringen van causale aard' 
tekort schieten (behalve in gevallen van 
aperte geestesziekte), omdat onvoldoende 
is verdlsconteerd dat zelfdoding ' ... een han
deling (is) met een betekenisverlening af
komstig van de betrokkene zelf' (p. 98). 

In hoofdstuk vier ontvouwt K. dan ziJn eigen 

3) De defin1tie IS ontleend aan Beaucharnp-Ch1ldress. lk 
vraag rniJ af of deze forrnulering n1et een inconsistentie 
bevat Kan nog van 'opzettelijk' gesproken worden als 
aile wegen naar het doel causaal bepaald z1jn? Of is in 
deze forrnulering irnpliciet de these aanwez1g Er IS geen 
volledlg causaal bepaalde zelfdoding? Dan echter is de 
def1n1t1e niet rneer analyse-neutraal oftewel geen pure 
ornschnJvlng rneer 
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'voorstel over een normatief standpunt van 
morele aard'. Hij 1s van men1ng dat het klas
sieke Neen tegen suicide aan herziening toe 
is, niet aileen omdat het, zoals gezegd, ge
deeltelijk een slag in de Iucht is, maar vooral 
omdat het ten onrechte u1tgaat van een 
onvoorwaardel1jke pl1cht tot Ieven. Een der
gelijke plicht is volgens K. n1et aileen n1et te 
beWIJzen, maar zelfs n1et plausibel te maken. 
En als dat zo is, ' ... dan heb 1k het recht ook 
niet te Ieven' (p. 119) 
Mensen kunnen goede en verkeerde rede
nen hebben voor suicide. Onder 'goede re
denen hebben' verstaat K. '... dat men 
waarden erop nahoudt die boven de waarde 
die men aan het e1gen Ieven hecht uitgaan' 
(p. 146) 'Suicide is dus een zaak van afwe
gen. De argumentat1e volgt een teleologisch 
spoor' (p. 157). De stelling dat mensen nooit 
goede redenen kunnen hebben voor zelfdo
dlng, omdat die er niet zijn (het deontologi
sche stand punt) 1s, aldus K., noch met een 
beroep op de bijbel noch met argumenten 
vanuit de chnstelijke leer staande te houden. 
In deze context stelt K. dan de vraag die de 
t1tel van het boek is: 'Ais er geen onvoor
waardeiiJke pl1cht tot Ieven bestaat, wat is er 
dan tegen suicide?'. Hij beantwoordt deze 
vraag 'aan de hand van een herinterpretatie 
van het klass1eke Neen' (p. 154), met name 
van de dne argumenten die voor dat stand
punt worden aangevoerd. Na die argumen
ten eerst te hebben afgebroken gaat h1j ver
volgens '... proberen ze beter te verstaan 
dan ze zichzelf verstonden' (p. 154). 

Voor het eerste argument - suicide is een 
m1sdaad tegen jezelf - betekent d1t dat ' .. 
we de morele huid van het argument (moe
ten) afstropen: su1cide IS niet een misdaad 
van de betrokkene Jegens zichzelf, maar een 
ramp die hiJ over zich heenhaalt' (p. 154). 
Het woord 'ramp' is bedoeld als vertaling 
van het klassieke begnp 'malum'. K. spreekt 
liever niet van 'kwaad' vanwege de morele 
bijklank van dit woord. Su1cide is wei een 
kwaad, maar dan in de niet-morele zin des 
woords. Waarom is zelfdoding een ramp, 
een 'malum'? Volqens K. om twee redenen. 
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Zij is in de eerste plaats verkort1ng van het 
Ieven (en het Ieven wordt door de meeste 
mensen - dat IS empirisch vaststelbaar- als 
een 'bonus', als '1ets goeds' gezien). In de 
tweede plaats is suicide een ramp. omdat 
het ' .. ondenkbaar (is) dat er n1et een vorm 
van agonie ontstaat als iemand zichzelf be
wust doodt' (p. 155) en omdat er in vele 
gevallen 'een rampzal1ge t1jd' voorafgaat aan 
het besluit tot zelfdod1ng (1b1dem) 

'Een ramp over Jezelf voltrekken stelt n1et 
schuldig zolang er geen anderen bij betrok
ken ZIJn' (p. 157/8), zo beg1nt K. ZIJn herinter
pretatie van het tweede argument - su1cide 
is misdaad Jegens de gemeenschap - dat 
voor het klass1eke Neen werd aangevoerd. 
Met andere woorden: moesten we van het 
eerste argument de morele huid afstropen, 
bij het tweede argument bevinden we ons 
op moreel terrein, omdat er anderen 1n het 
spel ZIJn. 'Voor mensen IS Ieven met duizend 
draden en draadjes verbonden ZIJn aan an
dere mensen en hun bestaansontwerpen. Zij 
rekenen op mij, 1k reken op hen' (p. 159). Oat 
schept rechten, maar ook verplichtingen. 
'Omdat en voorzover anderen 1n de ramp 
worden meegesleurd. is suic1de dus een mo
reel probleem en mag er zelfs morele druk 
worden uitgeoefend op iemand die met SUI
cideplannen rondloopt' (p. 161 ), al kent deze 
druk haar grenzen, onder meer omdat 
niemand kan intreden 1n de laatste overwe
glngen van 1emand anders. Kortom: 'Een 
onvoorwaardelijke plicht tot Ieven bestaat 
niet; wei morele verplichtingen tegenover an
deren, d1e mij van zelfdodlng kunnen weer
houden. Deze verpl1cht1ngen d66rspreken 
met een suicidant, behoort tot de hulpverle
ning: moraal kan een ramp helpen voorko
men' (p. 165). 

'Wat blijft er van de traditionele godsdiensti
ge argumentatie bruikbaar? lk vrees we1nig 
.... Een ideolog1sch gebruik- of l1ever mls
bruik - van godsdienst1g geloof: daarop 
kwam het neer' (p. 162). K. verw1jt zoals 
gezegd de theologen dat ze z1ch op de 
qodsdlenstige argumentatie hebben gecon-
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centreerd, met als gevolg dat de discussie 
' n1et aileen sch1mmig maar gekortw1ekt 
(word\) het word\ een gesprek tussen gelo
vigen' (p. 66). Bovendien is het b1j een sulCI
dan\ aankomen met een antwoord op de 
Zlnvraag 'veelal een slag in de Iucht', omdat 
die suie~dant die op ziJn eigen man1er al heeft 
beantwoord (p. 163) Voorzover gods
d1enst1g geloof 1n dit verband relevant IS, IS 
het dat 'niet naar ZIJn e1sende maar naar z1jn 
gevende kant' (p. 162) 'Godsdienst1g geloof 
IS een bron van vreugde. zekerhe1d en zelf
besef en daarom een dam tegen de ramp 
die suicide is. Het maakt suicide echter n1et 
onmogel1jk, noch godsdienstig, noch moreel; 
1ntegendeel. het relativeert het harde Neen 
tegen suicide eerder dan het een bevest1-
g1ng ervan is' (p. 165). 

In hoofdstuk vijf komt dan de hulpverlening 
aan de orde. en wei onder tweeerle1 ge
Zichtspunt Als tussenbeide komen en als 
helpen sterven. Hulpverlen1ng behoort te ge
schleden, aldus K .. 1n overeenstemming met 
een dnetal morele bas1spnnc1pes, die aan 
aile omgang van mensen met mensen ten 
grondslag l1ggen. Deze zijn 1) het pnncipe 
van het weldoen 1emand die op onze weg 
komt en hulp nodig heeft behoort door ons 
te worden geholpen; 2) het princ1pe van de 
(verdelende) rechtvaardighe1d of gerechtlg
heid de vruchten van het weldoen moeten 
eerl1jk verdeeld worden: en 3) respect voor 
andermans autonomie. 
Maar. zo maakt K. duideiiJk, met het oog op 
deze bas1spnne~pes verkeert de hulpverlener 
1n een dilemma: Enerzijds IS helpen tussen
beide komen, 1ngnjpen biJ een suic1depog1ng. 
op grond van het pnnCipe van het weldoen, 
anderzijds is intervent1e ongeoorloofd op 
grond van het pnncipe van het respect voor 
andermans autonom1e. Als oplossing voor 
dit dilemma beple1t K. een 'gelim1teerd pa
ternalisme': 'lngnJpen' ... IS een gerechtvaar
digde vorm van hulpverlemng en daarom 
een morele verpl1chting. in al d1e gevallen 
waann de hulpverlener niet overtu1gd IS dat 
de dood de besl1ste wens van de su1cidant 
1s· (p. 1751 Maar deze vorm van paternal1s-
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' Voor Kuitert is de 
traditionele 
godsdienstige 
argumentatie tegen 
zelfdoding ideologisch 
misbruik van geloof. 

• ' 
me IS 'wat de tijdsduur betreft. beperkt' (Ibi
dem): vandaar gelim1teerd paternal1sme. 

Maar, als 1emand dan U1te1ndei1Jk t6ch bl1jkt 
goede redenen te hebben om z1ch van het 
Ieven te benemen. mag zo 1emand dan ge
holpen worden door haar of hem daartoe 1n 
de gelegenhe1d te steller1? K. 's antwoord is 
dat WIJ n1et moreel verplicht ziJr, iemand b1j 
het volvoeren van deze daad te helpen (af
gezien van de pl1cht n1et tussenbeide te 
komen). maar dat het onder bepaalde voor
waarden wei mag, dus moree! geoor!oofd 1s 
(p. 185). Als voorwaarden worden genoemd: 
1) het u1tslu1ten van vergissingen, 2) het u1t
slu1ten van m1sbruik en 3) het u1tsluiten van 
onnodig leed (p. 186v) LiJden ook een voor
waarde te noemen. acht K. betuttelend. We! 
kunnen medelljden en barmhart1gheid ten 
aanz1en van mensen die lijden moreel ac
ceptabele mot1even ZIJn van hulpverleners 
om mensen te helpen zich het Ieven te be
nemen. 
Afgez1en van enkele terminolog1sche WIJZI
Qingen hoeft de wet n1et veranderd te wor
den. K. acht het mogeiiJk ' hulp b1j zelfdo
dlng te b1eden op gronden die de rechter 
overtu1gen van de afwezigheid van elk spoor 
van materiele wederrechteiiJkheid ... ' (p. 
189) 
Su1cide 1s geen zelf-moord, '.. maar een 
menseiiJke mogelijkhe1d die soms moreel 
geoorloofd IS, soms ongeoorloofd' (p. 195). 
Oat IS. zo lezen we 1n de Eplloog, de conclu
Sie van het boek. K. maakt echter du1dei1Jk 
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dat deze conclusie niet gemakkelijk tot 
stand IS gekomen maar is bevochten op een 
verlegenheid, die ' ... vermoedelijk niet aileen 
m1j maar iedereen (zal) bevangen die zich het 
hoofd breekt over de vraag of su1cide nu 
mag of niet mag' (p. 195). 

II. Kanttekeningen 
lk wil n1et onder stoelen of banken steken 
dat ik bewondering heb voor de wijze waar
op K. zich van zijn hachel1jke taak, een boek 
over zelfdoding vanu1t moreel gezichtspunt 
te schrijven, gekweten heeft. Hij schrijft niet 
aileen helder- dat zijn we van hem gewend 
- maar slaagt er ook in de suicide op voor
name wijze uit de taboesfeer te halen en 
bespreekbaar te.maken. Daarmee bew1jst hij 
niet aileen potent1ele suicidanten een dienst, 
maar ook de samenlev1ng als geheel en de 
hulpverleners in het bijzonder. Ook voor de 
inhoud heb ik veel waardering. Als grond
stelllng van het boek beschouw ik dat er 
geen absolute plicht tot Ieven is (al ontslaat 
dat een mens niet van zijn verplicht1ngen). 
lngaan op de theolog1sche en filosofische 
vragen die 1n dit verband rijzen zou een apart 
artikel vergen. Daarom volsta ik met te zeg
gen dat ik deze these ten principale onder
schrijf, en het merendeel van de argumenta
tie ervoor. alsmede (zij het schoorvoetend en 
met de verlegenhe1d waarvan zoeven sprake 
was) het standpunt dat daaruit voortvloeit, 
nl. dat de mens het recht heeft niet te Ieven 
en dat er goede redenen kunnen ziJn voor 
suicide. Ovengens realiseer ik mij dat dit 
standpunt verstrekkende maatschappel1jke 
consequenties heeft, als het in praktijk zou 
worden gebracht. 
Om 1n m1jn krit1ek wat structuur aan te bren
gen, concentreer ik m1j vooral op K. 's herin
terpretatie van het klassieke Neen tegen sui
cide, omdat h1j aan de hand daarvan zijn 
e1gen standpunt ontwikkelt. 

a) Ramp? 
Zoals hierboven aangegeven w1l K. het eer
ste argument voor het klass1eke Neen zo 
interpreteren dat zelfdod1ng niet wordt op
gevat als misdaad tegen Jezelf maar als 
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ramp die Je over jezelf heenhaalt, waarbiJ 
'ramp' bedoeld is als vertaling van het klas
sieke begrip 'malum' (= 'kwaad') 
Is su1cide een ramp? Op het eerste gez1cht 
ben Je gene1gd K. op d1t punt zonder meer 
bij te vallen. Maar er zit een adder onder het 
gras en wei in tweeerle1 opz1cht. Ten eerste 
gaat het hier om een evaluat1e door een 
buitenstaander, hetgeen verwarrend IS aan
gezien K. er meermalen op wijst dat hiJ de 
suicidant zelf wil aanspreken. Wordt zelfdo
ding door de suicidant zelf op ondubbelzln
nige WIJZe als ramp ervaren? Oat ligt toch wei 
wat gecompliceerder dan K. doet voorko
men. Is het niet zo dat de su1cidant het Ieven 
niet als 'iets goeds' ervaart en de dood 
beschouwt als een m1nder grote ramp dan 
het Ieven? K. zelf wiJSt er enkele bladzijden 
verder op (p. 159) dat de dood voor 1emand 
'een uitermate groot goed' kan betekenen 
en nog weer wat verder noemt h1j het voor
beeld van de apostel Paulus die een 'consis
tent en duurzaam verlangen naar de dood' 
heeft, omdat het 'met Christus zijn' hem 
meer trekt dan het voortzetten van het on
dermaanse bestaan (p. 165). Ook valt te 
denken aan het voorbeeld van hen die 1n het 
verleden het martelaarschap bewust zoch
ten met het oog op de eeuwige zal1ghe1d (zie 
p. 44). Dit ZIJn, denk 1k. wei u1tzondenngen 
maar ze geven toch te denken. 
Zelf heb ik de ne1ging h1er op zijn m1nst 
onderscheid te maken tussen dood gaan en 
dood zijn. Vanu1t de suicidant gezien wordt 
laatstgenoemde blijkbaar verkozen boven 
het Ieven, beschouwd als van hoger waarde 
dan verder Ieven in de gegeven omstandig
heden. De 'donkere poort' van het sterven 
wordt biJ een afweg1ng d1e 'een teleologisch 
spoor' volgt (cf. p. 157) met de moed der 
(wan)hoop (I) op de koop toe genomen 

Er is echter nog een tweede reden waarom 
ik een vraagteken zet bij K. 's gebruik van het 
woord 'ramp' 1n dit verband Het geeft aan
leidlng tot een m1sverstand. K. k1est voor dit 
woord. zo werd duidelijk, omdat het geen 
morele bijklank heeft. Een ramp is geen miS
daad. zo stelt h1j (p. 157) Oat is JUISt. maar 
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door zo te spreken leidt hij de aandacht af 
van waar het bij suicide e1geni1Jk om gaat, 
namel1jk dat iemand opzettelijk een ramp 
over ztch heenhaalt. En is dat geen misdaad, 
als iemand zichzelf dat aandoet? Met andere 
woorden, door het woord 'ramp' in te voeren 
heb Je de vraag of su1cide een misdaad 
Jegens Jezelf is niet beantwoord. lk kom 
daarop onder punt c nog weer terug. 
Overigens laat K. er in zijn boek geen twijfel 
over bestaan dat zelfdoding een daad is en 
n1et een oorzakelijk bepaald gebeuren, 1ets 
dat Je overkomt. lk moge hier volstaan met 
te verw1jzen naar z1jn definitie van suicide (z1e 
boven). De nadruk die hij legt op het daad
karakter van zelfdoding, het beschouwen 
van su1cide als 'the result of a choice' (p. 
1 05/G), geeft miJ zelfs aanle1ding mijn kritiek 
juist op dat punt te vervolgen. 

b) Keus of geen keus7 
In de Epiloog schrijft K. dat h1j er de voorkeur 
aan geeft suicide te benaderen als 'een 1n 
vrijhe1d genomen besliss1ng' (p. 195). Hoe
wei h1j uit1ng geeft aan zijn verlegenheid op 
dit punt, verzet h1j z1ch toch tegen de voor
stelling dat su1c1danten 1n de regel onvrij zijn 
(al ontkent hij dat niet) Hier en elders (bijv. in 
hoofdstuk 3) blijkt dat hij niet veel op heeft 
met sociologische, psychologlsch/psychia
trische en sociaal-psychologische theorieen. 
Dergelijke theoneen blijven 1n gebreke, om
dat ze niet verder komen dan het aantonen 
van correlaties en dus eigenlijk niets verkla
ren, terwijl ze tevens ' ... de su1c1dant deper
sonaliseren door totaal van z1jn 1ntent1es af te 
zien en suic1de niet als een handeling te z1en 
waaraan de betrokkene betekenis heeft ver
leend (a) of de betekenis die hiJ heeft ver
leend n1et als een serieuze optie te beschou
wen (b)' (p. 1 05). K. beschouwt su1c1danten 
dan ook als ' ... in de regel niet abnormale 
mensen maar mensen 1n een door henzelf 
als abnormaal ervaren levenssituat1e, die 1n 
die s1tuat1e voor een oplossing k1ezen die 
hun omgev1ng abnormaal noemt' (p. 1 07). 
Maar. zo stelt hij, het IS niet zonder meer zo 
dat de omgev1ng het gelijk aan haar kant 
he eft. 
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K. maakt zich veel te gemakkelijk af van de 
door hem gewraakte theorieen en verzuimt 
hun relevantie voor het 'morele perspectief' 
aan te geven. Hi] creeert een soort van dua
lisme tussen causale en quasi-causale ver
klaringen enerzijds, die de suicidant zouden 
depersonaliseren, en zijn eigen benadering 
van suicide als een in vriJheid genomen be
slissing. lk vind dat een theoretische con
structle, die zeker met het oog op de hulp
verlening van we1nig praktisch nut is. Als ik 
me voor het gemak hier even beperk tot de 
psychiatrie, dan wi11k K. best nageven dat ZIJ 
de neiging vertoont suicide te reduceren tot 
een causaal te verklaren gebeurtenis en zo
doende geen recht doet aan het persoon
ZIJn van de suicidant. Als K. daarentegen 
suicide wenst te benaderen als een in vrij
heid genomen besi1Ss1ng, loopt hij zelf het 
gevaar bezijden de realiteit te belanden door 
de su1c1dant te tekenen als iemand die wel
overwogen zijn besluit neemt of heeft gena
men, waarbij de context min of meer bu1ten 
beschouwing blijft. Dan suggereert hij een 
beeld van suicide zoals dat in werkel1jkheid 
nauwelijks voorkomt en daar is in elk geval 
de hulpverlening niet mee geholpen. 
Wanneer zelfdoding 'in moreel perspectief' 
bezien wordt, kan dat niet gebeuren los van 
de omstandigheden. Zij bepalen in concreto 
de grenzen van iemands vrijheid en dus van 
iemands (morele) aansprakelijkheid. Juist 
met het oog daarop zijn met name (soc1aal-)
psycholog1sche en psychiatrische gegevens 
relevant. Het geeft toch wei te den ken dat de 
Amerikaanse psychiater George E. Murphy 
kan stellen dat vermoedeliJk minder dan 1 tot 
2% van de suicides bedreven wordt door 
mensen die niet kl1nisch z1ek zijn. Minstens 
de helft van aile su1cidanten 1s depressiepa
tient, een kwart (gedeeltelijk behorend tot de 
zo ju1st genoemde groep) 1s alcohol1st 41

. 

Hoewel Diekstra zich beduidend voorzichti
ger uitdrukt dan Murphy, acht ook hiJ het ' ... 
verantwoord te stellen dat psych1atrische 

4) G.E Murphy. Zelfmoord en zelfmoordpog1ng Tempo 
Medical Nederland No. 5 1me1 19811 23-3L 
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stoornissen veel vaker voorkomen onder 
personen dre surcrde plegen dan onder de 
normale bevolking''J'. 
Deze gegevens wiJzen erop dat de meeste 
surcidanten mrn of meer ernstrg ziek ZIJn. Oat 
betekent urteraard nret dat ze met deze vast
steliing gedepersonaliseerd worden. Het be
tekent veeleer dat vriJhetd een relatreve zaak 
rs, afhankelijk van de omstandigheden. VnJ
herd rs de speelruimte, waarbrnnen beslissin
gen worden genomen. keuzen worden ge
maakt. Deze speelrurmte is voor een zwaar 
depressieve patrent welrswaar niet helemaal 
weg, maar wei beduidend minder groot dan 
voor remand die niet depressief is. Daarom 
vrnd ik de van Van de Loo afkomstrge term 
'dwangkeuze' (cf. p. 1 06) helemaal niet zo 
gek rn drt verband. In elk geval zou ik ervoor 
wrllen plerten surcidanten nret in te delen 
zoals K. doet 1n 
a) geesteszieken, in de medrsch-psychratri
sche zin van het woord, 
b) mensen die met hun Ieven in het ongere
de zijn geraakt en 
c) mensen dre noch onder a) noch onder b) 
thuishoren (zre p. 181/2). maar volgens een 
glijdende schaal, die gaat van diep psychra
tr:sch gestoord (en dus vrijwel niet moreel 
aansprakeltjk) tot compos mentis (dus rna
reel aansprakeltjk). Naarmate de vriJheid van 
de surcrdant meer beperkt is, is de morele 
aansprakelijkheid geringer en kan men zich 
met meer recht afvragen, hoe 'wei' welover
wogen is. 
Naar de hulpverlenrng toe zou ik gezien het 
bovenstaande de stellrng wrllen verdedrgen 
dat een surcidant voor 'z1ek' gehouden dient 
te worden (en dus voor verminderd aanspra
kelrjk). totdat het tegendeel blijkt. En wat de 
ethiek betreft zij mag de gegevens van de 
psychratrie (en andere verklarende theone
en) nret naast zich neerleggen op straffe van 
zich buiten ae realrtert te plaatsen 

c) Verplichtingen 
Voorzover surcrde nret causaal bepaald rs, rs 
ze hande!ing en als zodanig kan ze 'in rna
reel perspectref' bezren worden. Nu komt. 
volgens K.. moraal pas in het spel als er 
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anderen biJ betrokken ZIJn (p. 157). Tel daar
biJ het fert dat een ramp geen mrsdaad IS en 
we hebben K.'s overweg1ngen. waarom hiJ 
kan zeggen dat su1c1de geen misdaad tegen 
jezelf 1s. 
lk ben het daar nret mee eens en zou tegen
over K. en gedeelteliJk 1n de IIJn van het 
klassieke Neen willen stellen Voor zover sur
Cide een handeling IS (z1e onder b). IS ze mls
daad tegen jezelf, tenziJ er goede redenen 
voor zrjn (en dre kunnen er ZIJn. dat ben 1k 
met K. eens). Een ramp over Jezelf heenha
len IS n1et geoorloofd, n1et zonder meer al
thans. lk heb er dus geen behoefte aan om 
met K. de 'morele hu1d' van het eerste argu
ment van het klass1eke Neen tegen de zelf
dodlng af te stropen (cf p. 154) 
lk begriJp eigenliJk niet zo goed waarom K. 
dat wll. Als Je het Ieven '1ets goeds' kunt 
noemen op grond van een emprnsche gene
ral1sat1e (p. 154/5) en als dat als het ware 
wordt onderbouwd door het feit dat onze 
onbewuste vrtale impulsen z1ch verzetten te
gen de dood (p. 155). 1mpl1ceert dat dan ntet 
op ZIJn mrnst de pnma faCie verpl1chtrng miJ
zelf het Ieven te 'gunnen'? Geldt het pnnCipe 
van het weldoen. door K. 'het eerste morele 
basrsprinc1pe dat aan aile omgang van men
sen met mensen ten grondslag l1gt' (p. 169) 
genoemd. n1et ook jegens miJZelf? Volgens 
mij wei. 
lk ben het dus niet met K. eens dat moraal 
pas rn het spel komt, als er anderen biJ 
betrokken ZIJn. Maar mrssch1en is het beter 
dat op een andere man1er dan 1n de voor
gaande al1nea te beargumenteren. al 1s het 
best rnteressant om te kijken of het zo kan. 
M1ssch1en IS het beter te zeggen Moraal 
aileen als er anderen biJ betrokken ZIJn? Is 
dat oo1t met het gevai? En 1mpl1ceren ver
plrchtlngen ten opzrchte van anderen geen 
verplrchtingen jegens mtJzelf? Hoe ztt dat als 
1k het Ieven als een (zinvolle) taak z1e? Kan 1k 
me dan niet verplrchten die. als het mogeltjk 
IS. te vervullen? K. zegt zeif dat su1c1de zel-

51 R F \N D1ekstra. 0~<Hr suctciP. fJ 18,_'_ H1 n dat 
verbarld evenccrs em acoress1P en Jlcorlolv;rslcrvlr1q 
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den aileen maar een 'self regarding act' ts (p. 
158) Zou het ntet beter geweest ztjn als htj 
ZtJn hennterpretatte van het klassteke Neen 
begonnen was met erop te WIJZen dat de 
mens ntet pnma1r tndlvtdu maar gemeen
schapswezen ts? Als z6dantg ts htJ ztchzelf. 
In relatte met anderen ontwtkkelt hiJ ztjn ge
voel van etgenwaarde. vtndt htJ geborgen
hetd en geluk. Zelfs in ziJn afweztghetd is de 
ander om zo te zeggen aanweztgl Hoevele 
sutctdes en sutctdepogtngen ziJn ntet te her
letden tot relatteproblemen, dtrect of tndl
rect? Oat men over zelfdoding zou kunnen 
spreken als 'self regardtng act'. zonder dat 
de realttes van de sutcidant tot de wereld om 
hen heen In het VIZier komen, lijkt mtj en 
vanutt de antropologte en vanutt de praktijk 
zeer aanvechtbaar. 

Langs deze ltJn redenerend zou de conclusie 
ztJn, dat het gekunsteld aandoet om verpltch
ttngen ten opztchte van anderen en ten op
ztchte van mtJZelf utt elkaar te halen. Voor 
een hennterpretatie van het klassteke Neen 
zou dat tnhouden dat het eerste argument 
(mtsdaad jegens JezeiD in de beide andere 
(mtsdaad Jegens de gemeenschap en jegens 
God) getntegreerd zou moeten worden. 
Maar ook dan blijft op ZIJn mtnst tn tweede 
tnstantte de vraag mogeliJk of de sutctdant tn 
het eenztjdlg verbreken van ziJn betrokken
hetd op de wereld om hem heen (met aile 
mogeltjkheden van dlen) ztchzelf niet te kort 
doet. dus een ms-daad jegens zichzelf be
gaat. 

d) Versma//;ng van de d;scussie? 
K. ·s hennterpretatte van het tweede argu
ment van het klassteke Neen tegen suictde ts 
mtj. afgezten van wat tk hterboven heb opge
merkt. veelal utt het hart gegrepen en geeft 
mtJ dus geen aanleidlng tot knttsche kantte
kentngen. ZtJn tnterpretatte van het derde 
argument (sutctde als mtsdaad/zonde jegens 
God) daarentegen wei. Zoals we gezten 
hebben. laat K. van dlt argument weintg heel 
en het fett dat theologen de neigtng hebben 
(gehad) ztch erop te concentreren. noemt htJ 
een 'betreurenswaardlge versmalltng van de 
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dtscusste' (p 65). Voorzover godsdiensttg 
geloof relevant is, ts het dat 'ntet naar ztJn 
eisende maar naar zijn gevende kant' (p. 
162). 
lk zet btj deze benadenng grote vraagtekens 
en verbaas mtJ erover dat iemand, dte Zan
der geloof vaar1 n;emand wei geschreven 
heef(''. zo spreekt. lk zou hter de stelling 
wtllen verdedigen dat de sutctdeproblema
ttek ten diepste een levensbeschouweliJke 
problematiek is. Jutst als je dat ontkent of 
bagatelliseert ten gunste van het morele 
perspectief. loop 1e het gevaar de discusste 
op betreurenswaardige wijze te versmallen. 
Een suictdant ts meestal ntet temand die zich 
pnmatr bezig houdt met de vraag of hij wei of 
ntet goede redenen heeft om ztch van het 
Ieven te beroven. Een suictdant is meestal 
pnmair een vertwtjfeld mens, iemand die 
wanhoopt aan het Ieven, 'iemand dte tn het 
ongerede is geraakt met zijn Ieven' (p. 177). 
lk verwtJS hter nog eens naar het ettaat van 
Camus in de inleiding. De sutctdant verkeert 
ntet in morele nood, maar tn existentiele 
nood. Voorzover een sutctdant niet anders
ztns geholpen moet worden. btJVOorbeeld 
met medicamenten, en voorzover htJ aan
spreekbaar is, zal het aanknoptngspunt van 
de hulpverlentng daar liggen. Op dat niveau 
gaat het ntet pnmair om goede redenen. al 
kan dat punt zeker ter sprake komen. maar 
om 'basic trust'. geloof, hoop en liefde, of het 
ontbreken ervan. Daarom noem ik sutctde
problematiek levensbeschouwelijke proble
matiek, want spreken over 'Ia questton fon
damentale' gaat 'beyond morality'. 
De theologen hebben dus gelijk zich zo te 
concentreren op de godsdiensttge argu
mentatie. Aileen zou het beter ZIJn het woord 
'godsdtensttge' te vervangen door 'levens
beschouwelijke'. Een herinterpretatie van 
het godsdtensttg argument van het klassteke 
Neen met het oog op een geseculariseerde 
en pluriforme samenleving (en de hulpverle
ntng daann) kan vanzelfsprekend ntet uitslui
tend vanuit het chnsteltjk geloof gebeuren (al 

61 Ten rlave. Baarn 1974 
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kunnen van daaruit zinnige dingen over 'ba
sic trust', geloof, hoop en liefde gezegd wor
den), Waar het om gaat is dat de levensbe
schouwelijke dimens1e van de suicide-pro
blematiek onderstreept wordt: N1et aileen 
godsdienstige mensen hebben levensbe
schouwelijke problemenl In de vertwijfel1ng 
staat de gehele menselijke existentie op haar 
grondvesten te schudden. Als dat in de 
hulpverlening niet wordt verdisconteerd, blijft 
ze, hoe professioneel ook, in gebreke. Dan 
gaat het er niet om met een antwoord op de 
zinvraag te komen, laat staan om iemand op 
de valreep nog 'even' tot een bepaalde ge
loofsovertuiging te bekeren. Maar het gaat 
erom samen met de betrokkene (en hopel1jk 
met andere betrokkenen) te zoeken of er 
geen andere antwoorden op de zinvraag 
mogelijk zijn dan de dood. En deze vorm van 
'pastoral counseling' kan op een niet-kramp
achtige wijze plaats hebben, omdat ze ge
schiedt vanuit het uitgangspunt dat er geen 
absolute plicht tot Ieven is. 
K. maakt in de inle1ding van zijn boek duide
lijk dat het eigenlijk gaat om hulpverlening en 
dat moraal aileen maar belangrijk is voorzo
ver ze bijdraagt tot hulpverlening (cf. p. 10/ 
1 ). In het vervolg blijkt evenwel dat hij geen 
hoge pet op heeft van psychiatrie en (socia
le) psychologie noch van 'pastoral counse
ling'. Reduceert hij hulpverlening tot 'moral 
counseling'? Oat kan hij niet menen! 

e) Hulpverlening 
Nu de hulpverlen1ng ter sprake is gekomen, 
wil ik ook nog enkele kanttekeningen maken 
bij wat K. daarover zegt. In de eerste plaats 
iets dat misschien aileen een kwestie van 
woorden is. K. schetst op rake wijze de 
pos1t1e van de hulpverlener als iemand die in 
een dilemma verkeert: Moet ik ingrijpen (op 
grond van het morele basisprinc1pe van het 
weldoen) of moet ik de autonome van de 
su1cidant respecteren? Als oplossing stelt K. 
zoals we zagen een 'gel1miteerd paternalis
me' voor. Het woord 'paternal1sme' 1s hier 
niet gelukk1g. Suicidanten, zo zagen we al, 
zijn meestal zieke mensen, wier vr11heid en 
dus w1er autonom1e is inqeperkt, al is het 

32 

Volksgezondheid 

wellicht maar tijdelijk. Deze mensen tegen 
zichzelf beschermen zou ik geen paternalis
me willen noemen. Bovendien IS helpen 
meer dan tussenbeide komen! Maar ook als 
men de autonomie van zieke mensen zou 
Willen Onderstrepen, dan nog ZOU ik Willen 
zeggen dat tussenbe1de komen opgevat kan 
worden als ter verantwoording roepen: 
Waarom haal Jij deze ramp over je heen? In 
dit ter verantwoording roepen IS respect 
voor iemands autonomie vervat, met dien 

' Suicidanten tegen zichzelf 
willen beschermen zou ik 
geen paternal is me willen 
noemen. ' 

verstande dat autonomie niet in individualls
tische zin wordt verstaan, maar als verant
woordelijkheid. En verantwoordelijkheid 1s 
een relatie-begripl 71 

Mijn tweede kanttekening betreft K.'s op
merking dat lijden niet een voorwaarde is 
voor het geoorloofd zijn van het verschaffen 
van stervenshulp. Als de rechtbank van Rot
terdam en de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie dat toch doen is dat 
een 'betuttelende voorwaarde' (p. 188 en p. 
190). Mijn eerste reactie hierop 1s: Het alter
natlef is absurd. De hulpverlener zou iemand 

7) lk vraag me af, hoewel 1k moet bekennen dat 1k de 
problematiek niet geheel overzie. of 1n d1t Iicht niet ook de 
veelomstreden '1n bewaring stell1ng' van su1c1danten be
Zien kan worden. Niet als een 'KZ-verklanng'. maar als 
een u1terste ngoureuze paging van de gemeenschap hen 
ter verantwoording te roepen en du1deliJk te rraken dat 
deze hen niet zonder meer laat vallen maar hulp w1l 
b1eden 
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stervenshulp hebben te geven, ongeacht de 
vraag of hiJ liJdt of niet. Wei zou je wellicht 
kunnen zeggen: Zou iemand die niet lijdt 
echt dood wlllen? Lijden is dan niet een 
voorwaarde, maar een veronderstell1ng van 
hulpverlen1ng aan suicidanten. En de vraag 
is: Kan dat lijden niet op andere man1er 
verlicht worden, dan door stervenshulp? lk 
ben met K. eens dat dit uiteindelijk ter beoor
dellng is van de suicidant (al liggen hier 
gez1en de psychiatrische problematiek van 
vele suic1danten de nodige voetangels en 
klemmen). 
Punt van dlscussie IS zeker ook: 'de verplich
ting iemand die wiJ ten onrechte van de 
dood gered hebben - en dus niet gered -
alsnog aan de dood terug te geven door 
middel van stervenshulp' (p. 179). lk moet 
bekennen dat ik grote moeite heb met deze 
uitspraak. Afgezien van de JUridische vragen 
die h1er njzen, zie ik ook vele prakt1sche en 
met name beleidsmatige problemen. Ook 
het woord 'verplichting' acht ik hier veel te 
zwaar, tenzij het in die z1n wordt opgevat dat 
wiJ toe moeten naar een situatie waar hulp bij 
zelfdod1ng (opgevat als helpen te sterven via 
het verstrekken van euthanatica) onder zeer 
stringente voorwaarden niet strafbaar wordt 
gesteld (cf p. 189). lk ben het met K. eens 
dat art1kel 294 WvS met het oog daarop niet 
gewiJzigd hoeft te worden (behalve dat het 
woord 'zelfmoord' door 'zelfdod1ng' vervan
gen moet worden (1b1dem)). 
Oat wij naar zo'n Sltuatie toe moeten is een 
ding, de vraag hoe dat moet IS iets anders, 
zeker in het kader van een ontmoediglngs
beleid (cf. p. 157). Met K. denk ik in de 
nchting van het opstellen van strafuitslui
tingsgronden. Met het oog daarop be
spreekt h1j een vonnis van de rechtbank van 
Rotterdam betreffende een geval van hulp bij 
zelfdoding (zie p. 189) Maar er 1s op dlt punt 
voor hulpverleners, eth1c1 en junsten nog wei 
wat huiswerk te doenl 

Ill. Conclusie 
Samenvattend zou ik mijn knt1ek op K. als 
volgt willen formuleren: 
- het gebru1k van het woord 'ramp' voor 
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suicide geeft aanleiding tot mlsver
standen; 

- door met name de gegevens van psychla
trie en sociale psychologie 1n feite bu1ten 
beschouwing te Iaten en suicide te bena
deren als een in vrijheid genomen beslis
Sing, loopt K. het gevaar de werkelijkheid 
te vertekenen en een academische kwes
tle te behandelen; 

- ten onrechte stelt K. dat moraal pas in het 
spel komt als er anderen bij betrokken 
zijn, zodat suicide geen m1sdaad tegen 
Jezelf kan zijn; 

- ten onrechte ontkent K. het belang van 
het godsdienstige argument in het klas
sieke Neen tegen de suicide, aangezien 
deze ten d1epste wijst op existentiele ver
twljfeling; 

- de term 'gel1miteerd paternal1sme' met 
het oog op de hulpverlening bij suicide is 
n1et gelukkig; 

- 'IIJden' kan n1et als 'betuttelende voor
waarde' voor stervenshulp terzijde ge
schoven worden, maar dlent veeleer be
schouwd te worden als vooronderstelling 
van aile stervenshulp; 

- het op elkaar afstemmen van hulp bij zelf
dodlng enerzijds en een ontmoed1g1ngs
beleid anderzijds verdient nog veel studie. 

Maar ik zou willen eindigen met nogmaals 
mijn grote waardering uit te spreken voor 
K. 's boek. Het taboe-karakter van suicide is 
een groot obstakel bij de hulpverlening. Oat 
hij suic1de uit de taboesfeer haalt en de wijze 
waarop h1j dat doet z1jn voor die hulpverle
ning van groot belang. Maar nog belangrijker 
is het dat hij op overtuigende wijze duidelijk 
maakt dat er geen absolute plicht tot Ieven 
is. Oat doet niets af aan de ernst van de 
problematiek van de suicidant, maar het be
tekent voor de hulpverlening wei de bevrij
ding van een stuk krampachtigheid. 
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Wetswijziging inzake 
euthanasie 

Kanttekeningen vanuit de ethiek 

prof. dr. C P Spark en 

lnleiding 
De discuss1es inzake het euthanasievraag
stuk leken tot rust gekomen. Maar dat was 
meer schiJn dan werkelijkheid. B1j het ver
schijnen van het Rapport van de Staatscom
miSSie Euthanasie laaide de discussie op
nieuw op en bleek, dat er 1n ons land verre 
van eenstemm1ghe1d heerst over deze mciei
IIJke problematiek Het is heel zeker, dat 1n de 
naaste toekomst de gemoederen nog een 
keer stevig 1n beroenng zullen komen. en wei 
wanneer eventuele voorstellen, voor wetsw1j
z1ging op dit punt in de Tweede Kamer aan 
de orde komen. Gezien de zwaarwicht1ge 
belangen, die daarbij op het spel staan, IIJkt 
een korte bezinning zeer gewenst Dit geldt 
temeer, omdat de men1ngsvormng ook na 
het versch1jnen van het rapport van de 
Staatscomm1ssie n1et afgerond blijkt. 
Bij de nu volgende kanttekeningen zal 1k miJ 
beperken tot het wetsvoorstel. zoals dat 
door de Staatscommiss1e gedaan wordt 
Het lijkt mij weinig z1nvol om het hele rapport 
plus de minderheidsnota u1tvoerig te behan
delen en te becommentarieren. Het verdient 
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de voorkeur om enkele belangnJke aspecten 
van het euthanasievraagstuk vanuit de 
ethiek nader onder de loep te nemen. 

Probleem 
Laten we maar beginnen met de vraag over 
welk probleem we spreken. Het gaat primair 
om stervenden, die een goede dood zouden 
willen sterven, maar van mening ZIJn, dat het 
komende stervensproces (door ongemak
ken, lijden en aftakeling) voor hen een niet
goede of zelfs mensonwaardige dood zal 
betekenen. Zij kiezen daarom voor een an
dere, sneller komende en voor hen betere 
dood. Oat kan op verschillende man1eren 
gebeuren. Ten eerste door de keuze voor 
pass1eve euthanasie, hetgeen 1nhoudt: z1ch 
pass1ef opstellen ten aanzien van het aflo
pend stervensgebeuren en verdere pogln
gen tot verlenging van sterven we1geren. 
Vervolgens door de keuze tot actieve eutha
nasie, hetgeen inhoudt: door act1ef ingnjpen 
(biJV. een dodelijke 1njectie) de dood veroor
zaken om daardoor de van nature komende 
dood te vermljden. In de laatste lien a Vijftlen 
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jaar vonden verandenngen in deze benade
ringswijze plaats. Velen ple1tten ervoor om 
de term pass1eve euthanasie liever niet te 
gebru1ken, omdat deze vaak aanleiding was 
voor m1sverstanden en omdat stnkt gena
men geen andere dood gekozen werd, doch 
slechts het n1et meer tegenhouden van de 
dood, die zich in het aflopend ziekteproces 
had aangediend. In verband met actieve 
euthanas1e vertoonde zich 1n diezelfde peno
de een ontwikkel1ng m..et het oog op de 
personen die ervoor 1n aanmerk1ng kwamen. 
Waarom - zo vroegen velen zich af - zou 
men de keuze voor een goede dood beper
ken tot diegenen d1e b1nnenkort zeker zullen 
sterven. Mensen die ondraagl1jk l1jden, onge
neeslijk ziek zijn of ontluisterd moeten Ieven 
hebben toch evenveel recht om een voor 
hen goede dood te kiezen? lk kom daar nog 
op terug. Op deze plaats wll 1k volstaan met 
de vaststell1ng, dat het probleem van de 
act1eve euthanasie z1ch slechts voordoet 1n 
situat1es, waarin menselijke waarden en be
langen inzake het sterven zozeer problema
tisch ZIJn, dat de keuze voor een actief beeln
digen van het sterven of het Ieven de en1g 
redelljke oploss1ng lijkt. 

Begripsomschrijving 
De Staatscommissie slu1t z1ch aan b1j een 
door velen aanvaarde omschriJving van ac
tleve euthanas1e het opzetteiiJk levensbeeln
digend handelen door een ander dan de 
betrokkene op diens verzoek. Deze beper
king van het begrip euthanasie tot de Sltua
tie, waarin niet de betrokkene maar een an
der de dodende handeling verricht, komt 
voornamel1jk uit de hoek van de JUristen, die 
zich op hun beurt weer aansluiten bij de 
formulenng van de betreffende artikelen 293 
en 294 van het Wetboek van Strafrecht. 
Uiteraard 1s het n1et perse onju1st om de 
afspraak te maken slechts van euthanas1e te 
spreken als een ander dan de betrokkene de 
handeling stelt, maar het biiJft m.i. een enlgs
zins arb1traire vereng1ng van het begrip, om
dat 1k geen redelijke grond z1e om te stellen 
dat geen sprake kan zijn van 'een goede 
dood' als de betrokkene zelf de levensver-
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kortende handeling stelt. De bewering 'als 
hij de levensbee1ndig1ng zelf uitvoert, dan 
heet dat zelfdoding' is op z1chzelf genomen 
wei JUist, maar duidt 1n dit geval op een 
andere verdeelsleutel. Vanuit de ethiek ge
Zien ligt de kern van de zaak niet in de vraag 
w1e de besliss1ng u1tvoert maar in de vraag of 
het ethisch verantwoord is dat de betrokke
ne in diens s1tuatie besluit zijn Ieven te beein
digen De vraag of h1j dat zelf ten u1tvoer kan 
brengen dan wei de hulp van een ander 
daarbiJ nodig heeft, komt daarna aan de 
orde. PersooniiJk heb ik tot nu toe het ge
brulk van het woord euthanasie beperkt tot 
de besl1ssing om een stervensproces af te 
breken. Oat is ook een zekere vereng1ng van 
het begnp. De bewenng, dat ik daardoor een 
ethisch waarde-oordeel in de defin1tie zou 
inbrengen, is echter ongegrond. lk acht het 
mogeiiJk dat de besliss1ng het eigen Ieven af 
te breken (en/of degene die dat besl1ste 
daarbij te helpen) in bepaalde gevallen 
ethisch verantwoord kan zijn, ook al1s er nog 
geen sprake van een stervensproces. Mijn 
grootste zorg is gelegen in het fe1t, dat bena
mingen en begr,psomschrijvlngen tegeiiJk 
een menseiiJke probleemsituat1e en de daar
mee verbonden ethische vraagstell1ng aan
duiden. De situat1e van een stervende ver
schiit wezenl1jk van die van een ongeneeslijk 
z1eke die m1sschien nog 1 0 of 30 Jaar moge
IIJk zinvol Ieven voor de boeg kan hebben; 
deze laatste verschilt wezenlijk van die van 
een overigens kerngezonde mens, die om 
bepaalde redenen n1et meer wii Ieven. De 
benaderingswijze, opvang en begeleiding 
zullen m.i. telkens anders (moeten) z1jn. lk 
verkoos slechts bij de beslissing van een 
stervende over euthanas1e en in de andere 
gevalien over zelfdoding te spreken (telkens 
zelf of met 1emands hulp uitgevoerd), om te 
voorkomen dat totaal verschlllende pro
bleemsituatles op een en dezelfde noemer 
gebracht worden. 
Wanneer 1k over euthanasie spreek, bedoel 
1k het afbreken van het Ieven in een situat1e, 
waarin geen uitzicht op genez1ng meer IS en 
de dood onherroepel1jk en b1nnen afzlenbare 
t1jd zal komen. 
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Verwarring 
Het rapport van de Staatscommss1e doet 
door haar omschrijv1ng van het begrip he
laas mee aan de reeds gegroeide verdoeze
ling van het eigenlijke probleem. D1t begint 
met de door haar gekozen formulering 'le
vensbeelndigend handel en'. Bedoeld wordt 
opzettelijk doden, 1n het onderhavige geval 
meestal uitgevoerd door de 1nject1e van een 
dodeiiJke vloeistof. In belangnJke zaken als 
deze verdient het de voorkeur geen mooi 
gepolijste, maar duidel1jke en voor iedereen 
verstaanbare termen te gebru1ken, zodat ie
dereen weet waar het om gaat. 
Belangrijker dan deze formulenngskwestie IS 
het fe1t, dat het beg rip euthanas1e voor vele, 
geheel versch1llende menselijke probleemsi
tuatles van toepass1ng wordt geacht. Daar
over waren aile Commiss1eleden het schijn
baar eens. Maar later worden toch restricties 
aangebracht. o.a. dat voor straffeloosheid 
de betrokkene zich moet bevinden in een 
uitzichtloze noodsituat1e. Vier leden willen 
daaraan toegevoegd z1en 'en wiens overlij
den onafwendbaar aanstaande is', d.w.z. 
zich 1n zijn stervensproces bevindt (te onder
scheiden van de stervensfase, die slechts de 
laatste dagen aanduidt). Dit impliceert, dat 
naar hun mening dus het opzetteliJk doden 
van ongeneeslijk zieken of van mensen d1e 
vanwege een meer psychische noodsituat1e 
niet meer will en Ieven. niet hoort biJ de eutha
nasie, die door de nieuwe wet zou moeten 
worden toegestaan. Deze innerlljke ver
deeldheid van de Staatscommissie met be
trekking tot de kern-voorwaarden slaat ulter
aard terug op de beteken1s van de eerste 
door haar gegeven algemene omschnjv1ng 
van euthanasie, en schept daarom verwar
nng waar duidelijkheid gewenst is. 
Tenslotte; het IS wei begnjpelijk dat de 
StaatscomiT'iss1e zich biJ de omschriJving 
van euthanasie beperkt tot die s1tuaties, 
waann een ander dan de betrokkene de 
dodende handeling verncht. Zij doet immers 
voorstellen tot wettelijke regeling; de wetge
ver heeft kenneiiJk geen boodschap aan de
gene. die zich om welke reden dan 09k van 
het Ieven berooft. Voor de ethiek ligt de zaak 
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anders, zoals ik in het nu volgende w1l toe
llchten. 

Notities voor een ethische stellingname 
Onze wetgev1ng gaat er van u1t. dat de mens 
gerechtigd is te beslissen over ziJn eigen 
Ieven en zichzelf van het Ieven kan beroven; 
of hiJ stervend, ongeneesliJk z1ek of kernge
zond IS, doet daarbij verder niet ter zake. 
Geheel anders l1gt de situatie, wanneer 
iemand een ander doodt of deze bij diens 
doden behulpzaam is. Dan komt de wetge
ver in het geweer, omdat mogel1jk een in
breuk gemaakt wordt op de persoonlljk
heidsrechten van de betrokkene en derhalve 
ook de maatschappelijke orde verstoord 
wordt. Het IIJkt mij toe, dat dit inderdaad ju1st 
is. Voor een eth1sche beschouwing is dit 
echter onvoldoende. Ter verdu1del1jking het 
volgende. 
In populaire beschouw1ngen over de eth1ek 
inzake euthanasie wordt soms volstaan met 
een beroep op 'de plunformite1t van opvat
tingen 1n onze moderne samenlev1ng'. Maar 
dat is uiteraard geen voldoende fundament 
voor de juisthe1d van een bepaalde v1sie. In 
andere beschouw1ngen wordt als Ultgangs
punt gesteld, dat deze of gene enquete heeft 
aangetoond, dat 63% van onze bevolking
ZIJ het onder bepaalde voorwaarden- voor
stander 1s van actieve euthanas1e en deze 
'dus' als geoorloofd beschouwd kan wor
den. Oat 1s onJuist. Of een ethische stelllng
name al dan niet waar is, is geen kwest1e van 
koppen tellenl (WaarbiJ 1k overigens ook be-

' Of een ethische 
stellingname al of niet 
waar is, hangt niet af 
van de mate van 
steun onder de 
bevolking. ' 
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twijfel of de 1nvullers van de enquete onder 
euthanasie prec1es hetzelfde hebben ver
staan als de opstellers bedoeldenl) Tenslotte 
ZIJn er publ1kat1es. waarbiJ voor een funda
mentele ethische stell1ngname volstaan 
wordt met een beroep op het zelfbeschlk
klngsrecht. lk neem aan, dat dlt voor een 
JUndlsche beschouw1ng goed is, maar voor 
een weloverwogen ethische beoordeling van 
euthanas1e functloneert een beroep op het 
zelfbesch1kk1ngsrecht op z1chzelf genomen 
als een orakelspreuk, d.w.z. men kan er aile 
kanten mee op. Eth1sch beschouwd krijgt 
het zelfbeschikkingsrecht pas zin en 1nhoud 
tegen de achtergrond van de ethische pl1cht 
tot zelfontploo11ng als mens. De mens als 
eth1sch wezen staat voor de fundamentele 
opgave tot menswordlng of zelfontplooiing 
1n solidante1t met ZIJn medemensen. Om die 
opdracht te vervullen kan hij een eth1sche 
aanspraak doen gelden op zelfbesch1kking. 
nameliJk ten opz1chte van een aantal mini
male voorwaarden, dat daartoe nodig is. 
Aldus gez1en v1ndt het zelfbeschikk1ngsrecht 
dan ook tegeiiJk ZIJil grenzen. nameliJk het 
recht op zelfbeschikk1ng dlent b1nnen het 
kader van de zelfontplo011ng van de mens als 
redelijk wezen te bl1jven en tegeiiJkertiJd de 
waaracht1ge sol1darite1t met z1jn medemen
sen te waarborgen. lnzake de eerb1ed voor 
het Ieven houdt dit o.m. 1n, dat de mens niet 
aileen het Ieven van anderen, maar ook zijn 
e1gen Ieven moet eerbied1gen. lnzake eutha
nasle betekent dit dat niet aileen de mede
werklng aan de dood van een ander verant
woord moet worden, maar allereerst aange
toond moet worden dat het opzetteiiJk afbre
ken van e1gen Ieven c.q. sterven eth1sch 
gezien soms verantwoord kan zijn. 

Een ethisch standpunt 
De eerb1ed voor het Ieven van de mens hoort 
tot de fundamentele verworvenheden van 
onze westerse cultuur en ethiek. Deze pl1cht 
tot eerb1ediging fundeert 1n de intnns1eke 
waarde van de menseiiJke persoon: voor 
chnstenen en andere gelovigen wordt ziJ 
versterkt door de overtu1g1ng. dat ZIJ hun 
omgaan met dlt Ieven moeten verantwoor-
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den voor de Schepper van het Ieven. De 
chnstel1jke kerken hebben de eth1sche plicht 
tot eerbied1ging van het Ieven echter nooit 
als een absolute norm gezien, d.w.z. fe1telijk 
doden werd n1et altijd als 'moord' be
schouwd. Bekende voorbeelden z1jn de 'hei
ilge' oorlog, de doodstraf en het doden uit 
noodweer. lntussen worden oorlog en 
doodstraf door veel christenen nu als on
ethlsch beschouwd; doden uit noodweer 
wordt ook nu nog algemeen als ethisch 

' De kerken hebben de 
ethische plicht tot 
eerbiediging van het 
Ieven nooit als absolute 
norm gezien. ' 

aanvaardbaar gezien. Waar het om gaat IS 
het volgende: of doden eth1sch als 'moord' 
bestempeld moet worden. hangt n1et uitslui
tend af van het feit zelf of er een dodende 
handeling gepleegd wordt, maar mede van 
de totale handel1ngssituat1e waann dit ge
beurt. Wat betreft de ethische beoordeling 
van het euthanasievraagstuk staan we der
halve voor de volgende vraag: gaat het hier 
om een situat1e, waann fe1telijk doden 
eth1sch verantwoord zou kunnen zijn? 
Zichzelf het Ieven nemen werd eeuwenlang 
als een zeer veroordelenswaardlge hande
llng beschouwd. Degenen. die dlt deden, 
werden zelfs na de dood maatschappeiiJk en 
kerkeliJk gediskwalificeerd (o.m. we1gering 
van kerkeiiJke begrafen1sl). Pas 1n deze eeuw 
valt vooral na de tweede wereldoorlog een 
kentering 1n het denken waar te nemen. Er 
wordt milder gedacht over su1c1de. 
Het euthanasievraagstuk - opgevat als het 
verkorten of afbreken van het stervenspro-
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ces- d1ende z1ch op een n1euwe man1er aan, 
omdat stervensprocessen anders, moelza
mer, piJnlijker en langzamer verlopen dan 
vroeger het geval was. Onder chnstenen 
groe1de eenstemmigheid over de stell1ng dat 
pass1eve euthanasie - d.i. zich pass1ef op
stellen ten opzichte van het aflopend ster
vensproces en het staken van aile levensver
lengende maatregelen - in sommige geval
len niet aileen ethisch geoorloofd, maar zelts 
ethisch verplicht kan ziJn. Ten aanzien van 
actieve euthanasie bleef verschil van me
nlng. Somm1ge chnstenen zeggen resoluut 
nee tegen elke vorm van actieve euthanas1e; 
anderen daarentegen achten het mogeiiJk 
dat ook een gelovige in een extreem geval 
het afbreken van zijn stervensproces voor 
ZIJn geweten zou kunnen verantwoorden. In 
somm1ge chnstel1jke kerken (vooral 1n de 
katholieke) bestaat bovendien een duidelijk 
spanningsveld tussen de v1sie van de kerke
lijke gezagsdragers enerzijds en die van ge
lovlgen, zielzorgers en ethici anderzijds. De 
eerstgenoemden wijzen act1eve euthanas1e 
af; gelovigen achten deze soms geoorloofd. 
Voor de opvattingen 1n protestantse kringen 
wil ik verwijzen naar Ku1tert (1981; 1983). 
Be1de opvattingen komen weer biJ elkaar in 
de stellingname, dat 1n individuele gevallen 
de persoonlijke gewetensbeslissing van de 
stervende geeerb1edigd moet worden (zoals 
onlangs door de Nederlandse b1sschoppen 
gezegd werd). Daarna gaan de opvatt1ngen 
loch weer u1t elkaar. Sommigen (zoals de 
bisschoppen) beklemtonen dat een dergeliJ
ke beslissing voortkomt uit 'een dwalend 
geweten' en dat niemand de stervende mag 
helpen om z1jn besl1ssing ten uitvoer te bren
gen. Vele anderen zijn van men1ng, dat de 
eerbied voor de gewetensbesliss1ng van de 
stervende deze restrict1e niet toelaat. 
Persoonl1jk zou ik de kwestie als volgt willen 
stellen. In uitzonderingsgevallen kan een 
mens terechtkomen in een s1tuatie. waann h1j 
naar eerlljke overtuiging kiezen moet: ofwel 
de aard en de duur van het stervensproces 
beamen, ofwel de duur van ZIJn sterven ver
korten ten gunste van de menswaardigheld. 
In het afwegen welke waarde het zwaarst 
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mag wegen. lijkt het m1j mogeiiJk om te 
k1ezen voor het minst kwade, 1n dit geval 
voor euthanasie. Als 1n grenssituat1es d1verse 
menseiiJke waarden onoplosbaar met elkaar 
in confl1ct komen. IS de keuze van het m1nst 
kwade een eth1sch verantwoorde keuze. 
Wanneer we dat aanvaarden. IS het ook 
aanvaardbaar dat de stervende. als h!J zelf 
niet tot de uitvoering van ziJn besi1Ss1ng 1r1 

staat IS. aan een medemens om hulp mag 
vragen zonder deze daartoe te dw1ngen 
(want dan zou de gewetensvnjhe1d van de 
patient ontaarden 1n gewetensdwang voor 
de helper). De hulpverlener heeft u1teraard 
het recht om deze d1enst te we1geren als hiJ 
die hulp niet met z1jn geweten 1n overeen
stemmlng kan brengen. Om te voorkomen 
dat gewetensdwang op de patl8nt wordt 
u1tgeoefend of de verleende hulp een kwes
tie van toeval wordt, dient de patient 1n dat 
geval de ruimte te krijgen een beroep op een 
andere hulpverlener te doen. De hulpverle
ner, die de besl1ssing van de stervende kan 
delen. kan rn.i. 1n geweten verantwoord de 
stervende helpen biJ de u1tvoering daarvan of 
dit geheel en al voor hem doen. D1t fe1tel1jk 
doden behoudt dan weliswaar het karakter 
van een daad, die op het eerste gez1cht 
eth1sch kwaad IS, maar 1n deze u1tzonderl1jke 
grenss1tuat1e als keuze van het m1nst kwade 
ethisch verantwoord kan ZIJn. 

Onzorgvuldigheden 
BIJ lez1ng van het rapport kan men n1et ge
heel en al ontkomen aan de 1ndruk. dat 
belangriJke termen n1et alliJd met de nodige 
zorgvuldighe1d gebruikt ZIJn, m1nstens 1n die 
z1n. dat het gebru1k gemakkel1jk aanle1ding 
tot m1sverstand kan geven. lk denk aan ter
men als straffelooshe1d, strafu,tsiultings
grond. rechtvaardiging. geoorloofdhe1d, 
soms ook 1n de comb1nat1e van rechtvaardl
gende strafu1tslu1tingsgrond. lk w11 een kn
tisch evalueren daarvan graag overlaten aan 
de JUnsten. maar slechts er op WIJZen dat dit 
soort termen ethisch gez1en soms een 
en1gsz1ns andere inhoud en betekenis heb
ben. lk denk 1n dit verband aan de Ultspra
ken 1n versch1llende rechtsged1ngen 1nzake 
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euthanasre. De rechter doet geen uitspraak 
over de JUrstherd van bepaalde ethische op
vattingen, maar over de vraag of dit bepaal
de handelen brnnen het kader van onze 
hurdrge wetgevrng als een strafbaar fert moet 
worden beschouwd en/of er wellrcht strafurt
sluitrngsgronden aanwezig ZrJn. De jurispru
dentre geeft ons een rdee van die omstan
digheden of voorwaarden, die doorgaans als 
strafurtslurtrngsgronden worden be
schouwd. We kunnen constateren, dat de 
rechters rekening houden met de vrsres over 
ethrek en gezondherdsethrek. Maar dat bete
kent niet, dat aile strafurtslurtingsgronden 
zonder meer rdentrek ZrJn met voorwaarden 
voor de ethrsche geoorloofdheid van die 
handelrngr Soms vallen ze samen (biJV. de 
eis dat er sprake moet zrjn van een welover
wogen beslissrng van de betrokkene zein: 
soms erst het recht meer dan de ethrek (brJV. 
de ers van overleg met een of meer colle
ga's): soms IS de diepere rnhoud van voor
waarden nret meer in rechtstermen te vatten, 
terwrJI de eth1ek mrsschien nog iets te bieden 
heeft (biJV. de zrn van het lijden en de solidan
tert met degenen die de betrokkene nog n1et 
kunnen missen) lk kan mrJ niet onttrekken 
aan de 1ndruk, dat de strafultsluitingsgron
den urt de JUnsprudentre al te gemakkeliJk als 
voorwaarden voor de eth1sche geoorloofd
herd van de actleve euthanas1e beschouwd 
worden. 
Onzorgvuldighe1d valt ook te constateren bij 
de behandelrng van de hulp bij zelfdoding. 
Afgezien van enrgszins ongenuanceerde be
wenngen over het v66rkomen van balans
zelfdoding rs de urtslurtrng hrervan in het 
kader van het rapport nret begnjpelijk. Er rs 
daarbrj doorgaans rnderdaad geen 'urtzicht
loze noodsrtuatre' aanwezig. Anderz1jds IS bij 
balanszelfdoding veel eerder sprake van een 
echt urtoefenen van het zelfbeschrkkings
recht dan brj een patrent. die zich rn een 
urtzrchtloze emotronele of psychische nood
toestand bevrndt en in psychratrische be
handelrng is' De Staatscomm1ssre wrl geen 
voorstel tot wrjzrging van het betreffende 
artikel doen. omdat de maatschappelrJke en 
wetenschappeliJke menrngsvormrng naar 
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haar menrng nog niet voldoende rs afgerond. 
Het is voor m1j echter onbegrijpelijk dat de 
Staatscommissie nret gewezen heeft op de 
innerlrJke tegenspraak, die in drt artikel te 
vinden is. Daann wordt immers 1n een adem 
genoemd: een ander tot zelfdoding aanzet
ten, hem daarbiJ behulpzaam ZIJn of hem de 
mrddelen daartoe verschaffen. 'Aanzetten 
tot' het nemen van een bepaalde beslissrng 
kan juridisch geheel en al verschillen van 
'behulpzaam ziJn blj' de uitvoering van een 
beslissing, die door de betrokkene reeds 
vriJwilllg genomen is (zie Michrels van Kesse
nich, 1984). Ethisch is er m.i. ook een durde
liJk en wezenlijk verschil. 'Aanzetten tot' im
pliceert immers altrjd een drang en mis
schien zelfs een zekere dwang. lk kan mij 
moerlijk situat1es voorstellen, waann het 
ethisch verantwoord zou kunnen z1jn om 
iemand, die daar zelf niet aan gedacht heeft 
of daar niet aan toe is, tot zelfdoding aan te 
zetten. 

Het doden van comateuze patienten 
In ethrsche discuss1es hoort men soms u1t
spraken in de zrn van: als men dit of dat 
toestaat, waar is dan de grens?, dan is het 
nsico voor misbruik te grootl, dan komen we 
op het hellend vlak terecht! Het is uiteraard 
juist om bij de formulenng van ethische nor
men terdege reken1ng te houden met dat 
soort risico's. Maar risico's en grensverva
ging ZIJn op z1chzelf genomen geen voldoen
de grond om de norm zelf daarom anders te 
stellen. Men kan het goede dat :nen beoogt 
en wil toestaan toch honoreren, :naar tegeliJk 
zorgdragen dat de risico's zo kle1n :nogelijk 
gemaakt of ingeda:nd worden. 
Van het wetsvoorstel, zoals dat door de 
Staatscomm1ss1e werd gedaan, had 1k aan
vankelijk de indruk, dat het grote risico's :net 
z1ch bracht en de :nogelijkheid om op een 
hellend vlak terecht te komen in de hand zou 
werken. Achteraf krijg ik echter het gevoel, 
dat er :net dit wetsvoorstel meer aan de 
hand is en zelfs dat we met het wetsvoorstel, 
zoals dater nu uitziet, al van het hellend vlak 
afgegleden zijn. lk le1d dit vooral af uit artikel 
292 bis. 
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De Staatscommissie stelt in dat art1kel, dat 
de arts bevoegd is om onomkeerbaar be
wusteloze pat1enten, die na het staken van 
zinloos geworden medische behandeling 
niet onm1ddellijk sterven, opzettelijk te do
den. In haar Toel1cht1ng zegt ze, dat het 
aileen gaat om patienten, die voorheen bea
demd werden; maar feitelijk kunnen pa
tienten, die niet beademd worden, m.i. 1n 
dezelfde situatie terechtkomen. Ter recht
vaardiging van haar standpunt voert de 
Staatscommissie twee redenen aan: een 
aantal dagen wachten op de dood kan tot 
een verregaande ontluistering van de patient 
leiden en dit kan voor ziJn naaste omgeving 
(familie en verplegenden) een ondraaglijke 
last betekenen. Wat h1ervan te denken? 
Voor zover 1k dat kan overzien, is dit juridisch 
onaanvaardbaar, want het is in strijd met het 
recht op Ieven, dat 1n de Grondwet aan 
iedere burger wordt toegekend (zie uitvoeri
ger 1n de rechtsfilosofische beschouw1ng 
van Keasberry, 1985). Het is ook in stnjd met 
het zelfbeschikkingsrecht, dat door de 
Staatscommiss1e als bas1s erkend wordt (z1e 
verder het juridisch commentaar van Van Till, 
1985; vglk. Houben, 1985 en Bergkamp, 
1985). 

Vanuit de eth1ek gezien IS deze algemene 
stelling eveneens volstrekt onaanvaardbaar. 
Het gaat h1er immers om patienten die n1et 
om euthanasie vragen, noch daar ooit om 
gevraagd hebben. Het feit dat artsen en 
omstaanders v1nden, dat het sterven voor de 
betrokkene een ontluistering met zich 
brengt, is geen rechtvaardigingsgrond voor 
het doden van die patient! Artsen zijn be
voegd te oordelen over de z1n en de waarde 
van med1sch handelen, maar n1et om een 
beslissend oordeel uit te spreken over de zin 
en de waarde van een mensenlevenl Vervol
gens, het wachten op de dood kan soms 
voor familie en anderen inderdaad een emo
tionele belasting ziJn. Oat probleem van de 
familieleden dient echter niet opgelost te 
worden door het doodspuiten van de pa
tient, maar door ondersteuning en begelei
dinq van de fam1lieleden. Het gaat hier om 
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het he1l van een stervende pat1ent en diens 
gerechtigde aanspraken op de solidanteit 
van zijn medemensen. Het allerminste, dat 
hij (zowel ethisch als jund1sch) van zijn mede
mensen kan eisen, is het geduld en de ver
draagzaamheld om zijn eigen dood te mo
gen sterven, tot en met het moment door 
hemzelf, door de natuur of- 1ndien h1j gelo
vig IS- door God bepaald. Een wet. die dit 
aan stervenden onthoudt, 1s eth1sch onaan
vaardbaar. 

De tekst van de wetsartikelen, maar vooral 
van de toelicht1ng herlezend, word ik steeds 
sterker bevangen door het idee, dat een 
gevoel van onmacht daarbiJ een grote rol 
speelt. Als dat inderdaad waar zou zijn, zou 
dit een hoogst bedenkelijke zaak ziJn, want 
dan zouden we meer met onze gevoelens 
van onmacht in plaats van met het hell van 
medemensen in nood bezig zijn! 

Besluit 
Het valt niet te ontkennen, dat de hu1dige 
wetgeving inzake euthanasie onduideiiJkhe
den en onzekerheden bevat en dat opheffing 
daarvan gewenst is. Als we dat doen door 
een wetswijziging, dan zal deze- gezien de 
hoge belangen, die op het spel staan -
uitzonderl1jk goed moeten zijn. Het voorstel 
van de Staatscommissie beantwoordt m.i. 
nog niet aan de u1termate hoge e1sen, die 
gesteld moeten worden: en vanwege de 
innerlijke inconsistenties en ongenuanceerd
heden, en vanwege het ethisch laakbare ge
deelte, zoals hierboven besproken Dit alles 
lijkt miJ te ple1ten voor de opvatting, dat de 
kwestie kennelijk nog onvoldoende uitge
kristalliseerd 1s om nu een wetswijz1g1ng 
door te voeren. Zou het daarom well1cht 
toch te overwegen zijn of we vooralsnog n1et 
genoegen moeten nemen met een verduide
lijklng van de strafuitsluitingsgronden via de 
rechtspraak? (Zie hierover het rapport Eu
thanasie van de Wetenschappelijke lnstltu
ten van het CDA.) D1e weg is Ianger dan die 
via wetswijziging. In kwesties als deze moet 
echter n1et perse de kortste, lliaar de vellig
ste weg gekozen wordenl 
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Commentaar uit het 

Wetenschappelijk lnstituut 

Pen scoop 

De schoolstrijd van de 
arbeidersklasse 

Het COA wil zich nog ntet aan besltssingen 
branden dte het voortgezet onderwijs aan
gaan. Wie het program 'Uttzicht' leest, komt 
al gauw tot deze conclusie. 
Onderwijsbeleid IS nameliJk, stnds jaren al 
weer, een heet hangiJzer. ldealisme en irrita
tie over de inrichttng van het voortgezet on
derwijs komen tot uitdrukking in plannen, 
nota's, tegenplannen en tegennota's. En zij 
lopen zo hoog op dat polttieke parttjen dit 
terrein omztchtig benaderen. Oat geldt ook 
voor het COA 

Actie van christen-democraten 
De Mammoetwet. produkt van christen-de
mocratische bewtndslieden, maakte al heel 
veel los. Ock tussen christen-democraten 
onderling vond daarover een hevtge dtscus
ste plaats. lmmers. de overhetd werd door 
deze Mammoetwet tneens veel actiever in 
het vormgeven van de onderwijsstructuur. 
We gingen over naar het 'constructieve on
derwijsbeleid' Stndsdien is het construc
ttewerk doorgegaan. De invoering van de 
Mammoetwet biedt veel ruimte voor de indl-
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viduele ontplooitng van de leerlingen, dte zelf, 
na enkele jaren, hun vakkenpakket konden 
kiezen. De variatte in einddiploma's nam 
daardoor sterk toe. Daarnaast dachten we
derom met name chnsten-democraten aan 
een 'brug' tussen het toenrnalig lager onder
wijs en de fase waann de persoonlijke keuze 
van vakkenpakketten plaatsvond. Ote brug 
zou een school kunnen zijn die eigenlijk voor 
aile leerlingen geschikt was. Een soort ver
lenging van de fase van het lager onderwijs. 
Ote verlenging werd gewenst geacht in ver
band met de toenemende ingewikkeldheid 
van de samenleving, de verscheidenheid en 
veranderlijkheid van de beroepen. Boven
dien zou met het oog op de veelheid van 
verantwoordelijkheden waar volwassenen 
voor staan de toerusting moeten worden 
verbreed. Bij dit laatste speelde de overwe
ging een rol dat de beroepsuitoefening tn de 
toekomst ntet meer zo'n dominante plaats tn 
het Ieven zou innemen. De volwassen, mon
dige mens zou daarnaast ook veel meer tiJd 
en creativitett gaan besteden 1n de sfeer van 
de vrtJwillige en ideele tnzet. Voor een goede 
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opleidings- en beroepskeuze zouden op 
deze wijze enkele jaren extra beschikbaar 
komen. Uitstel van die keuze werd en wordt 
in het algemeen belangrijk geacht. De inde
ling van leerlingen kon zodoende op een 
doelmatiger wijze plaatsvinden, zodat het 
verschijnsel van zittenblijven en uitvallen zou 
worden tegengegaan. 

Ministerieel bedrijfsongeval 
Toen kwam minister Van Kemenade, die, 
geheel in de stijl van zijn tijd, de oplossing op 
sterk ideologische wijze aan de man bracht. 
Het leek ineens alsof het al die jaren gegaan 
was over de vraag hoe de klassenstrijd zou 
kunnen worden beslecht. De gemeenschap
pelijke middenschool (zo ging men de brug 
tussen lager onderwijs en de tweede fase 
van het voortgezet onderwijs noemen) kreeg 
een sterk politiek-ideologische tint. Aile jon
geren bij elkaar, dan worden ze gelijker! De 
school moest als hefboom dienen voor 
maatschappijverandering, als het kan in link
se richting (de zogenaamde progressie). 
Hoewel, wat socialisten en liberalen met het 
onderwijs willen, komt eigenlijk op hetzelfde 
neer. Tussen hen beiden geldt links-rechts 
eigenlijk niet. 
Oat was niet zo'n slimme aanpak voor een 
onderwijsvernieuwing. Want in Nederland 
(en daar niet aileen) wordt het onderwijs als 
een eigen levenssfeer gezien, met een zeke
re eigen wettelijkheid. Bovendien maakt de 
schijn dat kinderen als politiek wapen wor
den gehanteerd of politiek worden gemani
puleerd, elke onderwijsvernieuwing al gauw 
verdacht. 
Hoewel velen in het onderwijs best 'in' wa
ren voor een omvattende verandering (idea
listen zijnaltijd bezig) zag men aldra in dat de 
voorgestelde veranderingen bijzonder veel
eisend waren (ideale docenten veronderstel
den) en dat de. positieve effecten niet van
zelfsprekend zouden volgen. En voor ver
nieuwing is het juist nodig om het vertrou
wen van aile betrokkenen te winnen. Wie dat 
verwaarloost, ontmoet een schare ouders, 
leerkrachten en besturen die krachtig op hun 
strepen gaan staan. Hoe zat het oak alweer 
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met de vrijheid van inrichting? Weg ver
nieuwing? En tach was het een en ander 
nodig. 

Sinds dit ministerieel bedrijfsongeval pogen 
zijn opvolgers, en met name minister Deet
man, via zo'n voorzichtig mogelijke weg, met 
het ontzien van zoveel mogelijk heilige on
derwijskoeien en onder een heel andere vlag 
(niet de middenschool, maar 'voortgezet 
basisonderwijs' -VBAO) de schade te beper-

' De schijn dat kinderen als 
politiek wapen worden 
gehanteerd maakt elke 
onderwijsvernieuwing al 
gauw verdacht. ' 

ken. Zo hopen zij tach nag een paar model
boerderijen overeind te houden en op te 
zetten die als orientatiepunt voor ver
nieuwingsgezinde scholen kunnen dienen. 
Ook in het kader van ons wetenschappelijk 
instituut is een rapport uitgebracht ('Samen 
verder') dat deze voorzichtige lijn bepleit: aile 
nadruk op vernieuwing 'van onderop', aile 
eerbied voor de bevoegde gezagen (bestu
ren). En terechtl Maar de overheid, aldus 
'Samen verder', heeft wei een taak bij het 
helpen vinden van een ontwikkelingslijn, van 
de kaders waarbinnen veranderingen het 
best kunnen plaatsvinden. In dat rapport is 
voor christen-democratische bezinning heel 
wat terug te vinden. 
Vanuit christen-democratisch standpunt is 
er veel aan te merken op het.huidige school
systeem. Eigenlijk is het sterk gefixeerd op 
elitevorming. De race naar het einddiploma 
wordt door veel te weinig leerlingen gehaald. 
Daarmee vertoont het systeem de trekken 
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van 'survival of the fittest', een systeem 
waann men ntet te zeer wakker ligt over de 
mislukkingen (drop~outs). Het klassieke indi~ 
vidualisme heeft de overhand, hetgeen door 
de Mammoetwet nog is versterkt. DaarbiJ is 
de aanslutting die officieel tussen bepaalde 
schooltypen hoort te bestaan (bijvoorbeeld 
die tussen algemeen vormend en mrddel~ 
baar en hoger beroepsonderwijs) notoir 
slecht. Recente publikaties melden 70 a 
80% zittenblijvers en afhakers in de eerste 
klas van de HTS. Het voorbereidende jaar 
voor hoger technisch onderwiJS is in 1978 
verdwenent Over het effect daarvan IS stnds~ 
dien geetl mtnister gestrutkeld. Het IS nu al 
jaren huilen met die aansluiting. Een produk~ 
tieproces met 70.% afkeuringen 1s ondenk~ 
baar. Zotets kan men zich aileen met jonge 
men sen veroorloven ....... . 

'Samen verder' zet de christen~democrati~ 
sche traditie ten aanzien van het denken 
over de structuur van het voortgezet onder~ 
wijs, voort. Er IS echter een groot verschtl 1n 
de voorgestelde procedure om bij een getn~ 
tegreerde school voor de eerste fase van het 
voortgezet onderwtJS u1t te komen. Het zo~ 
genaamde voortgezet basisonderwijs 1s voor 
'Samen verder' een langere~termijndoelstel~ 
ling. Het moet een school worden waar be~ 
stuur en docenten zelf de inrichting bepalen. 
Aile vnjhetd voor verschetdenhetd van rich~ 

ttng of niveau die men wenst. Geen opgeleg~ 
de heterogene klassensamenstelling, waar 
zwak en slim tezamen eenzelfde bastsvor~ 
mtng zouden ondergaan. Voor leerltngen en 
docenten zou dat trouwens in de regel een 
teleurstelling geworden ziJn. Op weg naar 
dat voortgezet basisonderwijs kan er nog 
heel wat in ons tnzicht veranderen, zo stelt 
het WJ~rapport. Maar dat mag ons niet 
verhtnderetl om alvast te streven naar brede~ 
re scholengemeenschappen die er wellicht 
eerder toe komen om de overstap van 
schooltype naar schooltype te versoepelen, 
dan de aparte scholen van het categorale 
stelsel. Het voorstel van 'Samen verder' 1s 
gencht op een goed evenwtcht tussen con~ 
structief onderwijsbeletd en michttngsvnJ~ 

44 

Penscoop 

heid. De overhetd mag en moet op grond 
van haar eigen bevoegdhetd tnzake een 
rechtvaardige toedeling van algemeen wei~ 
ztjn, richtlijnen geven die het sociaal grond~ 
recht op onderwtjs voor allen optimaltseert. 
Daarvoor is wetgevtng nodtg. Maar het on~ 
derwtjs zelf heeft ook zijn eigen mandaat. 
Oat kan de pol1t1ek niet overnemen. Het CDA 
kenmerkt zich o.a. door daarvoor een 
scherp en open oog te hebben. Men leze 
slechts het nieuwe CDA~program. 

Wat moet er in de basisvorming? 
Het is goed dat er over dat verder weg 
gelegen model van het VBAO wordt voort~ 
gedacht en dat de ontwikkeling 1n die nch~ 
ting rutmte wordt geboden Vandaar dat de 
regering aan de Wetenschappeltjke Raad 
voor het Regeringsbeletd heeft gevraagd om 
na te gaan wat er in dat VBAO zou moeten 
worden aangeboden. De regering vroeg: 
- ztjn er verschillen aan te wijzen in de resul~ 

taten van basisvorming naar gelang de 
structuur van het onderwtJS verschiiP 

- wat zou een naar de hutdige onderwiJs~ 
kundtge inztchten adequate structuur zijn 
van een basisvorming na het basisonder~ 
wijs? 

Egotopia 
Een professor van de VU heeft de Ieiding van 
het onderzoeksteam. Dus zetten we ons 
met extra nieuwsgiengheid aan de lezing van 
het uttgebrachte rapport 'OnderwtJS op de 
tweesprong'. Prof. Vos blijkt veel bezwaren 
te hebben tegen het categonale schoolsys~ 
teem, zoals dat nu nog met ZIJn gymnasia, 
zijn havo's. zijn beroepsopletdingen etc. be~ 
staat. Verder ziet htj de eenhetd van het 
onderwiJS verloren gaan. En tnderdaad. er is 
een hele onrust en aan de onderlinge aan~ 
sluiting van schooltypen ontbreekt nog 
steeds zeer veel. Volgens Vos IS tndividualt~ 
senng in het onderwijs stnds de Mammoet~ 
wet daar mede schuld aan. Er is een grote 
verschetdenhetd aan leerwegen ontstaan 
btnnen de scholen en het aantal schooltypen 
groett ook steeds. Door de sterke leerltngge~ 

-richtheid komt elk ktnd apart te staan als 
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ontheemd 1ndividu. De steun van een vaste 
groep of klas IS weggevallen. Er is geen 
klasseavond, geen klasseteam, minder iden
tlflcat1emogel1jkheden dus. Dit indlvidualise
ringsproces heeft een brede maatschappe
lijke achtergrond. Vos citeert de uitspraak: 
'Tegenwoordig zijn we een verzameling los
se mensen, op weg naar flexiewerk, flexiege
zin en een flexiemaatschappij. Persoonlijke 
voorkeuren gaan veel meer dan vroeger het 
gedrag van mensen regeren. Onderlinge re
laties vallen steeds m1nder goed 1n te passen 
binnen de vertrouwde schema's. Confectie 
is uit, maatwerk is de n1euwe boodschap. 
Voor de overheid komt deze ontwikkeling 
neer op een soort ramp'. 

Waar vaste instituties ontbreken zijn moeilijk 
du1delijke regels te maken. Veel macht komt 
daardoor ter beoordel1ng van de uitvoerende 
ambtenaar. Het gevolg IS rechtsongelijkheid 
en willekeur, aldus Vos, en het ideaal van de 
zelfrealisatie en zelfbeschikking is zodoende 
in kort bestek geevolueerd tot het 'voor jezelf 
opkomen', de 'me-decade'. Egotopia. lndi
vidualisering leidt slechts tot economische 
'self-sufficiency and self-interest'; en niet tot 
democratische idealen, 'fairness', laat staan 
tot broederschap of sol1danteit. Een keur van 
hedendaagse auteurs wordt hierbiJ aange
haald. Aldus een stukje van Vos' maat
schappljkntlek, welke op deze punten heel 
scherp en doeltreffend is. Vos z1et de eman
cipatiefunctle van het onderwijs daardoor in 
gevaar komen. Hij wil geen emanclpatiebe
vordering door zelfontplooiing, c.q. zelfbepa
ling, zoals in de contourennota's van destijds 
Van Kemenade. 
Vos volgt liever een n1euwe ontwikkeling bij 
Van Kemenade, die nu pleit voor emancipa
tie conform de slogan 'promotion de tous' 
(ontw1kkel1ng van allen). Wie Vos' maat
schappijkritlek op dit punt bijvalt hoeft niet 
van de weeromstuit zijn oploss1ng te accep
teren. 'Promot1on de tous' betekent gewoon 
een centraal gereguleerde onderwljsstruc
tuur, waann 1n hoofdzaak uniforme basisvor
m~ng voor aile leerilngen v1a een soort mld
denschool wordt gepropageerd. Oat liJkt me 
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bepaald n1et het en1ge m1ddel om de frag
mentatie van de maatschappij en van de 
schoolsamenleving te bestnJden. 

Een eigenaardige visie op de schoolstrijd 
Teleurstellender echter is de e1genaard1ge 
visie van Vos op de geschieden1s van het 
onderw1js 1n Nederland. Van een VU-hoogle
raar verwacht men iets andersl Hij schetst 
de situatie van v66r 1920 waarin nog n1et het 
recht op eigen onderwijsvormen aan de ver
scheidenheid van groeperingen was toege
kend. Vos doelt kennelijk op de pos1t1e van 
de voorstanders van bijzonder christeiiJk on
derwijs, die door de liberalen en hun aan
hang werden gediscrimineerd. In dit verband 
noemt hij Troelstra (sic!), als enige, met ere 
als mede-verantwoordelijke voor de pacifl
catie van het onderwijs. Nu hadden w1j altiJd 
gedacht dat de gelijkberechtiging van het 
bijzonder met het openbaar onderwijs nooit 
een doel van de soCialistische striJd was. 
Troelstra is gewoon door de knieen gegaan, 
o.a. in ruil voor de vervanging van het ge
zinshoofdenkiesrecht door het algemeen 
kiesrecht. Terecht meldt Vos dat de sociaal
democratle steeds voor de eenheid van het 
onderw1js gestreden heeft en wei 1n de vorm 
van een un1form staatsonderwijs. Oat IS 1ets 
anders dan rechtsgeiiJkheld. Van chnstel1jke 
kant was die eenhe1d nu weer n1et zo essen
tieel en zeker niet als die met staatspedago
giek gepaard ging. De 'eenhe1d' was meer 
het gevolg van de f1nanc1ele gei1Jkstell1ng tus
sen bijzonder en openbaar, zodat ook chns
telijk onderwijs op even goede w1jze kon 
worden gegeven als openbaar. lnspectie en 
deugdelijkheidseisen werden daarbij zonder 
bezwaar aanvaard. 
Latere christen-democratische bewinds
lieden, zoals Grosheide, hebben wei eens 
met spijt opgemerkt dat christel1jke scholen 
de vrijhe1d van onderwijs eigenlijk nooit tot 
op haar grenzen hebben uitgeprobeerd. Na 
de strijd was het goed oogsten en rusten. 
Goed christelijk onderw1js zou zelf voorbeel
dige experimenten hebben uitgevoerd en 
daardoor wellicht het voortouw hebben kun
nen nemen in de ontwikkeling van het on-
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derwiJS als zodan1g. Maar dat IS n1et ge
beurd. Un1formiteit dus door gebrek aan 
act1e. 
Vos echter neemt het oude social1st1sche 
un1formite1ts1deaal over, tracht het reforma
torisch en liberaal te dopen (niet katholiekl) 
en verraadt een nostalg1sche terugblik naar 
de tijd waarin vooral de overheid aan de 
touwtjes trok. Ook ziet hij met spijt hoe de 
centrale regelgev1ng en de c1rculaire- 'wet
geving' van het departement van onderwiJS 

' Vos blikt nostalgisch terug 
naar de tijd waarin vooral 
de overheid aan de 
touwtjes trok. ' 

momenteel onder vuur liggen. De 'indlvldue
le zu1l' (wat een zot begnp), ja 'de e1genheid 
van de scholen zelf', staat volgens Vos nu 
veel te zeer op de voorgrond. Die mate van 
vriJheid voor e1gen creativite1t en voor ver
nieuwlng van onderop, dat kan noo1t goed 
gaan. H1er dreigt 'stagnat1e' en een 'grondi
ge en 1ngrijpende verstoring van het systeem 
van harmonie'. De gesch1edenis van het on
derwiJS is volgens Vos een eeuwenlange cul
tuurpolltleke en maatschappel1jke stnJd om 
de eenword1ng van het onderwiJS. Het 
nieuwe basisonderwijs was daar een voorlo
plge bekron1ng van in de vis1e van Vos. Maar 
nu stagneert de integrat1e van het voortgezet 
onderwijs en dus de algemene basisvor
mlng. Het minderwaardigheidscomplex dat 
Vos de lezer vvil 1nprenten betreft de 'aan
zieniiJke achterstand die Nederland heeft op
gelopen met betrekking tot de realisenng 
van algemene bas1svorm1ng tot het einde 
van de leerpl1cht. Nederland is in een onder-
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w1jskund1g 1solement gebracht'. 
En dat komt allemaal door het accent op 
e1gen identlte1t. het belang van de e1gen zu1l. 
de nadruk op de eigenhe1d en de autonomie 
van de scholen zelf. Het 1dee van de relat1ef 
autonome school (gelanceerd door de Ka
tholieke Schoolraad) verwerpt Vos natuurl1jk. 
Een warm aanhanger van de reformatori
sche WIJSbegeerte met ZIJn soevere1n1te1t 1n 
eigen kring, zal h1j dan ook wei n1et ZIJn. Over 
de schoolstnJd treffen we biJ hem niet zoveel 
aan, althans n1et in de zrn, zoals WIJ die 
kennen. Centraal staat biJ hem de stnjd voor 
toenemende eenhe1d door middel van een 
gestaag toenemende invloed van de over
held: de stnjd tegen het standsgebonden 
onderwijs. 01e strijd werd 'met name door 
de 1nternat1onale arbeidersbeweg1ng' ge
voerd. 'De gesch1edenis van de algernene 
bas1svorrn1ng' (biJ Vos als de aanduiding van 
de eenheid van het onderw1js gebru1ktl 'kan 
in Nederland beschouwd worden als de ge
schiedenls van de pol1t1eke. maatschappeiiJ
ke en culturele ernancpat1e en part1cipat1e.' 
Het pol1t1eke en maatschappeiiJke staat 
voorop. Het g1ng om de doorbrek1ng van het 
'BIIdungsmonopol'. Wat hebben wij veel te 
danken aan het 'h1storisch besef van de 
arbeidersbeweg1ng' I De arbe1dersstnjd blijkt 
biJ Vos echter soms gewoon op acties van 
onderwiJzers te slaan: 'Juist vanu1t de arbei
dersbeweglng. vooral u1t de onderwijzers
bonden etc ' En 'onderwiJSbonden hebben 
vanu1t dit maatschappeiiJke. culturele en poli
tieke isolement tegen deze 1solenng van een 
wetenschappeiiJke wereld gestreden Het 
feit dat 1n de jaren '50 de onderwiJZer aan de 
universite1t pedagog1ek en psychologie 
mocht studeren is een onderdeel van deze 
strijd'. 

D1t partijch1nees hennnert m1j aan die moo1e 
t1jden (e1nd jaren '60). waann we als weten
schappelijk medewerkers van de VnJe Uni
vers1te1t 1n het juiste. snorkende Jargon revo
lutionaire pamfletten verzonnen en 
verspre1den. d1e niet van echt te onderschel
den waren .. 
MerkwaardigerwiJZe zet Vos. terecht. overtu1-
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gend u1teen. hoezeer de ontwikkel1ng van de 
1ndustne (en waarsch1jni1Jk ook van de han
del) een u1tbre1ding van het onderwiJS nood
zakeiiJk maakte. Net als nu trouwens. Hier 
was een 'inv1s1ble hand' die ondernemers
en arbe1dersbelang b11een bracht, zodat het 
stnjdelement well1cht niet zo geromant1seerd 
hoeft te worden. 
Of d1e maatschappel1jke ontwikkeling ge
woon meer onderwiJS nodig maakte en dus 
verlenging van de leerplicht. of dat daarvoor 
specif1ek de algemene basisvorm1ng u1tge
bre1der moest worden. daarover kan lnmid
dels tWIJfel biiJven. In het eerste geval g1ng 
het niet om un1form onderwiJS, in het tweede 
geval zou het daarom wei gaan. Moest de 
bas1svorm1ng voor 1eder geiiJk zijn of ging het 
daar n1et pnmair om? En waarom zou dat 
eigenliJk moeten? Het lijkt redelijk te veron
derstellen dat voor 1eder zo goed mogeliJk 
onderw1js geboden moest worden. Als de 
status en waarde van het geboden onder
wijs maar aan eisen van rechtvaardigheid 
voldoet. Het GOA-program 'Uitz1cht' zou 
best meer ru1mte Willen geven voor verschei
denheid tussen scholen van verschlllende 
levensbeschouweiiJke nchting. Als daardoor 
de z1n van de ople1ding kan worden vergroot 
met het oog op rol en functie van mensen 1n 
de maatschapp1j. Oaarmee kan ook de 
geestelijke en sociale ontworteling die Vos 
signaleert worden bestreden. 01t IS echter 1n 
elk geval n1et een trend die Vos kan waarde
ren. Het gevaar van de christel1jke onderwiJS
organisatles z1t hem nu JUISt 1n het verwaarlo
zen van de eenhe1dsgedachte. Hoewel, ook 
de sociaal-democraten ziJn volgens Vos van 
het ware eenhe1dsgeloof afgevallen. 
Deze ideologische omiiJSting van het moel
zame vern1euw1ngsproces IS helemaal 
overbod1g. niet reeel en schadelijk voor de 
verdere ontw1kkeling. Het bedrijfsongeval 
met de m1ddenschool wordt daardoor aileen 
maar voortgezet. 

ldeologische bekommernis 
De 1deolog1sche voonngenomenhe1d brengt 
Vos ertoe Ieeuwen en beren te z1en die er 
n1et ZIJn. Zo zou de havo een school voor een 
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nieuwe klasse worden. Voorts dre1gt een 
tweedeling in het onderwijs ua, lnderdaad, 
ook hier) doordat de brede scholengemeen
schappen hoofdzakelijk uit twee typen be

. staan: algemeen vormend met vwo enerzijds 
en mavo met lbo anderzijds. Ojfers van het 
CBS (zie 'Samen verder') bevest1gen dat, 
maar tonen tevens aan, dat be1de genoemde 
typen in aantal Iicht dalen en dat scholenge
meenschappen waarin m1nstens havo en 
lbo, maar vaker ook andere soorten samen 
z1jn gebracht, de laatste tien jaar sterk in 
aantal stijgen. Die tweedel1ng loopt dus lang
zamerhand op haar e1nd. Voorts is het leer
lingenaanbod voor mavo/lbo nu eenmaal 
een stuk groter dan voor andere opleidings
typen. In kle1nere plaatsen IS zodoende eer
der ru1mte voor een mavo/lbo-combinatie, 
dan voor nog bredere scholengemeen
schappen. De door Vos gevreesde tweede
ling is dus voor een deel een stat1stisch 
artefact. Overigens wijst Vos er terecht op 
dat de fusie van scholen en de sticht1ng van 
scholengemeenschappen vaak zonder plan, 
doel of visie plaatsv1ndt. Het zou een goede 
zaak zijn 1ndien niet aileen admin1stratieve, 
maar vooral ook onderwiJSkundige motieven 
hierbij expl1ciet naar voren zouden worden 
gebracht. Oaarvoor ple1t met name ook 'Sa
men verder'. 

De invulling 
De invulling van de basisvorming die b1j Vos 
tevens algemeen en uniform is, en 1n een 
eenheidsschool moet worden gebracht, 
heeft minder onder sociaal-democratische 
ideologische druk geleden. Geestelijke en 
culturele vorming nemen daar een belang
rijke plaats in (invoenng in de 'Europese 
geest'. wat dat ook moge z1jn. Een soort 
eurocentrische civil relig1on'~). De school 
heeft een taak bij de socialisatie van het 
kind. Vos citeert met waardenng auteurs die 
erop wijzen dat het onderwiJS ook voor niet
betaalde arbeid moet toerusten. Hij bena
drukt nogmaals de wens om ieder kennis te 
Iaten maken met algemene techn1eken en 
verzorgende vakken. 'Samen verder' gaat 
daar wat dieper op in. Vos heeft van dat 
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rapport kennelijk geen kenn1s genomen. Hij 
wil in de basisvorming zelfs beroepsgericht 
onderwijs opnemen; polytechn1sche vor
ming zoals 1n de DDR; op actief handelen 
gebaseerd onderwijs, zoals in de USSR. Ook 
Frankrijk en enkele andere Ianden haalt hij 
als voorbeelden aan. Hier stu1ten we op een 
typisch probleem waaraan onderzoekers 
zich niet kunnen onttrekken. Er z1jn namelijk 
leerlingen d1e een zo langdunge periode van 
algemeen vormende basisvorming n1et kun-

' De menselijke persoon is 
voor christen-democraten 
zeer de moeite waard. ' 

nen verdragen. Z1j worden slechts gemoti
veerd door het uitzicht op concrete beroe
pen. Niet aile burgers hebben behDefte aan 
dezelfde breedhe1d van algemeen vormende 
basiskennis. Met 1nstemming wijst Vos op 
het versch1jnsel dat hij 1n Frankrijk waar
neemt, waar bepaalde groepen leerlingen 
vroegtiJdig de fase van algemene basisvor
ming verlaten om door te gaan naar de sterk 
op het beroep genchte opleidingen, die in de 
tweede fase van het voortgezet onderwiJS 
zijn gelokaliseerd Weg eenhe1d van de 
basisvorming. Het Ieven IS dus sterker dan 
de leer. Toch maakt Vos z1ch zeer druk over 
het gevaar van el1tevorming en een teveel 
aan 1ndividuele ontplooiing. Om d1e reden 
mag het vakkenaanbod niet al te breed ziJn, 
want dat maakt het werken met heterogene 
leerlingengroepen moe1lijker. De 'hlstonsch
emancipatorische funct1e van het onderwiJS 
komt dan in gevaar'. Het vakkenpakket 
moet zo mogelijk voor 1eder gelijk zijn, an-
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ders krijg je weer culturele verschillen die 
sociale ongelijkheid bestendigen. Hier blijkt 
nogmaals de krampachtige nadruk op gelijk
held 1n de z1n van uniformite1t. Daarin ver
schilt Vos sterk van diegenen die streven 
naar gelijkwaardigheld en ruimte daarbij voor 
verscheidenheid. Steeds domineren bij hem 
de sociaal-politieke idealen. 

Vos waarschuwt ervoor om niet bij het kind 
aan te slu1ten. Het onderwijs moet Juist iets 
eisen van de leerling en mag de eventuele 
gemakzucht van de scholieren n1et zo maar 
accepteren. Daarom ook geen vrije pakket
keuze, maar uitdagend en spannend onder
wijs. Vos heeft natuurliJk wei gezien dat juist 
het gebrek aan motivatie de sociale gelijk
held bevestigt. Kinderen u1t zogenaamde 
sociaal-zwakke milieus ondergaan van huis 
u1t weinig stimulans. De school mag z1ch 
daarbij niet neerleggen. De school moet 
aansluiten bij de vervolgopleiding en biJ de 
eisen die door de maatschappij worden ge
steld. En die eisen zijn nu eenmaal hoog en 
sterk verschillend. Dit zijn nuchtere, maar 
harde u1tspraken. Hij ziet het persoonlijke 
aspect nog nauwelijks. Een christen-demo
craat kan echter geen genoegen nemen met 
dit soort stellingen. De menselijke persoon 
als zodanig, ook als enkeling, bl1jft voor ons 
daarvoor te zeer de moeite waard. 

Het onderzoek 
Andere medewerkers aan 'Onderw1js op de 
Tweesprong' gaan in op de onderzoeken 
inzake middenscholen in andere Ianden en 
de daar geboden basisvorming. De onder
zoekbaarheld van de effecten van school
structuren op het leerresultaat IS gering. In 
feite is er veel, maar zeer dubbelz1nnig on
derzoek te vermelden. Merkwaardig is hoe 
ook in dlt tweede gedeelte van het WRR
rapport de 1nvloed van maatschappelijke af
komst en bestemm1ng op de schoolkeuze 
wordt benadrukt. Hoewel ieder daar wei 
voorbeelden van kent, kan toch n1et worden 
gesteld dat heden ten dage dit als een door
slaggevend punt kan worden opgevoerd. 
Aanleg en studieresultaten zijn, althans in 
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Nederland, veel belangnjker voor het school
en beroepsadv1es. De schnJvers gaan overi
gens geheel voorbiJ aan de relatie tussen 
erfelijkheid en stud1eresultaten. Toch 1s d1e 
relat1e er wei. 
Het ple1dooi om de verschillende opleidlngs
niveaus zoals die in het categonale stelsel 
bestaan (van gymnas1um via havo tot lbo 
toe) in een school te brengen, klinkt niet on
aannemelijk. Met name zou meer ernst kun
nen worden gemaakt met de aans!u1t1ngs
en doorstrom1ngsmogelijkheden en zou het 
vraagstuk van het zittenblijven beter kunnen 
worden aangepakt ('Samen verder' pleit in 
dit verband voor, waar mogel1jk, invoering 
van een semestersysteem.) De auteurs van 
'OnderwiJS op de Tweesprong' tonen echter 
tevens aan dat het probleem van de positie 
van de laagstgeklasseerden in het onderwijs 
daarmee allermnst verdwenen IS, maar juist 
heel concreet en drukkend kan worden. 

Het rapport bespreekt ook het vraagstuk 
van de heterogene leerlingengroep. Heel 
praktisch is de opmerking dat niemand kan 
garanderen dat elke school eenzelfde hete
rogene instroom van leerlingen zal hebben. 
Doordat in d1t opz1cht grote verschlilen tus
sen scholen kunnen ontstaan, wordt toch de 
s1tuatie die men w1lde bestrijden, 1n stand 
gehouden. 
Bovendien l1gt er een groot gevaar 1n om de 
verschillende soorten onderwiJS aileen in ni
veau te ondersche1den. Juist de e1gen ldenti
teit van het lbo, b1jvoorbeeld, geeft de nodlge 
status aan dat onderwijs. Kortom, lezing van 
dit tweede deel van het rapport overtu1gt er 
n1et van dat het ge1ntegreerde onderwijs de 
cultuur-pol1t1eke doelen van Vos naderbiJ zal 
brengen. Het s1gnaleert tal van n1euwe nade
len en problemen het probleem van de veel
vuldlge keuzen voor het onderwiJSniveau (de 
zelf-select1e). de fragmentatie van het onder
WIJSaanbod, de moeilijker wordende positie 
van de zwakke leerl1ng. het dubieus effect op 
de leerresultaten, de voorkeur van docenten 
voor homogene leerlingengroepen. Nuchter 
merkt de heer Vos op dat bezuinig1ng in het 
onderwiJS kan dnjven naar een systeem van 
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heterogene groepen, dat 1n een aantal geval
len nu eenmaal goedkoper IS. 

Voldoende reden om de voorzicht1ge weg 
van een VBAO op termiJn via de ontwikKeling 
van brede scholengemeenschappen te be
pleiten. Daarbij kan een sterk beroep wor
den gedaan op het onderw1jsveld zelf, om 
eigen oplossingen te vinden voor zlttenblij
ven, doorstromingen, aansluiting, verlate op
leidings- en beroepskeuze, milieukwesties, 
etc. Spannend en veeleisend onderwijs. Met 
een goed oog voor de ontploo11ng van de 
afzonderlijke leerlingen. Onderwijs met dui
delijke eindtermen. Oat heeft nog Jaren no
dig. Terecht w1jst 'Samen Verder' erop dat 
de uitkomst van dit proces n1et vast staat. 
De tijd van blauwdrukken is voorbij. De rich
ting van de ontwikkel1ng kan wei worden 
bepaald. Het is inmiddels jammer dat de 
acute problemen, de aansluiting van de ver
schillende schooltypen en het vervolg
onderwijs onderling, door 'Onderwijs op de 
Tweesprong' e1genlijk niet worden aan
gepakt of opgelost En toch is het al 
tientallen Jaren zo dat de overgang van 
algemeen vormend onderwijs en beroeps
onderwljs tot grote aantallen drop-outs leidt. 
Wanneer wordt eens nagedacht over de 
echte problemen van nu? De jongeren van 
nu ZIJn meer gebaat b1j praktische oplossin
gen op korte term1jn dan bij cultuur-pol1t1eke 
dromen. 
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Samen verder - een christen-democrati
sche bijdrage tot de gedachtenvorming 
over de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs, CDA, Den Haag, oktober 1984. 

- J.F. Vos, P de Koning, S. Blom: Onder
wijs op de T weesprong - over de inrichttng 
van basisvorming in de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs, WRR, Den Haag, 
1985. 
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VERZAMELBAND VOOR CHRISTEN 

DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 

Verzamelbanden van beige linnen, met de naam Christen Democratische 
Verkenningen in groen op voorzijde en rug. 

Met behulp van de bijgeleverde naalden kunt u er gemakkelijk een 
complete jaargang in opbergen. 
Bij elke band ontvangt u een strook plaketiketten met de jaartallen 1980 tim 
1984. 

De prijs (inclusief verzendkosten) bedraagt f 17,50 per band (bij bestelling 
van twee of meer stuks f 15,- per exemplaar). 

Te bestellen bij: 
Administratie Christen Democratische Verkenningen, 
antwoordnummer 1904, 2500 WB Den Haag (zonder postzegel). 

Telefoon: 070-92.40.21. 
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IN DIT 

Column: Toenemende invloed Eerste Kamer geen tijdelijk verschijnsel 
door mr. dr. A. Postma 

1 

Waar staat het CDA in de strijd tussen ideeel en commercieel belang? 3 
door K. Barendrecht 
'Van het CDA mag worden verwacht dat het zijn defin1tieve standpunt zal bepalen tegen de 
achtergrond van ZIJn eigen doelstell1ngen', schnjft K. Barendrecht. H1j heeft met name knt1ek 
op de toenemende overhe1dsinvloed en vercommercralisering, die rntrede doet in de 
ontwerp-Mediawet van minister Bnnkman. Dit wetsvoorstel komt rn februari 1n de Tweede 
Kamer aan de orde. 

Over de brug tussen markt en bureaucratie 13 
door prof. dr. A.J. Vermaat 
Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de terugtredende overheid nret leidt tot een sociaal 
machtsvacuum? Dit rs voor de auteur de centrale vraag voor het CDA rn de komende Jaren. 
Oat kan volgens hem aileen als de politlek er rn slaagt nieuwe maatschappelijke instituties te 
scheppen. Anders valt er na 1990 een nieuwe dirigistrsche vloedgolf te verwachten. 

To be or not be: over suicide, moraal en levensbeschouwing 24 
door dr. E Schroten 
Door de suicidant te tekenen als remand die weloverwogen, rn vriJheld, ZIJn beslurt neemt, 
loopt Kuitert het gevaar bezrjden de realiteit te belanden. Schroten bespreekt rn dit nummer 
Kuiterts boek 'Suicide: Wat rs er tegen?'. Behalve kntiek heeft Schroten ook waardering: 'Oat 
Kuitert surcide uit de taboesfeer haalt, is voor de hulpverlen1ng van groat belang'. 

Wetswijziging inzake euthanasie: kanttekeningen vanuit de ethiek 34 
door prof. dr. C.P. Sporken 
Het kan in bepaalde gevallen ethrsch verantwoord zijn het ergen Ieven af te breken, ook al is 
er nog geen sprake van een stervensproces, meent prof. Sporken. Hij bespreekt rn dit 
nummer het rapport van de Staatscommissie Euthanasre, dat verleden Jaar is verschenen, 
vanuit een ethische rnvalshoek. Het voorstel beantwoordt, volgens Sporken, nret aan de hoge 
eisen die aan wetgeving over euthanasie gesteld moeten worden. 

Periscoop: De schoolstrijd van de arbeidersklasse 42 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstrtuut. In deze rubriek komen actuele ontwikkelin
gen aan de orde, die een nadere analyse verdienen . Deze maand een bespreking van het 
onlangs uitgebrachte WRR-rapport 'Onderwijs op de tweesprong ' . Tevens pleit Oostlander 
voor de voorzichtige weg van het Voortgezet Basisonderwijs. 
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De Afrikaanse crisis 

mr. J.J.A.M. van Gennip UM 
1'\E.CE.NiR 

0 ocuME.N1 fi. 
5 

... poUi\EJ'E 

NEOE.BL~t!~i~E.N 
Het is nog te vroeg om te juichen, maar het is 
ook nog niet te laat om vergeten te zijn dat 
ruim een jaar geleden aan Afrika het massale 
sterven werd aangezegd. 
Er is nooit reden om te juichen, als vastge
steld moet worden, dat honderdduizenden 
van hanger zijn omgekomen, maar moeten 
we perse verzwijgen, dat miljoenen bedreig
den in Ieven zijn gebleven? 

Oat Afrika de grootste crisis uit zijn ge
schiedenis te boven zou kunnen komen, dat 
de doem afwendbaar lijkt te zijn, is op de 
eerste plaats een verhaal van samenwer
king. Vooral het speciale crisisbureau van de 
VN heeft fantastisch werk verricht, terwijl 
toch aile voorwaarden voor het bekende 
mislukkingsscenario volop aanwezig waren. 
We hebben die in de media breed uitgeme
ten gekregen. 

Maar .... het grate sterven zou ondanks de 
hulp toch gekomen zijn, als in de meeste 
gevallen er niet een grate inspanning gele
verd was door de regeringen van de Afri
kaanse Ianden, regeringen die hun prioritei
ten moesten omgooien, hun machtsbasis 
daardoor soms zagen aangetast, soms een 
feitelijke voogdij moesten accepteren; vooral 
voor de publieke opinie in eigen land en de 
wereld moesten erkennen dat zij faalden in 
hun meest essentiele taak: het voeden van 
de eigen bevolking. 
Het klimaat als excuus daarbij? Een beetje, 
maar vooral de erkenning, dat het platteland 

Christen Democrat1sche Verkenningen 2/86 

en de landbouw te lang verwaarloosd waren 
als de bron van economische en sociale 
ontwikkeling. De zekerheid ook, dat het 
evenwicht tussen bevolkingsdruk en voed
selproduktie zo labiel was geworden dat de 
Afrikaanse crisis binnen vijf a zeven jaar zich 
zal herhalen, tenzij ..... 
T enzij het momentum niet veri oren wordt. 
Het zijn de Afrikaanse staatshoofden zelf die 
onder de indruk van de catastrofe, de voor
rang voor de voedselproduktie hebben aan
geduid, de noodzaak voor een ~eele belo
ning van de Afrikaanse boer, en dus de in het 
eigen vlees of machtspositie snijdende prijs
verhoging moeten accepteren voor de ste
delijke consument, de terugkeer ook tot lo
kaal voedsel in plaats van onze tarwe of rijst, 
bevordering ook van de produktiecapaciteit 
van de grand. Het zou betekenen een totale 
herorientering van het tot nu toe gevoerde 
beleid, zowel voor de aanwending van de 
hulpfondsen, nationale investeringen als 
prijsbeleid. 
En het betekent een herorientering van de 
aanpak: eerst luisteren naar de Afrikaanse 
boer zelf, of vooral naar de boerin, want die 
heeft het grootste part van de voedselvoor
ziening, eerst luisteren, voordat de hele won
derla van westerse technieken en oplossin
gen wordt uitgepakt. Uitgaan van zijn en 
haar niveau, want het is de Afrikaanse groot
familie, die de eeuwen door de droogtes 
heeft overleefd. Uitgaan ook van die verban
den: ministeries van landbouw in de hoofd
steden scheppen ambtenaren, geen boeren. 
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Plattelandsontwikkeling wordt ook in Afrika 
door boeren zelf, hun organisaties gemaakt, 
liefst met steun van collega's hier. 

En wij? We mogen ons gerust realiseren, dat 
onze hulp geholpen heeft en dat de grote 
catastrofe is afgewend, maar achteroverleu
nen? Het momentum gebruiken betekent nu 
ook voor ons de erkenning, dat niet de 
droogte, maar de totale uitputting van de 
voedselproduktiecapaciteit de echte reden 
is voor de hanger in Afrika. Redding van de 
mensen wordt nu gevolgd door redding van 
de natuur. Nu de beelden van de hongerdo
den nog vers zijn: eenzelfde gecobrdineerde 
en intensieve inspanning voor water, bomen, 
beter zaaizaad, soms kunstmest ook. En 
aileen daar doorgaan met voedselhulp waar 
het strikt noodzakelijk is, in ieder geval zor
gen dat de prijzen voor de boeren ginds niet 
bedorven worden door dumping van de 
landbouwoverschotten. 
De Afrikaanse crisis vraagt bij uitstek een 
Europees antwoord. Europa heeft de finan
ciele middelen die nodig zijn voor de ingrij
pende herstructurering. Als wij terecht de 
Afrikaanse regeringen vragen om in een pro
ces van jaren tot herstel van voedselproduk
tie, natuur en leefbaarheid van het platteland 
te komen, ten koste meestal van de stedelij
ke en industriele sector, mogen die regerin
gen dan ook van ons vragen om in dezelfde 
meerjaren-reeks op ons te kunnen blijven 
rekenen voor hulp bij de pijnlijke aanpassing. 

Er is meer te doen voor Europa, dan gecobr
dineerd hulp te verlenen voor de rehabilitatie 
van de Afrikaanse voedselproduktie. In de 
grondige herorientering waarvoor het Euro
pese landbouwbeleid staat, wordt in ieder 
geval duidelijk dat onze landbouwoverschot
ten niet financierbaar zijn ten laste van de 
ontwikkelingshulp en dat daarom ook een 
ontkoppeling van voedselhulp en het ge
meenschappelijk landbouwbeleid mogelijk 
is, - onder erkenning dat dat beleid in kri
tieke momenten de capaciteit gegarandeerd 
heeft om noodzakelijke voedselhulp te ge
ven - en men moet verder gaan: er is een 
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verband, misschien minder zwaar dan dik
wijls gesuggereerd wordt, tussen het dum
pen van overschotten, niet aileen door Euro
pa overigens, en de mogelijkheid tot ont
plooiing van de Afrikaanse landbouw. In de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid moet waar dat verband 
aantoonbaar is, daar rekening mee gehou
den worden. Ook omgekeerd: een faire han
delsrelatie moet het ook mogelijk maken, dat 
niet ieder Afrikaans land volledig autarctisch 
wil zijn voor zijn voedselvoorziening, zeker 
niet voor die produkten die in kostprijs voor
lopig een veelvoud zullen blijven van de Eu
ropese produktieprijs. 

De Afrikaanse crisis heeft in aile scherpte 
aangetoond, dat het verschil arm-rijk in de 
wereld niet een zaak is van de een een 
beetje meer en de ander wat minder. In zijn 
essentie is de Noord-Zuid-verhouding een 
vraag naar toegang tot pure overlevingskan
sen of niet. En daaraan ontleent het vraag
stuk ook zijn morele dimensie. De Afrikaanse 
crisis heeft ook duidelijk gemaakt, dat de 
bestrijding van de honger iets is wat in onze 
macht ligt, en daarmee wordt die crisis een 
punt op onze politieke agenda. 
Een politieke agenda blijft inspireren als er 
voldoende punten op staan, die uitstijgen 
boven het op de winke! passen, maar die 
van de andere kant niet zo illusoir zijn, dat ze 
de kiem van de frustratie in zich dragen. Het 
vraagstuk van de armoede in de wereld is 
breder en dieper dan de Afrikaanse crisis. En 
dat vraagstuk staat weer naast de andere: 
de inrichting van de toekomstige samenle
ving, het vredesvraagstuk en de nieuwe bio
ethische agenda, die in de afgelopen twee 
jaar zo duidelijk in dit blad aan de orde is 
geweest. Zander de andere punten te ver
waarlozen is wat de hand nu te doen geeft te 
zorgen dat de noodklok over Afrika niet bin
nen vijf jaar opnieuw hoeft te luiden. Op dit 
gebied tenminste is de toekomst maakbaar 
en kan de blauwdruk van de crisisoplossing 
uitgevoerd worden, als wij bereid zijn over de 
grenzen van onze leefwereld en onze gene
ratie heen te kijken. 
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Mensenrechten 

Mensenrechtenbeleid 
moet consistent zijn 

rrr R H van de Beeten 

De Sovjet-Unie moet het heel bont maken voor het tijd wordt 
economische sancties uit te roepen. Mensenrechtenbeleid is 
!llgebed in het internationale recht, schrijft Van de Beeten. 
Wanneer de internationale vrede en veiligheid bedre1gd 
wordt. dan komt de vraag aan de orde of economische 

sanct1es een bruikbaar middel zijn. 

Mr. RH van de Beeten (1955) is advo
caat en procureur te Zevenaar. Hij is 
brnnen het CDA onder meer voorzitter 
van de werkgroep Mensenrechten, lrd 
van de commissre Buitenland en lrd 
van de commissi(l Alternatreve Veilig
heidsmodellen van het Wetenschap
pelijk lnstituut 

W1e ontspann1ng met de Sovjet-Unie na
streeft. moe\ terughoudend zijn in zijn plei
doolen voor eerb1ediging van de mensen
rechten 1n Oost-Europa. De Warschau-Pact
landen beschouwen de behandeling van 
hun onderdanen als een b1nnenlandse aan
gelegenheld; bemoeienissen met bijvoor
beeld dissidenten of vnje vakbonden als So
ildarnosc 1n Polen vormen een ongeoorloof
de 1nmenging in die aangelegenheid. Partij
le:ders, regenngsfunctionarissen, diplomaten 
en ook de (off1ciele) pers voelen zich dan op 
hun tenen getrapt. Zij verw1jten het Westen, 
dat het probeert de stabil1teit in Oost-Europa 
te ondermiJnen. Oat soort verwijten doe\ na
tuurliJk de sfeer tussen Oost en West geen 
qoed en een ontspannen sfeer is nodig om 
wapenbeheers1ng tot stand te brengen. 
01t IS 1n een notedop de visie van sommige 
kenners van de buitenlandse po\1\iek. Z1j re
kenen zich tot de realisten ('Realpolitik'). Hun 
analyse en conclusie is nogal zuur voor men
sen die en eerb1ediging van de mensenrech
ten en wapenbeheersing nastreven. Die 
doelstellingen l1jken niet met elkaar te vereni-
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gen. Welke van de twee je ook voorrang 
geeft, door de andere te verwaarlozen, maak 
je 'vuile handen'. 
Christen-democraten hebben het door
gaans heel moeilijk met die keus uit twee 
kwaden. Terecht. Een po\1\ieke stroming die 
zich niet op een program maar op beginse
len baseert, mag die keus niet maken op 
grond van \outer praktische overwegingen, 
bijvoorbeeld omdat de druk van de publieke 
opinie als het om wapenbeheersing gaat 
sterker is dan wanneer de mensenrechten in 
het geding zijn. Vaak is dan de remedie: 
ontw1jken van de keus. Uitstel. Een beetje 
van dit en een beetje van dat. 
Voor andere politieke stromingen en ook wei 
mensen in eigen kring IS dat kenmerkend 
voor de christen-democratie. Oat is ook 
vaak het mikpunt van de kritiek geweest. Op 
het terrein van de binnenlandse politiek is die 
kritiek goeddeels verstomd. 
Minister-president Lubbers, gesteund door 
een eensgezinde ploeg ministers en een al 
even eensgezinde CDA-fractie hebben Iaten 
zien, dat het anders kan, met name op soci-
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aal-econom1sch terrein. Oat IS niet te danken 
aan het ontwijken van de keus tussen over
heidsinterventie en particulier initiatief, maar 
aan de ontmaskering van de keus zelf: die 
bleek vals te zijn. De werkelijke keus bleek te 
zijn die tussen werk en inkomen, al dan niet 
genoten in de vorm van collectieve voor
zieningen. 

Vals 
Met de keus tussen mensenrechten en wa-

' De keus tussen 
mensenrechten en 
wapenbeheersing is 
vals. ' 

penbeheersing is het al niet anders; ook die 
is vals. Om te beginnen l1gt erin besloten, dat 
wapenbeheers1ng voor de Sovjet-Un1e een 
premie is op 'goed gedrag' van het Westen 
als het gaat om de mensenrechten. Oat 1s 
niet zo. De Sovjet-Unie heeft een zelfstandig 
belang bij wapenbeheersing, omdat de be
wapening een enorme aanslag pleegt op het 
economisch vermogen van het land, met 
name op het organisatorisch en technolo
gisch talent. Anders gezegd: ook als het 
Westen sterke nadruk legt op de eerbiedi
ging van de mensenrechten in Oost-Europa 
behoeft dat geen belemmering te zijn voor 
het bereiken van wapenbeheersingsak
koorden. 
Ja, maar een actieve mensenrechtenpolitiek 
be1nvloedt toch ontegenzeggelijk de atmos
feer waarin onderhandelingen over wapen
beheersing plaatsvinden en dus indirect de 
kans op succes? Die invloed is niet meet
baar. Bovendien ligt in deze teqenwerping 
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een andere onjuiste gedachte besloten: wa
penbeheersing is aileen maar mogelijk als 
het Westen dikke vrienden is met de Sovjet
Unie. Oat is onzin. Zoals een verstandshu
welijk vaak Ianger beklijft dan een liefdeshu
welijk, zo komen tamelijk zakelijk ingestelde 
partijen vaak tot betere samenwerking dan 
goede vrienden. Sterker: uit die samenwer
king van de eerste groeit soms een langduri
ge vriendschap. Zo is het ook met wapenbe
heersing. De resultaten kunnen bijdragen tot 
een goede verstandhouding. Als de Sovjet
Unie wapenbeheersing blokkeert vanwege 
de Westerse mensenrechtenpolitiek, is de 
vraag gerechtvaardigd of zij wei serieus 
streeft naar resultaten. 

De keus tussen mensenrechten en wapen
beheersing is ook nog om een andere reden 
vals. Zij gaat namelijk voorbij aan de oorza
ken van de bewapening. Sterker: door maar 
vaak genoeg op die keus te hameren, wordt 
de indruk gewekt dat de Westerse mensen
rechtenpolitiek (een deel van) de oorzaak is. 
Oat is natuurlijk niet zo. De bewapening 
wordt veroorzaakt door belangen, invloeds
sferen, nationalisme, verschillende visies op 
mens, maatschappij en hun geschiedenis, 
door tegengestelde ideolog1een. Vanzelf
sprekend hebben de mensenrechten ook 
iets te maken met de laatstgenoemde facto
ren. Het bijzondere van de mensenrechten 
is, dat de belangrijkste schriftelijke vastleg
ging ervan, de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, is gemaakt door sta
ten uit Oost en West. Aile lid-staten van de 
Verenigde Naties onderschrijven die Verkla
ring. Geen van de ideologieen in Oost en 
West kan met andere woorden het auteurs
recht voor zich opeisen of de mensenrech
ten negeren. 
Natuurlijk zeggen de Verenigde Staten, dat 
de Sovjet-Unie er een potje van maakt als 
het gaat om de fundamentele vrijheden: me
ningsuiting, drukpers, vereniging en verga
dering. Natuurlijk zegt de Sovjet-Unie tegen 
het Westen dat het er een potje van maakt: 
werkloosheid, armoede, slechte huisvesting. 
Het is helemaal waar dat Oost en West 
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Mensenrechten 

elkaar dit verwijten. Maar daar gaat het n1et 
om. Waar het om gaat is, dat beide daardoor 
hun 1deologie onder kritiek stellen, namelijk: 
toetsing aan de mensenrechten. Ook al vor
men de mensenrechten geen super-ideolo
gte, door dit gedrag van Oost en West wor
den hun e1gen ideologieen gerelativeerd. Die 
relat1vering is noodzakelijk om de juiste za
kelijke atmosfeer te scheppen voor samen
werktng, ook op het terre in van de wapenbe
heersing. 

Betekent dit niet, dat het Westen daarmee 
ztchzelf de grand onder de voeten weg
graaft? Met name de NAVO beschouwt z1ch 
1mmers als verdedigster van waarden die 
rechtstreeks aan de mensenrechten zijn ont
leend: democratie, vnjheid en rechtsstaat. 
Knt1ek op die waarden leidt onvermijdelijk tot 
de vraag of die waarden het verdedigen wei 
waard z1jn en dus tot verzwakking van de 
morele grondslag van de NAVO. 
D1t IS een zeer gevaarlijke redenering. Er lig~ 

een valstrik in verborgen die rechtstreeks IS 

ontleend aan ideologieen met een gesloten, 
zelfs totalitatr karakter. De valstrik is, dat de 
waarden die men verdedigt boven 1edere 
knt1ek z1jn verheven. Wie die gedachte aan
hangt, komt na verloop van tljd op een punt 
dat h11 de vrijhe1d van meningsuiting gaat 
beperken om de vrijheid van meningsuiting 
te beschermen. De vlag d1e die lading moet 
dekken heel dan: misbruik van de vrijheid 
van meningsu1t1ng tegengaan. Oat is echter 
een type redenering dat thuis hoort in ideolo
gteen waar wiJ in het Westen nu ju1st wars 
van zijn. Conclus1e: de beretdheid om het 
debat over de zelf beleden waarden aan te 
gaan, getuigt niet van zwakte, maar juist van 
sterkte. 

Atmosfeer 
Hoe ver mag mensenrechtenpolitiek gaan? 
Anders geformuleerd: als de Sovjet-Unie 
wapenbeheersing n1et afhankelijk maakt van 
'goed gedrag' van het Westen op het terrein 
van de mensenrechten, mag het Westen wei 
het omgekeerde doen? De vraag stellen, is 
hem beantwoorden. Het belang van de wa-
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penbeheersing is zeer groot. De Sovjet-Unie 
zou al tot volkerenmoord over moeten gaan 
voor 1n mijn visie het punt bereikt is waarop 
onderhandelingen over wapenbeheersing 
ondergeschikt worden aan de eerbiediging 
van de mensenrechten. In zo'n situat1e zal 
de atmosfeer tussen Oost en West ook door 
andere factoren dan de Westerse mensen
rechtenpolitiek van zakelljk zljn verkeerd in 
vijandig, zodat die onderhandelingen van 
iedere zin beroofd zijn. Als het om minder 
ernstige schendingen van de mensenrech
ten gaat, is opheffing daarvan geen voor
waarde voor het bereiken van wapenbe
heersingsakkoorden. Wie die voorwaarde 
wei stelt, brengt zelf een verband aan tussen 
die twee zaken, zoals de Sovjet-Unie doet 
volgens de kenners van de buitenlandse 
politiek die 1k al eerder ten tonele voerde. 

De oorspronkelijke vraag (hoe ver mag men
senrechtenpolitiek gaan) heb 1k h1ermee ai
leen nog maar beantwoord voor zover het 

' In het internationale recht is 
- na uitoefening van militair 
geweld- de economische 
sanctie het zwaarste 
middel. ' 

gaat om wapenbeheersing. Is er bijvoor
beeld reden om beperkingen op te leggen 
aan de handel tussen Oost en West en zo 
druk op de Sovjet-Unie uit te oefenen de 
mensenrechten te eerbiedigen? Bij het ant
woord op die vraag moet onderscheid ge
maakt worden tussen verschillende vormen 
van handelsbeperkingen. De eerste vorm is 
nalaten een handelsverdrag te sluiten of een 
afgelopen verdrag te verlengen. Het Westen 
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kan zo'n beslissing nemen zonder tegenover 
de Sovjet-Unie of de andere Warschau
Pactstaten wanprestatie te plegen. Het is 
een puur politiek besluit. De tweede vorm: 
opzegging van lopende verdragen, zowel die 
met een bepaalde als onbepaalde looptijd, 
krijgt al het karakter van een economische 
sanctie. De derde vorm is die waarbij han
delsbetrekkingen eenzijdig worden verbro
ken als reactie op schending van mensen
rechten. Oat is een onvervalste economi
sche sanctie. 

In het internationale recht is- na uitoefening 
van militair geweld -de econom1sche sane
tie het zwaarste m1ddel om het afgekeurde 
gedrag van een staat te bestrijden of het 
gewenste gedrag af te dw1ngen. Die plaats
bepallng van economische sancties (de der
de vorm dus) zegt iets over de mate van 
vijandigheid in de betrekkingen tussen het 
sanctionerende en gesanctioneerde land. 
Het is dus niet zozeer het ple1dooi voor 
eerb1edig1ng van de mensenrechten dat leidt 
tot verslechtenng van de atmosfeer als wei 
het aangewende drukmiddel. Oat middel zal 
uit zijn aard een nadel1g effect hebben op de 
kansen voor wapenbeheers1ngsakkoorden. 

lnternationaal recht 
Ook hier geldt: de Sovjet-Unie moet het heel 
bont maken voor het tijd wordt economi
sche sancties uit te roepen. Maak ik hiermee 
dan niet de mensenrechtenpolitiek onderge
schikt aan wapenbeheersing? Nee, ik maak 

' Een pleidooi voor econo
mische sancties tegen 
Zuid-Afrika, zonder te 
verklaren waarin dit wapen 
niet tegen de Sowjet-Unie 
wordt toegepast, is 
fnuikend. ' 
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de mensenrechtenpolitiek ondergeschikt 
aan het systeem van drukmiddelen dat in het 
internationale recht IS neergelegd. lk bed die 
politiek in in het internationale recht, waarvan 
de mensenrechten zelf ook deel uitmaken. 
Oat is een fundamenteel andere benadenng. 
In die benadering komt er dan ook een 
moment waarop het belang van wapenbe
heersing ondergeschikt wordt aan het be
lang van de mensenrechten, b1jvoorbeeld 
wanneer er sprake IS van volkerenmoord. 
Meer algemeen: wanneer er sprake is van 
een systematische schending van funda
mentele mensenrechten die leidt tot een si
tuatie die op zichzelf een bedreiding van de 
1nternationale vrede en ve1ligheid inhoudt. 

Politieke opportuniteit 
Let wei: behalve bij een afkondiging van 
verplichte (militaire on economische sancties 
door de Veiligheidsraad van de VN gebiedt 
het 1nternationale recht niet de toepassing 
van sancties; z1j staat die toe. Er is dus 
speelruimte voor afweging: is het polit1ek wei 
opportuun om zulke maatregelen te nemen? 
Die vraag moet ook gesteld worden als het 
gaat om de eerste vorm van handelsbeper
kingen het onthouden van voordelen door 
een verdrag n1et te sluiten of een aflopend 
verdrag niet te verlengen. lk zou twee voor
beelden in deze categorie willen noemen. 
Het eerste is het zogenaamde amende
ment-Jackson. Senator Jackson verbond 
aan een handelsverdrag tussen de VS en de 
Sovjet-Unie in de jaren zevent1g de voor
waarde, dat meer Russische Joden zouden 
mogen emigreren. Het tweede voorbeeld 
betreft de Bondsrepubliek en de DDR. De 
eerste heeft de afgelopen jaren miljarden 
kredieten verstrekt aan de tweede met de 
kennelijke bedoeling in de humanitaire sfeer 
concessies te verkrijgen, bijvoorbeeld verla
ging van de verplichte omwissel1ng van 0-
Mark in de valuta van de DDR en meer 
emigratiemogelij kheden. 
Senator Jackson bepleitte destijds een poli
tiek van 'carrot and stick', van winterwortel 
en stok. In zijn visie was de Sovjet-Unie een 
koppige ezel die door middel van het 'carrot 
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and stick' -beginsel tot een ruimer em1gra
t1ebeleid voor Joden moest worden bewo
gen. De Westduitse politiek ondersche1dt 
z1ch van die visie in de gekozen middelen, 
namelijk stille diplomatie en onderhandelin
gen op basis van 'do ut des' of 'quid pro 
quo' (voor wat, hoort wat). Een ander be
langnjk verschil betreft de houdbaarheid van 
het beleid. Politici als Jackson zullen zich de 
vraag moeten Iaten welgevallen: waarom 1n 
dit geval wei en in een ander geval niet? 

' 'Gelijke monniken, gelijke 
kappen' moet toetssteen 
voor mensenrechten-
beleid zijn. ' 

Jacksons motieven waren vooral van bin
nenlands-politleke aard: hij hoople daarmee 
steun te krijgen van de Joodse kiezers. Hi) 
bekommerde zich minder om de consisten
tle van de totale mensenrechtenpolit1ek. 

Zoals ik al ze1: de eerste vorm van handels
beperklngen ligt in de sfeer van politieke 
opportuniteit. Oat betekent niet, dat men van 
geval tot geval het beleid mag kiezen dat op 
dat moment goed uitkomt. Op den duur 
ontstaat dan eEtn verschillende behandeling 
van 1n feite gel1jke gevallen. Oat ondermijnt 
de geloofvvaardigheid, n1et aileen van de po
litiek ten aanzien van de mensenrechten, 
maar ook van de mensenrechten zelf. Niels 
1s zo fnuikend voor de mensenrechten als 
een fervent pleidooi voor bijvoorbeeld eco
nomlsche sanct1es tegen Zuid-Afrika zonder 
op deugdelijke gronden te verklaren waarom 
zulke sancties niet worden toegepast tegen 
de Sovjet-Unle, althans zo'n land niet econo
mlsche voordelen worden onthouden. 
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Alhoewel 1k persoonlijk niet afkeng ben van 
economische sancties tegen Zuid-Afnka en 
eenzijdige afkondiging door Nederland op 
grond van volkenrechtelijke overweg1ngen 
niet uitsluit, verbaas ik mij altijd weer over de 
argumenten die worden aangevoerd om 
juist tegen Zuid-Afrika sancties af te kondi
gen. Het belangrijkste is, dat in dat land de 
apartheid wettelijk, zelfs grondwettelijk is 
vastgelegd. Het is ge1ncorporeerd 1n het 
rechtsstelsel. Met andere woorden (denk ik 
dan bij mijzeln, als die domme blanken de 
apartheid maar niet in wetten hadden vast
gelegd, hadden ze van sancties niets te vre
zen gehad. 

Voos 
In de tijd dat de heer Amin op grote schaal 
moordde in zijn land, Vietnam zogenaamde 
kapitalisten de Zuidchinese Zee indreef en 
de troepen van de heer Mugabe in Matable
!and een begin maakten met de uitroeing 
van de stam van zijn opponent Nkomo riep 
niemand om economische sancties, zelfs 
niet om minder vergaande vormen van eco
nomische druk. Oat gebeurde ook n1et toen 
in Polen door generaal Jaruzielsky het 
grondwettelijk systeem van de dictatuur van 
het proletariaat in ere werd hersteld. 
Dit laatste illustreert nog eens hoe voos dat 
formele, grondwettelijke argument voor 
sancties tegen Zuid-Afnka in feite is. Gelijke 
monniken, gelijke kappen. Oat moet voort
durend toetssteen voor de mensenrechten
politiek zijn. Het kan best zijn, dat tegen het 
ene land door feitelijke omstandigheden wei 
sancties kunnen worden ingesteld, terwijl dat 
niet kan tegen een land waar de schending 
van mensenrechten even ernstig of zelfs ern
stiger is. In dat geval moet men die sancties 
tegen dat eerste land achterwege Iaten, wil 
men niet de geloofwaardigheid van de men
senrechten aantasten. Op grond van deze 
overwegingen pleit ik dan ook voor een 
mensenrechtenpolitiek met een gematigd 
profiel, passend in een wereld met een ge
ring ontwikkelde rechtsorde. Die politiek 
moet echter wei consequent worden ge
voerd, ten dienste van een verdere ontwik-
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keling van die rechtsorde. Van zo'n gematig
de politiek zal men zelfs niet uit zorg voor 
een goede atmosfeer tussen Oost en West 
kunnen volhouden dat ZiJ moet wijken voor 
de doelstelling van wapenbeheerstng. 

Conclusie 
De keus is niet tussen wapenbeheersing en 
mensenr8chten, maar tussen een geloof
waardtge, conststente mensenrechtenpoli
tiek enerzijds en een opportunistische, inct
dentele anderzijds. Daarbij 1s het noodzake
ltJk om zich ook een juiste voorstelling te 
maken van de samenhangen met andere 
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onderdelen van het buitenlands beleid. Tus
sen die onderdelen en mensenrechten be
staan niet per definitie tegenstellingen. In het 
voorafgaande heb ik aangetoond, dat zelfs 
het tegendeel waar kan zijn. Aile reden dus 
voor een onverminderde aandacht voor de 
mensenrechten in de buttenlandse politiek, 
ook in de Oost-West-betrekkingen. 
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Volksgezondhe1d 

Privatisering in de 
volksgezondheid: 
beleidsinstrument voor 
bezuiniging 
mr. J. Donner 

Grote betrokkenhe1d van de overheid in de volksgezondheid 
heeft geleid tot hetwegval/en van natuurlijke remmen op de 
wtgaven. De overheid heeft een 'paleis van ambtelijke en 
wetgevende nijverheid opgebouwd'. Oat bevredigt Donner 
n1et Daarom pleit hij voor een zakelijke aanpak van de 
gezondhe1dszorg. 

Mr. J. Donner (1947) is werkzaam 1n de 
gezondhe1dszorg 

In Ieiding 
Pnvattsering en deregulering zijn tot inmd
dels algemeen bekende paardemiddelen te
gen aile mogelijke misstanden uitgegroeid. 
Toch ts enige twiJfel mogelijk of privatisering 
van de volksgezondheid - het is een toch al 
biJna geheel geprivatiseerd beleidsterrein? -
wei een begerenswaardige doelstelling is. 
De voorberetders van de CDA-conferentie 
over volksgezondheid op 21 mei 1985 heb
ben er echter geen twijfel over Iaten bestaan, 
dat een verruiming van de mogelijkheden 
voor het particulier tnittatief en een indam
men van de bureaucratie tot de beleidsdoel
stelltngen voor de komende jaren behoort. 
Het ontwerp CDA-verkiezingsprogramma 
1986-1990 is minder expliciet, maar gaat 
aan het vraagstuk zeker niet voorbij; daarin is 
sprake van een grotere inzet van vrijwilltgers, 
van decentralisatie en van verdere bezuini
qtngen. 
Juts\ omdat privatisering niet zelden wordt 
geassoe~eerd met commercialisering en met 
wtnstoogmerken is het een voor de volksge
zondhetd omstreden begnp. Met grote om-
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zichtigheid heeft de heer ACHM. de Kok in 
de NRC van 17 april 1985 de vraag opge
worpen of een standpuntbepaling terzake 
niet op zijn plaats zou kunnen zijn. In het 
navolgende wil 1k trachten een aantal ele
menten, die daarbij een rol kunnen spelen op 
een rij te zetten. 

Van nachtwakerstaat naar verzorgings
staat 
Tot ver in de 19e eeuw gold een vrijwel 
absolute staatsonthouding jegens de ge
zondheidszorg; zulks in schnl contrast met 
de grote aandacht, die met name het onder
wijs al sedert 1 829 van overheidswege en 
met aile gevolgen van dien genoot. De ge
zondheidszorg was een particuliere aangele
genheid. De zieke, die het kon betalen, liet 
zich thuis verzorgen en behandelen; wie niet 
over voldoende middelen beschikte moest in 
geval van ziekte terugvallen op de armen
zorg, de armenhuizen of de gasthuizen. Met 
het oog op grote epidemieen beschikten 
sommige gemeenten over publieke voor
zieningen in de vorm van pesthuizen. Kwak-
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zalvenj was zeker geen zeldzaam verschijn
sel: daartegen in het bijzonder richtte zich de 
eerste gezondhe1dszorgwetgeving in Neder
land de geneeskundige wetten van Thor
becke (1865), waarmee onder meer een 
staatstoezicht op de volksgezondheid werd 
1ngesteld. 
Wet- en regelgev1ng bleef echter tot na de 
eeuwwisselina een spaarzaam gebruikt in
strument waar het de volksgezondheid be
trof. Lagere overheden g1ngen in een aantal 
gevallen over tot de bouw en inrichting van 
z1ekenhuizen, maar het merendeel van de 
voorzien1ngen kwam tot stand als resultaat 
van particul1er 1nit1atief. Eisen van deugdelijk
heid of voorwaarden voor bekost1g1ng - laat 
staan een financiele gelijkstelling -, zoals die 
allengs voor het onderw1js gingen gelden, 
waren onbekend. Pas na de tweede wereld
oorlog is een echte omslag gekomen; via 
nota's werd om pol1t1eke standpunten ge
vraagd; met steeds grotere frequentie wer
den wetsvoorstellen aan de Staten-Generaal 
aangeboden en haalden ZIJ soms ook het 
Staatsblad. 
Vooral sedert 1973 - het verschijnen van de 
nota Volksgezondhe1d van de toenmalige 
staatssecretans Hendnks - is een ware 
vloedgolf van maatregelen over de gezond
heidszorg heen gekomen. Van een spaar
zaam gereguleerd bele1dsterrein is het ge
worden tot een overgereguleerd terrein; in 
am per 1 0 jaar tijd heeft een situatie kunnen 
ontstaan, die ook de commissie-Geelhoed 
de aanbeveling heeft ingegeven om op dit 
terre1n tot deregulering over te gaan. 
Een steeds zwaardere belastingdruk heeft 
het onmogelijk gemaakt om na 1945 voor
zienlngen van gezondheidszorg op vooroor
logse basis voort te zetten. Die zwaardere 
belastingdruk is zonder enige twijfel aange
wend om ook de gezondheidszorg te ont
wikkelen en een meer evenwichtige sprei
ding en toegankelijkheid van de voorzienin
gen te bewerkstelligen. De Ziekenfondswet 
en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos
ten illustreren dat. De grotere betrokkenheid 
van de overheid heeft geleid tot een grotere 
overhe1dsbemoeien·1s en het wegvallen van 
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een aantal natuurlijke remmen op de uitga
ven ten behoeve van de volksgezondheid; 
de persoonlijke inzet, bemoeien1s en vrijwil
llgheid is vervangen door professionalite1t en 
de kosten zijn gaan st1jgen. Oat die kosten
stijging moet worden omgebogen - meer 
dan 1 0% van het Bruto Nationaal Produkt 
wordt thans besteed aan de gezondheids
zorg- zal wei niemand betwisten, maar men 
mag zich wei afvragen of het en1ge antwoord 
een nog grotere overheidsbemoeienis zou 
moeten zijn en kan leiden tot bezuinig1ng. 
Hoe groot is die overhe1dsbemoeien1s 
thans? Wanneer wij spreken over de eerste
lijns-gezondheldszorg, dan stellen wij vast, 
dat thans via numerus f1xus en tweefasen
structuur een reguleerbare u1tstoot van afge
studeerde artsen uit de medische faculteiten 
plaats v1ndt en in mindere mate ook van 
paramed1ci uit het beroepsonderwijs (waar 
zich overigens ook een aantal structurele 
tekorten - in de verpleging bijvoorbeeld -
aandienen of reeds hebben aangediend); er 
is een vestigingsbeleid voor huisartsen in de 
maak (tandartsen moeten nog even of mis
schien zelfs nog wei heel lang 'geduld' heb
ben); de prakt1jkomvang is m1n of meer be
paald (maar wat moet er gebeuren, wanneer 
een huisarts het kalmer aan moet doen?); er 
wordt gedacht over een uitbreiding van de 
budgettering ook naar de eerste lijn en er is 
een inkomensbeleid. Resultaat: er is een 
predestinatie van de eerstejaarsstudent me
dicijnen in professionele zin van de college
bank tot het pensioen (binnenkort op 65-
jarige leeft1jd?). 
Het beeld voor de intramurale zorg is niet 
anders: de planning en vervolgens de bouw 
ell financiering van voorzieningen is nauwge
zet en wettelijk geregeld: kostbare appara
tuur mag aileen met vergunning worden in
gezet (art. 18); de bedbezetting en het aantal 
verrichtingen is gebudgetteerd; personeels
bezettlng en salans liggen vast in richtlijnen; 
alles is ingepakt in een wettelijk nauwslui
tend keurslijf. Om de veters van dat keurslijf 
stevig vast te houden en periodiek nog wat 
aan te trekken is een forse bureaucratie 
opgetuigd. Een keur van colleges is 1nge-
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steld om op deelterreinen niet~bindende, 

deskundlge adviezen te geven: een Nationa~ 
le Raad voor de Volksgezondhetd, een Ge~ 
zondhetdsraad, een College voor Zieken~ 
hutsvoorzientngen. een C.O.T.G., een 
Ztekenfondsraad, een Nattonaal Ziekenhui s~ 
tnstttuut. enz., enz. 

Bevredigt nu dtt paleis van ambtelijke en 
wetgevende nijverheid? Enerzijds is er een 
stromtng, die betoogt dat het nog niet ge~ 
noeg ts. Verdere verfijningen ·en vernieuwin~ 
gen worden ook in het jongste CDA~ont~ 
werpprogramma voor de verkiezingen aan~ 
gedragen. Vreemd genoeg vindt men tn dit 
gezelschap ook vertegenwoordigers van de 
opvatttng, dat het een chaos is in de ge~ 
zondheidszorg; na aile inspanningen van de 
overhetd kunnen aileen verdere inspannin~ 
gen tot ordening leiden. Anderzijds neemt 
de roep om verruiming van het 'p.1.' en meer 
vnJwtlltgerswerk toe; ook tijdens de CDA~ 
conferentte Volksgezondheid in mei jl. werd 
onderkend, dat in het systeem, het bouw~ 
werk dan een aantal aansporingen en incen~ 
ttves voor het part1cu!ier initiatief en de vrijwli~ 
ltger zullen moeten worden ingebouwd; de 
lust zou anders immers spoedig vergaan! 

Winstoogmerk in de Nederlandse ge
zondheidszorg 
In de verschlllende wetten met betrekking 
tot de gezondhetdszorg wordt de voorwaar~ 
de gesteld, dat instelltngen, organisaties of 
andere rechtspersonen om voor de vervul~ 
ltng van een funct1e 1n de gezondheidszorg 1n 
aanmerktng te kunnen komen een winstoog~ 
merk moeten ontberen. Zo kan een rechts~ 
persoon met winstoogmerk niet als zieken~ 
fonds worden toegelaten (art. 34 Zieken~ 
fondswet); een vergunntng voor het bouwen 
van een ziekenhutsvoorziening kan aileen 
worden verleend aan rechtspersonen zon~ 
der w1nstoogmerk (Wet Ziekenhuisvoor~ 

ztentngen}; dezelfde voorwaarde wordt ge~ 
steld aan rechtspersonen, die de erkenning 
wensen te verwerven, die noodzakelijk is om 
tn aanmerking te komen voor uitkeringen 
krachtens de Ziekenfondswet of de 
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AW.B.Z. (Wet Voorzieningen Gezondhetds~ 
zorg art. 42). 

Waar mogelijk heeft de wetgever dus ge~ 
tracht het winstoogmerk u1t de Nederlandse 
gezondheidszorg te bannen. Daaraan liggen 
opvattingen ten grondslag, die - hoewel 
m1nder expliciet u1tgesproken - tot op de 
dag van vandaag voedsel geven aan de 
bezwaren tegen wat wordt genoemd een 
'commerciele gezondheidszorg': het is e!i~ 

lair! Toch is de wetgever er niet in geslaagd 
om met de bedoelde wettel11ke voorzorgen 
te voorkomen, dat velen 1n de gezondhe1ds~ 
zorg streven naar een vergroting van Inkom~ 
sten of regelrechte winst. Voor een deel 
hangt dat samen met de vraag, waar het 
verwerven van 1nkomen overgaat in het be~ 
halen van winst. Zeker in de eerste lijn echter 
en daarnaast in spec1ai1Stlsche intramurale 
geneeskunde is de drang tot het verwerven 
van een redelijk tot een zo groot mogeltJk 
inkomen wijdverbreid. 
Maar niet aileen op dat punt vall een zeker 
streven naar inkomensvermeerdering te sig~ 
naleren. Op hele voor de hand liggende 
onderdelen heeft de commercie zijn intrede 
in de gezondheidszorg gedaan. Het uitbe~ 
steden van schoonmaken, van catering. van 
linnenwassen en ~verzorgen, de personeels~ 
werving (uitzendbureau), de sterilisatie van 
apparatuur, het leasen van apparatuur, enz. 
enz. De ontw1kkeling van moderne medi~ 
sche apparatuur gaat thans zover, dat som~ 
tijds gesproken wordt van een medtsch~ 

industrieel complex; de industrie zou zonder 
winstoogmerk ook nauwelijks bestaansrecht 
hebben. Allengs is dus ook de gezondheids~ 
zorg doortrokken van commerc1ele ele~ 

menten. 
Het aanbod van diensten door het bednjfsle~ 
ven en ondernemers aan de gezondheids~ 
zorg zal ook in Nederland de komende jaren 
aileen maar toenemen. Zoals 1n het verleden 
moest worden vastgesteld, dat het voor 
ziekenhuizen goedkoper was - en kwalitatief 
vaak ook beter!- om activiteiten uit te beste~ 
den zo zal dat verder blijven gaan. De 
dienstverleninq op commerc1ele grondslaq 
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heeft de gezondhe1dszorg bepaald geen 
w1ndeieren gelegd (ook de overheid niet 
trouwens: over aile diensten moet B.T.W. 
worden betaald, terwijl dit in de gezond
heidszorg overigens ongebruikelijk is). 
Nauwgezet onderzoeken steeds meer be
drijven de mogelijkheden om hun diensten 
aan te bieden. Oat leidt op zijn beurt tot een 
in de gezondheidszorg ongebruikelijke con
currentie, die ook een prijsverlagend effect 
heeft. Niet aileen echter gaat het om de 
zuiver niet-medische en civiele diensten. In 
de directe medische sfeer worden bijvoor
beeld tandtechnische werkzaamheden tra
ditioneel aan commerciele of semi-commer
ciele dienstverleners uitbesteed; laboratori
umbepalingen worden, zeker in de eerste lijn, 
uitbesteed aan laboratona, waarvan sommi
ge inm1ddels de vorm van een vennootschap 
hebben aangenomen; ztektekostenverzeke
raars zijn voor een belangrijk deel onderdeel 
van grote, soms zelfs multi-nationale onder
nemingen; het lijkt of ook de mobiele medi
sche diagnostiek - het mobiel maken van 
kostbare medische voorzieningen en de ver
huur daarvan door bednjven - thans vaste 
voet beg1nt te krijgen. 

Winstoogmerk in de gezondheidszorg el
ders 
Het begrip 'commerciele gezondheidszorg' 
roept bij velen visioenen, ontleend aan aldan 
niet vermeende mtsstanden in de Ameri
kaanse gezondheidszorg, op. De vraag is of 
dat beeld terecht is en hoe meer 1n het 
algemeen buitenlandse overheden aankijken 
tegen een rneer commercieel getinte ge
zondheidszorg. 
Laten we dan eerst eens beginnen in Euro
pa. Btnnen de Europese Gemeenschap lijkt 
Nederland een uitzonderingspositie in te ne
men. In de afzonderlijke Ianden stuit een 
commerciele gezondheidszorg op weinig 
bezwaren: het entge andere Europese land 
dat formeel een verbod op ziekenhuizen er. 
instellingen met winstoogmerk kent, is 
Griekenland; d'o indruk bestaat echter, dat 
juist in dat Ia: ·d de praktijk een volstrekt 
andere is. Dicil~er bij huts kan gewezen wor-
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den op de situatie in Frankrijk: ongeveer een 
derde van aile ziekenhuisbedden in dat land 
behoort tot klinteken, die veelal het particulier 
eigendom zijn van artsen, vooral ch1rurgen. 
Dit derde gedeelte van de intramurale zorg is 
buitengewoon aclief en onttrekt zich aan 
overheidsmaatregelen. 
Het Verenigd Koninkrijk kent sedert 1948 
een National Health Service. De kosten van 
de gezondheidszorg zijn wellicht mede 
dankziJ N.H.S. - verbluffend laag gebleven: 
rond 5.5 a 6% van het B.N.P., tegen bijna 
11% in ons land. In toenemende mate kan 
men echter ook vernemen, dat de National 
Health ntet meer voldoet en misschien zelfs 
wei failliet is. Feit is, dat de regering-Thatcher 
de wettelijke mogelijkheden heeft gescha
pen om naast NHS. particuliere klinieken
aanvankelijk met een maximale omvang van 
65, thans van 125 bedden per kliniek - te 
openen. Als paddestoelen zijn dergelijke 
ziekenhuizen vervolgens uit de grond ge
schoten. Grote aantallen patienten maken er 
gebruik van: aileen al in het jaar 1983 gingen 
- volgens opgave van het Griekse ministerie 
van volksgezondheid - ca. 30.000 Grieken 
naar Londen voor medische behandeling. 
Ook uit vele andere Europese, Arabische en 
Az1atische Ianden kornen grote drommen 
patienten naar deze ziekenhuizen. Maar ook 
binnen Groot-Brittannie zelf verkiezen 
steeds meer patienten de kostbare, maar 
snelle medische behandeltng in een particu
liere kliniek boven de trage staatszorg met 
zijn lange wachtlijsten. 
Volgens opgaven van enkele jaren geleden 
behoort ca. 1 0% van aile z1ekenhuisbedden 
in de Duitse Bondsrepubl1ek tot particuliere 
ziekenhuizen. Deze particultere instellingen, 
vaak eigendom van zogenaamde 'niederge
lassene Artze', zijn bijzonder actief bij de 
werving van patienten; vaak trekken zij aan
dacht doordat zij beschikken over kostbare 
en zeer geavanceerde apparatuur, die in 
grotere ziekenhuizen nog niet voorhanden 
is. Paracelsus is een grotere keten van 
ziekenhuizen, die vooral door efficient mana
gement moet concurreren tegen de non
orofit qezondheidszorq. Deze ziekenhuiske-
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Vol ksgezond he1d 

ten moe\ daarbij functloneren tn een finan
Cienngsstelsel, dat sterke overeenkomsten 
vertoont met het Nederlandse budgette
nngssysteem: binnen goedgekeurde ta
neven moet de winst vooral verdiend wor
den door de kosten laag te houden. 

Evenals Oostennjk, Zwitserland, Spanje en 
ook Oosteuropese Ianden legt West-Duits
land ztch steeds meer toe op de werving van 
buttenlandse patienten en de export van me
dlsche kennts en kunde. Daartoe adverteren 
sommige organisattes tot in Nederland toe. 
Tot voor enkele jaren - 1981 en daarvoor -
was het aandeel van de for-profit gezond
hetdszorg tn de Verenigde Staten beperkt. 
Slechts ca. 6% van aile ziekenhuisbedden 
behoorde ntet tot de public health. Met na
me onder de Reagan-administratie is dit 
aandeeltn de laatste jaren sterk gegroeid tot 
thans ca. 30%. Overheidsprogramma's, zo
als Medicare en Medicaid, beginnen thans 
aarzelend gebruik te maken van bij grote 
ztekenhutsketens aangesloten ztekenhuizen. 
Anders dan 1n Europese Ianden valt in Ame
nka vooral de grootschaligheid - hoe kan het 
anders7- op. Grote ketens, zoals de Hospi
tal Corporation of America en Humana, be
zttten ltenduizenden bedden (ca. 60.000 
resp. 18 000). 
De grate commerciele ketens stellen hun 
know-how echter niet aileen ten dienste aan 
ztekenhu1zen, die inmiddels in eigendom zijn 
verworven, maar sluiten ook met vele non
profit z1ekenhuizen zogenaamde 'manage
ment -contract en'. Dergelij ke contracten 
houden de bestaande bestuursstructuur 1n 
stand (daardoor blijft bijvoorbeeld de confes
stonele s1gnatuur van vele ziekenhuizen ge
waarborgd), maar onder eindverantwoorde
ltjkhetd van de zittende besturen komt dan 
een managementstructuur, die zijn kracht 
ontleent aan grote ervaring en aansluittng biJ 
een krachtige keten. Men gaat dan spreken 
van 'shared services'; de voor elk ziekenhuis 
meer of minder noodzakelijke dlensten -
cornputerservices, civiele dienstverlening, 
admtntstratteve technieken, enz., enz.- wor
den door vele instellingen tegelijk en daar-
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door vaak meer efficient of goedkoop gele
verd. 
De vooral financ1ele en concurrentiegevol
gen van deze ontwikkel1ng ziJn de non-profit 
ziekenhuizen, die zich n1et met een commer
ciele keten wilden associeren of daarin op
gaan, zeker niet ontgaan. Er is een katalyse
rende werk1ng van uitgegaan en ook enkele 
zeer grote non-profit ketens van ziekenhui
zen zijn ontstaan. Te noemen zijn de Kaiser 
Foundation, Fairview en anderen, die ook 
toegang hebben vervvorven tot vele tiendul
zenden z1ekenhutsbedden. Aldus 1s een ge
zonde concurrentie ontstaan tussen for-pro
fit en non-profit ziekenhuisketens, waarbij 
kwaliteit, kosten en dienstverlening de ele
menten zijn geworden, dte de keuze van 
financier en patient bepalen. 
Twee bijzondere Amerikaanse ontwikkelin
gen zijn de opkomst van de zogenaamde 
Health Maintenance Organizations en van 
de freestanding units - populair aangeduid 
als MacDoctor. H.M.O.'s zijn vooral uit de 
bedrijfsgeneeskunde voortgekomen organi
saties, waarbinnen zowel de ziektekosten
verzekering als de medische dienstverlening 
z1jn verenigd. De H.M.O. 's hebben er als het 
ware belang bij gekregen om de patienten 
zo snel mogelijk weer gezond te hebben: de 
verzekeringspremie is immers een vast
staand gegeven en de medische voorzienin
gen moeten ten laste van de ontvangen 
premies worden geexploiteerd, zodat de 
H.M.O.'s geen belang hebben bij veel 
diagnostiek of een lange ligduur. Vooral in de 
laatste drie jaar is een zeer snelle groei van 
het aantal H.M.O.'s waarneembaar; er zijn er 
thans meer dan 350, waarvan maar een heel 
klein gedeelte op commerciele basis. Vooral 
de H.M.O. 's hebben sterk bijgedragen tot 
een opzienbarende verkorting van de ge
middelde ligduur in Amerikaanse ziekenhui
zen. (Opvallend is, dat zij aan de efficiency in 
de intramurele zorg vermoedelijk maar wei
nig hebben bijgedragen.) 
De tweede gesignaleerde ontwikkeling is, 
dat hoe Ianger hoe rneer specialistische 
dienstverlening met w1sselend succes uit de 
ziekenhuizen is gelicht. Zo zijn vrijstaande 
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rontgen-dlagnost1sche centra ontstaan, 
waar pat1enten vanuit zowel ziekenhuizen als 
pol1klinieken naar toe worden verwezen. In 
deze centra wordt uitsluitend rad1olog1e be
dreven; daardoor is een grote deskundig
held en zeer geavanceerde apparatuur op 
een plaats geconcentreerd. Hetzelfde ge
beurt echter ook met eerste-hulpposten, die 
op vele hoeken van straten zijn aan te tref
fen; met chirurgische dagbehandel1ng; met 
fys1otherapeutische centra en dergelijke. Ve
le mislukkingen wijzen erop, dat lang niet aile 
z1ekenhuisactiviteiten ongestraft in dergelijke 
freestanding units kunnen worden onderge
bracht. 

Wie het voorgaande heeft gelezen kan zich 
met zorg afvragen of al deze ontw1kkelingen 
n1et tot een geweldige kostenexplosie heb
ben geleid. Het antwoord op die vraag moet 
nadrukkelijk ontkennend luiden. In 1984 be
steedden de Veren1gde Staten ruim $ 400 
mliJard aan de volksgezondheid; het aandeel 
van de overheid daarin bedroeg $ 166 mii
Jard (voornamelijk Medicare, Med1caid en Ve
terans Administration); het werkgeversaan
deel bedroeg ca. $ 100 mlijard. Het totale 
bedrag was ca. 11% van het B.N.P. Bij 
ongeWIJzigd beleid zou dit zijn gegroe1d tot 
ca. 14% in 1988. Het beleid 1s echter gewij
zigd (in 1982 werden de DRG's (Diagnosti
cally Related Groups of diagnosegroepen 
(JD)) ingevoerd; 75% van aile bednjven ver
anderde van health plan; en er ontstond, als 
geschetst, meer concurrentie). Het resultaat 
daarvan is, dat ten opzichte van zelfs nog 
maar vijf jaar geleden thans een systeem in 
werking 1s, dat te zien geeft: een langzamer 
groei, een pluralistisch systeem, gezonde 
concurrentie en grotere samenwerk1ng. 

In geld uitgedrukt betekent dit alles, dat val
gens de ramingen van de Amerikaanse over
held de kosten van de volksgezondheid nog 
slechts zullen stijgen tot ca. 12% van het 
B.N.P.; terw1jl inmiddels door gezaghebben
de instltuten de verwachting wordt uitge
sproken, dat zelfs een daling tot 10% mag 
worden tegemoet gezien. 
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Beoordeling commerciele gezondheids
zorg 
Het verschijnsel commerciele gezondhelds
zorg roept vele emoties op. Er zijn voor- en 
tegenstanders; beide categorieen zeer ge
motlveerd. Laat ik trachten de argumenten 
van beide groepen wat nader te belichten. lk 
begin met de voorstanders en hun argu
menten. 
Voorstanders stellen, dat commerciele ge
zondheidszorg aansporingen inhoudt om 
goedkoper en effectiever te werken. lndlen 
patlenten goed en snel worden behandeld, 
dan vindt als regel niet aileen de patient dat 
prett1g, maar het betekent ook een verlaging 
van de algemene kosten van de gezond
heidszorg. (Met name aan het functioneren 
van de H.M.O.'s - commercieel of niet -
kunnen argumenten voor deze stelling wor
den ontleend.) Niet aileen echter de kwaliteit 
van de medische zorg, ook de directe 
dienstverlening zal 1n commerciele zieken
huizen als regel beter zijn; de verwachting is, 
dat patienten die een keuzemogelijkheid 
hebben kiezen voor het ziekenhuis met de 
meest aantrekkelijke hotelfunctie. 
De introductie van de commerciele gezond
heidszorg kan de katalysator zijn om ook tot 
bezuinigingen in de non-profit sector te ko
men. De invoenng van aan het bedrijfsleven 
ontleende technieken op het terre1n van 
automatisering, administratie, matenals ma
nagement, civiele dienstverlening, technisch 
beheer en onderhoud zou in de eerste plaats 
bij een grootschaliger toepassing in de com
merciele sfeer, maar vervolgens in de gehele 
volksgezondheid tot belangrijke kostenverla
gingen kunnen leiden. 
Tenslotte betekent commerciele gezond
heidszorg naar de opvattingen van de voor
standers het binnen brengen van een stuk 
creativiteit, van particulier initiatief en terzij
destelling van een log en bureaucratisch 
werken. De mogelljkheden om nieuwe we
gen te bewandelen worden vereenvoudigd. 
Zo zou op grond van de Amerikaanse erva
ringen moeten worden aangenomen, dat dit 
bijvoorbeeld tot een sterk versnelde verster
king van de eerstelijns gezondheidszorg 
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Vol ksgezond herd 

le1dt. (In de Verenigde Staten zullen tegen 
1990 10% van aile ziekenhuizen en 30% van 
aile thans bestaande ziekenhuisbedden zijn 
verdwenen.) 

De tegenstanders nchten z1ch vooral op wat 
wordt genoemd het elitaire karakter van de 
commerciele gezondheidszorg. De com
mercrele ziekenhUIZen In he\ bijzonder ZOU
den z1ch 1n overwegende mate richten op de 
leefliJdscategoneen tot 65 jaar en op de 
meer welgestelde bevolk1ngsgroepen (Medi
care en Medicaid maken \hans echter ook 
van commerc1ele ziekenhuizen gebruik). Er 
z1t vermoedel1jk veel waars 1n de stelling, dat 
:;ommerCiele z1ekenhuizen zoveel als moge
riJk zullen trachten om de 'bad risks' onder 
de pat1enten buiten de deur en in de open
bare z1ekenhuizen te houden. Met name 
prof. dr. A.J. Dunning heeft deze bezwaren 
tegen commerciele gezondheidszorg onder
streept (onder meer tijdens een bijeenkomst 
van het European Health Forum in 
's Gravenhage, september 1984). 
Naast de bezwaren tegen een mogelijke se
lectle van patienten door commerciele 
z1ekenhu1zen wordt ook het elitaire karakter 
1n andere w als een bezwaar gevoeld. Met 
name zou de commerciele gezondheidszorg 
ZIJn weggelegd voor hen, die zich de 'luxe' 
van een commercieel z1ekenhu1s kunnen 
veroorloven. Deze bezwaren worden vooral 
ontleend aan de situatie in het Verenigd 
Kon1nkn]k, waar de keuze gaat tussen de 
wachtiiJSlen van de N.H.S. - aileen tussen 
1983 en 1984 IS de gem1ddelde wachttijd 
volgens mededel1ngen van de British Medi
cal Associat1on met ca. 20% toegenomen -
of de hoge kosten van de particuliere zieken
hulzen. waartegen men zich afzonderlijk kan 
verzekeren. 
BI1Jfl tenslotte het vooral ethisch-morele be
zwaar tegen het maken van wins\ op de 
behandel1ng en verzorg1ng van zieke men
sen. Het stool velen tegen de borst geld te 
verd1enen aan de z1ekte van anderen: de een 
ZIJn dood is de ander zijn brood. 
Hoewel aile genoemde argumenten meer of 
m1nder hout sn1jden, richten met name de 
argumenten tegen een meer zakelijke ge-
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zondheidszorg zich tegen situat1es in het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten; 
ook in die Ianden zelf wordt tegen 'mlsstan
den' actie gevoerd. Maar het is nog maar de 
vraag of de situatie in deze Ianden in aile 
opzichten exemplarisch is. De toestand in 
de Bondsrepubl1ek of in Frankrijk roept min
der kritiek op. Bovendien biedt de Neder
landse wetgeving en de volksgezondheids
structuur ook een aantal waarborgen tegen 
uitwassen van een meer zakeliJke gezond
heidszorg, zo die ten onzent zou worden 
toegestaan. 

Experimenten in Nederland 
Wat zouden de gevolgen zijn. indlen de Ne
derlandse overheid inderdaad meer ru1mte 
3.an het particulier 1nitiatief zou verlenen: in
dien een verzakelijking zou worden toege
staan; 1ndi?n de overheid een stapje terug 
zou doen? 
[, zijn in Nederland bedrijven en onderne
mingen, die staan te popelen om ook eens 
hun tanden in het management van de ge
zondheidszorg te mogen zetten. Omge
keerd is bekend, dat er instellingen zijn, d1e 
klaar staan om met dergeliJke bedrijven in 
zee te gaan, op basis van een management
contract dan wei in de vorm van een overne
ming. (De wetgev1ng sluit uit, dat zonder 
voorafgaande instemming van de overhe1d 
voorzieningen worden gebouwd; de bouw 
van voorzieningen op commerciele bas1s 1s 
zelfs geheel uitgesloten.) Zou de overheid 
niet bereid moeten zijn om - al was het 1n de 
vorm van een experiment- een aantal voor
zieningen de ruimte te geven tot het zetten 
van deze stap? (Er moet van worden uitge
gaan dat voor een realistisch experiment 
tenminste drie voorzien1ngen in de hand van 
een manager worden gebracht binnen een 
beperkte regio.) 
De indruk bestaat, dat de zlektekostenverze
keraars een dergelijke ontwikkel1ng in meer
derheid zouden toejuichen. Uit de kring van 
de ziekenfondsen zijn minder eenduidige, 
maar zeker ook wei positieve gelu1den te 
horen. Kennelijk koesteren de ziektekosten
verzekeraars de verwacht1ng, dat met derge
liJke meer zakelijk qereqelde voorzieningen 

67 



hardere afspraken gemaakt kunnen worden 
omtrent opnameduur en kosten per diag
nosegroep (te vergelijken met het DRG-sys
teem in de V.S.). Per patient met een duide
liJk bepaalde diagnose wordt een vaste ver
goedlng door de financiers betaald onge
acht de werkelijk door een arts of ziekenhuis 
gemaakte kosten (die kosten kunnen dus 
ZOif'el h()aPr Rls lager zijn). 
lndien de ziektekostenverzekeraars op 
grond van deze harde afspraken tot een 
lagere premiestelling zouden kunnen- dat is 
toch de verwachting- en willen komen, dan 
is daarmee een van de elitaire angels uit een 
meer zakelijke gezondheidszorg getrokken. 
Daarnaast mag men verwachten, dat de fi
nanciers 1n staat zullen blijken een selectie 
van patienten naar leeftijd of ernst van hun 
med1sche toestand door deze gezondheids
zorgvoowenlngen te voorkomen. lndien het 
tot een expenment komt, dan z1jn het de 
financiers, die er op·moeten toezien, dat aile 
patienten 1n gelijke mate de mogelijkheid 
hebben van de zakelijker voorzieningen ge
bruik te maken. 
De kwaliteit van de zorg in de commerciele 
voorzieningen zal zeker niet onderdoen voor 
die in enige andere voorziening. Om te be
ginnen vormen prijs en kwal1teit de belang
rijkste 'verkoopargumenten' van deze voor
zieningen. Daar komt nog b1j, dat ook de 
inspectie voor de volksgezondheid nauwiet
tend toezicht op dergelijke voorz1en1ngen zal 
houden. Daarbij behoeft de inspectie dan 
bovendien geen rekening te houden met de 
(on)mogelijkheden om geeiste verbeteringen 
aan te brengen ~ bouwplafond en priontei
tenlijst kunnen zo een situatie veroorzaken -, 
maar kunnen van deze buiten de openbare 
financien om bekostigde instellingen te allen 
tijde gerechtvaardigde verbeteringen wor
den verlangd. 
Wanneer kosten, fin8.nciering, tarifiering en 
kwaliteit aldus lijken te kunnen worden ge
waarborgd, dan zou op grond van plan
ningsoverwegingen bezwaar tegen een ex
periment gemaakt kunnen worden. De eer
ste ziekenhuizen, die zich immers voor deel
neming aan een experiment zullen aan
dienen, zullen zich vermoedelijk in een rede-
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lijke bouwkundige en financiele staat bevln
den, maar wei in de bestuurlijke gevarenzo
ne verkeren. Daar staat dan tegenover, dat 
een zakelijke exploitatie van voorzieningen 
stellig zal leiden tot een afstemming van 
capaciteiten op behoeften. Een zakelijke ex
ploltatie van overtollige voorzieningen, waar
op door patienten geen beroep wordt ge
daan is uitgesloten. 
Het ware te wensen, dat wanneer het tot een 
experiment met een zakelijker- bewust ver
mijd ik de term1nologie 'commerciele'- ge
zondheidszorg in Nederland komt, dat dan 
ook ziekenfondspatienten daarvan de even
tuele vruchten kunnen plukken. Daartoe is 
een afwijken of ontheffen van de wettelijke 
bepalingen, die een erkenning van voor
zieningen met winstoogmerk onmogelijk 
maakt, nodig. 

Tot besluit 
Onze wetgeving gaat niet uit van een ge
zondheidszorg met winstoogmerk. T och is 
de volksgezondheid van commerciele ele
menten doortrokken. Ook internationaal lij
ken geen aanwijz1ngen te vinden, dat verrui
ming van de mogelijkheden voor een meer 
zakelijke gezondheidszorg tot vermindering 
van kwaliteit of verhog1ng van kosten zou 
leiden. Zelfs indien dit wei zo zou zijn, dan 
biedt onze wetgeving waarborgen tegen 
dergelijke tendensen. 
De vraag is gewettigd - maar in deze bi]dra
ge niet aan de orde geweest- of een verde
re intensivering van de overheidsbemoeienis 
kan b1jdragen tot het terugdringen van de 
kosten van de volksgezondheid. Het zou wei 
eens kunnen zijn, dat een terugtreden van de 
overheid, een dereguleren en een verruiming 
van de mogelijkheden van het particulier ini
tiatlef tot het meer zakelijk exploiteren van 
gezondheidszorgvoorzieningen veel meer 
beantwoordt aan de bedoelingen van de 
overheid: terugdringen van kosten en capa
citeiten zonder aantasten van de kwaliteit en 
de toegankelijkheid voor iedereen. Vandaar, 
dat experimenteren met meer vrijheid voor 
het particulier initiatief wei eens een effectief 
beleidsinstrument voor de overheid zou kun
nen opleveren: het particulier initiatief. 
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Grondslagen van het 
toezicht op het 
bankwezen 

prof. dr. C. J Rijnvos 

'Zij zien, zij zien wat ik niet zie '. De gewone crediteur moet 
het bankwezen, de wetgever de monetaire autoriteiten 
wnnen vertrouwen, schrijft prof. Rijnvos. Vertrouwen is de 
grondslag van het functioneren van de geldeenheid. 

Prof. dr. C.J. RiJnvos is hoogieraar al
gemene economie en open bare finan
Cien aan de Jundlsche faculte1t van de 
Erasmus Universiteit. 

Het is van oudsher onbestreden dat met 
name he\ bedri]fseconomische toezicht op 
het bankwezen wordt uitgeoefend in het 
belang van bancaire crediteuren; in het bij
zonder de spaarders en depositohouders. 
He\ gaat om een toezicht- aldus 'good old 
Sosman' - 'dat ertoe strekt de liquiditeit en 
de solvabillteit van de kredietinstellingen zo 
goed mogel1jk te handhaven, zulks ter be
schermlng van de crediteuren van die instel
llngen' '' Deze doelstelling is expliciet aan
vaard biJ de voorbereiding van de huidige 
Wet Toezicht Kredietwezen: 'Met de nieuwe 
regel1ngen voor bescherming van crediteu
ren 1n deze wet. alsmede het aangekondigde 
toez1cht op beleggingsinstellingen lijkt een 
slu1tend geheel voor crediteurenbescher
m~ng te z1jn gegeven'. 21 

Het 1s opvallend dat beschouwingen hier
over doorgaans vrij snel een technisch ka
rakter kriJgen. Zo kan worden vastgesteld, 
dat de centrale bank de aard van het solva
blllteltstoezicht praktis'ch samenvat in een 
zn 'Het u1tgangspunt voor de solvabiliteits
nchtiiJnen IS, dat het eigen vermogen van de 
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kredietinstellingen voldoende moet zijn om 
de risico's, welke aan de bedrijfsuitoefening 
zijn verbonden te kunnen opvangen' .31 

Vervolgens gaat de beschouwing over in 
een aanduiding van het eigen vermogen en 
een omschrijving van nate komen ratio's, dit 
zijn bepaalde verhoudingen tussen het eigen 
vermogen en activa, zoals kredieten en be
leggingen. Bijgevolg ontbreekt een funda
mentele beschouwing over het crediteuren
belang en het toezicht. Het is ongetwijfeld 
van belang dit manco te dichten. Uiteraard 
kan deze bijdrage daartoe slechts een begin 
zijn. Zij is geconcentreerd op drie aangele
genheden: 
- het geld in onze samenleving heeft een 

fiduciair karakter; 
- de aard van het monetaire vertrouwen is 

1) H.W.J. Bosman, Het Toezicht Kredietwezen, Le1den 
1958, biz. 209. 

2) Kamerstuk 11 068, nr. 9. Nadere Memorie van Ant
woord, Wet T uezicht Kredietwezen, 12 augustus 1976, 
biz. 14 

3) Jaarverslag van De Nederlandsche Bank. 1976. biz. 
152. 
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bepaiend voor het optreden van het 
bankwezen en de toez1chthouder; 

~ de betrouwbaarheid van de toezichthou
der bij het u1toefenen van ZIJn taak moet 
blijken uit zijn gedrag. 

Deze drie thema's komen nu nader aan de 
orde, waarbij vooral aandacht zal worden 
besteed aan hun onderlinge samenhang. 

Fiducia1r karakter. 
De vraag rijst waarom de aard van het be
dnJfseconomlsch toezicht op het bankwezen 
tot dusver zo weinig belangstell1ng geniet en 
de beschouw1ng doorgaans wordt beperkt 
tot de technische vormgeving van de super
visie. Het een en ander hangt nauw samen 
met de gangbare theoretische benadenng 
van het functioneren van de geldeenheid. 
Deze benadering heeft doorgaans een strikt 
rat1onele strekking. Zo worden in het kader 
van het monetansme ~ een goed voorbeeld 
hiervan is het 'theoretical framework' van 
Milton Friedman41 ~ de geldeenheid en de 
monetair politieke instrumenten hypothe
tlsch eenz1nn1g geformuleerd. Deze ge
dragslijn leidt tot een theoretisch isolement 
ten opzichte van de werkelijkheid, oftewel tot 
een kloof tussen theorie en praktijk. 
Dit IS scherp aangegeven door Frankel. Het 
functioneren van het geld binnen het gebrui
kelijke strikt rationele karakter heeft iets van 
een natuurwettelijk gebeuren; het vindt 
plaats met een vrijheid in een richting. Bijge
volg zijn de monetaire autoriteiten slechts 
voor het volgen van die ene richting ~ bij
voorbeeld het naleven van de geldgroeiregel 
~ verantwoordelijk. Zoals bekend wordt on
der andere in Engeland reeds enige jaren 
getracht een monetair beleid met deze 
strekking te voeren. Daarbij is er geen echte 
monetaire verantwoordelijkheid, aldus Fran
kel; de voorstelling van zaken is vergelijkbaar 
met 'the birth of the baby which the parents 
announced by saying: 'A baby arrived' as if 
no one at all had been responsible for the 
event'. 51 Deze e1genschap van de monetaire 
theorie wordt nog duidelijker als de theoreti
sche begripsvorming wordt vergeleken met 
studies over de praktijk van het geldgebruik. 
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Typerend voor d1t laatste is het 1n vlot Ameri
kaanse stijl geschreven werk van WisemanG1 

'Money is endowed w1th magical powers' 
volgens deze auteur en hij bespreekt in dit 
verband zonderlinge gedragingen met be
trekking tot het geld van Rockefeller, Krupp 
en vele anderen. Allerlei irrationele eigenaar
digheden met betrekking tot het geldgebruik 
passeren op onderhoudende wijze, maar 
zonder veel diepgang, de revue. Toen ~ als 
voorbeeld ~ de Griekse scheepseigenaar 
Stavros Niarchos de mooiste suite van Ritz 
in Parijs niet tot zijn beschikking kreeg ~ zij 
was permanent gereserveerd voor Barbara 
Hutton ~ gaf hij onmiddellijk opdracht de 
aandelen van het hotel o~ te kopen. Hij had 
biJna 50% ervan in zijn bezit toen z1jn verzoek 
werd ingewilligd. 
Hoe onderhoudend de studie van Wiseman 
ook is, z1j geeft geen oplossing in die zin dat 
zij vanuit een juiste aanduiding vafl de aard 
van het geld een mogelijkheid biedt voor een 
fundamentele vis1e op het toezicht ten be
hoeve van bancaire credlteuren. Die moge
lijkheid ontstaat pas als voldoende inzicht in 
de aard van het geld is verworven. Het IS niet 
zo eenvoudig aan te duiden wat geld mo
menteel is. Oat was destijds ~ althans op het 
eerste gezicht ~ veel gemakkelijker. In vroe
ger dagen was elke geldeenhe1d uiteindelijk 
een stukje edel metaal. De tijd met een 
schijnbaar aantrekkelijke eenvoud is voorbij. 
In de gemengde volkshuishouding heeft het 
geld geen edelmetaalbasis meer en is prak
tisch geheel onstoffelijk. Het geld heeft een 
fiduciair karakter, hetgeen impliceert dat het 
geldgebruik steunt op prijzen in het recente 
verleden. De goederen in onze gemengde 
volkshuishouding hebben, al of niet met eni
ge modif1catie, vandaag een waarde in geld 
op basis van prijzen, die gisteren golden. 
Daarom kan het geld ziin functies slechts 

4) Milton Friedman. A Theoret1cal Framework for Monetary 
Analyses. New York 1971 

5) S. Herbert Frenkel. Money. Two philosophies. The Con
flict of Trust and Authority Basil Blackwell, 1977. 

6) Thomas Wiseman. The Money MotiVe - A study of 
obsesssion, London 1974. 
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u1toefenen b1nnen een bepaald maatschap
pelilk verband en dank zij een veelomvattend 
moneta1r geheugen. Oat was reeds tijdens 
de gouden standaard het geval. Het geld 
funct1oneerde ook dest1jds n1et zozeer als 
rekeneenhe1d, ru11- en spaarmiddel vanwege 
de formele inw1sselbaarheid in edel metaal, 
maar veel meer op basis van het vertrouwen 
dat het deze functies continu zou uitoefe
nen. Er IS dan ook van oudsher sprake van 
flducia1r geld. 
Ook vroeger waren de prijzen van de goede
ren 1n het recente verleden het uitgangspunt 
voor de pnjsvorming van vandaag en in de 
naaste toekomst. Het een en ander lmpli
ceert dat het geld voor een goed dee! een 
spec1f1eke aangelegenheid van en voor de 
maatschappiJ IS, waarin het functioneert. De 
geldeenhe1d kan dan ook worden omschre
ven als een abstracte rekeneenheid voor het 
aangeven van economische waarden, die op 
flduc1a1re basis 1n chartale of girale vorm 
dlenst doet als algemeen aanvaard ruilmid
del en als m1ddel ter vermogensvorming. 
H1er stoten w1j op iets fundamenteels, het
qeen 1n. de monetaire theorie over het hoofd 
wordt gezien, terwijl het voor het toez1cht van 
essent1ele betekenis is; het gaat h1erb1j om 
het vertrouwen als basis voor het functione
ren van de geldeenheld. 
Daarmee komen we aan het tweede onder
deel van deze beschouwing, dat wordt ge
WI[d aan de aard van het vertrouwen als 
bepalende factor voor het optreden van het 
bankwezen en de toezichthouder. 

De aard van het vertrouwen 
In onze maatschappij aanvaarden wij het 
geld op basis van het vertrouwen dat wij het 
morgen op een vnjwel identieke w1jze als 
vandaag kunnen aanwenden als rekeneen
held, ruil- en spaarmiddel. 
D1t vertrouwen IS een verwachting met be
trekking tot het toekomstig functioneren van 
de qeldeenheid, waarmee een bepaald be
lang van de geldbezitter - in het bijzonder 
vcm de banca1re crediteuren - zal worden 
gereal1seerd. Als A in het kader van een 
transactie met B een betaling in geld aan-
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vaardt, steunt die bereidheid op de verwach
ting dat hij het te ontvangen bedrag morgen 
kan aanwenden op een w1jze. die :n beginsel 
gelijk IS aan de manier waarop het vandaag 
door B wordt gebruikt. Dit toekomst1ge 
functioneren van het geld IS voor A c.q. voor 
de banca1re crediteur. van belang. 
Deze aangelegenheid vraagt aanvankeliJk in 
het algemeen de aandacht. Het liJkt gewenst 
de term 'vertrouwen' te reserveren voor een 
gebied dat met betrekking tot het toekom
stig gebeuren ligt tussen een geheel n1et 
weten en een geheel zeker weten: 'Vertrau
en als die Hypothese kunftigen Verhaltens, 
die s1cher genug ist um praktisches Handeln 
darauf zu grunden, ist als Hypothese ein 
mittlerer Zustand zw1schen Wissen und 
N1chtw1ssen um den Menschen'. ' Oat 1s 
alleszins aannemel1jk. Als wij elke notie mis
sen omtrent een bepaald toekomst1g functi
oneren is het niet mogeliJk daarop te vertrou
wen. Hoe kan- bij wijze van voorbeeld- een 
kind er op vertrouwen dat een computer in 
de toekomst goed zal werken? Daarvoor 
ontbreekt het benodigde elementaire inzicht. 
Wie in het geheel niet op de hoogte 1s met 
de aard en het functioneren van het geld, 
heeft ook n1et een bepaalde verwachting, 
resp. een belang 1n dit verband. Dan IS er 
geen ruimte voor vertrouwen. 
lllustratief h1ervoor is een vertell1ng van Von 
Kleist. Een kind speelde de rol van stager en 
bracht daarbiJ een vriendje om het Ieven. Om 
te toetsen of dit spelenderwijs dan wei met 
boos opzet was gedaan, liet de rechter het 
kind kiezen tussen een mooie appel en een 
glanzende munt. Het kind koos lachend voor 
de appel en werd vrijgesproken. Met betrek
klng tot het geld was het nog geheel onwe
tend. Er is ook geen ru1mte voor vertrouwen 
bij een geheel zeker weten. Waarom zouden 
wij erop vertrouwen dat sneeuw wit is of 
water bevriest beneden nul graden? Strikt 
rationele zekerheid elimineert vertrouwen; 
dat is met de gangbare monetaire theorie 
het geval. Er is bij een volledig kennen een 

7) Bruno Accarino. 'Vertrauen und Versprechen', in Georg 
S1mmel und die Moderne Frankfurt a.M 1984, biz. 122 
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gegeven, een zekere toekomst en bijgevolg 
geen verwachting met betrekking tot de rea
iisering van een bepaald belang, omdat deze 
gegarandeerd zal plaats vinden. Het een en 
ander betekent dat vertrouwen met name 
met betrekking tot het geld slechts kan be
staan bij een bepaald, maar wei onvolledig 
weten. Wij hebben we! enige notie, maar 
geen volledig inzicht. 
Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat er 
slechts ruimte is voor vertrouwen met be
trekking tot toekomstige gebeurtenissen, die 
vallen buiten het kader van rationele oor
zaaklgevolgrelatres, oftewel in hoofdzaak 
met betrekking tot aangelegenheden, die 
voorwerp zijn van menselijk handelen. Oat 1s 
voor wat betreft het geld als menselijke crea
tle8J inderdaad het geval. Het monetaire ver
trouwen IS dan ook een sociale aangelegen
heid, waarbij er sprake is van een geven en 
een ontvangen. Het 'geven' van vertrouwen 
houdt in het toevertrouwen van de beharti
ging van een belang in verband met het 
goede toekomstige functioneren van het 
geld. Binnen de westerse sociaal-economi
sche verhoudingen wordt drt vertrouwen ge
geven - dat 1s in de loop van de tijd zo 
ger·nstitutionaliseerd - aan het bankwezen, 
de wetgever en de monetaire autoriteiten. 
Het gaat nu u1teraard met name om het 
vertrouwen dat bancaire crediteuren geven 
aan deze autonteiten in het kader van het 
bedrijfseconomisch toezicht. 
De gever en de ontvanger van het vertrou
wen zijn daarmee aangeduid. Maar over het 
geven en het ontvangen als zodanig dient 
nog het een en ander te worden gezegd. 

Geven en ontvangen 
Het geven van vertrouwen vindt plaats op 
grond van de overweging dat de ontvanger 
beter geschikt is voor de uitvoering van de 
belangenbehartigende taak dan de gever 
zelf. Zonder een positieve opvatting op dit 
punt met betrekking tot de ontvanger zou 
het geven werkelijkheidsvreemd zijn. De po
sitieve opvatting is bij het monetaire vertrou
wen duideiijk aanwezig. Voor 'the man in the 
street' - vele bancaire crediteuren kunnen 
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als zodanig worden aangemerkt - geldt im
mers tegenover het bankwezen, de wetge
ver en de monetaire autoriteiten: 'Zij zien, zij 
zien, wat ik nret zie'. Tevens beschikt de 
ontvanger over een instrumentarium, waar
mee hij de toevertrouwde taak kan uitvoeren, 
zodat van hem kan worden gezegd: 'Hij kan, 
hij kan, wat ik niet kan'. Met dit alles is de 
verhouding van de gever tot de ontvanger 
een discrete aangelegenheid. De ontvanger 
beschikt immers- vergelijkbaar met een arts 
tegenover zijn patient - over kennis en mid
delen, waarmee hij de gever van dienst kan 
zijn, terwijl deze laatste daarin wei enig, maar 
toch slechts een beperkt inzicht heeft. De 
patient weet wei dat een bepaalde medicijn 
goed voor hem is, maar met de preciese 
werking ervan is hij niet op de hoogte. Het 
onvolledig inzicht wordt aangevuld met de 
toezegging van de ontvanger, dat diens ken
nis en middelen 1n het belang van de gever 
zullen worden aangewend. De ontvanger 
immers zal - conform de wens van de gever 
- als hij aangeboden vertrouwen aanvaardt 
zich tot die aanwending bereid verklaren en 
aldus handelen. Uit d1t alles vloeit voort dat 
geven en ontvangen van vertrouwen als zelf 
standige aangelegenheden moeten worden 
aangemerkt. De gever vormt zichzelf al of 
niet een pos1t1eve opvatting voor wat betreft 
de nodige kennis en middelen van de ont
vanger, alsmede over de bereidheid om 
deze in zijn belang aan te wenden. De gever 
beantwoordt - eveneens zelfstandig - de 
vraag of hij inderdaad over de kennis en de 
middelen beschikt om het belang van de 
ontvanger op de gewenste wijze te beharti
gen. Geven en ontvangen van vertrouwen 
zijn inderdaad ten opzichte van elkaar zelf
standige aangelegenheden. Zij krijgen zin en 
betekenis wanneer zij als zodanig wederzijds 
worden erkend. Daarom kan vertrouwen 
slechts worden geschonken en in die zin -
dus als een geschenk- worden aanvaard. 
Dit alles impliceert dat het geven en ontvan-

8) C.J. RIJnvos. Moneta1re studies. hoofdstuk 1: 'Sprekende 
over geld' Leiden 1981 
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gen van vertrouwen een gesluierde, een dis
crete relatie schept. Oat is bijvoorbeeld type
rend voor de verhouding van de bank tot de 
client. Oit moge zo zijn, maar dat is toch niet 
het gehele verhaal. De gever IS zich bewust 
- we zagen dat reeds - van z1jn onvolledig 
weten en zoals bekend leidt dit, vooral als 
belangen daarbij een rol spelen, tot de be
hoefte meer te weten. Een patient vraagt z1jn 
arts 'hoe het met hem is', oftewel om een 
vergrot1ng van het inzicht in zijn situatie. 
Daarmee wordt gepoogd het discrete van 
de vertrouwensrelatie te beperken. Zo krijgt 
dlscret1e als aspect van vertrouwen gestalte 
b1nnen een context van indiscretie. De ver
trouwensrelatie bevat een inherent streven in 
die richt1ng, vooral van de zijde van de gever; 
ZIJ bevat 'prinzipiell Ungeseliigke1t' oftewel 
een potentieel wantrouwen. Oat 1s met name 
het geval in de monetaire verhoudingen: 'In 
Geldsachen hort die Gemutlichkeit auf'. 

De aard van het toezicht 
Het geschetste vertrouwen vormt de grand
slag voor het functioneren van de geldeen
held. Het gros van het volk is zich deze 
vertrouwensbasis, zolang zij intact IS. door
gaans niet erg bewust. Zolang met betrek
ktng tot monetaire aangelegenheden alles 
redeltJk loopt is er bij velen een opmerkelijke 
pass1vttett. Deze kan echter onverwacht -
zoals een windhoos de kop opsteekt- wor
den doorbroken, bijvoorbeeld door een run 
op de bank en een vlucht in de goederen. De 
moneta1re geschtedenis kent hiervan vele 
voorbeelden, zoals recentelijk nog de run op 
de spaarbanken in de Amerikaanse staat 
Ohto.'11 U1teraard is het van belang dergelijke 
gebeurtenissen, die extreem duiden op een 
d1sfunclioneren van het geld, te voorkomen 
of- posittef gezegd- zo mogelijk te bevor
deren dat het geld conform de verwachtin
gen func\ioneert. Daarbij rijst de vraag wie 
voor dlt goede functioneren verantwoordelijk 
1s. Op dit punt heeft onze monetaire orde 
typerende kenmerken. Zoals het in een hoog 
ontwikkelde volkshuishouding niet mogelijk 
1s dat elk van ons dagelijks meeregeert, is 
llet ook u1tgesloten dat een ieder direct be-
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trokken is bij de zorg voor het functioneren 
van de geldeenheid. Oaarom ztJn de werk
zaamheden in dit verband gedelegeerd en 
wei achtereenvolgens aan het part1culiere 
bankwezen, de overheid en de monetaire 
autoriteiten. Aan deze drie ziJn taken toever
trouwd, met de uitvoenng waarvan het goe
de functioneren van het geld als reken-, ruil
en spaarmiddel zoveel mogelijk dient te wor
den bevorderd. Een uitputtende beschou
wing van deze taken zou de grenzen van 
deze beschouwing overschriJden. Het IS vol
doende te letten op het toezicht in verband 
met het crediteurenbelang. Wat de bancatre 
werkzaamheden betreft moge worden vol
staan met de opmerking dat het btnnen het 
vigerende maatschappelijke bestel inherent 
is aan he\ bankbedriJf dat het totaal van de 
opeisbare schulden vele malen groter 1s dan 
het voor uitbetaling beschikbare bedrag. 
Deze illiqu1dite1t is voor ieder van ons een 
gegeven. Zij is echter niet verontrustend -
wij kunnen er zelfs goed mee Ieven - zolang 
de clienten slechts een beperkt bedrag van 
hun formeel opeisbare tegoeden opvragen. 
De crediteuren zullen daartoe beretd zijn zo
lang voo~ hen het bankwezen te vertrouwen 
is in die zin, dat het steeds aan normale 
opvragingen zal voldoen. Bijgevolg steunt -
na het reeds aangeduide algemene vertrou
wen - het functioneren van het geld op 
vertrouwen biJ de clienten in de soliditeit van 
het bankwezen. 
Het een en ander impliceert dat in het bank
wezen het 'gentlemenship' een beiangrijke 
rol speelt, in die zin dat clienten er op kunnen 
rekenen dat bancaire toezeggingen nauw
gezet worden nagekomen. Oat is voor het 
bankwezen een voor de hand liggende aan
gelegenheid. In het kader van het actieve 
bankbedrijf houdt de bankier zich beroeps
matig bezig met het u1tlenen van geld. Oaar
bij moet h11 tegenover de kredietnemende 
clienten steeds als een correcte, maar ook 
als zakelijke schuldeiser, die 'to the point' is, 

9) Charles P K1ndleberger, Maniacs and crashes - A 
History of Financial Crisis. New York, 1978. 
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optreden in de z1n van: 'Betaal wat g1j miJ 
schuldig zijt', als het gaat over het voldoen 
van rente en afloss1ng. Dit optreden vormt 
van oudsher de basis voor het bankiersbe
roep. Men herkent h1erin gemakkelijk 'pnnzl
piell Ungeselligkeit'. Als het er 1n het ban
klersberoep om gaat zo nodig clienten te 
hennneren aan het voldoen van verplichtin
gen-volgens-afspraak, zal het uiteraard om
gekeerd tot de beroepseer van de bankman 
zelf behoren om aangegane verplichtingen 

' De betrouwbaarheid van de 
toezichthouder moet blijken 
uit zijn gedrag. ' 

secuur na te komen. HIJ acht z1ch - geheel 
conform de aard en het functioneren van het 
geld in onze maatschappij -- voor het nauw
gezet 1n acht nemen van z1jn betalingsver
plichtingen verantwoordelijk. In beginsel 
geldt zo'n 'gentlemenship' nog meer - en 
op heel biJzondere wijze- voor de toezicht
houder. 
H1ermee komen we aan het derde onderdeel 
van deze beschouwing en wei de betrouw
baarheid van de toezichthouder, die moet 
blijken uit zijn gedrag. Het toezicht dat moet 
worden uitgeoefend IS van nature een tere 
aangelegenheid. De toezichthouder moet 
balanceren tussen het geven en het niet 
geven van publieke informatie over het resul
taat van zijn werkzaamheden. Een afweging 
als h1er bedoeld is vooral nodig in situaties 
waarin twijfel njst met betrekking tot de ge
zondheid van de solvabiliteits- en de liquidi
te1tsposit1e. Enerzljds kan het geven van pu
blieke 1nformat1e de toestand van de kre-
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dietinstelling-in-moeilijkheden verergeren -
dit kan zelfs lei den tot een run op de bank en 
de oorzaak worden van de ondergang -
terwijl anderz1jds, als het toch verkeerd gaat, 
de toezichthouder heel gemakkel1jk kan wor
den verweten, dat hij te laat en te we1nig 
1nl1cht1ngen heeft verstrekt, waardoor credi
teuren schade lijden. Zo zit de toezichthou
der in een glazen huis van waaruit hij - heel 
moeilijk - op betrouwbare wijze moet na
gaan of de kredietinstellingen betrouwbaar 
zijn. Concrete moeilijkheden op dit punt in 
verband met het bednjfseconomisch toe
zicht voor De Nederlandsche Bank bespra
ken wij reeds eerder 10

' Waar het om gaat is 
dat de centrale bank 1n de positie verkeert, 
waarin zlj heeft te waken over de belangen 
van bancaire crediteurerJ en waarb1j z1j be
schlkt over de nodige gegevens voor de 
u1toefen1ng van deze taak, terwijl die informa
tie voor belanghebbenden - dat zijn bancai
re crediteuren - niet ter beschikk1ng staat. 
H1er IS duidel1jk sprake van een meer weten 
en wordt - geheel in overeenstemming met 
de aard van het vertrouwen - de uitoefen1ng 
van het bedrijfseconomisch toezicht een dis
crete aangelegenheid. H1ermee komen VvJ 

aan de kern van het gezag in het kader van 
het toez1cht op het bankwezen. Waar het er 
b1j het zijn of niet z1jn van dit gezag om gaat 
is, dat de crediteuren van het particuliere 
bankbednjf - in het bljzonder de spaarders 
en de depositohouders - er zonder enige 
reserve op kunnen rekenen, dat de toezicht
houder z1jn werk 1n hun belang verncht. Deze 
crediteuren kunnen slechts heel beperkt ver
ifieren of dat 1nderdaad het geval is, zodat zij 
de toezichthouder op dit punt door dik en 
dun moeten kunnen vertrouwen. Het toe
zicht heeft deze vertrouwensbasis, als ge
volg waarvan het tot het 'gentlemenship' van 
de toezichthouder behoort, deze met een 
nauwgezette plichtsbetracht1ng intact te Ia
ten. De monetaire autoriteiten dienen er voor 
alles voor te zorgen - dit is de grondslag 

1 0) C.J Rijnvos. 'Geld en Gezag' Econom1sch Statistische 
Berichten 25 april 1984. 
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voor hun gezag - dat de crediteuren er op 
generle1 wijze aan behoeven te twijfelen of 
het toezicht wei in hun belang wordt uitge
oefend. Zodra gegronde twijfel op dit punt 
ontstaat wordt de basis voor het geven van 
vertrouwen ondermijnd. 

Verantwoording en aansprakelijkheid 
De vraag naar de aard van het gezag van de 
toezichthouder op het bankwezen wordt in 
toenemende mate van belang. Er zijn im
mers in verband met de gedachtenw1sseling 
over een herziening van de Wet Toezicht 
Kredietwezen vragen op allerlei terreinen, zo
als de toepass1ng van de toelat1ngsregeling. 
de uitvoering van het bedrijfseconomisch 
toezicht, het optreden in noods1tuaties, de 
verhouding tot de externe accountant en het 
beroep op geheimhouding en verschonings
recht. Een goede uitvoering van de taken op 
deze punten vere1st een deugdeiiJk gezag, 
stoelend op een vertrouwensbasis, zoals d1e 
1n het voorgaande is ontworpen. Het is nodig 
h1erbij voorts te !etten op een goede opvat
tlng voor wat betreft verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Het IS passend daarbij 
een onderscheid te maken tussen een strikt 
formele en een materiele opvatting. B1j een 
strikt formele benaderingsw1jze wordt het 
gez1chtsveld beperkt tot de wettelijke rege
llng van de verantwoordelijkheid en de aan
sprakelljkheid van de toezichthouder. Bij 
deze benadenngsw1jze vormt impliciet de 
tekst van de wet - met name de Bankwet 
1948 en de Wet Toez1cht Kred1etwezen 
1979 - de basis voor het gezag van de 
centrale bank. Oeze instelling heeft biJ haar 
toezicht uitsluitend een verantwoordelijkheid 
en aansprakel1jkheid voorzover deze in de 
wet z1jn geregeld. Zij zal- als bancaire credi
teuren een beroep doen op haar verant
woordelijkheid en aansprakelijkhetd - naar 
de rechter vervvijzen, die in deze een ult
spraak moet doen. Volgens de materiele 
opvatting steunt- in nauwe samenhang met 
de aard van het geld, alsmede met het alge
meen maatschappelijke en bancaire vertrou
wen waarop het functioneren van het geld is 
gebaseerd- het gezag van de centrale bank 
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als toez1chthouder op het vertrouwen biJ cre
diteuren, dat het toezicht steeds 1n hun be
lang zal worden uitgeoefend. Als er op d1t 
punt twiJfel bestaat zal de toezichthouder de 
bancaire cred1teuren juist niet naar de rech
ter vervvijzen, maar proberen met ziJn e1gen 
bele1d het vertrouwen te handhaven en te 
vergroten. Oat vertrouwen is immers de 
basis van haar gezag. tervvijl vanwege z1jn 
positie aileen hij het kan creeren. 
De verantwoordelijkheid en de aansprake
IIJkheid omvatten volgens de matenele bena
denngswijze meer dan naar strikt formele 
opvattingen. Het gezag van de monetaire en 
bancaire autonteiten binnen onze soCtaal
economische orde kan slechts op matene!e 
wijze deugdelijk worden geful'deerd. De Ne
derlandsche Bank gaf tot dusver de voor
keur aan een strikt formele wijze van werken 
met grote ns1co's voor haar gezag. Oat bliJkt 
in het bijzonder uit het DNB-optreden biJ de 
Tilburgsche Hypotheekbank. ZIJ bracht im
mers met vee! kracht naar voren dat de 
droeve gang van zaken bij 'het bankske' op 
generle1 wijze aan haar toezicr.t, dat van 
meet af aan in het belang van de crediteuren 
zou ZIJn u1tgeoefend, was te w1jten. Er was 
loch geen enkel Bankwet- of WTK-artikel 
overtreden. En waar geen verantwoordelijk
heid ts - zo g1ng de stnkt formele gedach
tengang verder - is voor een slechte gang 
van zaken ook geen aansprakelijkhe1d. De 
stnkt formele benaderingswijze werd ook 
gevolgd tijdens de vergadering van de Vaste 
Commissie voor Financien van de Tweede 
Kamer op 7 december 1983. Oaarbij bracht 
minister Ruding naar voren 'dat een eventu
ele civielrechtelijke aansprakelijkheid voor 
fouten bij het bedriJfseconomsch toezicht 1n 
de sfeer ligt van de onrechtmatige daad. lk 
vervvijs daarvoor', zo ging de bewindsman 
verder, 'naar artikel1401 BW. Voor aanspra
kelijkheidsstelling wegens een dergelijke 
daad is nodig dat men zich schuldig heeft 
gemaakt aan een door de omstandigheden 
niet te verontschuldigen willekeur, nalatig
heid - dit woord wil ik onderstrepen - of 
misbruik van bevoegdheid. Het betreft hier 
een marginale toetsing, omdat dit toezicht-
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' De strikt formele gedragslijn 
van De Nederlandsche 
Bank is bedenkelijk. ' 

houdende orgaan een zekere vrije beleids
ruimte heeft. Dit toetsen geschiedt, zoals 
men weet, door de burgerlijke rechter'. 

Met d1t alles is voor het monetaire gezag in 
Nederland een bedenkelijke situatie ont-
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staan. Dit gezag kan nu eenmaal niet in de 
wet, respectievelijk in een gerechtelijk vonnis 
worden geregeld; het moet ontspruiten aan 
het gedrag van de autoriteit zelf, in die zin, 
dat op basis van de DNB-gedragslijn zelf 
bancaire crediteuren er steeds zonder enige 
reserve op kunnen rekenen dat het toezicht 
in hun belang wordt uitgeoefend. De Neder
landsche Bank heeft een andere weg inge
slagen. Zij volgt een strikt formele gedrags
lijn. Oat is bedenkelijk, want deze strookt niet 
met een juiste fundering van het gezag met 
betrekking tot het geld binnen onze sociaal
economische orde. Het is te hopen dat De 
Nederlandsche Bank zich hierover nader uit
spreekt. 
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De val van de 
marxistische tijdspiegel 

Vrede, vraag voor kerk en samenleving. Studierappor1 van 
deputaten Oorlogsvraagstuk van de Gereformeerde Kerken 
m Nederland aan de Generale Synode van Dokkum (1983). 
Uitg. Dienstencentrum Gereformeerde Kerken, Leusden, 
1985. Prijs f 19, 90. 

Drs. Th.B.F M Brinkel is stafmedewer
ker van het Wetenschappelijk lnstrtuut 
voor het CDA HiJ is redactiesecretaris 
van Chnsten Democratrsche Verken

ningen 

Oat het gesprek in de kerken over het oor
logsvraagstuk uit kan stijgen boven de partij
schappen, is een vurige wens binnen de 
Gereformeerde Kerken. Met dit doel hebben 
de deputaten Oorlogsvraagstuk van de Ge
nerale Synode van de Gereformeerde Ker
ken een studierapport uitgebracht. 'Vrede, 
vraag voor kerk en samenleving' is een lijvige 
documentatie geworden, waarin verschillen
de opvattingen de ruimte hebben gekregen. 
De Gereformeerde Kerken hebben er goed 
aan gedaan niet om het vraagstuk heen te 
gaan, waarover vele mensen zich grote zor
gen maken. Juist omdat met betrekking tot 
het kernwapenvraagstuk de bezorgdheid 
groot IS en velen in gewetensconflict kunnen 
komen, dlenen samenstellers van een rap
port zeer voorzichtig te werk te gaan. Doel 
mag niet zijn \eden van plaatselijke kerken 
voor een bepaald politiek standpunt te win
nen. De rnot1even voor het aangaan van de 
d1scussie moeten volstrekt zuiver zijn. Oat is 
een zware opgave voor de deputaten. Zij 
hebben een pastorale taak mensen te hel
pen hun weg te vinden in de wereld waarin ' 
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zij Ieven. Onpartijdigheid, eerlijkheid, recht 
doen aan daden en bedoelingen van men
sen, een vaste wil de waarheid te vinden, 
moeten kenmerken zijn van de werkzaam
heden. De lezer mag niet het gevoel hebben 
dat hij/ zij wordt beetgenomen. 

Niet aileen vanwege de verwantschap met 
de christelijke kerken becht het CDA wezen
lijke betekenis aan de resultaten van deze 
arbeid. Het is in het belang van de partij, dat 
haar gereformeerde \eden goed toegerust 
zijn en een goede inbreng hebben in de 
politieke discussie. Gewetensnood onder 
mensen, die vaak de actiefste christen-de
mocraten zijn, is ook de mede-christenen 

een zorg. 

Hier volgt een kort overzicht van de inhoud 
van 'Vrede, vraag voor kerk en samenleving'. 
Enkele belangrijke passages worden nader 
beschreven en van een commentaar vanuit 
christen-democratisch gezichtspunt voor
zien. Tenslotte wordt het rapport in het Iicht 
van zijn eigen doelstellingen beoordeeld. 

77 



Drie delen 
'Vrede. vraag voor kerk en samenleving' is 
uiteengevallen in dne delen. Het bleel< de 
deputaten niet mogelijk op een lljn te blijven. 
Negen van de vljftien deputaten schreven 
het eigenlijke 'studlerapport'. Het is een be
werking van een eerdere concept-notitie, die 
in maart 1982 door de Synode werd bespro
ken en terugverwezen. Deputaten Jobse, De 
Jong, Numan en Voskuil maakten een min
derheidsrapport, het zgn. 'thetisch geschrift' 
(deel Ill). Oeel II is van de hand van ds. Bolt. 
Oeputaat Oiepenhorst kon geen van drieen 
voor zijn rekening nemen. 
Het meerderheidsrapport (het 'studierap
port') begint met een rechtvaardiging van 
het waarom van de werkzaamheden. Het 
wiJst op de discuss1e 1n de kerken, in Neder
land en internationaal. Daarin hebben kern
wapens een steeds grotere rol gespeeld. 
Het rapport plaatst dit vraagstuk in een bre
der kader. Het ziet de internationale pol1tiek 
als een machtsstrijd tussen Oost en West, 
waann het gaat om behoud, bevellig1ng en 
zo mogelijk uitbreiding van de eigen in
vloedssfeer. Daarop geven de negen depu
taten een overzicht van een v1ertal stand
punten in de Gereformeerde Kerken. ICTO, 
IKV, Kerk en Vrede en de Stichting B1jbel en 
Vredesvraagstukken waren 'bevraagd' (het 
is een gereformeerd rapport) naar hun me
ning over de kernwapenproblematiek. OP 
lezer realiseert zich meteen hoe verschillend 
er gedacht wordt. Het studierapport vervolgt 
met de visie van de Negen op de maat
schappelijke samenhang. Zij gaan op zoek 
naar de culturele, historische en maatschap
pelijke achtergronden, naar 'een analyse van 
de processen en krachten die cultuur en 
maatschappij in onze dagen bepalen'. 11 Sa
menstellers doen geen paging objectiviteit 
nate streven, maar kiezen bewust de 'partij 
van de armen en onderdrukten'. 
Als negatief kenmerk van die achtergrond 
noemen zij allereerst de secularisatie. Oaar
onder verstaan zij de terugtrekking van de 
godsdienst uit de levenskringen van de 
mens. De mens maakte zichzelf de maat van 
aile dingen. Bij wetenschap en techniek leid-
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de dit tot vrijwel oncontroleerbare ontwlkke
lingen. De Negen vinden dat kernwapens in 
deze achtergrond goed passen. Zij noemen 
de groe1ende kloof tussen het arme Zuiden 
en het rijke Noorden als belangrijk gevolg 
van de wapenwedloop tussen Oost en 
West. Het Noorden gebruikt het Zu1den ten 
bate van zijn e1genbelang. Vervolgens z1en 
de samenstellers machtsblokken, die naar 
hun aard agressief zijn en beschikken over 
massaverniet1gingswapens. De Veren1gde 
Staten en de Sowjet-Unie leiden deze 
machtsblokken. Tensiotte. aldus het stu
dlerapport, bedienen Oost en West zich van 
ideologieen om hun belangen 111 een kader 
te zetten en te rechtvaardigen. Deze ldeolo
gieen versluieren de overeenkomsten tussen 
Oost en West. 
Uitgebreid gaan de Negen 1n op het lezen 
van de bljbel. Zij kiezen niet voor een afzon
derlijke behandeling van 'probleemteksten', 
maar willen twee sleutelwoorden hanteren 
die het hart van de b1jbelse boodschap aan
geven: verzoening en navolg1ng. Verzoening 
is het kernwoord van Gods omgang met de 
mensen. De wereld is niet overgeleverd aan 
het kwaad dat mensen veroorzaken, maa, 
God toont telkens zijn initiatief om nieuwe 
wegen in te slaan. Verzoening vraagt tegeliJk 
navolg1ng. Oat betekent geloof in verande
ring, de inzet om de gevolgen van de zonde 
teniet te doen. Vijanden tot vriend maken. 
De gemeente moet hierin voorgaan, maar 
verzoen1ng en navolging gelden ook voor 
heel de samenleving. De overheid is een 
menselijke instelling, die gemakkelijk komt 
tot e1genmachtig optreden, lll3chtsmisbruik 
en overheersing. Verzoening en navolging 
bevrijden de gemeente echter van wereldse 
machten. lndien nodig kan de navolging 
daarom van de gemeente vragen in verzet te 
komen, als de overheid haar grenzen als 
dienaresse Gods overschrijdt. De overheid 
kan soms qedwongen zijn geweld te gebru1-

1) Vrede. vraag voor kerk en samenlev1ng. Studierapport 
van deputaten Oorlogsvraagstuk van de Gereformeerde 
Kerken 1n Nederland aan oe Generale Synode van Dok
kum (1983). (Leusden 1985). 47 
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ken, maar het is n1et de taak van de gemeen
te dit geweldgebruik te leg1timeren. De ge
meente moet wei aangeven welke grenzen 
de overheid niet mag overschriJden. 
Betrekkelijk losstaand van het hoofdstuk 
over de bijbel volgt het gedeelte dat handelt 
over de ethiek. Dit is opgehangen aan de 
theone van de rechtvaardige oorlog. Deze 
kerkelijke traditie vraagt onder andere dat 
doel en m1ddelen van gewapende stnJd met 
elkaar in relatie moeten staan. En dat 1n de 
stnjd ondersche1d moet worden gemaakt 
tussen burgers en soldaten. Op grand hier
van menen de Negen dat het gebruik van 
kernwapens niet te rechtvaardigen is. Bo-
1end1en keuren zij ook het bezit van kernwa
f)ens af. De redenering op grand waarvan zij 
tot deze conclus1e komen, staat verderop in 
deze bespreking nader beschreven. 

Minderheidsrapporten 
Ook ds. Bolt redeneert 1n deel II volgens de 
trad1tie van de rechtvaardige oorlog. Deze 
slu1t volgens hem behalve gebru1k en bezit 
van kernwapens ook conventionele ('gewo
ne') wapens uit lmmers, wie bepaalt of een 
oorlog gevoerd wordt om een rechtvaardige 
zaak? En: in de Tweede Wereldoorlog is ook 
geen onderscheid gemaakt tussen burgers 
en mil1tairen. Hij vraagt dan ook om een 
volwaard1ge plaats van het pacifisme in de 
Gereformeerde Kerken. 
Oeel Ill, 'het thetisch geschrift van een min
derheid', gaat net als deel I in op de maat
schappeliJke achtergronden van het kernwa
penvraagstuk. Daarvan noemt de minder
held ten eerste de zondigheid van de mens. 
Vervolgens: het onvermogen van de Vere
nlgde Naties om als wereldoverheid te func
tloneren Daarna de tegenstelling tussen 'het 
reeel bestaande socialisme' en het 'reeel 
bestaande kapital1sme', waarbij zij het eerste 
afwijst en het tweede waardeert. Zij zien 
geen d~rect verband tussen bewapening en 
ontwikkel1ng. Bij de beschrijving van de blj
belse gegevens merkt de minderheid op dat 
de bijbel geen handboek is voor concrete 
pol1tieke problemen. Het bijbelse begrip 
'vrede' du1dt bijvoorbeeld op gaafheid, op 
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harmonie met God en de naaste. De Bergre
de is bedoeld voor het persoonlijke Ieven. 
De minderheid constateert dat in de wereld 
tegenstellingen bestaan, en dat de overheid 
machtsm~ddelen behoeft om het recht te 
handhaven. Daarom trekt zij de conclusie, 
dat 'onder de huidige omstandlgheden af
schrikking, gebaseerd op een evenwichtige 
verhouding, zeker niet als doel in zichzelf, 
maar als een fase op weg naar geleidelijke 
ontwapening, nog als moreel aanvaardbaar 

' Het is markant om in een 
gereformeerd rapport een 
uitspraak van Paus 
Johannes Paulus II tegen 
de komen. ' 

beschouwd kan worden' .21 Het is markant 
om in een gereformeerd rapport de uit
spraak van Paus Johannes Paulus II voor de 
Verenigde Naties tegen te komen. De missi
onaire activiteiten van mgr. Bar, bisschop 
van Rotterdam, in organisaties als het ICTO 
zullen hieraan niet vreemd zijn. 

Waardevolle documentatie 
Met dit rapport heeft de lezer waardevolle 
documentatie in handen. AI was het aileen 
maar omdat hij/zij een aardig beeld krijgt van 
de veelheid van opvattingen binnen de 
kerken. 
Zo constateert het meerderheidsstuk dat 
kernwapens niet te gebruiken zijn als vecht
wapens, maar dat zij hooguit nog een functie 
hebben als politieke dreigwapens ter af
schrikking van de tegenstander. 31 Christen-

2) Ibidem. 208 
3) lb1dem, 14. 
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democraten kunnen hier zonder meer achter 
staan. Voor hen hebben kernwapens hoog
uit nog een functie bij het voorkomen van 
oorlog. 
Het meerderheidsrapport uit kritiek op het 
streven naar steeds meer veil1gheid voor de 
eigen samenleving, ten koste van o.a. de 
medemens in de Derde Wereld. Terecht. 
Veiligheidsbeleid moet een instrument zijn 
ten dienste van meer internationale gerech
tigheid. Daarom voelen christen-democra
ten zich verwant met het negatieve oordeel 
van de Negen over secularisatie: de neiging 
om aileen op eigenbelang uit te zijn leidt tot 
het negeren van de medemens en van het 
milieu. Een houding die bepaald is door de 
geest van de Franse Revolutie, waarvan libe
ralen en socialisten de erfgenamen zijn. 
Groen van Prinsterers 'Ongeloof en Revolu
tie' blijft actueel. Helaas verwart het rapport, 
wanneer het de pos1t1eve aspecten noemt 
van secularisatie, dit begrip met declericall
sering. Oat is toch de aanduiding van het 
proces waarbij de kerk als instituut n1et meer 
het hele culturele en maatschappelijke Ieven 
bevoogdt. 41 Dit strookt met de echt-gerefor
meerde opvatting van soevereiniteit in eigen 
kring, waarin bedrijfsleven, het gezin, de we
tenschap, de politiek zich zelfstandig willen 
Iaten inspireren door het evangelie. Oat is 
iets anders dan secularisatie. Omroepen, 
politieke partijen, vakbonden, scholen die het 
evangelie als richtsnoer aanvaarden zijn nog 
lang niet verdwenen. En voor de politiek zijn 
de vooruitzichten zelfs gunst1g: het CDA 
mag rekenen op vooruitgang in de opiniepei
lingen. 
Zeer interessant voor het CDA is het inter
mezzo over de politieke ethiek, dat de meer
derheid in haar rapport heeft aangebracht. 
Zij stelt terecht dat politiek een normatieve 
bezigheid is. Politiek behoeft ethische toet
sing. Oat geldt voor de uitgangspunten van 
het gekozen beleid, voor de doelstellingen 
en voor de middelen. 51 Het CDA wil uitdruk
kelijk beginselpartij zijn. Het heeft grondslag 
en uitgangspunten vastgelegd in zijn poli
tieke overtuiging. Zo is het buitenlands be
leid gericht op een rechtvaardige vrede, 
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waarin de mensenrechten worden nage
leefd, waarin de honger en armoede wordt 
bestreden, waarin sprake is van samenwer
king in plaats van conflicten en waarin zo 
min mogelijk wapens zijn. Het CDA noemt 
deze doelen bewust, omdat het beleid hier
aan beoordeeld moet worden. Met het be
staande mogen christen-democraten nooit 
tevreden zijn. Oat is een politieke ethiek die, 
in aansluiting met de formulering van de 
deputaten, 'niet stilstaat bij het haalbare en 
nog acceptabele, maar streeft naar het bes
te' .61 

Teleurstellend thetisch geschrift 
Teleurstellend is daarom in dit opzicht het 
minderheidsrapport. Oat vraagt niet veel 
meer dan het gewone. Het heeft de hoop 
opgegeven nog iets te kunnen doen ter ver
betering van de Verenigde Naties. 71 Het 
schetst een heel negatief beeld van vrede: 
Als in onze dagen 'vrede' heerst, is deze 
feitelijk op afschrikking gebaseerdBI De vre
de en de groeiende samenwerking in de 
Europese Gemeenschap toont wei een an
der beeld! Van christen-politici wordt niets 
extra's gevraagd. 'Christen-politici zullen re
kening moeten houden met wat de Bijbel 
ons aan heilsopenbaring verkondigt, maar 
zullen nooit de Bijbel kunnen gebruiken als 
handleiding ... '91

. De 'minderheid' vindt dat 
men hoogstens van bijvoorbeeld een eerlij
ke, internationale, sociale, economische en 
politieke orde kan zeggen dat deze in lijn van 
de bijbelligt. Maar hierin is niets dat specifiek 
christelijk is 10

) Zij komt niet veel verder dan 
een negatieve overheidstaak: het handhaven 
van de veiligheid, het beschermen van de 
rechtsstaat. Niets over de vraag of de over-

4) Ibidem, 51. 
5) Ibidem. 120/121 
6) Ibidem, 126 
Zie Drs. A.M. Oostlander, Normalisering van het buitenlands 
beleld: naar de gn)ze overbodigheid, Christen Oemocratische 
Verkenningen (november 1985), 545-549. 
7) Vrede, vraag voor kerk en samenleving, 15 7 
8) Ibidem. 170. 
9) Ibidem, 1 77. 
10) Ibidem, 190/1. 
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held in positieve zin solidanteit kan bescher
men en bevorderen, waar particuliere orga
nisaties tekortschieten. Zoals bij ontwikke
llngssamenwerking of het bevorderen van 
de situatie van de mensenrechten in Oost
Europa. Beide zijn essentiele onderdelen van 
een rechtvaardige vrede. 

Oat wil niet zeggen dat het meerderheids
rapport volledig omarmd kan worden en het 
m1nderheidsrapport verworpen. De samen
stellers van het meerderheidsrapport schro
men suggestieve methoden niet om aan de 
lezer hun boodschap te verkopen. Zij noe
men een aantal voorbeelden van kerkelijke 
uitspraken over de kernbewapening, die de 
1ndruk moeten wekken dat alom gebruik en 
bezit van kernwapens wordt veroordeeld. Zo 
noemen ziJ de uitspraak van de Hervormde 
Synode waarin gebruik en bezit van kernwa
pens wordt afgewezen, en de acties van het 
IKV, 'die de discussie tot op de dag van 
vandaag hebben getoonzet' .111 Van de 
Evangelische Kirche in West-Duitsland zegt 
het meerderheidsrapport, dat zij nag vast
houdt aan een voorwaardelijk ja tegen de 
atomaire afschrikking (cursivenng van het 
deputaatschap) 121

. 

Alsof dit kerkgenootschap daar ieder ogen
blik van kan afstappen. Bont gaat het eraan 
toe biJ de beschrijving van de reactie op 
deze uitspraak van het moderamen van de 
Reformierte Bund binnen die Evangelische 
Kirche. In deze reactie schreef het madera
men dat een onverbiddelijk nee moet klinken 
tegen gebruik en bezit van kernwapens en 
dat daaraan de status confess1onis moet 
worden verbonden. Maar even verder schrij
ven de Negen dat dat rapport geen officiele 
status heeft gekregen 131

. Dat betekent ge
woon dat de Reformierte Bund deze uit
spraak niet heeft willen overnemen. Erg ma
ger daarentegen is de wijze waarop het 
meerderheidsrapport die kerkelijke uitspra
ken beschrijft, waarin het bezit van kernwa
pens wordt gerechtvaardigd in het kader van 
oorlogvoorkoming (Duitse bisschoppen, Ne
derlandse bisschoppen, om de Franse maar 
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niet te noemen). Deputaten willen hoe dan 
ook de indruk wekken dat er in de kerkelijke 
uitspraken een ontwikkeling zit die onverrnij
delijk zal gaan uitdraaien op een veroorde
ling van gebruik en bezit. 

Schuld 
De katholieke lezer vallen de eigenaardighe
den van het gereformeerd taalgebruik op. Zo 
zijn de samenstellers voortdurend aan het 
'bevragen'. Het spreekt van de 'bevraagde 

' Deputaten draven ver door 
in de richting van een soort 
collectief schuldcomplex. ' 

organisaties', gemeenteleden die elkaar 
moeten 'bevragen'. In deze bespreking zal 
daarvan nog een sterk staaltje aan de orde 
komen. Typisch gereformeerd zal wei het 
enorme schuldgevoel zijn, waar de negen 
deputaten onder gebukt gaan. Zij gaan 
daarbij nog niet zover als de schrijvers van 
de Concept-nota van maart 1982, waarvan 
het meerderheidsrapport een bewerking is. 
Daarin is, met een lonkende knipoog naar 
Marx, de kerk afgeschilderd als een 'bour
geoisinstelling' en het geloof als 'luxe artikel', 
of als 'verdovend middel voor mensen die in 
ellende zitten'. 141

. Maar ook in het meerder
heidsrapport staat dat protestanten van cal
vinistischen huize schuld moeten erkennen 
voor hun opvattingen over arbeid, roeping en 

11) lbidem,9. 
12) Ibidem, 10. 
12) Ibidem, 1 0 
13) Ibidem. 10. 
14) Concept-nota ter voorbereiding van een studierapport 

(H24), Hoogeveen (maart 1982). 42. 
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zegen, voor de ontwikkel1ng van het kapita
lisme en voor de secularisatie. Christenen 
zullen zich, aldus de meerderhe1d, met 
schaamte hennneren hoe hun religie heeft 
ged1end om bepaalde ontwikkelingen ideo
logisch te legitimeren. Zij d1enen de hand in 
eigen boezem te steken, omdat protestan
tisme kolonialisme, milieubederf, technolo
gisch verfijnde wapensystemen in de hand 
heeft gewerkt. ~si En: 'Ais gemeente z1tten we 
midden in het afschnkkingssysteem; ieder 
van ons draagt daar het zijne toe bij' 161 H1er 
draven de deputaten ver door 1n de richting 
van een soort collect1ef schuldcomplex. Als
of een gewoon gemeentelid biJ het Laatste 
Oordeel ter verantwoording zal worden ge
roepen voor de daden van een zeventiende
eeuwse koopman. Of een zittend synodelid 
voor de terreur van de watergeuzen 1n de 
Tachtigjarige Oorlog. 'Kolonialisme' is een 
abstract begrip. Mensen dragen geen 
schuld aan abstracte termen. Gewone men
sen stemmen op een bepaalde politieke par
tlj en z1jn verantwoordelijk voor hun partijkeu
ze. De volksvertegenwoordigers en de mi
nisters dragen de 'schuld' van falend of ge
slaagd beleid. 

Vooringenomenheid 
Een totalitaire benadering: de samenstellers 
van het meerderheidsrapport kijken niet naar 
de concrete werkelijkheid, niet naar de da
den en bedoelingen van personen, .noch 
naar de staten of bondgenootschappen zo
als zij z1jn. Schrijvers zien aileen '-ismen', 
blokken en theoretische constructies. Zij 
streven daarbij niet eens naar objectiviteit, 
maar zijn bewust partijdlg: 'Onpartijdigheid is 
cnmogelijk', zeggen zij. Zelfs de bijbel is 
part1jdig. Deputaten lezen de b1jbel vanu1t 
een bewust gekozen vooringenomenheid. 
Namelijk vanuit het perspectief van de ar
men en verdrukten. 171 Jezus heeft een bood
schap voor de zondaars. Rijke zondaars net 
zo goed als arme. Armen zijn ook niet per 
definitie goed. Ook het perspectief van 'de' 
armen moet daarom onder de kritiek van het 
evangelie staan. En ook aan rijken en mach
ligen heeft de bijbel ontzettend veel te zeg-
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gen. Wat doen deputaten dan met Jozef van 
Arimatea, met Nicodemus? Om maar te 
zwijgen van Jezus' zegening van de kinde
ren. Daar zei Hij nota bene: 'Wie het Konink
rijk Gods niet ontvangt als een k1nd, zal het 
voorzeker niet binnengaan'. De Negen vin
den kennelijk dat dit niet voor hen bedoeld 
is. Door hun bewust gekozen partijdigheid 
nemen zij een criterium aan, dat boven de 
bijbel zelf uitgaat. 
U1t verschillende passages blijkt bovend1en 
dat die vooringenomenheid een duidelijk po
litiek karakter heeft. Zij nemen het perspec
tief van de Derde Wereld aan: zien een twee
deling van de (wereld-)samenleving. Een 
tweedeling tussen 'bourgeois' en de 'mas
sa's van de armen en verdrukten. 181 Onpar
tijdigheid is onmogelijk. En: de rijke Ianden 
worden steeds rijker, de arme steeds armer. 
De 'huurlingen van de rijke Ianden in de arme 
Ianden, de militaire dictaturen en de nationa
le bourgeo1sieen' kunnen zich aileen 
'overeind houden door middel van agressie 
en onderdrukk1ng' .1 91 Ook de bijbelse vrede 
wordt binnen dit politieke plaatje uitgelegd. 
Deze is, volgens het meerderheidsrapport, 
een 'positieve vrede', een 'maatschappelijk 
proces gericht op welvaart voor allen, voor 
het eigen volk en voor de vreemdeling' 201 

'Het is dus kennelijk zo', aldus de Negen 
weer, 'dat wie sterk betrokken is bij wat er 
om hem heen gebeurt, zich duidelijker voelt 
aangesproken door de Bijbel, dan wie de 
Bijbel leest vanuit een religieuze belangstel
ling' .211 Hupsakee. 

Krachten en processen 
Met een aldus ideologisch getinte bnl op, 
kijken de negen deputaten om zich heen en 
in de geschiedenis. De wereld bestaat uit 
kampen en -ismen. Er zijn 'processen en 
krachten die cultuur en maatschappij in onze 

15) Vrede. vraag voor kerk en samenleving. 63-66 
16) Ibidem. 126/7. 
17) Ibidem. 48/50. 
18) Ibidem. 59 
19) Ibidem. 60. 
20) Ibidem. 86. 
21) Ibidem. 42 
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dagen bepalen' .221 Als eerste 'kracht' noe
men zij de strijd om macht. Het gaat in de 
1nternationale politiek om behoud, beveili
Qing en zo mogelijk uitbreiding van macht. 
Vooral supermachten vertonen hiertoe de 
neiging; zij worden overheerst door het 'geo
politieke' denken. Heel fijnzinnig voegen de
putaten hieraan nog even het woord 'Le
bensraum' toe. 231 Het supermacht-zijn Ievert 
een bepaald gedragspatroon op. 'VVanneer 
we het verschiJnsel machtsblok als zodanig 
wegen', voorkomen we kwalijke partijdig
held. Vervolgens wringen de Negen de Vere
nigde Staten en de Sowjet-Unie in dit theo
retlsche model: er is geen structureel ver
schil tussen Amerikaanse presentie in Cen
traai-Amerika of Russische betrokkenhe1d bij 
Afghanistan en Ethiopie 241 'Zowel Noord
Amenka (is dat de VS?) als de Sowjet-Unie 
zijn 1n hun huidige staatsvorm het produkt 
van massale overheersing van minderheden. 
Er is een verband tussen de lndianenreser
vaten in Noord-Amerika en de zgn. Moslim
republieken in de Sowjet-Unie' .251 VVellicht 
dat deputaten dit nog eens een keer wat 
nader zouden willen uitleggen. 
Maar ook 1ntern gaan de machtsblokken 
steeds meer op elkaar lijken, zo staat llet in 
het meerderheidsrapport: 'Zou er veel ver
schil bestaan tussen een baanloze zwarte in 
Detroit en de wanhopige alcoholicus in een 
Moskovitische flaP Afgezien van de persvrij
heid? Maar zou die zwarte daar gemakkelijk 
toegang toe hebben?' 261 En zij worden ook 
steeds onderdrukkender: 'Het zal de Sow
jet-Unle op den duur niet lukken de dissiden
ten de mond te snoeren (daar is dus nog 
hoop). Maar ook binnen de VS ontstaat mis
noegen met betrekking tot de besluitvor
ming van telkens weer nieuwe wapensyste
men, de roi van de CIA, de terugdringing van 
soCiale programma's en de haast niet te 
keren verontreinig1ng van het milieu' 271 'Zal 
de Westerse maatschappij de komende ja
ren in staat zijn de ontwikkeling van een 
n1euwe fascistische beweging te keren?' .281 

Nee, de Sowjet-Unie heeft het aileen maar 
'moeilijk met haar diss1denten' 291 Oeputaten 
proberen kennelijk het rnorele verschil tus-
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sen democratie en dlctatuur zo goed weg te 
poetsen, dat zij zowaar door deze moeite 
van de Sowjet-Unie met deernis worden ver
vuld. 

Respect voor de lezers 
Crux van het meerderheidsrapport is echter 
de beoordeling van het kernwapen. Het is 
het teerste punt in de kerkelijke discussie. 
Vooral hier moeten samenstellers van een 
rapport eerl1jk, tactvol te werk gaan, met 

' Deputaten worden zowaar 
met deernis voor de 
Sowjet-Unie vervuld. ' 

respect voor de zorgen van de lezers. Het 
deputaatschap stelt op grond van criteria uit 
de leer van de rechtvaardige oorlog vast dat 
gebruik van kernwapens ontoelaatbaar is. 
Oeze vaststelling wordt 1n vrijwel aile kerkelij
ke uitspraken · onderschreven. Deputaten 
gaan zich nu afvragen of ook het bezit van 
kernwapens verboden moet worden, als 
middel om het gebruik van kernwapens door 
de tegenstander af te schrikken, door ermee 
te dreigen. (Zij gaan dus niet in op de veel 
belangrijker kwestie dat kernwapens kunnen 
functioneren ten behoeve van het voorko
men van iedere oorlog, nucleair of 'conventi-

22) Ibidem. 47. 
23) Ibidem, 60. 
24) Ibidem, 60 
25) Ibidem. 59. 
26) Ibidem, 65. 
27) Ibidem, 62 
28) Ibidem. 66 
29) Ibidem. 65. 
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oneel'.) Hier staat vrij letterlijk de bewuste 
passage weergegeven, zodat de lezer ziet 
hoe het deputaatschap redeneert: Welke 
mogelijke rechtvaardiging bestaat er nog 
voor het bezit en voor de bereidheid d1e 
wapens ook in te zetten? 'Ais er inderdaad 
een duidelijk moreel verbod rust op het gee 
bruik, dan geldt dit toch ook voor het 
overwegen van en het dreigen met dat ge
bruik? ... Betekent dit dat ook het bezit niet 
meer moreel verantwoord kan heten? Is het 
niet veel logischer de consequenties te trek
ken en (een) positie ... in te nemen, zoals de 
Nederlandse Hervormde Kerk gedaan 
heeft? ... Biedt het systeem wei zekerheid? 
Welk doel wordt er eigenlljk mee gediend? Is 
de prijs die wij - met heel de wereld -
moeten betalen, niet erg hoog?' 
Vervolgens somt men een paar nadelen op, 
zoals de instabiliteit, het vijandsbeeld dat het 
met zich meebrengt, en de bereidheid grote 
delen van de bevolkingen te gijzelen en op te 
offeren. En weer vragend gaat het verder: 
'Gaat het dus niet - kort samengevat - om 
een door en door 1mmoreel systeem?' Deze 
vraag beantwoorden de Negen n1et, maar zij 
gaan door met vragen naar de 'uitgangs
punten van de afschrikkingsfilosofie. Wordt 
hierin niet te veel uitgegaan van de mogelijk
heden die de mens heeft? Wordt dlens ratio
naliteit en beheersingsvermogen niet zwaar 
overschat? Is een veiligheidssysteem, dat 
berust op gerationaliseerde angst n1et ab
surd?' 'Ais we deze vragen op ons Iaten 
inwerken, lijkt het inderdaad, dat ook t.a.v. 
bezit van kernwapens in het kader van de 
afschrikking een ondubbelzinnig nee rnoet 
klinken'. 301 

Ziezo, moeten deputaten gedacht hebben, 
daarmee is de lezer op het juiste spoor 
gezet. Maar, waren dit wei de meest relevan
te vragen? Kan men op basis van willekeurig 
gekozen en onbeantwoorde vragen uber
haupt wei een conclusie trekken? Is het juist 
om in een zo gevoelige materie op die ma
nier met de zorgen van de lezer om te gaan? 
Of is hier niet eerder sprake van manipula
tie? Is het woordje 'lijkt' in de conclusie niet 
heel slim gekozen? Als dit is wat gerefor-
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meerden onder 'bevragen' verstaan, lijkt het 
inderdaad dat katholieken dankbaar mogen 
zijn dat deze methode in hun kerk nog wei
nig ingang heeft gevonden 

Breed kader 
Het brede kader, waarin deputaten het kern
wapenvraagstuk wilden plaatsen, is een 'tiJd
spiegel' geworden. Het is het abstracte 
beeld dat zij geschapen hebben van krach
ten en processen. Het CDA beoordeelt de 
problematiek van de kernbewapening in het 
bredere kader van de internationale rechts
orde. Oat betekent onder andere dat ook de 
mensenrechten in Oost-Europa deel uitma
ken van een rechtvaardige vrede. Ook daar 
zijn verdrukten. Waarschljnlijk uit vrees voor 
het vijandsbeeld praten de negen deputaten 
daar niet over. De mensen in Oost-Europa 
zijn een lastig soort naasten. Ze dwingen je 
op je hoede te zijn waar het de Sowjet-Unie 
betreft. Hadden de Negen daar rekening 
mee gehouden, dan zouden zij wellicht ook 
wat eerlljker zijn geweest over die ene rol die 
kernwapens nog vervullen (de immoral1teit 
van het alternatief van het zich niet willen 
verdedigen hebben deputaten n1et meege
wogen): de bijdrage namelijk van kernwa
pens aan oorlogvoorkoming. Zelf hebben 
deputaten toegegeven dat sinds de komst 
van nucleaire en massavernietigingswapens 
het voeren van een oorlog aile grenzen 
overschrijdt en daarom onmogelijk is 311 Pre
cies. En van dat gegeven maakt de politiek 
zo verantwoord mogelljk gebruik. Om aile 
oorlog te voorkomen, dat wil zeggen oorlog 
met of zonder. Om tegelijkertijd de negatieve 
aspecten, die met oorlogvoorkoming met 
kernwapens gepaard gaan, zoals de hoge 
kosten, de wapenwedloop, te bestrijden. En 
om te zoeken naar een rechtvaardiger vrede, 
door meer internationale samenwerking, 
door op te komen voor de mensenrechten. 
Dan kan het militaire element in de internati
onale verhoudingen naar de achtergrond. 
Het meerderheidsrapport had de Oosteuro-

30) Ibidem, 115/6. 
31) Ibidem, 112 
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peanen, d1e snakken naar meer vrijheid, n1et 
aan de kant van de weg mogen Iaten 
l1gggen. 

Maar ook het 'thetisch geschrift' van de 
minderheid l1jdt aan deze kwaal. Wei beoor
deelt ziJ het kernwapen in het Iicht van het 
voorkomen van aile oorlog. In dat opzicht 
heeft de minderheid een benadering die voor 
christen-democraten zeer herkenbaar is. 
Toch behandelen ook zij de problemen in de 
wereld niet zoals die zich aan ons voordoen. 
Net als de Negen hebben de Vier de concre
te werkel1jkheid weggetheoretiseerd. Bij
voorbeeld door de Oost/West-tegenstelling 
af te schilderen als de strijd tussen socialis
me en kapitalisme. Ook zij zijn vastgelopen 
1n de val van de 'marxistische tijdsp1egel'. De 
minderheid denkt dat in het Westen het 
'kapitalisme met een menselijk gezicht' 
heerst. Het zou het verdedigen waard zijn 
vanwege 'voortvarend vrij ondernemer
schap, dat ondernemingsw1nsten en de mo
gelijkheden van de wetenschap en de tech
niek benutte'. En het kapitalisme in ons land 
zou met name verbeterd zijn dankzij de so
ciaal-democratie. 321 

Het kapital1sme bestaat niet. Hooguit is een 
sector van onze samenleving in zekere zin 
mede bepaald door de vrije ondernemings
gewijze produktie, namelijk de economie. 
Oat is op zichzelf nog niet eens 'kapitalis
tisch', maar gemengde economie. 

Bovendien is daarmee nog niets gezegd 
over de sfeer van het onderwijs, het gezinsle
ven, de sociale zorg, de kerk, de politiek. Die 
z1jn zeker niet tot het economische te redu
ceren. Aileen al daarom kan men niet van 
een kapital1stische samenlev1ng spreken. 
Waar is onder gereformeerden het inzicht 
gebleven in 'soevereiniteit in eigen kring'? 
Hoe kan een gereformeerd geschrift bewe
ren dat het kapitalisme met name verbeterd 
1s door de sociaal-democratie? Abraham , 
Kuyper draait zich om in zijn graf. 
Zelfs zou men zich af kunnen vragen of 'het 
socialisme' wei heerst. Maar voor christenen 

Chnsten Democratische Verkenningen 2/86 

moeten niet de ideologieen en de belangen 
van regimes de doorslag geven. In Chili niet, 
in Zuid-Afrika niet, in de Oosteuropese ian
den niet. Het moet hen gaan om hun mede
mensen, die geen ruimte krijgen om voor 
hun levensovertuiging uit te komen, of om te 
schrijven en te lezen wat zij willen. Oat dat 
niet kan is een groot onrecht, dat een recht
vaardige vrede in de weg staat. Noch min
derheidsrapport, noch meerderheidsrapport 
zien de Oosteuropeanen staan. ZiJ passen 

' Abraham Kuyper draait zich 
om in zijn graf. ' 

kennelijk niet in hun beeld van veiligheid en 
vrede. Met of zonder kernwapens. 

Gezien het bovenstaande is het geen won
der dat er 1n de Gereformeerde Kerken zo
veel verdeeldheid heerst. Vooral de tegen
stelling meerderheids- versus minderheids
rapport is duidelijk. Deze laat een discussie 
zien die niet in een kerk gevoerd zou moeten 
worden. De meerderheid kiest een politieke 
invalshoek, die boven de kritiek van het 
evangelie uitgaat. De wereld om haar heen 

32) Ibidem. 160. Uit geheel onverdachte hoek IS onlangs de 
onJuistheld van deze stelling beschreven 'In analyse van 
de welvaartsstaat wordt nog al eens verondersteld dat 
de sociaal-democratie als belangrijkste politieke kracht 
aan de wieg van de welvaartsstaat heeft gestaan. Voor 
Nederland gaat dat in geen geval op. Hier hebben 
voornamelijk de confessionele partijen de welvaarts
staat vorrn gegeven.' Z1e: Joop Roebroek, Links Neder
land en de paradoxale verhouding tot de welvaartsstaat, 
KOMMA tijdschrift voor politlek en sociaal onderzoek 
uaargang 5, nr. 3), 59. 
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moet passen in die constructie. Maar de 
minderheid doet hetzelfde. Zij kiest even
eens partij, en wei voor 'het kap1talisme met 
een menselijk gezicht'l Binnen een gerefor
meerd rapport wordt zo een soort klassen
striJd uitgevochten. Een klassenstrijd die in 
een kerk niet thuishoort, omdat ze geba
seerd is op een theoretische inrichting van 
het economische Ieven. Terwijl er in de we
reid heel wat meer aan de hand is. Het 
rapport komt, om de eigen woorden te ge
bruiken 'niet boven de minimumgrens van 
pol1t1eke meningsverschillen uit'. Het zijn ge
woon links en rechts die elkaar bestrijden, 
die het niet eens willen worden, gelardeerd 
met een christelijke saus. Oat uit het rapport 
geen zichtbare pogingen blijken om deputa
ten nader tot elkaar te brengen is niet een
voudig voor het CDA. Een partiJ die wezenlij
ke betekenis hecht aan het spreken der 
kerken, moet wei weten welke uitspraak zlj 
de juiste achten. Waarheen de geest waait, 
als het ware. 
Het gaat bij het kernwapenvraagstuk om 
grote zorgen bij mensen in gewetensnood. 
Oat vergt een pastorale aanpak, waarbij men 
zorgvuldig met de dingen moet omgaan. Oat 
betekent dat men moet zoeken naar waar 
de problemen in de hu1d1ge situatie liggen, 
wat de dreigingen zijn, wie de slachtoffers 
zijn en wat christelijk kan heten en wat niet. 
Eerlijkheid, onpartijdigheid z1jn daarbij onmis
baar. De conclusie moet zijn, dat 'Vrede, 
vraag voor kerk en samenleving' schromelijk 
is tekortgeschoten in haar pastorale taak. 

Literatuur 
- Vrede, vraag voor kerk en samenleving. 

Studierapport van deputaten Oorlogs
vraagstuk van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland aan de Generale Synode 
van Dokkum (1983), Leusden 1985. 

- M. van Alpen, Vrede gevraagd in kerk en 
samenleving, Leusden 1985. Een samen
vatting van het studierapport van deputa
ten, compleet met vragen voor de discus
sie in de gemeenten. 
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- Deputaten voor bestudering van het oor
logsvraagstuk, Concept-nota ter voorbe
reiding van een studierapport (H24), n.p. 
Van deze concept-nota, die met name 
gebruik maakt van marxistische knt1ek op 
de samenleving, is het studierapport een 
bewerkte versie. 

- A.C. Grandia en H. van der Laan, De 
gereformeerden en het oor/ogsvraagstuk, 
Delft 1983. In dit boek willen Grandia en 
Van der Laan aantonen dat er een duide
lijke evolutie in het gereformeerde denken 
z1t, die onherroepelijk moet gaan uitlopen 
op een veroordeling van gebruik en bezit 
van kernwapens. 
Rapport Grondslag en Polittek handelen, 
uitg. CDA, Den Haag 1978. Een nog 
steeds actueel rapport, waarin de relatie 
tussen grondslag en politiek handelen 
wordt besproken. Het rapport beschrijft 
haarfijn de betekenis van kerkelijke uit
spraken van het CDA. En onverdacht, 
omdat het geschreven is in een tijd, waar
ln de d1scussie hierover nog n1et zo 
scherp was. 

- Drs. A.M. Oostlander, Normal1sering van 
het buitenlands beleid: naar de grijze 
overbodigheid, Christen-Democrat1sche 
Verkenningen (november 1985) 545-549. 
Oostlander laat zien dat de lljn van 
'Grondslag en Politiek handelen' ook te
genwoordlg moet worden toegepast, bij
voorbeeld 1n de buitenlandse politiek. 
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Commentaar uit het 
Wetenschappelijk lnstituut 

Moreel beraad van 
christenen: alstublieft 
geen vertrossing 

Politiek is bevordering van publieke gerech
tigheid waarbij macht in dienst genomen 
wordt. Zo luidt een onder ons gebruikelijke 
definit1e. Bij die publieke gerechtigheid gaat 
he\ om de mogelijkheid voor mensen om 
hun roeping in het Ieven te volgen. Oat lukt 
zonder rechtsbescherming niet zo best. Uit 
onszelf of u1t het vnje spel van individuele 
krachten ontstaat in de regel geen billijk 
aandeel in het algemeen welzijn. De sterken 
verslinden de zwakken, de slimmen verdrin
gen de mnder begaafden, net als in het 
dierenrijk. 
Typerend voor de mens is dat hij daar bo
venuit kan reiken. Hij kan z1ch door morele 
overwegingen zelfbeperkingen opleggen ten 
bate van medemensen. Vanuit trouw aan 
medemensen en aan de schepping komt de 
mens tot andere handelingsaanwijzingen 
dan op basis van het streven naar puur 
eigenbelang. 
Dat de mens onder andere als een redelijk 
en zedelijk wezen kan worden opgevat, dat 
zagen de oude Grieken al. Ook de bijbel is 
daar vol van. Morels waarden zijn, in wat 
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voor vorm ook, bij aile mensen aanwezig. Je 
kunt bij ieder mens een beroep doen op z'n 
besef voor morele normen en waarden. 
Soms bestaat er grote overeenstemming 
over 'de moraal' Maar in perioden van snelle 
socials veranderingen kan d1e overeenstem
ming wei eens verloren gaan. Fundamentele 
principes zullen opeens een heel andere toe
passing vergen; ons normbesef verdient 
correctie en verdieping. Nieuwe inzichten 
ontstaan of komen, met allochtone groepen, 
in onze samenleving binnen. De rangorden 
van morele waarden en hun onderlinge sa
menhang worden in een levensbeschouwe
lijk pluriforme samenleving door de verschil
lende minderheden anders opgevat. Oat 
zien we zelfs op het vlak van de rechten van 
de mens. Ieder schijnt in te stem men met de 
lijsten van sociale en van vrijheidsrechten. 
Maar westerse democraten en communis
ten, christenen en niet-christenen, ja, christe
lijke groepen onderling koesteren daarover 
heel verschillende filosofieen. Oat leidt tot 
botsingen, spanningen en verwijten. 
Op het gebied van de moraliteit zal dat nog 
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wei sterker het geval zijn dan op dat van het 
recht. Godsdienst en levensbeschouwing 
bepalen in hoge mate de discussie. Het 
maakt heel wat uit wat voor mens- en maat
schappijbeeld je hebt. 
Omdat morele overwegingen sterke drijfve
ren ziJn voor polttieke meningsvorming, voor 
het formuleren van doelstellingen en voor het 
beoordelen van de etfecten van beleid, zijn 
we vanuit de politiek onmiddellijk gelnteres
seerd in voorstellen voor diepgaand 'moreel 

' De vraag naar ruimte voor 
moreel beraad is heel wat 
bescheidener dan de 
uitroep tot 'kerkelijk 
spreken'. ' 

beraad', zeker als die in christelijke kring 
worden gedaan. 

Van spreken naar beraden 
Het Multi-disciplinair Centrum voor Kerk en 
Samenleving (MCKS) nodigde een dezer da
gen een 60-tal personen uit om zich uit te 
spreken over noodzaak en functie van een 
moreel beraad in kerken. Het MCKS lijkt een 
beetje op ons Wetenschappelijk lnstituut. In 
dat MCKS worden principiele en lange-ter
mijnstudies ondernomen zoals bijvoorbeeld 
over de vooronderstellingen van ons econo
misch stelsel, de invloed van de technologi
sche ontwikkelingen op de maatschappij 
e.d .. Daarnaast vinden regelmatig conferen
ties plaats. De voor CDV-Iezers niet onbe
kende mevrouw dr. Mady Laeyendecker
Thung heeft, samen met prof. dr. Harry M. 
de Lange, daarbij de Ieiding. Hun instituut 
wordt gefinancierd door de (Raad van) Ker
ken en de overheid. 
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Waarschtjnltjk was de onvrede over het 
'spreken van de kerk' een van de motieven 
voor deze conferentie. De vraag naar ruirnte 
voor moreel beraad is heel wat bescheide
ner dan de oproep tot 'kerkelijk spreken'. Bij 
dat laatste hoeft het helemaal niet democra
tisch toe te gaan. Velen hebben juist een 
sterk wantrouwen tegen een brede raadple
ging van gemeenteleden. Het profetisch (= 
omstreden?) karakter van dat 'spreken' zou 
door zo'n inspraak verloren gaan. Aileen grij
ze compromissen zouden overblijven. Mo
reel beraad veronderstelt daarentegen juist 
een gesprek op gelijk niveau. De ander 
wordt op z'n minst even uitnemend geacht 
als jezelf. Beraad houdt de erkenning in dat 
aile deelnemers elkaar nodig hebben voor 
het bereiken van een verantwoord moreel 
oordeel. Het gaat van woord naar weder
woord; geen toespraken, laat staan rnanen, 
maar gesprek! Het pastor-versus-kudde
model gaat daar niet op. 
Van 'politiek spreken' naar 'moreel beraad', 
dat is werkelijk een reuze vooruttgang. Wij 
politici, wij christen-democraten kunnen 
weer meedoen. Tenminste als het lukt om 
deze overgang te voltrekken. Want dat stelt 
hoge eisen aan de moraliteit van aile betrok
kenen. Brengen zij dat op? 

Van verzuiling naar verkerkelijking 
Oat zoiets moeilijk is hangt samen met de 
opvattingen dte over het verschijnsel kerk 
bestaan. Drs. H. Noordegraaf schetste het 
beeld van de kerk als instituut en kerk als 
organisme, een model dat elders op de con
ferentie (ir. M. van Alphen) wat laatdunkend 
als Kiko betiteld werd. In andere, momenteel 
meer populaire, opvattingen over de kerk 
vervalt dat onderscheid. De theologische 
leek vraagt zich daarbij bezorgd af of de 
pretentie van kerkgenootschappen, dat zij 
ntet aileen formeel maar ook in voile breedte 
de gemeente des Heren zouden zijn, daar
mee geen overtrokken vorrnen begint aan te 
nemen. Ook in teksten van de Wereldraad 
van Kerken wordt die kortsluiting vlot tot 
stand gebracht. Daarmee monopoliseren de 
kerkgenootschappen het christelijke of zij 
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beschouwen z1chzelf als het hart daarvan. 
Door deze opvatting vervalt tegelijk een 
groot deel van de waardering voor christelij
ke 1nstellingen en organisaties. Meestal is 
het niet de bedoel1ng dat de betekenis van 
het Evangelie voor andere levenssferen dan 
de kerkelijke verdwijnt. Maar die betekenis 
wordt dan toch pas via de kerkgenoot
schappen begrepen. Weg met de verzulling, 
op naar de verkerkelijking. In de politiek her
inneren we ons de situatie waarin kerkelijke 
ambtsdragers als geestelijk adviseurs aan 
christelijke organisaties verbonden waren. 

Het christelijke karakter van de organisaties 
hing af van hun aanwezigheid. Met name in 
katholieke kring werd de sociale leer kerkelijk 
geijkt. De huidlge trend naar verkerkelijking 
gaat in feite nog verder en botst daardoor 
met de fundamenten van de christen-demo
cratle, van de christelijk-sociale beweg1ng, 
van het christelijk onderwijs, de omroepen 
etc .. 

Glazige blikken 
lntussen komt die verkerkelijking, zeker als 
het om moreel beraad inzake maatschappe
lijke vragen gaat, tegemoet aan een reele 
nood. Mede-christenen die naar niet-chris
telijk gefundeerde partijen zijn doorgebroken 
hebben nl. vaak, evenzeer als christen-de
mocraten, behoefte aan bezinning op de 
politiek vanuit betrokkenheid op de bijbel. Zij 
ervaren echter p1jnlijk dat zij 1n bijvoorbeeld 
WD en PvdA niet met bijbels gefundeerde 
argumentaties aan moeten komen. 'Je z1et 
na drie minuten aileen nog glazige blikken', 
aldus een jonge conferentiedeelnemer. Dit 
type verhalen horen we allang, in vertrouwe
lijke gesprekken en publikaties van betrok
kenen. Een reden waarom deze christenen 
zich in die partijen eigenlijk niet thuis voelen. 
We kunnen dat de andere PvdA- en WD
Ieden n1et kwalijk nemen. Voor hen zijn die 
religieuze motieven immers niet relevant, laat 
staan gezaghebbend. Zulke motieven kun
nen het liberal1sme of de sociaal-democratie 
zelfs ondermijnen als ze boven de beginsel
programs van die partijen worden gesteld. 
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Met een uiteindelijk doorslaggevend beroep 
op het Evangelie kun je nauwelijks voor een 
betrouwbaar partijlid doorgaan. Overigens is 
men in die partijen wei verdraagzaam. Men 
hoort de preek min of meer geduldig aan en 
gaat over tot de orde van de dag. Repres
sieve tolerantie. 
Zij die aldus lijden aan een partijkeuze die 
niet met hun diepere motieven strookt heb
ben de kerk hard nodig als een ruimte waar
in christenen zich voor onderling beraad 
kunnen terugtrekken. Gegeven de ongeluk
kige afwijzing van christelijke organisaties is 
de keuze voor een kerkelijke uitweg uit het 
daardoor ontstane probleem te begrijpen en 
zelfs te waarderen. 
Door die christenen die, 'midden in de we
reid' zich samen over politiek beleid of socia
le actie willen bezinnen wordt deze verkerke
lijking echter automatisch als een diskwalifi
catie van hun organisatie gezien. En dat doet 
flink pijn; daar leggen ze zich niet bij neer. 

' Christenen in WD en PvdA 
ervaren pijnlijk dat zij in hun 
partijen niet met bijbels 
gefundeerde argumentaties 
aan moeten komen. ' 

Representativiteit en vertrouwen 
In de bestuurlijke en de staforganen van de 
kerken treft men relatief erg veel personen 
aan die de verkerkelijking, vanwege hun poli
tieke en sociale keuze, hard nodig hebben. 
Daarom steunen ze die trend tegen 'het 
kiko-model'. Niet aileen de politieke ligging, 
maar ook materiele rechtspositionele 
overwegingen blijken, volgens een recent 
verslag uit de Gereformeerde Synode, de 
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betreffende stafleden tot een bepaalde leer 
omtrent de kerk te brengen. Marx heeft niet 
altijd ongel1jkl Een kerkelijk beraad houdt de 
maatschappelijke discussie binnen hun in
vloedssfeer. Ook dat kan meetellen. Er zijn 
dus tal van redenen om te verwachten dat 
een moreel beraad tussen christenen over 
maatschappelijke vragen binnen de kerkelij
ke structuren en onder goedkeuring van ker
kelijke ambtsdragers zal plaatsvinden. De 
druk in die richting zal, gezien de kerkelijk 

' Een ware aardverschuiving 
op personeelsgebied is te 
verwachten. ' 

politieke machtsverhoudingen van dit mo
ment, zeer sterk zijn. 
lndien het streven naar institutional1sering 
van moreel beraad, inzake samenlevings
vraagstukken in de kerken, zelve moreel zui
ver is, en dat lijkt mij intussen wei degelijk de 
bedoeling, dan zal dit spoedig leiden tot een 
heel andere samenstelling van de leidingge
vende, adviserende en staforganen van (de 
Raad van) Kerken en van de daarmee ver
bonden semi-kerkel1jke instellingen. ledere 
stroming, ieder type deskundigheid etc. zal 
immers serieus genomen worden. Een op
heffing van de relatieve gescheidenheid tus
sen 'kerkelijke' en 'christelijke' circuits is het 
gevolg. Oat is een goede zaak want anders 
dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannie zul je in 
Nederlandse kerkelijke delegaties betrekke
lijk zelden hoge departementsambtenaren, 
managers van bedrijven, chnsten-democra
tische politici of vertegenwoordigers van 
meer volkse geloofsbewegingen aantreffen. 

90 

Pen scoop 

Oat heeft voorheen mede aan henzelf gele
gen. Wie had nu zin om tijd te besteden aan 
bezinn1ng op een plek waar dat minder zin
nig was en met mensen die geen verstand 
van zaken hadden of met een vijandsbeeld 
over de genoemde personen rondliepen. 
Anderen hebben na jarenlange, serieuze po
gingen afgehaakt omdat ze bezwaar hadden 
tegen het moreel niveau van de gespreksstijl 
of tegen de steeds grotere eenzijdigheid in 
de personele samenstelling van organen 
waar zij aan deelnamen. 
Een ware aardverschuiving op personeels
gebied is derhalve te verwachten. Zeker als 
men het vertrouwen van zeer velen wil terug
winnen. Zander vertrouwen is een moreel 
beraad niet mogelijk. Ook buiten de kerk 
kunnen soms dergelijke grote veranderingen 
optreden. Tussen ICTO en IKV is meer mo
gelijk dan men dacht. Het Overlegorgaan 
tegen de Kernbewapen1ng waarin CDA, 
CNV en heel links Nederland vertegenwoor
digd zijn, overweegt eveneens een verbre
dlng richting WD en ICTO. Op meerdere 
plaatsen in de samenleving erkent men dat 
de absolutering van politieke keuzen en par
tijgangerschap uiteindelijk niets constructiefs 
heeft opgeleverd. Noordegraaf signaleert 
zelfs dat het aan de orde stellen van 'kerk
en samenlevings' -vragen conflictbevorde
rend en polariserend werkt. De kater na het 
radicalisme is ook de kerken binnengeslo
pen. 

Waarover moreel beraad? 
Die vraag werd ter conferentie mede be
paald door de ervaring met het IKVredesbe
raad. Oat is als beraad nl. mislukt. Veel 
sterker dan Pax Christi is dat een beweging 
van toegewijde gelijkgezinden geworden die 
voornamelijk op actie gericht is. Wie daarin 
zit heeft weinig neiging tot een open beraad 
met andersdenkenden, al zijn er soms signa
len in het IKV-kernenblad op te vangen van 
IKV-ers die anders Willen. Er werden tijdens 
de conferentie goede pogingen gedaan om 
het kerkelijk karakter van zo'n moreel beraad 
filosofisch/theologisch zuiver uit te werken. 
Noordegraaf wil een aanvulling op de ere-
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dienst waarin nu eenmaal weinig ruimte voor 
dialoog is. Kerkelijk moreel beraad moet 
aansiuiten op het moreel beraad dat christe
nen in andere levenssferen onderling of met 
anderen voeren. In de kerk past naast een 
intens1eve omgang met Schi'ift en traditie 
een goede analyse van de aangesneden 
maatschappelijke problemen zelf en van de 
handel1ngsmogelijkheden. Daarmee vraagt 
Noordegraaf erg vee\. Voor hem hoeft bezin
ning en beraad niet tot actie te voeren. Hij 
erkent immers de eigen verantwoordelijk
heid van de andere samenlevingsorganen 
waarin christenen hun rol vervullen. Ander
ziJdS waarschuwt hij voor vrijblijvend moreel 
gepraat. Oat is een u1tdrukking die van ka
tholieke zijde door dr. F. Vosman werd inge
voerd. Vosman koppelt moreel beraad direct 
aan de diakonale taak van de paroch1e. Mo
ree\ beraad is geen doel in zichzelf maar 
moet de zelfrealisatie van de kerk dienen. 
In de eerste plaats zou hiJ klassiek diakonale 
taken sterker willen beklemtonen en daartoe 
moreel beraad inschakelen. Oat moet dan 
steeds op praktisch handelen uitlopen ten 
bate van hen die 1n de knel zitten. 'Zander 
praktische inzet voor vergroting van recht
vaardigheid en leniging van nood ontbreekt 
de waardigheid die voor moreel beraad no
dig is.' 
Vanuit de nadruk die het CDA op vergroting 
van de zorgzaamheid van de samenleving 
legt is deze taakstelling b1jzonder toe te jui
chen. Als de maatschappij wat betreft haar 
verzorgend karakter in evenwicht wil komen 
met de verzorgingsstaat zal een kerkelijk
diakonaal moreel beraad niet gemist kunnen 
worden. Uit die hoek kan het CDA leren 
welke (extra) taken wei en welke niet door de 
samenleving behartigd kunnen worden. 
Daarover 1s nog volstrekt onvoldoende be
kend. Het gaat Vosman dus steeds om het 
eigen handelen van de kerk en van het ker
klid. Hij is praktisch genoeg om een verant
woorde prioriteitsstelling te eisen. Tegelijker: 
tijd waarschuwt hij voor een individualisering 
die zo voor de hand ligt als personen, die 
door sociaal-economische omstandigheden 
getroffen zijn, pastoraal benaderd worden. 
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Ook als kerklid of ambtsdrager moeten we 
weet hebben van niet-indiv1duele factoren 
zoals de pol1tieke en economische. Zijn be
toog verdu1delijkt van pastorale z1jde wat 
minister De Koning onlangs 1n CDV opmerk
te. Volgens De Koning is het weliswaar heel 
prijzenswaardig als pastores dicht naast de 
werklozen gaan staan, maar zij kunnen van
uit die positie geen zicht krijgen op de ma
cro-economische vragen die met werkloos
heid samenhangen. 
Overigens kent Vosman, evenmin als Noorde
graaf de kerk een taak toe bij de formule
ring van een 'civil philosophy' omtrent de 
overheid of haar beleid. Hij zal zich daarbij 
herinneren dat destijds, en nu af en toe weer. 
van een sociale leer der kerk sprake was en 
is. Zoiets laat hij kennelijk liever aan andere 
dan kerkelijke organen over. De meeste (ka
tholieke) CDA'ers zullen dat van harte met 
hem eens zijn. 
Vosmans verwiJt aan de kerk is nogal hard: 
'In plaats van de weg te bewandelen van 
systematisch opgebouwde diakonale be
trokkenheid bij samenlevingsvragen zoals 
hierboven bepleit, doet de kerk gewichtig en 
werpt zich op als de ievensbeschouwelijke, 
ethische instant1e in de samenleving bij uit
stek'. Voorts waarschuwt hij ervoor het 
Evangelie op te Iaten gaan in 'moraalproduk
tie'. Wei kan de kerk vaardigheid tot pruden
tie kweken. Oat is het vermogen om vooruit 
te zien, te snappen wat je teweeg brengt. 

Verdeling van sferen 
De studiesecretaris van het bezinningscen
trum van de Vrije Universiteit, dr. Musschen
ga, g1ng op een hoger abstractieniveau op 
de onderscheiden vormen van moraliteit in. 
Door de hantering van het begrippenpaar 
1ndividueel versus collectief trachtte hij de 
verschijningsvormen van moraal te typeren. 
Schrijver dezes kan zich niet herinneren dat 
dit begrippenpaar ooit tot verheldering heeft 
geleid of tot een vruchtbaar politiek hande
\en. In het verlengde van dit termgebruik 
liggen uitdrukkingen zoals 'de politiek gaat 
over de samenleving als geheel' en 'steeds 
meer kwesties worden tot de individuele of 
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privesfeer gerekend, waardoor de nadruk op 
het vrijheidsprincipe en de zelfbeschikking 
toeneemt'. lndividueel is bij Musschenga die 
moraal waarmee het individu zich geheel 
vereenzelvigt. De nadruk valt op 'autono
mie'. Collectief is de moraal die door histori
sche en religieuze leerprocessen in de be
roepsgroep, bevolkingsgroep of in een volk 
vorm heeft gekregen. Het is een externe 
onpersoonlijke gedragscode waar mensen 

.. zich mee conformeren, ook al zouden ze zelf 
iets anders willen. lndividuele moraal geldt in 
de prive-sfeer, aldus Musschenga. Daartoe 
horen kwesties als relatievorming, abortus, 
euthanasie. 
Mij dunkt dat men gedifferentieerder over 
moraal moet spreken. Het onderscheid in 
prive-sfeer en collectieve sfeer is onvoldoen
de. Bovendien is 'het individu' in de prive
sfeer helemaal niet autonoom. Ook daar be
staat een gedragscode die mogelijk op een 
comprom1s berust. Juist daar houd je reke
ning met wensen en belangen van de (kleine) 
groep. Moraliteit veronderstelt sociaal functi
oneren. Van 'individueel' kan men dan niet 
spreken. Collectief z1jn (behalve de prive
sfeer van de kleine 'face to face' groep) een 
diversiteit van groepen, organisaties en cate
gorieen. De moraal zal in al die samenle
vingsverbanden een kenmerkende eigen 
kleur hebben. Soms zal de gezindheid de 
nadruk verdienen, in andere gevallen (zoals 
in de politiek) zal men volgens een verant
woordelljkheidsethiek moeten Ieven. Con
sensus mag het streven zijn in moreel be
raad tussen christenen; we moeten echter 
aanvaarden dat de mens- en maatschappij
visies die al of niet onder evangel1sche inspi
ratie tot stand komen, tot conflictuerende 
antwoorden leiden op de vraag wat behoor
lijk of niet behoorlijk is. 

Recht en moraal 
Consensus is veel harder nodig in de sfeer 
van het recht. Wetgeving moet nl. voor ieder 
gelden. Vandaar dat moreel beraad binnen 
de kerken niet soepel tot politiek beleid kan 
voeren. Sommige gedragingen vinden wij 
moreel verwerpelijk: discriminatie, overspel, 
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bepaalde kwetsend ongelijke rolverdelingen, 
onbehouwen optreden. Maar strafbaar stel
len, dat kan en moet in zeer veel gevallen 
niet. En wie zich daar niet bij neer legt en 
toch de overspelige op een mestkar door 
het dorp rijdt, die is zelf strafbaar. 

Actueler is de relatie tussen ons moreel oor
deel over abortus en euthanasie en het poli
tiek-juridisch oordeel aan de hand waarvan 
wetgeving moet worden ontwikkeld. Zelfs al 
had het CDA een ruime meerderheid, zelfs 
dan blijft er verschil tussen de uitkomsten 
van een, eventueel kerkelijk, moreel beraad 
en de politieke besluitvorming. 
Bij wetgeving streeft men naar consensus. In 
moreel beraad is dat niet noodzakelijk het 
geval, zeker niet als het geschil een religieuze 
oorsprong heeft. Musschenga pleit voor een 
consensus op basis van wat aile mensen 
gemeenschappelijk hebben in plaats van 
een benadrukken van wat ons scheidt. Dit is 
1n feite een conservatief voorstel. Musschen
ga is dan ook niet erg eendu1dig over de 
betekenis van het evangelie voor de moraal. 
'De school van Kuitert' is daar gewoon nog 
niet uit. 
Mevrouw Mady Thung daarentegen moet 
niets van conformisme ten opzichte van een 
'gemeenschappelijke moraal' weten. Moree! 
beraad van christenen moet juist de training 
tot non-conformisme dienen. Ge'1nspireerd 
door het evangelie moeten we op z'n minst 
van tijd tot tijd tot verrassende morele stel
lingnamen komen. Alstublieft geen vertros
sing van de moraal. Wees maar zo karakte
ristiek en afwijkend als het evangelie. Bij dit 
pleidooi voelen we ons beter thuis. Christe
nen moeten zich niet tot gids opblazen, maar 
intussen is het Evangelie van Jezus Christus 
wei het Iicht der wereld. 

Onze rol in het beraad 
Als binnen kerken het moreel beraad inzake 
politieke en sociale vragen wordt gelnstituti
onaliseerd dan zal primair erkenning van an
dere, reeds lang hiermee bezig zijnde, sa
menlevingsverbanden merkbaar moeten 
zijn. Men moet niet doen alsof christenen 
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aileen onder goedkeuring van het kerkelijk 
ambt bijeenkomen. 
Voorts mogen we ervan uitgaan dat chris
ten-democraten en anderen met hun poli
tieke inzichten het beraad binnenkomen. Ve
len van hen hebben uitdrukkelijk evangeli
sche bezinning achter zich en hebben dus 
een voorsprong. Er zullen niet zoveel zijn die 
vanaf de nullijn starten. Misschien hebben 
goed ge'1nformeerde christen-democraten 
wei een belangrijke taak in het kerkelijk mo
reel beraad. Meedoen dus. Maar het zwaar
tepunt van ons politiek moreel beraad zal 
toch binnen de politieke organisaties liggen, 
dicht bij de politieke werkelijkheid en met 
een uitzicht op rechtstreeks politiek hande
len. Want, met Vosman, dienen we ons te 
hoeden voor vrijbl1jvend moreel gepraat. 

AMO 
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'GESPROKEN WOORD EO/TIE' 

Vanaf 1 maart a.s. worden de bladen Christen 
Oemocratische Verkenningen, Bestuursforum, CD/Actueel 
en de COA-krant opgenomen op een cassetteband van 90 

minuten. Voor vee/ blinden en slechtzienden zal dit een 
nieuwe mogelijkheid zijn om kennis te nemen van de GOA
bladen. De 'gesproken woord editie' komt eenmaal in de 

twee weken uit. Een abonnement kost f 25,- per jaar. 
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BADen Haag, telefoon 070-92.40.21. 
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Column 

Universiteit en 
(personeels-)beleid 
dr. E. Schroten 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 

In het universitaire wereldje zijn de laatste 
jaren ingrijpende maatregelen doorgevoerd. 
Te denken valt aan de taakverdelingsopera
tie, de invoering van de twee-fasenstructuur, 
de voorwaardelijke financiering van het on
derzoek, om een paar belangrijke voorbeel
den te nomen. Oeze maatregelen houden 
verband met de noodzaak om (ook) bij het 
hoger onderwijs te bezuinigen. Het ziet er 
naar uit dat deze doelstelling geslaagd is, 
maar de vraag rijst of dat niet op een wat 
eenvoudiger manier had gekund en, wat nog 
belangrijker is, of de bewuste maatregelen in 
het belang van de universiteit zijn, te meer 
waar in de praktijk blijkt dat bij de uitvoering 
ervan wei enkele kritische kanttekeningen te 
plaatsen zijn (om een understatement te ge
bruiken). 
Een column is n1et de plaats om daarop 
uitvoerig in te gaan. Oaarom pars pro toto 
een voorbeeld. Het betreft een maatregel, 
die tamelijk geruisloos ingang gevonden lijkt 
te hebben, nl. de invoering van een nieuw 
rangenstelsel voor het wetenschappelijk 
personeel (voorzover geen kroondocent). 

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 3/86 

Enkele maanden geleden is dat van kracht 
geworden, zodat nu in de praktijk duidel1jk 
wordt wat de consequenties zijn. Het is zin
nig daarbij even stli te staan, omdat deze niet 
allemaal even positief zijn. 
Een negatieve consequentie betreft de voor
malige wetenschappelijke hoofdmedewer
kers (WHM). In het nieuwe rangenstelsel 
worden wetenschappelijke (hoofd-)mede
werkers universitair (hoofd-)docent (UO en 
UHO). Oat is uiteraard geen probleem (al 
heeft niemand in de universiteit erom ge
vraagd). Als het beestje maar een naam 
heeft! Er komen pas problemen als men z1ch 
realiseert dat er veel minder UHO-posten 
beschikbaar zijn dan er WHM's zijn. Oat is 
dringen geblazen ...... 
Op zich nog geen ramp natuurlijk. Laat aile 
WHM's solliciteren naar de UHO-posten en 
the best may win. Wat is echter de praktijk? 
Per universiteit is een bepaald aantal UHO
posten beschikbaar, die door de Colleges 
van Bestuur naar mag worden aangenomen 
zo eerlijk mogelijk over de faculteiten worden 
verdeeld. Hoe het dan verder gaat is moeilijk 
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te overzien maar de indruk bestaat dat bij de 
verdeling vaak (uitsluitend) structurele 
overwegingen een rol spelen. Oat is begrij
pelijk, want het ontslaat de faculteits- c.q. 
vakgroepsbesturen van de delicate taak col
lega's te moeten 'wegen'. Maar ook als de 
zojuist genoemde indruk verkeerd is, het 
resultaat is in elk geval dat in de praktijk 
gelijkgekwalificeerde collega's, die tot voor 
kort dezelfde rang hadden, nu een verschil
lende rang bekleden, omdat ze in een ande
re salarisschaal zijn ondergebracht. 
Bij de betrokken WHM's, met name bij hen 
die niet 'in de prijzen' zijn gevallen, heeft dat 
vee\ kwaad bloed gezet. Zij beschouwen het 
als een onrechtvaardigheid dat zij met name 
de dupe zijn van een van hogerhand opge
legde bezuiningingsmaatregel, aangezien 
die een frustratie van hun carriere betekent, 
ja eigenlijk een relatieve degradatie, gelet op 
het feit dat sommige gelijkwaardige colle
ga's wei UHD-er zijn geworden en zij niet 
(nog afgezien van de financiele consequen
ties voor sommigen). Oat komt de werksfeer 
en de collegiale verhoudingen niet ten 
goede. 
Een en ander is bepaald niet in het belang 
van de universiteit. Het laat zich gemakkelijk 
denken wat de consequenties zijn voor on
derwijs en onderzoek, als een gedeelte van 
het hogere middenkader verbitterd en onge
motiveerd zijn werk doet. Een personeelsbe
leid, dat- op het departement uitgedacht en 
vervolgens de universiteiten in de maag 
gesplitst - aileen rekening houdt met (een 
vermindering van) posten, zonder te denken 
aan de gevolgen voor de mensen die op 
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deze posten werken is dan ook een laakbare 
zaak. Het was bovendien niet nodig ge
weest. De gesignaleerde negatieve conse
quenties hadden vrij gemakkelijk voorkomen 
kunnen worden door een goede overgangs
regeling. Het kroondocentenbeleid is heel 
wat vriendelijker. Zittende hoogleraren be
houden hun rang (en salaris) tot ze weggaan 
(al dan niet met emeritaat), ook al zou de 
post die ze bekleden in de toekomst niet 
voor herbezetting in aanmerking komen. Het 
moet niet al te vee\ inspanning kosten zoiets 
(alsnog) ook voor WHM's te bedenken. 

Het is maar een voorbeeld (al is het niet 
lukraak gekozen). Moraal van het verhaal is 
dat het min of meer symptomatisch is voor 
het beleid ten aanzien van het hoger onder
wijs. Er wordt wat afgeregeld in Den Haag! 
Oat gebeurt ongetwijfeld met de beste be
doelingen maar het is wei de vraag of zulks 
ook steeds in het belang van de universitei
ten en hogescholen is. Veel maatregelen 
worden op de 'werkvloer' in elk geval als 
nodeloos ingewikkeld en 'keurslijfachtig' er
varen. Deze column wil derhalve een plei
dooi zijn voor een vergaande, deregulering 
op dit beleidsterrein. Over gespreide verant-
woordelijkheid gesproken ..... . 
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Volksgezondheid 

Gezondheidszorg 
niet gebaat bij 
privatisering en 
commercialisering 
prof. drs. J.J.M. Michels 

Het zou de moeite waard zijn om te komen tot een 
basispakket voor de gezondheidszorg. Oat kan eventueel 
uitgangspunt zijn voor een volksverzekering, vindt prof 
Michels. Maar oak de voorzieningen in de gezondheidszorg 
bevatten een aantalluxe-zaken, schrijft hij. Hij reageert op 
het artikel van mr. J. Donner over privatisering en 
commercialisering in de gezondheidszorg, dat vorige maand 
in dit blad verscheen. 

Prof. drs. J. J. M. Michels (1924) IS 

geneesheer-di recteur van het Ver
pleeghuis Kalorama te Beek/ 
Ubbergen. Daarnaast iS hi) hoog
leraar Verpleeghuisgeneeskunde 
aan de Katholieke Universite1t te 
N1jmegen. 

Privatisering, deregulering, commercialise
ring zijn termen, die gehoord worden om 
bezuinigingen en het wegnemen van ge
groeide mistoestanden in de gezondheids
zorg mogelijk te maken. Dit staat haaks op 
de opvattingen van nog maar enige jaren 
geleden, waarbij men bezuinigingen en het 
wegnemen van mistoestanden trachtte te 
bereiken met een wetgeving die de zaken tot 
in de details regelde. Om de wet uitvoerbaar 
te maken en de uitvoering in wezen daarvan 
nog te kunnen verfijnen werd regionalisering 
voorgesteld. De uitvoering zou grotendeels 
worden overgelaten aan de provincies en de 
gezondheidszorgdistricten, waarbij de 
landelijke overheid slechts richtlijnen gaf en 
toezicht hield. 
In de gezondheidszorg heeft het winstoog
merk al lang zijn intrede gedaan en met 
name in de toeleveringsdiensten, zoals me
dicijnen, apparatuur, bouw, schoonmaak
sector, wasserij. Echter de gezondheidszorg. 
organisaties en -stichtingen sluiten het be
halen van winst uit. 
In dit artikel zal getracht worden de factoren 
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te overzien die de aard en de omvang van de 
gezondheidszorg bepalen, alsmede zeer 
globaal de veranderingen, die daarbinnen te 
verwachten zijn in de nabije toekomst. Te
gen deze achtergrond zullen de privatisering, 
deregulering en commercialisering genoemd 
worden. Tenslotte worc.it een poging gedaan 
in deze een richting aan te geven. 

,.. 
Overzicht gezondheidszorg 
Het aanbod van gezondheldszorgvoor
zieningen en de vraag naar gezondheids
voorzieningen bepalen hoofdzakelijk de aard 
en de omvang van de gezondheidszorg. 

Daarnaast hebben invloed: de normen en 
waarden binnen de gemeenschap, de poli
tiek, personele voorzieningen, de beschikba
re middelen, de opvattingen en mogelijkhe
den van de gezondheidszorg in het buiten
land. 

Wij kunnen dit in het volgende schema sa
menvatten: 
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MNBOD 

ziekenhuis ~ 
verpleeghuis '---- -, 
bejaardenhuis '---- ~ 

Volksgezondheid 

-eerste lijn ~ aard en omvang 
gezondheidszorg / ,___ ____ ____, 

---
normen en waarden 
politiek 
financien 
person eel ziekte en 

invaliditeit / 

ziektebeleving / 
bevolkingss~er;-stelling 

VRMG/ 

Het aanbod van gezondheidsvoor
zieningen 
De gezondheidszorg bestaat uit een groot 
aantal instituties. Deze functioneren veelal 
los van elkaar, maar wei in samenhang. Ver
anderingen binnen de ene institutie hebben 
direct gevolgen voor de andere, daarnaast 
liggende instituties. 
Wij kunnen ervan uitgaan, dat iedere zich zelf 
respecterende institutie streeft naar kwali
teitsverbetering en uitbreiding. Zij zal zich 
verzetten tegen kwaliteitsdaling, inkrimping 
en opheffing. Veelal voelt de institutie zich 
superieur boven de omliggende instituties en 
vindt daarom dat bezuinigingen en inkrim
pingen altijd bij de ander kunnen plaats
vinden. 
De voorzieningen bieden diensten die tot de 
primaire levensbehoeften gerekend kunnen 
worden, maar ook diensten die tot de secun
daire of meer luxe levensbehoeften gere
kend kunnen worden. 
Tot de primaire levensbehoeften zijn te reke
nen het diagnostiseren en behandelen van 
ziekten en invaliditeiten, het voorkomen hier
van, het verlichten van lijden en het behoud 
van het Ieven. 
Tot de secundaire kunnen gerekend worden 
het met nog grotere zekerheid vaststellen 
van een diagnose, hoewel deze al voor 95% 
vast staat, het absoluut uitsluiten van een 
ziekte, hoewel het al voor 95% zeker is dat 
de patient er niet aan lijdt, bepaalde plastisch 
chirurgische operaties, het bepalen van het 
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- internationale ontwikkelingen 

geslacht van de vrucht ver voor de geboorte. 
De verpakking van het produkt gezond
heidszorg, of met andere woorden de vorm 
waarin de dienst verleend wordt, kan ver
schillen. In deze kan gedacht worden aan 
wachttijden: geen of korte wachttijden leidt 
tot leegstand van apparatuur en leegloop 
'Jan personeel. Behandelt men in wacht
diensten 's avonds en in het weekend aileen 
spoedgevallen of alles wat aangeboden 
wordt? In de horecasector bestaan grote 
verschillen, niet aileen tussen de eerste en 
derde klas, maar ook van inrichting tot inrich
ting. 

a. Het ziekenhuis Het ziekenhuis biedt spe
cialistische hulp, hoofdzakelijk in de vorm 
van diagnostiek en behandeling, daarnaast 
verpleging en verzorging. De patient komt of 
wordt verwezen naar het ziekenhuis omdat 
hij specialistische hulp nodig heeft of wenst. 
De hulp kan geboden worden in klinische 
vorm of op de polikliniek. Er is een verschui
ving gaande van de kliniek naar de polikli
niek. Dit onder meer door de veel minder 
ingrijpende diagnostische technieken, de 
kortdurende behandelingsmethoden, de 
goede woonsituaties van de bevolking en 
het gemakkelijke transport. Deze verschui
ving kan bij een gelijkblijvend aanbod leiden 
tot een beddenoverschot en een tekort aan 
poliklinische accomodatie. Dit laatste zal on
getwijfeld het ontstaan van losse polikli
nieken in de hand werken. Als tussenvorm 
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voor kliniek en polikliniek kan zich een dag
behandeling ontwikkelen; voor vele pa
tienten is diagnostiek en behandeling 
overdag mogelijk, 's nachts en in de week
enden kunnen zij thuis verblijven. 

b. Het verpleeghuis. Het verpleeghuis biedt 
verpleging, reactivering en resocialisering. 
De medische behandeling omvat hoofdza
kelijk begeleidende geneeskunde, voor de 
reactivering zijn paramedici aanwezig, voor 
de resocialisering agogisch personeel. Uiter
aard omvat de hulpverlening ook de verzor
ging van de opgenomen patienten. De pa
tient wordt opgenomen omdat hij, meestal 
langdurig, verpleging en begeleiding nodig 
he eft. 
De verpleeghuizen worden onderscheiden in 
somatische verpleeghuizen en psycho-geri
atrische verpleeghuizen. De zgn. gecombi
neerde huizen bevatten beide soorten in ge
scheiden afdelingen. 
Het somatisch verpleeghuis staat onder 
druk. De jonge patienten zijn er vrijwel ver
dwenen, zij worden gehuisvest in gezinsver
vangende tehuizen en Focus-objecten. Ve
len Ieven zelfstandig in aangepaste huizen. 
De bejaardenhuizen willen hun somatisch 
gehandicapte bejaarden toenemend Ianger 
houden. De reactivering kan door de vele 
paramedici, werkzaam in de eerste lijn, ook 
in het eigen milieu plaats vinden. Dit zal nog 
verbeteren als ook de ergotherapeut een 
plaats krijgt binnen de eerste lijn. Tenslotte, 
de uiterst geringe privacy en het zeer gere
guleerde Ieven maken het verpleeghuis als 
langdurige verblijfplaats weinig aanlokkelijk. 
De psycho-geriatrische verpleeghuizen zul
len eerder in omvang toenemen. De veel 
hulp nodig hebbende demente en gedrags
gestoorde bejaarden worden steeds minder 
in het eigen milieu en in de verzorgingstehui
zen getoloreerd. 

c. Het bejaardenverzorgingshuis. Het be
jaardenverzorgingshuis biedt huisvesting en 
verzorging. Daarnaast incidentele verpleeg
kundige hulp. Vaak is medische en parame
dische zorg vanuit de eerste lijn in huis. 
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Opgenomen worden bejaarden, die zich in 
het eigen milieu niet meer kunnen handha
ven op grand van de verschijnselen, die min 
of meer normaal geacht worden op hoge 
leeftijd. 
Het bejaardenhuis is eigenlijk geen gezond
heidsvoorziening. Vermelding is echter 
noodzakelijk. Want de hulpbehoevendheid 
en het aantal ziekten is groat. Bovendien 
heeft de ontwikkeling van het bejaardenhuis 
directe consequenties voor het verpleeghuis 
en de eerste lijn. 
De entree-leeftijd is duidelijk stijgend. De 
gemiddelde hulpbehoevendheid van de be
woners neemt toe, omdat zij later binnen 
komen en minder snel naar een verpleeghuis 
worden verwezen. Door de afnemende mo
biliteit neemt de eenzaamheid toe. Om dat 
te voorkomen wordt het groepsgebeuren 
sterk bevorderd. De grens met het verpleeg
huis vervaagt. De overlapping tussen ver
pleeghuis en bejaardenhuis is groat, zodat 
men zich af maq vragen of twee zo verschil-

' De wet op de 
bejaardenoorden leidt 
tot grootschaligheid ' 

lende instituten gerechtvaardigd zijn. 
De wet op de bejaardenoorden bepaalt dat 
een tehuis waar vijf of meer bejaarden 
groepsmatig verzorgd worden een bejaar
denoord is. De strenge eisen die aan bejaar
denoorden gesteld worden, hebben geleid 
tot grootschaligheid. De kleine particuliere 
pensions, met vaak zeer persoonlijke en fa
miliaire verzorging dichtbij of in de eigen 
omgeving, zijn verdwenen. Kleinschalige 
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voorzieningen dienen zeker weer een kans 
te krijgen, eventueel als dependences van 
grotere tehuizen. 

d. De eerste lijn. De eerste lijn omvat de 
hulp van de huisarts en van de wijkverple
ging. Zij worden bijgestaan door para-medici 
en ondersteund door de gezinszorg en het 
maatschappelijk werk. Voor de geestelijke 
gezondheidszorg kennen wij de R.I.A.G.G. 
Kenmerkend voor de eerste lijn is dat de 

' De klant is koning en wil met 
aile egards behandeld 
wo~en ' 

hulp geboden wordt aan patienten die in hun 
eigen milieu, veelal in gezinsverband Ieven. 
Als zodanig is zeker te overwegen de polikli
nische hulpverlening door spec1alisten tot de 
eerste lijn te rekenen, ondanks dat de polikli
nische hulp in het ziekenhuis gelokaliseerd 
is. 
De eerste lijn Ievert kwantitatief het leeuwen
deel van de gezondheidszorg en is verreweg 
het goedkoopst. Het verdriet en de gevaren 
die uithuisplaatsing, en dit speciaal bij be
jaarden, met zich meebrengt, vereist een 
versterking van de eerste lijn. Dit naast de 
financiele consequenties. 
De gezondheidszorgmogelijkheden in de 
eerste lijn staan of vallen met de verzor
gingsmogelijkheden in het eigen milieu, de 
zelfzorg en de mantelzorg. De gezinsverdun
ning en het vaak aileen wonen maakt de 
eerste lijnszorg kwetsbaar. Naast gezinszorg 
zal de ontwikkeling van dagverpleging en 
dagverzorging, resp. in de verpleeghuizen en 
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de verzorgingshuizen ontwikkeld moeten 
worden ter ondersteuning van het eigen 
milieu. 
De huisartsenhulp wordt versterkt op abon
nementsbasis en gelijke particuliere tarieven. 
Bejaarden vragen vee! meer en Ianger hulp. 
Dit betekent, dat praktijken met vee! bejaar
den veel zwaarder belast zijn dan jonge 
praktijken. Getrapte (abonnements)-tarieven 
naar leeftijd kunnen de nu zeer ongelijkmati
ge risicospreiding wellicht nivelleren. Dit 
houdt in dat huisartsen met veel bejaarden 
kleinere praktijken kunnen hebben, wat de 
bejaarde patient zeer ten goede zal komen 
en niet direct noodzakelijke verwijzing kan 
voorkomen. 

De vraag naar gezondheidsvoor-
zieningen 
Het beroep op de gezondheidszorg wordt 
niet aileen bepaald door het aantal ziekten 
en klachten en de wens om gezond te blij
ven, maar ook door de bevolkingssamen
stelling en het ziektebeleven. 
De vraag kan de primaire gezondheidsbe
hoefte betreffen; de patient kan recht op 
hulp doen gelden, gezien de situatie waarin 
zijn gezondheidstoestand zich bevindt, onaf
hankelijk van het feit of hij het betalen kan of 
niet en zelfs of hij al of niet verzekerd is. De 
patient mag een beroep doen, gezien zijn 
toestand, op de solidariteit van de bevolking. 
De vraag kan de secundaire gezondheids
behoefte betreffen, behoeften die min of 
meer gerekend worden tot de luxe van de 
gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld volledi
ge sanering van het eigen verwaarloosde 
gebit, terwijl over enige jaren toch een pro
these geplaatst moet worden. 
De vraag zal niet aileen betrekking hebben 
op de pure verstrekking, maar wei degelijk 
ook op de manier waarop deze verstrekking 
geleverd wordt. De klant is koning en wil met 
aile egards behandeld worden. Duidelijk is 
dat vele patienten vaak dure specialistische 
hulp wensen, terwijl de huisarts de hulp even 
effectief kan bieden. Men wenst geen of 
korte wachttijden. In het ziekenhuis, ver
pleeghuis of bejaardenhuis wil men vaak 
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meer comfort en die:~sten dan men thuis 
gewend is. 

a. Ziekten en invaliditeiten. Het aantal en de 
aard van voorkomende ziekten en de al of 
niet geneesbaarheid daarvan zal de vraag 
naar gezondheidsvoorzieningen voor een 
deel bepalen. Grote verander'1ngen in de 
morbiditeit op zich zijn voor de komende 
decennia niet te verwachten. De verschui
vingen in morbiditeit zullen grotendeel ver
klaard kunnen worden door de veranderin
gen in de bevolkingssamenstelling. 
Verschuivingen zullen zich altijd blijven voor
doen. Momenteel zien wij de reumatische 
arthntis, het asthma, het hartinfarct, de ap
penciditis acuta afnemen. Andere ziekten · 
nemen toe zoals geslachtsziekten, diverse 
carnicomen. Nieuwe ziekten ontstaan, bij
voorbeeld AIDS. 
Ongevalscijfers nemen in het algemeen af. 
Met name de veiligheidsgordel en de ver
dw1jn1ng van de bromf1ets nadat de helm 
verplicht werd hebben hier een grote rol 
gespeeld. Collumfracturen nemen toe, ener
zijds door de vergrijzing, maar ook onafhan
kelijk daarvan. 
Continue morbiditeitsregistratie moet ons op 
de hoogte houden om te kunnen nagaan of 
veranderingen in het vraagpatroon berusten 
op veranderingen in morbiditeit. 

b. De bevolkingssamenstelling. De sterke 
vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal 
in het algemeen de vraag naar gezondheids
voorzieningen sterk doen stijgen. Het aantal 
ziekten, ongevallen en invaliditeiten neemt 
duidelijk toe met het stijgen van de leeftijd. 
De epidemiologen zullen in maat en getal of 
liever in incidence en prevalence moeten 
aangeven wat de vergrijzing wat betreft de 
vraag gaat betekenen. 
De imrnigratie van volken uit andere culturen 
roept nieuwe vragen en veranderingen daar
in op. Met name zal het kindertal van deze 
immigranten afwijken van de autochtone be
volking. 
De gezinsverdunning, waardoor de gezinnen 
veel kleiner worden tot vele eenpersoons-
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leefeenheden toe, doet de verzorgende en 
verplegende hulp door gezinsleden afne
men. Hierdoor is eerder professionele hulp 
of een opneming nodig. 

c. Ziektebeleving. De ziektebeleving ver
schilt van patient tot patient, maar ondergaat 
ook in de loop van de t1jd duidelijke verande
ringen. 
Voor eenzelfde aandoening zal de ene pa
tient wei de arts consulteren, de andere niet. 
Dit geldt ook voor polikliniekbezoek, zieken
huisopneming en zelfs operatieve behande
ling. Dezelfde aandoeningen in dezelfde 
graad van ernst kan men tegen komen thuis, 
in het verpleeghuis en in het bejaardenhuis. 
Dit blijkt sterk familiair te zijn. Sommige ge
zinnen vragen veel meer aandacht van de 
gezondheidszorg dan andere, zonder dat er 
aanwijsbare verschillen zijn in de morbiditeit. 
De indruk bestaat dat er zowel overcon
sumptie als een onderconsumptie bestaat. 
De gezondheidsvoorlichting en opvoeding 
met name in de jeugd kan hierin waarschijn
lijk verbetering brengen. 
Enige decennia geleden meende men voor 
alles en nog wat een beroep te moeten doen 
op de arts. Het niet vinden van een afwijking 
door de huisarts leidde tot een specialistisch 
onderzoek. Periodiek geregeld preventief 
onderzoek werd aanbevolen. Voor iedere 
functie werd een keuring vereist, voor iedere 
uitkering een medische verklaring. Momen
teel ziet men de grote nadelen van de medi
calisering. De bijwerkingen worden breed 
uitgemeten, de nadelige gevolgen van medi
sche ingrepen krijgen veel aandacht. Er 
wordt een scherp pleidooi gehouden zo lang 
mogelijk in het eigen milieu te blijven. De 
huidige afkeer van de gezondheidszorg 
heeft ongetwijfeld de vraag aanzienlijk doen 
dalen. Wellicht is dit verschijnsel de belang
rijkste oorzaak van een afneming van de 
stijging van de kosten van de gezondheids
zorg. 

Overige factoren 
De overige factoren die de aard en omvang 
van de gezondheidszorg be'(nvloeden zijn 
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van geringe betekenis naast die van vraag 
en aanbod. Men dient zich dat goed te 
realiseren, omdat vaak juist gedacht wordt 
dat door veranderingen op dit vlak grote 
ombuigingen en bezuinigingen bewerkstel
ligd kunnen worden. 

a. Normen en waarden. De belangrijkste 
normen zijn: 
- iedereen heeft ongeacht leeftijd, ras, posi

tie, recht op gezondheidszorg en wei op 
aile zorg die op grand van de huidige 
stand van de wetenschap geboden kan 
worden. In wezen gaat men nog verder 
en meent men ook recht te hebben op 
alternatieve geneesmethoden. 

- het maken van winst in directe zin in de 
gezondheidszorg is oneerbaar. Men mag 
niet rijk worden aan de ellende van een 
ander. 

Veranderingen die niet stroken met deze 
normpatronen zijn uiterst moeilijk door te 
voeren. Waar dit al enigszins wordt toege
staan zal dit met zodanige veiligheidsvoor
schriften omgeven worden, dat de eventuele 
economische voordelen wegvallen. 
Veranderende normen en waarden binnen 
de gemeenschap zijn van invloed op de 
gezondheidszorg. Denk aan de geboortere
geling, de abortus en nu de discussie om
trent euthanasie. Dit laatste heeft ertoe ge
leid, dat de toepassing uiterste geneeskunde 
in tach uitzichtloze gevallen veel minder is 
geworden. 

b. De politiek. De politieke invloed op de 
aard en omvang van de gezondheidszorg is 
gering. De vele indrukwekkende regelingen 
en wetten hebben nauwelijks enige invloed 
uitgeoefend op het aanbod en de vraag. De 
budgettering voor de intramurale zorg komt 
op een moment dat de vraag relatief afne
mend is en het aanbod wegens het ontbre
ken van nieuwe doorbraken constant is. De 
stelselwijziging in de ziektekostenverzeke
ring, waarbij de vrijwillige verzekering en de 
bejaardenverzekering wordt opgeheven, 
verandert niets aan de hoogte van de lasten, 
aileen aan de verdeling van de lasten. 
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Het maakt geen verschil voor de gezond
heidszorg of er een linkse of een rechtse 
regering aan het bewind is. In West-Europa 
is na de oorlog maar een echte politieke 
beslissing van invloed geweest, n.l. de invoe
ring van de National Health Service in Enge
land. 
De politiek loopt achter de feiten aan en kan 
aileen in de marge wat veranderingen aan
brengen. De onbestuurbaarheid van de ge
zondheidszorg, althans politiek gezien, is 

' De politieke invloed op de 
gezondheidszorg is gering 

' 

nog steeds van kracht. Het heeft waarschijn
lijk meer voordelen dan nadelen dat de ge
zondheidszorg zich aan de politieke invloed 
onttrekt. 

c. Personele voorzieningen. De gezond
heidszorg vraagt grotendeels ervaren, hoog
geschoold personeel. De lange werktijden 
van artsen worden mede bepaald door de 
noodzaak zich continu te scholen en veel 
ervaring op te doen. De verregaande specia
lisering vraagt veel overlegtijd. De klinisch 
wetenschappelijke ontwikkeling moet naast 
de praktijkvoering worden bedreven. De ar
beidsduurverkorting, zo deze algemeen 
wordt, zal met het behoud van de persoonlij
ke kwaliteit van werkers in de gezondheids
zorg op gespannen voet komen te staan. 
Binnen het midden- en lagere kader zullen 
weinig problemen ontstaan. De ruime ar
beidsmarkt en de verdergaande mechanise
ring in de produktieve sector en vele 
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dienstverlenende sectoren zullen geen te
korten doen ontstaan in de gezondheids
zorgsector, ondanks de sterke vergrijzing. 
Een goede werving en een gerichte scholing 
zijn van belang. 
De inservice-opleiding binnen de verpleeg
kunde en verzorgende beroepen, dus een 
ambachtelijke opleiding, verdient een her
waardering. De scholen staan te ver van de 
praktijk af. Hierdoor worden te veel theoreti
sche modellen ingevoerd, die de directe zorg 
aan de patient niet ten goede komt. 

d. Beschikbare financiele middelen. Hoewel 
aile discussies om de financiele middelen 
draaien trekt noch de gezondheidszorgwer
ker, noch de consument zich hier veel van 
aan. Apparatuur die nodig is wordt aange
schaft; medicijnen, hoe duur ook, worden 
voorgeschreven; bij het wetenschappelijk 
onderzoek speelt eerder het gebrek aan on
derzoekers dan de financien de beperkende 
rol; de patient vraagt wat hij denkt nodig te 
hebben en via het verzekeringsstelsel heeft 
hij er ook geen pijn aan. Het grote publiek 
meent ondanks aile publiciteit toch, dat aan 
de gezondheidszorg eerder meer dan min
der geld besteed moet worden. 
Vergelijkingen met het buitenland Iaten zien 
dat het in Nederland nog niet zo slecht gaat. 
Bovendien zijn vergelijkingen nauwelijks mo
gelljk gezien de grote verschillen per land in 
de belastingen en sociale inhoudingen. De 
belangrijkste kosten zijn de salarissen, de 
vergelijkingen zijn altijd bruto, maar waar
schijnlijk zullen netto vergelijkingen een beter 
inzicht geven in de ware kosten. 
De Nederlander is van aard vrij zuinig, het 
geld over de balk gooien ligt hem niet. In het 
algemeen probeert de aanbodzijde zo goed
koop mogelijk te leveren en overvraagt de 
consument niet. Een merkwaardig feit is dat 
er nergens een prikkel om zuinig te doen is 
ingebouwd en dat er nergens een prijskaar
tje aan hangt. Toch werkt men vrij kostenbe
wust en lijkt er marginaal iets te verdienen. 

e. De gezondheidszorg in het buitenland. Bij 
iedere te nemen maatregel zal Nederland 
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rekening moeten houden met de mogelijk
heid in het buitenland en omgekeerd. Uit 
Ianden waar abortus verboden is stromen 
de patienten naar Nederland. Een afrem
ming van hartoperaties leidt niet tot minder 
operaties, maar tot luchtbruggen. Nieuwe 
ontdekkingen en ontwikkelingen elders ko
men snel naar ons land, desnoods tegen de 
regels in: harttransplantatie. 
Het percentage bejaarden in tehuizen is in 
Nederland in vergelijking met het buitenland 
zeer hoog. Een beleid naar zo lang mogelijk 
thuis blijven, zal ongetwijfeld succes hebben. 

Het is verstandig wat betreft de gezond
heidszorg goed naar die Ianden te kijken, die 
al een bevolkingssamenstelling hebben, die 
wij in de komende decennia zullen krijgen. 

Privatisering en commercialisering 
De voorstanders stellen, dat bij privatisering 
de gezondheidszorg goedkoper en effec
tiever wordt, de dienstverlening verbetert, er 
keuzemogelijkheden ontstaan, de commer
cie als katalysator werkt voor bezuiniging in 
de non-profit sector, er meer creativiteit ont
staat en de bureaucratie vermindert. 
De tegenstanders wijzen op het elitaire ka
rakter en op het buiten de deur houden van 
de slechte risico's. Zij voeren ethische be
zwaren aan tegen het maken van winst op 
de ellende van een ander. De noodzakelijke 
solidariteit van jong voor oud en gezond voor 
ziek zal verdwijnen. 
Het maken van winst zal waarschijnlijk het 
aanbod van gezondheidszorg per dienst 
goedkoper en effectiever maken. De kans 
dat het aanbod grater wordt is niet denk
beeldig. Het is zeer de vraag of dit goedko
per worden de consument ten goede komt. 
De gezondheidszorgers hebben een mono
poliepositie, die, als winst niet meer vies is in 
deze branche, wei eens benut kan worden. 
Denk aan een stijgend aanbod van preven
tieve onderzoekingen, die wetenschappelijk 
nauwelijks gefundeerd zijn, maar wei ge
vraagd worden. De aandeelhouder staat ver 
van de zieke af om op humane gronden zijn 
winst te matigen. De wetenschap dat winst 
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via de belastingen tach weer voor de helft 
terug valt aan de gemeenschap zal terug
houdendheid niet bevorderen. 
Winstbeogend zijn betekent ook verlieslij
dend kunnen zijn met als gevolg faillisemen
ten. De gezondheidszorg wordt vnjwel ge
heel met vreemd geld gefinancierd. Als de 
verstrekte leningen risicodragend worden 
zal de rentepost flink stijgen. Momenteel is 
de gezondheidszorg zo safe als de Bank van 
Engeland. 
Het normale marktmechanisme van vraag 
en aanbod werkt niet, de consument kan 
noch het aanbod, noch de prijs beoordelen. 
Commercialisering zal de vraag vrijwel onbe
roerd Iaten. Een wat hogere of lagere premie 
zal de Nederlander, die grotendeels via zijn 
werkgever verzekerd is, nauwelijks bezig 
houden. En eenmaal patient zal hij menen 
dat voor zijn gezondheid kosten noch moei
te gespaard mogen worden. 
Verzekeringen zijn in wezen gebaat zij grate 
omzetten, niet met kostenverlagingen, men 

' Momenteel is de 
gezondheidszorg zo 
safe als de Bank van 
Engeland ' 

past de premie aan. De concurrentieverhou
dingen worden naast de premiehoogten be
paald door streekgebondenheid, service, al 
of niet verschillende tarieven hebben voor de 
goede risico's, het uitsluitingsbeleid voor 
slechte risico's. 
Binnen de particuliere verzekeringen is de 
solidariteit van jong voor oud verlaten. Jonge 
maatschappijen met veel jonge verzekerden, 
dus goede risico's, kunnen nu met lage pre-
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mies komen. Maar als hun bestand straks 
verouderd is raken zij in moeilijkheden. Om 
de continu'1'teit te waarborgen mag men op 
een vrije markt eerder kartelvorming ver
wachten dan onderlinge concurrentie. 

De normen en waarden zullen politiek ver
taald tot een groat aantal maatregelen leiden 
om misbruik te voorkomen. De geneeskun
dige inspectie zal om een goed functioneren 
van de gezondheidszorg te controleren en 
bij misstanden op te treden uitgebreid moe
ten worden. Door allerlei te verwachten on
derzoeken en processen zal het vertrouwen 
in de geneeskunde wei eens zodanig ge
schaad kunnen worden, dat de patient her
nieuwde onderzoekingen door andere art
sen en ziekenhuizen zal eisen, hetgeen een 
vergroting van de vraag betekent. 

De niet ruime, maar altijd nog voldoende 
beschikb ...... e financiele middelen Iaten ener
zijds experimenten met grate financiele risi
co's niet toe, maar anderzijds pressen zij niet 
tot drastische bezuinigingen. Ons huidige 
systeem en de kosten daarvan kunnen de 
vergelijking met het buitenland goed door
staan. Vanuit de zijde van de financiers komt 
de vraag naar commercialisering niet. Het 
zijn eerder vertegenwoordigers van bepaal
de politieke stromingen, die om commercia
lisering vragen. Het motief is eerder misbruik 
voorkomen dan bezuinigingen. Het laatste is 
echter het argument dat het schijnt te doen. 
Het buitenland kent tenslotte de commercia
lisering evenmin. De systemen wijken niet 
veel af van elkaar. In de directe hulpverlening 
komt men nergens winst tegen, wei in de 
toelveringsbedrijven. Het maken van winst 
daar wordt niet rechtstreeks gecontroleerd 
door de consument, maar door de professie. 
Kortom: privatisering en commercialisering 
zal uiterst moeilijk door te voeren zijn. Er is 
geen duidelijke behoefte aan. Men mag er 
geen bezuiniging van verwachten. Dit geldt 
met name voor de primaire gezondheids
zorgbehoeften. Voor het oneigenlijk gebruik 
maken van de gezondheidszorg zijn andere 
maatregelen nodig. 
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Suggesties voor beleid 
In onze samenleving kennen wij minimumlo
nen, studiefinancieringen, ondersteunings
normen, waarvan de hoogte van de bedra
gen gebaseerd zijn op het verkrijgen van een 
pakket nodig voor de primaire levensbehoef
ten. Nergens zijn deze omschreven en toch 
is daar een norm voor. Daartoe behoren: 
huisvesting, voeding, kled1ng, medische ver
zorging, een radio, televisie, een korte vakan
t;e naar een n1et te ver land, een versnape
ring, een drankje en af en toe wei een feestje. 
De primaire levensbehoeftennorm 1s duidelijk 
welvaartsgevoelig. De omvang van de pri
ma;re levensbehoeften waren in de crisisja
ren, de oorlogsjaren, de jaren zestig, nogal 
wat geringer dan nu. 
Naast de primaire levensbehoeften kent 
men nog vele behoeften waarvan men vindt 
dat men er wat extra's voor over moet heb
ben, er wat extra's voor moet doen. Degene 
d1e deze behoeften niet kan bevredlgen kan 
geen beroep doen op de sG:idanteit van de 
gemeenschap. Bij een calam1teit kan hij ai
leen een beroep doen op zijn particuliere 
verzekering. Men kan zijn grootste huis en 
zijn duurste auto verzekeren. In wezen kent 
men door de hele maatschappij heen be
hoeften, waarvoor men z1ch solidair weet en 
daarboven liggende behoeften, waarvan 
men weet, dat men daaraan op eigen kracht 
moet voldoen. De eerste zijn noodzakelijk, 
de tweede luxe. 
B1nnen de gezondheidszorg wordt van dit 
principe nog maar schaars gebruik ge
maakt. De gehele gezondheidszorg schijnt 
tot de primaire levensbehoeften te behoren. 
Er is zelfs een tendens geweest om alles wat 
maar enigszins met de gezondheid te ma
ken heeft, waaronder dan te verstaan licha
meliJk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, 
in het ziekenfondspakket of andere sociale 
verzekeringen onder te brengen. Met als 
gevolg dat vele gehoorapparaten, beugels 
en prothesen in de kast staan, gebitten ge
saneerd zijn, zonder dat men zijn tanden 
goed verzorgt, men onverantwoorde risico's 
kan nemen in sport, voorbehoedsmiddelen 
en abortus ook buiten een medische indica-

Christen Democratische Verkenningen 3/86 

tie vrij zijn, men voor ieder kwaaltje de duur
ste onderzoekingen kan krijgen, men specia
lite's slikt, terwijl er goede loco-preparaten 
beschikbaar zijn en men psychotherapeuti
sche hulp voor dagelijkse problemen en pa
ranormale geneesmethoden in het zieken
fondspakket wenst. 
Ook het aanbod van gezondheidsvoor
zienlngen bevat een aantal zaken die tot de 
luxe van het Ieven gerekend kunnen worden, 
zoals preventieve screening en allerlei keu
ringen, waarvan het wetenschappelijk niet 
vast staat of zij enig effect hebben. 
De grondgedachte van het onderscheid Ius
sen primaire en secundaire behoeften in de 
gezondheidszorg is reeds aanwezig. Men 
kan zich eerste klas Iaten opnemen, korte 
wachttijden bedingen, de professor vragen 
die meer rekent. De Ziekenfondsraad advi
seert aan verzekerden bepaalde geneesmid
delen niet voor te schrijven. 
Hoewel het terrein zeer gevoelig is en moei
lijk te verdelen lijkt een poging tot het komen 
van een basisgezondheidszorgpakket de 
moeite waard. De patient kan of moet daar
tegen verzekerd zijn. Het basispakket is voor 
iedereen toegankelijk zonder uitsluitingen. 
Eventueel wordt het basispakket het uit
gangspunt voor een volksverzekering. 
Daarboven kan men zich verzekeren door 
een aanvullingsfonds voor ziekenfondsver
zekeringen of door zijn verzekering bij een 
particuliere verzekering uit te breiden. De tijd 
is nu rijp, daar door de stelselwijziging binnen 
de ziektekostenverzekering in principe nog 
maar twee verzekeringsvormen zijn overge
bleven. 
Een dergelijk stelsel hoeft niet te leiden tot 
een goede gezondheidszorg voor welgestel
den en een minimumzorg voor de gewone 
man. Overdaad schaadt, ook in de gezond
heidszorg. De medicalisering van de maat
schappij heeft naast de vele goede effecten 
ook de schadelijke bij-effecten getoond. Het 
zal deskundigen weinig verbazen, als een 
beheerste gezondheidszorg voor de bevol
king het gezondste zou zijn. 
In de dienstverlening boven het basispakket 
kan de privatisering en de commercialisering 
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vrij toegelaten worden. Wellicht dat men 
daar dan de voordelen van grotere creativi
teit en keuze gaat zien. De daar behaalde 
voordelen kunnen, hun waarde bewezen 
hebbend, in het basispakket worden opge
nomen. 

Conclusie 
De gezondheidszorg lijkt niet gebaat bij een 
privatisering en commercialisering. De pa
tient zal er niet minder om vragen en het 
aanbod zal hem niet goedkoper geboden 
worden. De overige invloeden op de ge
zondheidszorg: normen en waarden, politiek, 
de personeelsopbouw, de opavttingen in het 
buitenland zullen een commercialisering in 
de weg staan. 
De beheersing van de kosten binnen de 
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gezondheidszorg zal gezocht kunnen wor
den in het aanbrengen van een scheiding 
Jan primair noodzakelijke zorg en niet direct 
noodzakelijke, maar wei door velen gewen
ste, zorg. In deze laatste vorm kan commer
cialisering een plaats krijgen. 
Het bieden van een basispakket zal de ge
zondheidstoestand van de bevolking niet 
verminderen. Het toelaten van een extra 
pakket kan het ontwikkelen van nieuwe 
denkpatronen en technologieen bevorderen. 
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Sociaal-econom!sch 

Reactie op 'Solide en 
sociaal: het CDA nieuwe 
stijl' 
prof. dr. H.M. de Lange 

In het gevoerde sociaal-economische beleid van de regering 
is tot dusver geen sprake van structurale oplossingen, vindt 
De Lange. Hij reageert op het themanummer van Christen 
Democratische Verkenningen (november 1985) over de 
sociale gevoeligheid van het CDA. De Lange: de regering 
heeft een bezuinigingsbeleid gevoerd ten koste van de 
meest kwetsbare mensen in de samenleving. 

Prof. dr. H.M. de Lange (1919) is 
hoogleraar Toegepaste Sociale Eth1ek 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Het artikel 'Solide en sociaal: het CDA 
nieuwe stijl' (Christen Democratische Ver
kenningen, november 1985) eindigt met een 
krachtige aanval op de Raad van Kerken. 
Uiteraard kan ik niet spreken namens de 
Raad, maar aangezien en passant ook de 
adviseurs van de Raad ter sprake komen, 
meen ik als voorzitter van de Sectie Sociale 
Vragen wei enige opmerkingen te mogen 
maken over de argumenten, die in het artikel 
worden gebruikt om de aanval te ondersteu
nen. De stellingname van de heer Oostlan
der en mevrouw Timmerman, waarin o.a. 
vier bewindslieden ten tonele worden ge
voerd noopt tot verweer, ook omdat de kern 
van deze aanval - de Raad zou een te 
optimistisch mensbeeld hanteren - de ze
nuw raakt van het gesprek tussen de chris
tenen. 

In de discuss1e tussen het kabinet en CDA 
enerzijds en de Raad van Kerken anderzijds 
treedt een duidelijk verschil van mening naar 
voren met betrekking tot de toekomst van 
de verzorgingsstaat. De Raad staat hierin 
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niet aileen, zoals ook blijkt uit de activiteit van 
de zogeheten lnitiatiefgroep Bescherming 
en vernieuwing sociale zekerheid', waartoe 
een flink aantal CDA'ers behoort. Het is op
vallend dat in het artikel van Oostlander en 
Timmerman met geen woord gerept wordt 
over de initiatiefgroep. De aanval- ik kan het 
niet anders zien - richt zich op de Raad van 
Kerken. 

Laat ik de positieve kanten van het artikel 
voorop stellen. Er wordt nu erkend dat de 
kerken een eigen motivering hebben om 
kritsch te reageren op het beleid van het 
zittende kabinet. 'In het pastoraat komt men 
de concrete noden tegen en het is prijzens
waardig dat zij veel aandacht besteden aan 
werklozen.' lk moet er wei op wijzen dat er 
nog wat meer aan de hand is. Het gaat 
namelijk om grote groepen mensen, die zich 
thans richten tot de plaatselijke diaconieen, 
waarbij de terloops gemaakte opmerking 
dat 'mente gemakkelijk denkt over de frau
des van individueel zondige mensen' een 
bedenkelijke eenzijdige uiting is, waarvan in 
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een dubbel opzicht de bewijsvoering ont~ 

breekt. 
Hoe dan ook, de erkenning van de in het 
pastoraat geconstateerde noden is aanzien
lijk real1stischer dan het verhaal dat het gaat 
om de hobby van een paar mensen in de top 
van de kerken, die niet weten wat politiek is 
of om een paar adviseurs van de Raad, die 
'nog altijd voor de verstatelijking zijn'. 
De royale erkenning van de eigen verant
woordelijkheid van de kerken verliest veel 
van zijn glans door de opmerking dat je met 
bewogenheid de weg naar de structurele 
oplossingen niet ziet. Mijn hoofdbezwaar te
gen het gevoerde beleid is juist, dat van 
structurele oplossingen tot dusver geen 
sprake is, noch economisch, noch sociaal. 
Er is een consequent bezuinigingsbeleid ge
voerd en wei in de eerste plaats ten koste 
van de meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving. Over de noodzaak van bezui
nigingen moet nu eerst iets gezegd worden 

Het is onmiskenbaar dat in de groei-jaren bij 
ons allen niet de gedachte is opgekomen, 
dat er ook wei eens een andere periode zou 
komen. In die jaren is door aile pressiegroe
pen een beroep gedaan op het staatsbud
get en aile ministers van Financien hebben 
toegegeven. lk wil er wei op wijzen dat in 
deze jaren- waarin het CDA de belangrijkste 
partij was die het voor het zeggen had - de 
kerken in Nederland een rapport publiceer
den, waarin met grote nadruk de nadelen 
van de welvaartsideologie aan de orde ge
steld werden. lk kan mijn niet herinneren dat 
er toen (en ook later niet) ook maar met een 
woord door de partijen van het CDA op 
gereageerd is op deze studie 'Welvaart en 
welvaartsdenken'. 
In het artikel van Oostlander en Timmerman 
wordt erkend dat men ook in CDA-kringen 
te optimistisch is geweest. Nu moet de bijl 
erin. Maar de vraag is: waarin? lk ontken niet 
dat overheidstaken kritisch bekeken moeten 
worden en kunnen worden. Het lijkt mij daar
bij voor de hand te liggen, dat vooral de 
posten bekeken worden, die de relatief gun
stige positie van de midden- en hogere inko-
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mens bevoordelen (attrekposten op hypo
theken, kinderaftrekken). Het lijkt me ook 
voor de hand te liggen, dat de positie van de 
laagst-betaalden daarbij wordt ontzien. Het 
kabinet is er nimmer in geslaagd duidelijk te 
maken waarom het financieringstekort in 
hoofdzaak afgewenteld moet worden op ge
zinnen en niet op bedrijven, die hun liquidi
teitsoverschotten naar het buitenland 
brengen. 
Zander enige moeite kan daarbij worden 

' Het kabinet maakt niet 
duidelijk waarom het 
bezuinigingen afwentelt 
op de gezinnen en niet op 
de bedrijven ' 

erkend dat het stelsel van de sociale zeker
heid een aantal structurele correcties be
hoett, maar dat is iets geheel anders dan het 
verlagen van uitkeringen uit bezuinigingso
verwegingen. De argumentatie daarvoor, te 
weten de overschatting van de maakbaar
heid van de samenleving en de overschat
ting van het goede in de mens wil ik nader 
bekijken. 

De maakbaarheid 
Het lukt het CDA niet een evenwichtige en 
consistente visie te ontwikkelen op de pro
blematiek van de overheid. Nu moet de 
maakbaarheid het weer ontgelden. Uit de 
mond van de heer De Vries horen we via het 
artikel van Oostlander en Timmerman een 
zelfbeklag dat men zich met de mode had 
Iaten meedrijven door een tijdje positief te 
denken over de rol van de overheid. lk heb 
de indruk dat nu de (sociologische) mode 
weer de andere kant uitwijst, we niet meer 
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positief mogen spreken over de rol van de 
overheid. Degenen die dat wei doen en 
bljven doen, maken zich schuldig aan 
overschatting van de maakbaarheid van de 
samenleving (door de overheid dan wei te 
verstaan). Is de term 'maakbaarheid' wei zo 
bruikbaar om een heldere kijk te krijgen op 
de maatschappelijke processen? 
Nog steeds hebben de individualiserende 
tendenzen hierin de overhand. Samenle
vingsverbanden staan bij voortduring onder 
druk. De trends in arbeid en consumptie, in 
wonen en reizen, in onderwijs en ten diepste 
in de cultuur bevorderen het wegzakken van 
de verantwoordelijkheid voor elkaar. De poli
tiek-zedelijke krachten, gericht op het herstel 
van verantwoordelijkheid en gemeenschap 
zijn doorgaans te zwak om deze processen 
te keren. Het zijn deze krachten, die de 
noodzaak van de sociale zekerheid hebben 
doen ontstaan. Kinderen hebben hun 
ouders altijd kunnen bijstaan en onderne
mers de arbeiders die invalide werden. Maar 

' Het gewoon-jezelf-zijn staat 
haaks op de 
uitgangspunten van het 
christelijk geloof ' 

u1teindelijk was een AOW en een WAO nodig 
om rechten te verschaffen. Men leze ook de 
argumentatie van de Bijstandwet er nog 
maar eens op na. 
Het is uitermate oppervlakkig om over de 
overschatting van de maakbaarheid te gaan 
spreken, nu o.a. blijkt dat we toch weer 
tekort schieten in het instrumentarium om de 
werkloosheid te bestrijden. Soortgelijke dis
cussie voerde men ook in conservatief Ne-
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derland in de tweede helft van de jaren dertig 
naar aanleiding van het Plan van de Arbeid. 
In plaats van het zoeken naar een vemieuwd 
instrumentarium kondigt het CDA aan dat 
het nieuwe zit in de afbraak van het verwor
vene. Het heeft er aile schijn van dat het 
CDA terug grijpt naar de ideologie van de 
'acquisitive society', met name als er bij her
haling voor gepleit wordt de welstandsver
schillen grater te maken. De laatste twee 
jaren is het beleid hierop gericht. Oat is de 
praktijk, ondanks de fraai geformuleerde leu
ze voor een door gerechtigheid gecorrigeer
de markteconomie. Ook door het huidige 
beleid wordt onze samenleving gemaakt. In 
deze discussie is de doorslaggevende vraag 
niet hoeveel staatsmacht wil men gebruiken, 
maar waartoe? Het is daarbij de gewoonte, 
dat de overheid verantwoording aflegt; het 
omgekeerde is het geval bij de andere 
machten in de samenleving. En inplaats van 
daarop de aandacht te richten, gaat aile 
kritiek (bij voorbaat) uit naar de macht van de 
overheid. Oat is het blinde oog van het CDA. 
Door de overheid te ondermijnen (en dat is 
het effect van de zogeheten deregulering) 
groeit geen greintje meer verantwoordelijk
heid, althans niet vanzelf. Oat wil niet zeggen 
dat de door de overheid gemaakte fouten 
niet gecorrigeerd moeten worden. 
Het is daarbij ook van eminent belang dat -
erkennende dat de maatschappij onderhe
vig is aan individualiserende krachten - de 
tegenbeweging wordt verstrekt. Vo!wasse
nenvorming moet worden versterkt, en niet 
worden afgebroken. Onderwijs en vorming 
kunnen de broodnoodzakelijke krachten ge
richt op solidariteit versterken. Solidariteit 
kan immers worden geleerd. Sterker: solida
riteit moet worden geleerd nu de drift naar 
de 'ik-cultuur' sterker wordt. Het 'gewoon
jezelf-zijn' staat haaks op de uitgangspunten 
van het christelijk geloof. Maar waar staat 
het CDA? 
Versterking van solidariteit kan ook ge
schieden door in tijden van nood een appel 
te doen op de sterken om de zwakken ter 
zijde te staan en niet door de sterken sterker 
te maken en te suqqereren dat aile zwakken 
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frauderen. Loyaliteiten moeten worden ge
stimuleerd en niet worden ondermijnd door 
de ongelijkheid groter te maken. De basis op 
het beroep van de loyaliteit is het rechtsbe
sef. Op dit punt schiet het kabinet wezenlijk 
tekort. 
Ter zake van de rol van de overheid kan ook 
worden geconstateerd dat het huidige kabi
net nogal pass1ef geweest is in het voeren 
van een adequate economische politiek. 
Men heeft in hoofdzaak gekozen voor 'uit
zieken'. Het gevoig is dan wei, dat op enkeie 
sociaie-zekerheidswetten een groot beroep 
wordt gedaan (werkioosheid). 
Veien hebben daarop gewezen, o.a. ook de 
Raad van Kerken. Oat heeft niets te maken 
met de beschuidiging dat de Raad geen oog 
heeft voor de internationaie effecten, de af
wenteiing, de vaak enorme financieie conse
quenties, etc. Oat zijn meer vermoedens dan 
duideiijke argumentaties. Het zou daarbij 
ook van een zekere sportiviteit getuigen ais 
de bewindslieden erkennen dat de kapitaal
bezitters in Nederland niet voor niets 150 
miljard gulden naar het buitenland gebracht 
hebben (in een jaar) om daar hun 'heil' (= 
rendement) te zoeken. Daarover lezen we in 
het artikel van Oostlander en Timmerman 
niets, misschien ook omdat men 'met stom
heid geslagen is, als je de uitspraken van de 
Raad ziet.' 

De overschatting van het goede 
Het is verbluffend dat thans de gedachte van 
de zondighe1d ten tonele wordt gevoerd als 
argument om het stelsel van de sociale ze
kerheid onder kritiek te stellen. Het zou op 
zichzelf al overtuigender geweest zijn, als de 
bewindslieden het vraagstuk van de zondig
heid ook bij andere politieke problemen had
den genoemd, biJ voorbeeld in het RSV
debat of bij de afwikkeling van de OGEM
fraudes, of bij de nalatigheid van handelen 
ten opzichte van Zuid-Afrika, of bij de ver
traagde pas in het bestrijden van de belas
tingfraudes of in het kruisrakettendebat. Uit
gerekend als het gaat om een charge tegen 
de sociale zekerheid worden de uitkerings
gerechtigden herinnerd aan hun menselijke 
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ellende: de zondigheid. Wat ze nodig heb
ben is: 'prikkeis, soms zeifs barrieres, zonder 
die neemt de ambitie en het weerstandsver
mogen af'. Dit is niet aileen een ellendige 
theoiogie, maar ook een onvervalste liberale 
ideologie en dan nog van een slecht soort, 
want bij Thorbecke vind je dat niet. 
Wederom: ik heb er geen behoefte aan te 
ontkennen dat er een trek in het mensdom 
is, die aangeduid kan worden met zondig. 
Nog minder behoeft ontkend te worden dat 
er altijd en door iedereen fouten gemaakt 
worden en zullen worden, maar betreffende 
het mens-zijn valt er zeker nog wei wat meer 
informatie te geven. Doet men dat niet, dan 
blijft men eenzijdig en deze eenzijdigheid 
krijgt wei een zeer markant karakter als men 
juist nu - en allen maar ten aanzien van de 
sociale zekerheid - met dit argument komt. 
De geschiedenis leert dat men altijd met dit 
argument geprobeerd heeft mensen klein te 
houden en te vernederen. 
Uitkeringsgerechtigden voor hun vermeende 
zondigheid straffen in hun inkomen is een 
uiting van hoogmoed en daaruit blijkt tevens 
dat er nog meer aan de hand is dan aileen 
bezuinigingsdrift. Het is zeker een 'omlijnde 
visie op de samenleving', zoals het artikel 
vermeldt, maar het maakt tegelijk duideiijk 
waarom de Raad van Kerken zich distanti
eert van deze visie. 

Als de minister-president in ditzelfde artikel 
dan ook nog oproept tot een besef van de 
betrekkelijkheid van de politiek vanwege de 
transcedente aard van de mens, dan meen 
ik dat hieraan op het verkeerde moment en 
tegenover de verkeerde personen uiting 
wordt gegeven. Het ligt meer voor de hand 
hierover te spreken, als hij macht wil legiti
meren, bijvoorbeeld bij de motivatie van het 
plaatsen van kruisraketten. Toen deed hij 
een beroep op het 'gezonde verstand' en 
elke notie van religie was afwezig. Ten 
overstaan van gedepriveerden in de samen
leving moet het gaan over recht en onrecht 
en het valt mij zeer tegen van de heer Lub
bers dat hij ten overstaan van hen over de 
transcendentie gaat spreken. lk weet wei 
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dat het door de eeuwen heen zeer gebruike
lijk is geweest voor machthebbers. 
Het ontgaat mij ook, wat dit harde beleid te 
maken heeft met gerechtigheid, solidanteit, 
gespreide verantwoordelijkheid en rent
meesterschap. Deze woorden krijgen niet 
meer inhoud door ze voortdurend te gebrui
ken en ze dan niet in relatie te brengen met 
concrete politieke problemen. In de honder
den brieven die bij de diaconieen binnen
stromen komen deze woorden niet voor. 
Niemand herkent in het beleid van dit kabi
net iets van deze woorden en het gebruik 
hiervan laat zien, dat de kloof tussen en CDA 
en de Raad van kerken diep is. lk begrijp nu 
ook beter waarom de heer Oostlander reeds 
enkele jaren geleden schreef: 'De Neder
landse kerken kunnen als gesprekspartner 
voorlopig wei afgeschreven worden' (Chris
ten Democratische Verkenningen 1 0/82). Hij 
zag de kloof eerder dan ik. 

Slot 
De slotparagraaf van het artikel begint als 
volgt: 'Het CDA is sterk veranderd; men kan 
zeggen: de christendemocratie is weer ont
waakt'. Het veranderen wordt dus in ver
band gebracht met het ontwaken. lk kan het 
niet anders zien dan dat dit veranderingspro
ces er toe geleid heeft dat men bezig is de 
klok terug te draaien. lk ben niet de enige die 
dit constateert, het is de algemene tendens 
van vnjwel aile politieke beschouwingen. 
Op het terrein van de sociale zekerheid bete
kent dit dat het COA de verworvenheid om 
onze samenleving een hoger rechtsgehalte 
te geven in de waagschaal stelt, aile bewe-
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ringen van het tegendeel ten spijt (ik verwijs 
nogmaals naar de tekst van de lnttia
tiefgroep). In het proces van het ontwaken 
ontbreekt het element van de confrontatie 
met de slachtoffers van onze samenleving. 
Luisteren naar de slachtoffers brengt ons op 
het spoor van het christelijke handelen. lk 
citeer een belangrijke stem, nameiijk Profes
sor Weiler, die 1n Christen Democratische 
Verkenningen van mei 1985 schreef: 'Het is 
een specifieke opgave voor christenen om 
de dominantie van het economisch moment 
in de cultuur te doorbreken en waarden van 
menselijkheid centraal te stellen en te bewa
ken. Oat kan o.a. geschieden door expliciet 
de maatschappelijke en culturele marginali
teit van de zwakken in de samenleving te 
bestrijden.' 
Het is duidelijk dat ook de Raad van Kerken 
een andere keuze doet dan het CDA. Dit 
geldt - zoals bekend voor tal van actuele 
vraagstukken. Het CDA moet dan niet ver
baasd zijn, als de Raad dit tot uitdrukktng 
brengt. 



Parafrase van een 
dilemma 
mr. W.C.D. Hoogendljk 

Soe~aai-econom1sdl 

Is het beleid van de regering meedogenloos? In zijn artikel 
wekte De Lange die indruk. Hoogendijk reageert hierop: het 
meningsverschil tussen het GOA en De Lange komt voort uit 
een verschillende analyse van de werkelijkheid. Maar beiden 
zijn het in vee/ grotere mate eens, dan tot nu toe uit de 
discussie blijkt. 

'v1r. WC.D Hoogendijk (1926) IS hoofd 
van de afdeling WelziJnszaken van de 
prov1ncie Zuid-Holland 

Waar gaat het echt om 1n het sociaal-econo
mlsch beleid, inclusief de consequenties? 
In het novembernummer van dit blad is de 
uiktomst gepubliceerd van een aantal 
gesprekken met toonaangevende CDA-poli
tici over het sociaal-economisch beleid van 
de regering. De bedoeling was, voor- en 
tegenstanders van dit beleid houvast te ge
ven, opdat de discussie over de essentie van 
dit beleid voortgang zou kunnen vinden. In 
de praktijk van alledag blijkt immers, dat 
deelonderwerpen die actueel zijn de meeste 
aandacht trekken, doch dat de strateg1sche 
conceptie onbelicht blijft; niet het minst om
dat die vaak meer impliciet dan expliciet in 
de beleidsvisie van regering en opposit1e IS 

verwerkt. 
Bovenstaande vraag is des te dnngender, 
omdat die niet aileen aan de orde is in het 
treffen met de oppositie, maar ook in de 
dialoog tussen hen die zich geestverwant 
weten op grond van gemeenschappeiiJk 
aanvaarde waarden 1n het Ieven. BiJvoor
beeld het CDA en bepaalde kerkeliJke insti
tuties zoals de Raad van Kerken. De discus-
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sie verloopt onbevredigend, men schijnt el
kaar nauwelijks te kunnen raken, de dialoog 
valt uiteen in twee monologen. De punten 
van verschil blijven versluierd. 
De heer De Lange heeft de door de redactie 
doelbewust geboden gelegenheid aange
grepen om tegenover het regeringsbele1d, 
ondersteund door de fractie en de partij, zijn 
eigen visie te plaatsen. Hij doet d1t op een 
wijze die mijns inziens representatief is voor 
de gevoelens die in wijdere kring terzake 
Ieven. Wij hebben daarmee twee beelden 
van beleid naast elkaar. De vraag komt op 
ons af of het mogelijk is, recht doende aan 
de strekking van het novembernummer en 
recht doende aan het art1kel van de heer De 
Lange, beide opvattingen zodanig in beleids
dilemma's te concentreren, dat de essentie 
van de onderlinge verschillen en dat de keu
zemomenten zichtbaar worden. Dit artikel is 
een poging de aard van het meningsverschil 
scherper in beeld te krijgen. 

De wortels van de crisis 
Het gaat om principiele tegenstellingen, stel-
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lig. Maar het gaat niet minder, en daaraan 
voorafgaande, om de interpretat1e van de 
feiten. Volgens mij IS primair in geding onze 
interpretatie van de werkelijkheid. Willen wij 
in onze principiele confrontatie n1et volstrekt 
de mist 1n gaan, zoals helaas vaak gebeurt, 
dan zullen wij de volharding moeten opbren
gen om met elkaar onze analyse van wat er 
feitelijk aan de orde is uit te discussieren. 
De politici van het COA die 1n het november
nummer aan het woord komen constateren 
een ontwrichting van de samenleving die 
ondermeer blijkt in een onbeheersbaar ge
worden werklooshe1d en een onbeheersbaar 
geworden financieringstekort biJ de over
heid. B1j het optreden van het kabinet-Lub
bers steeg de werkloosheid met 15.000 per 
jaar en liep op tot 847.800 (seizoen gecorri
geerd) als hoogste stand in mei 1984. Een 
beklemmende en afschuwelijke situat1e. 
Geconfronteerd met deze zich voltrekkende 
ramp k1ezen ministers, fract1e en partij in hun 
beleid voor een prioriteit die aile andere prio
riteiten in prionteitswaarde overtreft: terug
dringen van de werkloosheid. Oat kan in hun 
visie aileen door structureel in onze samenle
ving in te grijpen, onder meer door het verla
gen van het voorzieningenniveau over de 
gehele linie; inkomens, uitkeringen, d1ensten. 
WIJ waren namelijk in Nederland met zijn 
allen op een grotere voet gaan Ieven dan wij 
ons konden veroorloven, hetgeen door de 
ingetreden recessie (en dus het ontbreken 
van verhullende situaties als gevolg van de 
economische groei) pijnlijk voelbaar werd. 
Het COA constateert dus een heilloze ont
wikkeling in de samenleving, die, indien niet 
omgebogen, tot steeds verdere ontwrichting 
leidt, met schade voor allen, maar met de 
meeste schade voor de zwaksten onder 
ons, die als gewoonlijk als eersten de gevol
gen van een u1t de hand lopende ontwikke
ling ondervinden: werklozen, uitkeringstrek
kers, gebru1kers van medische en soc1ale 
voorzieningen. 
In Nederland voltrok zich een ramp; dit is 
volgens mij de essentie van de analyse van 
het CDA bij het optreden van het kabinet
Lubbers. 
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Hoe deze analyse te beoordelen? 
Men kan die bijvallen of aanvallen, maar het 
geven van deze analyse is op zichzelf nog 
niet een onsociale daad. Het signaleren van 
ontwrichtende ontwikkelingen kan even
goed het begin zijn van een proces tot struc
turele verbetering! Aandacht voor de krach
ten die de samenlev1ng in een bepaalde 
richting stuwen heeft trouwens van ouds de 
belangstelling gehad van de christen-demo
cratie (architecton1sche kritiek op de samen
leving). Maar ook het socialisme moet zo'n 
aanpak aanspreken. Het is mijns inziens le
gitiem vanu1t deze gez1chtshoek een bepaal
de feitelijke maatschappelijke situatie te ana
lyseren. In elk geval kan men er niet van 
zeggen dat die voorb1jgaat aan de structure
le component 1n het gebeuren, zoals de heer 
De Lange aan het CDA verwijt, dunkt mij. 

De gevolgen van de crisis 
De heer De Lange is niet minder dan de 
COA-politici ontzet over de massale werk
loosheid (dat is in confesso). Maar ziJn in
gang is een andere. 
Hij begint niet met de structurele vraag, wat 
er in onze samenlev1ng mis gegaan kan ziJn 
waardoor de werkloosheid (en andere za
ken) zo onbeheersbaar uit de hand liepen; h1j 
begint vanuit een pastorale 1nvalshoe'k biJ de 
levensomstandigheden van hen die door de 
werkloosheid getroffen worden. Hij vindt het 
ongehoord dat zij die door de werkloosheid 
of door andere rampen als ziekte, afkeuring, 
echtscheiding zijn getroffen, daarenboven 
als gevolg van het regeringsbeleid (gesteund 
door het COA) gekort worden op de uitkerin
gen die zij genieten. De solidariteit brengt 
mee, dat de (tach reeds krappe) inkomens
positie van deze categorie kansarmen on
aangetast d1ent te blijven, zo interpreteer ik 
de heer De Lange. 

Het eerste dilemma 
Oit zijn de twee uitgangspos1ties. Spreken zij 
elkaar tegen, of belichten zij beide een as
pect van de sociaal-economische werkelijk
heid, z1j het ieder een ander aspect? 
aij de heer De Lange beluister ik, dat hij in 
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het regeringsbeleid de identificatie mist met 
de concrete levensomstandigheden van hen 
die door de maatschappelijke ontwikkelin
gen op een parkeerspoor zijn terecht ge
komen. 
BIJ de CDA-politici beluister ik, dat de kriti
sche kerkleiding in gebreke blijft zich in te 
Ieven in de opgave waarvoor de praktlzeren
de politicus wordt gesteld wanneer hij ge
confronteerd wordt met de weerbarstige 
maatschappelijke werkelijkheld. De kritische 

' Wie zich onttrekt aan 
onvermijdelijke 
onaangename gevolgen 
laat de werklozen in de 
~eek ' 

kerkleiding ontloopt de keuzen die de politi
cus moet maken. Wat nodig is, aldus de 
CDA-politici, dat is dat maatschappelijke 
trends worden omgebogen die de rende
mentspositie van het bedrijfsleven hebben 
aangetast en tot werkloosheid en andere 
calamiteiten hebben geleid. Maar dat 1s nu 
precies wat de heer De Lange en andere 
kritische kerkleiders niet willen, of niet aan
durven, of op zijn minst niet als noodzaak 
onderkennen, waardoor, indien hun visie ge
volgd zou worden, het in de samenleving van 
kwaad tot erger zou gaan. Hoewel zij de 
sch1jn wekken solidair te zijn met de werk
lozen en met anderen die het arm hebben, 
Iaten zijn hen in feite in de steek, door zich te 
onttrekken aan de onvermijdelijke onaange
name maatregelen gericht op het omouigen 
van ontwrichtende maatschappelijke trends; 
maatregelen die over de gehele linie, ook bij 
de lagere inkomensgroepen, voelbaar zullen 
zijn. 
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Is het regeringsbeleid ongevoelig, of IS de 
zienswijze van de heer De Lange onverant
woord? De kritische kerkleiders zijn m1jns 
inziens in dit deel van de confrontatie gehou
den hun analyse van de maatschappelijke 
trends te stellen tegenover die van de rege
ring en aan te geven welk regeringsbeleid 
inc/usief de daaruit voortkomende conse
quenties) gunstiger uitkomen belooft dan het 
gevoerde beleid. In dit opzicht blijft mijns 
inziens de kerkelijke kritiek in gebreke, zoals 
ook de heer De Lange in zijn artikel. In elk 
geval lijkt mij de kritiek niet terecht dat de 
regering, gesteund door het CDA, geen 
structurele maatregelen wil treffen. 
Wellicht kunnen wij het voorgaande ook zo 
samenvatten, dat kerkelijke organen op pas
torale motieven zich mengen in het politieke 
dispuut, maar niettemin in a-politieke uit
spraken blijven steken. Voor de politicus, die 
zich niet aan de politieke verantwoordelljk
heid kan onttrekken, knjgt dit soort uitspra
ken dan al gauw het karakter van goedkoop 
en vrijblijvend. Wat kun je er mee doen?? 

Onrechtvaardige lastenverdeling? 
Tot zover het meningsverschil over de uit
gangspositle, zoals 1k dat interpreteer. Maar 
er is nog een ander belangrijk meningsver
schil, dat eveneens is te herleiden tot een 
verschillende kenschets van de feitelijke 
werkelijkheid. 

lk grijp terug op de reeds vermelde visie van 
de heer De Lange op de beknelde positie 
van hen die aan de onderkant van de sa
menleving zich bevinden. Welke maatrege
len de regering ook treft, zo parafraseer ik de 
heer De Lange, z1j zal er zorg voor dienen te 
dragen dat de last daarvan niet op de zwak
ken maar op de sterken gelegd wordt. Wat 
in het beleid van de regering, gesteund door 
het CDA, veroordeeld moet worden, aldus 
de heer De Lange, dat is de onrechtvaardige 
verdeling van de lasten over de verschillende 
bevolkingsgroepen: de sterken komen er 
goed van af en de zwakken te slecht. 
Een overdraaglijke uitkomst voor ieder die 
de christelijke ethiek richtinggevend achtl 
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Vertekening van de werkelijkheid? 
De heer De Lange brengt hiermee een le
vensvisie in geding die heel diep wortelt in 
het christendom, zij het gelukkig niet in het 
christendom aileen. De overheid mag niet 
iedereen over een kam scheren maar dient 
te discrimineren: de zwakken ontzien en de 
lasten leggen bij de sterken. 
Deze these is op zich zelf gesteld niet voor 
tegenspraak vatbaar, maar dient richtingge
vend te zijn voor het beleid, ook binnen het 
CDA. Tot zover IS er dus geen verschil van 
mening. Het meningsverschil treedt pas op 
als de vraag aan de orde komt hoe deze 
visie in het regeringsbeleid gestalte krijgt. 
Het CDA verwijt aan de heer De Lange dat 
hij in zijn kritiek op het regeringsbeleid aan 
een aantal onmiskenbare feiten voorbij gaat, 
hetgeen zijn vis1e op de werkelijkhe1d mis
vormt. Welke zijn deze feiten? 
a. In de eerste plaats dat in het regeringsbe
leid wei degelijk en heel doelbewust selectief 
te werk wordt gegaan, door onder de velen 
die het krap hebben, aan wat genoemd 
wordt de echte minima, een beschermde, 
vrijwel onaantastbare positie te verzekeren. 
b. In de tweede plaats wordt door aile be
trokkenen er op gewezen, dat de heer De 
Lange en anderen die zijn zienswijze delen, 
een vertekend beeld geven van de positie 
van de lage inkomensgroepen. Niet bestre
den wordt dat zij het krap hebben, maar, zo 
wordt er aan toegevoegd, de uitkeringen in 
Nederland behoren intussen wei en nog 
steeds tot de hoogste van de wereld. Wij 
moeten er voor oppassen dat wij lichtvaardig 
de schijn wekken, dat wij in Nederland als 
gevolg van het regeringsbeleid door de bo
dem van het bestaansminmum gezakt zou
den zijn. Eigenlijk moeten wij het andersom 
stellen, dat het verrassend is dat wij, on
danks de recessie en ondanks het restric
tieve regeringsbeleid, nog steeds in staat zijn 
gebleken ons hoge sociale niveau in relatie 
tot de ons omringende wereld in stand te 
houden. Dit aspect blijft bij de heer De Lange 
en de zijnen systematisch buiten beschou
wing. 
c. Er wordt op gewezen dat de netto inko-
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mensverschillen tussen de minima en wat 
daar dicht boven ligt zo genng zijn geworden 
(soms zelfs geheel zijn weggevallen) dat zij 
een stagnerend uitstralingseffect op de ar
beidsmarkt hebben en daardoor in feite een 
belemmering zijn gaan vormen voor het op 
herstel van de arbeidsmarkt gerichte beleid. 
d. Tenslotte: wie zijn de zwakken? In de 
achter ons liggende periode was dat onder 
meer het bedrijfsleven! Mag dat geconsta
teerd worden zonder de stlgmatisering van 
onsociaal gedrag, zo kan de heer De Lange 
gevraagd worden? 

Het tweede dilemma 
Het CDA brengt deze feiten in geding. De 
heer De Lange gaat op deze feiten niet in, 
laat voorts de arbeidsproblematiek voor wat 
die is en concentreert zijn kritiek op de effec
ten van het beleid dat het CDA als antwoord 
op deze feiten ontwikkelt, met name voor de 
lage inkomensgroepen. Het CDA, aldus de 
essentie van zijn kritiek, is er niet op uit recht 

' De overheid dient te 
discrimineren: de 
zwakken ontzien en de 
lasten leggen bij de 
sterken ' 

te doen aan de armen door hen op te trek
ken tot het niveau van hen die er beter aan 
toe zijn, maar drukt de armen neer door de 
afstand te vergroten tot hen die op de ar
beidsmarkt en in de samenleving onbedreig
de posities innemen. Dit is zo tegengesteld 
aan wat het Evangelie zegt over de wijze 
waarop wij ons behoren te gedragen jegens 
de medemens die het moeil1jk heeft, aldus 
de heer De Lanqe, dat het onbegrijpelijk is 

117 



dat een part1j, die in haar polit1ek verwijst 
naar christelijke waarden, deze pol1tiek voor 
haar rekening durft te nemen. 
lndien wij afsluitend de visie van de heer De 
Lange op dit punt confronteren met het 
beleid van het CDA, dan denk ik dat menig
een, net als ik zelf, in de beschouwingswiJze 
van de heer De Lange herkent het oprecht 
meeleven met diegenen die het in 6nze 
maatschappij moeilijker hebben dan ande
ren. En ontbering is slechts in grenssituat1es 
een absoluut begrip; meestal is het een rela
tief begrip, een vergelijking tot de wereld om 
ons heen. Welnu, ondanks de hoge levens
standaard in Nederland in vergelijking met 
de ons omringende Ianden, is er relatief na
tuur!ijk sprake van ontbenng bij velen. 
Maar...... dat is slechts een kant van de 
zaak. De vraag IS, welke mogel1jkheden de 
politiek heeft om hierin ten gunste verande
ring aan te brengen. De CDA-politici zeggen 
dat de weg daartoe niet is de verhoging van 
de uitkeringen (en 1n het algemeen van de 
inkomsten) van de huidige generatie achter
blijvers, maar in het orde op zaken stellen, 
waardoor de vitaliteit en de weer
standskracht van het gehele maatschappe
lijk-economische gebeuren verhoogd wordt 
en - op termijn - iedereen daarvan op een 
vanzelfsprekende manier meeprofiteert. Tot 
zo lang ontkomen wij er n1et aan dat leder
een de pijn voelt van de onvermijdelijk ge
worden saneringsoperatle, 66k de lagere in
komens, met dien verstande dat zij die wer
kelijk op een minimum uitkomen naar de 
maatstaven van onze maatschappij, respec
tievelijk zij die als langdurig werkloze of an
derszins gehandicapte werkelijk in marginale 
situaties terecht komen, een speciale be
scherming ontvangen. 
In het dispuut met de heer De Lange wordt 
dan de vraag: is dit zoals hij suggereert een 
medogenloos bele1d, ontdaan van chnstelij
ke inspiratie en christelijke waarden, waarin 
de zwakke de prijs moet betalen van het 
herstel van de ontwrichting als gevolg van 
ons aller te rijke levenswijze in het verleden, 
of zijn de politici krachtens eigen verant
woordelijkheid gehouden aan de gehele sa-
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menleving een gedisciplineerde versobering 
op te leggen als investering voor de toe
komst? 
Deze vraag kan mijns inziens slechts beant
woord worden, indien de consequenties van 
de verschillende benaderingswijzen mede in 
de beschouwing worden betrokken. Het 
CDA stelt, dat zonder de maatschappelijke 
discipline en versobering, de ramp 66k en 
met name voor de kansarmen, aileen maar 
grater wordt. De heer De Lange gaat in zijn 

' De Lange gaat voorbij aan 
de vraag of zonder 
versobering de ramp voor 
de kansarmen aileen maar 
grater wordt ' 

analyse aan deze vraag voorbij. T egenover 
zijn kritiek op het CDA zou aan hem de vraag 
gesteld kunnen worden, of handhaving van 
het inkomensniveau van de lage 1nkomens, 
bij de zichtbare vermindering elders (ambte
naren, beambten, zelfstandigen) naar z1jn 
oordeel er toe bijdraagt de sociaal-economi
sche impasse in onze samenleving te door
breken. In het novembernummer heeft de 
minister van Sociale Zaken gezegd, dat be
strijding van de werkloosheid voor hem een 
hogere prioriteit heeft dan het handhaven 
van de koopkracht (inclusief de koopkracht 
van de lage inkomens). Dit is dunkt mij op 
zichzelf geen onsociale benadering. Ook in 
de op de christelijke ethiek georienteerde 
visie van de heer De Lange kan handhaving 
van de koopkracht mijns inziens niet het 
eerste en het laatste woord zijn. 

Anders gezegd: voor ons is niet aileen van 
belang welk pastoraal antwoord gegeven 
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moet worden op de maatschappelijke pro
blematiek, maar ook welk politiek antwoord 
daarop gegeven moet worden. Zouden dit 
niet weer de twee kanten kunnen zijn van 
hetzelfde probleem? 
lk herinner mij in dit verband een opmerking 
van de minister van Sociale Zaken in het 
novembernummer, dat een bewindsman, die 
met voile overtuiging in de huidige constella
tie het sociaal-economisch beleid uitvoert, in 
verlegenheid kan komen wanneer hij gecon
fronteerd wordt met de gevolgen van dit 
beleid in de conrete micro-situaties van de 
individuele levensgemeenschappen. Oeze 
spanning is er; Iaten wij de zaak niet mooier 
voorstellen dan die is. Wij zijn naar mijn 
mening ook verplicht te Iaten merken dat wij 
deze spanning voorvoelen, omdat wij anders 
onrecht zouden doen aan diegenen die -
ondanks aile macro-vertogen - toch in hun 
micro-situatie het echt moeilijk hebben en 
soms nauwelijks weten hoe het hoofd boven 
water te houden. Dit solidariteitsmoment 
mag niet ontbreken. Maar welke zijn voor de 
politiek, met erkenning van dit spannings
veld, de mogelijkheden in de micro-situaties 
individueel of collectief meer te doen dan 
thans geschiedt? Op een wijze die de sane
ringsoperatie niet in gevaar brengt, waardoor 
ieder van de regen in de drup zou komen? 
Ook de heer ue Lange wijst een kant van de 
medaille aan, maar geeft niet aan hoe de 
twee kanten van de medaille met elkaar in 
harmonie te brengen. Het is de moeite 
waard, wij zeiden het reeds in het november
nummer, daarop creatief door te denken. 
Maar daartoe is voorwaarde dat de span
ning gevoeld wordt, aan de kant van de 
regering en het COA, maar 66k aan de kant 
van de heer De Lange en aan de kant van de 
kritische kerkleiders. 

Theologie en politiek 
De dilemma's zijn zoals uit het voorgaande 
blijkt mijns inziens geconcentreerd in de 
analyse van de maatschappelijke werkelijk
heid en het type antwoord dat w1j menen op 
deze werkelijkheid te moeten geven. Oat is 
in de discussie veel belangrijker dan de visie 
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op de overheidstaak en de maakbaarheid 
van de samenleving. lk heb het vermoeden 
dat wij in dat opzicht, als wij niet gebiolo
geerd worden door onze actuele politieke 
verschillen, in veel grotere mate met elkaar 
eens zijn dan tot nu toe uit de discussie 
blijkt. 
De heer De Lange en het COA constateren 
immers beiden onvolkomenheden in de sa
menleving. Oat zal in ons beider visie loch 
wei op een of andere manier met de zonde 
die in de wereld is gepenetreerd te maken 
hebben. Wij proberen beiden, zowel in de 
micro- als 1n de macro-verhoudingen, ons 
daar niet bij neer te leggen, maar er iets aan 
te doen. Wij beseffen beiden dat wij noo1t 
een ideale samenleving blijven kunnen op
richten (maakbaarheid), maar zijn tegelijk 
naar ik aanneem beiden van oordeel dat wij 
desalniettemin wei degelijk over het vermo
gen beschikken bevnjdend in de samenle
ving in te grijpen, recht doende aan degenen 
die onrecht lijden, niet het minst met de hulp 
van de overheid. Terwijl wij loch ook beiden 
er weet van hebben dat ook de mogelijkhe
den van de overheid beperkt zijn en dat wij 
er verstandig aan doen van de overheid niet 
te veel te verwachten. Volgens mij ligt de 
essentie van de tegenstellingen niet in deze 
theologisch-fi!osofisch-dog matische sfeer. 
De essentie ligt in de analyse van de werke
lijkheid, zij het dan dat deze analyse aitijd een 
subjectieve interpretatie is op basis van onze 
daaraan voorafgaande v66ronderstellingen, 
op basis van onze maatschappijvisie. In zo
verre is de visie op de overheidstaak, de 
maakbaarheid van de samenleving natuurliJk 
wei relevant en waard om geexpliciteerd te 
worden. Maar toegesp1tst op de probleem
stelling: wat is er in onze samenleving, niet uit 
het gezichtspunt van het pastoraat, of van 
de theologie, maar uit het gezichtspunt van 
de overheid en van de burger echt in essen
tie aan de orde? En welke zijn de mogelijk
heden daarop als overheid een e1gentijds, 
sociaal verantwoord, antwoord te geven? 

Aangezien de maatschappij niet statisch is, 
maar altijd in ontwikkeling, aangezien de ant-
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woorden altijd tijdsbepaald zijn en gegeven 
worden naar het inz1cht van het moment, 1s 
het de moeite waard hiermee onrustig bezig 
te blijven. Ook door confrontatie met diege
nen die, met een beroep op de gemeen
schappelijke christelijke ethiek, politiek ande
re wegen te gaan. 
De lezer heeft in dit blad thans zelf materiaal 
in handen om z1ch een oordeel te vormen 
wat de kern is van het meningsverschil dat 
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de partijen verdeelt. Laten wij proberen de 
monologen te verheffen tot vruchtbare dialo
gen, welk beleid de sociale opdracht van de 
politiek het beste recht doet. 
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De ambivilantie van het 
bevolkingsbeleid in 
Nederland 
prof. drs. GAB. Frinking 

Het is dringend noodzaketijk een einde te maken aan de 
voortgaande dating van de vruchtbaarheid van de bevotking. 
Oft schrijft prof. drs. G. A. B. Frinking, demograaf te Titburg. 
De overheid zou een actievere rot moe ten speten om het 
zicht op een stationaire bevotking te houden. 

Prof drs G A. B. Frink1ng (1939) 
IS hoogleraar Demograf1e aan de 
Kathol1eke Hogeschool Tllburg. 
HIJ 1s lid van de Emlgratie-
comm iss1e van de SER en 
bestuurslid van de Nederlandse 
Gezinsraad 

In Nederland werden in 1984 ongeveer 
175.000 kinderen geboren. Dit is veel te 
weinig om op termijn een dalende bevolking 
te voorkomen. Slechts een snelle en forse 
stijging var, het aantal geboorten - eventueel 
in combinatie met een positief migratiesaldo 
- zou een ommekeer in deze ontwikkeling 
teweeg kunnen brengen. De kans hierop is 
echter gering, ondanks het fe1t dat het bevol
kingsbeleid van de Nederlandse regering 
(nog steeds) gericht is op het bereiken van 
een statlonaire bevolking. Tot nu toe is een 
actief beleid achterwege gebleven, ook al 
omdat men een spontane stijging van het 
geboortecijfer niet geheel kon uitsluiten. Met 
de publikatie van een nieuwe CBS-prognose 
is echter opnieuw duidelijk geworden dat 
een dergelijke ontwikkeling uiterst onwaar
schiJnlijk is. 1 De regering staat nu voor de 
keuze: of ze tracht door een pronatalisatisch 
beleid haar doelstelling van een stationaire 
bevolking te realiseren of ze besluit de ingrij
pende maatschappelijke gevolgen van een 
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dalende bevolking in haar beleicJ ~e ve~d'2-
conteren. Wachten kan niet rncocr. 

lnternationale dimensie 
De daling van het geboortenc1jfer voltrek~ 
zich niet aileen in ons land. Het is een dlge
meen verschijnsel in de gehele westerse we
reid. Deze daling hangt hoofdzakel1jk samen 
met de vermindering van de vruchtbaarheid, 
d.w.z. de verhouding tussen het aantal ge
boorten en het aantal vrouwen in de vrucht
bare leeftijd. Zo is momenteel in het meren
deel van de Ianden van de Europese Ge
meenschap de vruchtbaarheid zo laag dat 
de vervanging van oudergeneraties door kin
dergeneraties n1et meer verzekerd is. Met 
het huidige sterfteniveau dient elke vrouw 
gemiddeld ongeveer 2,1 kind voort te bren
gen wil er sprake zijn van evenwicht tussen 
de verschillende generaties. In vier Ianden 
van de gemeenschap bedraagt de vrucht-

1) CBS: U1tkorT1sten en prognose 1984. Maandstatistiek 
van de bevolking. jrg. 33. no. 4. biz 13-28 
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baarheid 1 ,5 of minder (West-Duitsland, De
nemarken, Luxemburg en Nederland), twee 
Ianden hebben een niveau van ongeveer 1 ,6 
(Belgie en ltalie), terwijl in het Verenigd Ko
ninkrijk en Frankrijk de vruchtbaarheid zich 
schijnt te stabiliseren rond 1 ,8 kind per 
vrouw. Slechts lerland bevindt zich boven de 
grens van 2,1 en in Griekenland is het 
vruchtbaarheidsniveau net voldoende om de 
vervanging van opeenvolgende generaties 
te garanderen. 

Nu kunnen deze cijfers, die betrekking heb
ben op de vruchtbaarheid in de Jaren tachtig, 
onderhevig zijn aan schommelingen van tij
delijke aard en derhalve een vertekend beeld 
geven van de feitelijke situatie. Beter is dan 
ook om de vruchtbaarheid van generaties 
als maatstaf te nemen. Voor vrouwen die in 
1985 de leeftijd van 35 jaar hebben bereikt, 
d.w.z. de generatie 1950, en hun vrucht
baarheid reeds voor een groot gedeelte heb
ben gerealiseerd kan met voldoende zeker
heid het kindertal worden vastgesteld. Maar 
ook deze gegevens Iaten zien dat 1n vrijwel 
aile E.G.-Ianden de vruchtbaarheid onder 
het vervangingsniveau zal uitkomen. Voor 
vrouwen geboren na 1950 zal het gemiddeld 
kindertal naar aile waarschijnlijkheid nog la
ger zijn. Recente schattingen, waarbij de 
marge van onzekerheid niet grater is dan 
10%, wijzen op een zeer lage vruchtbaar
heid: in sommige Ianden ongeveer 25% on
der het verangingsniveau. Tot die Ianden 
behoort ook Nederland. 

De vruchtbaarheid in Nederland 
De daling van de vruchtbaarheid vertoont in 
ons land een aantal opmerkelijke aspecten. 
Ten aanzien van het rangnummer van de 
geboorte z1jn grote verschillen te bespeuren. 
Steeds meer echtparen blijven kinderloos. 
Gezinnen met meer dan drie kinderen wor
den schaars. Vrij stabiel bl1jft daarentegen 
het aantal paren dat tot een gezin met (min
stens) twee kinderen besluit. Een du1delijk 
breukvlak wordt gevormd bij de overgang 
van het tweede naar het derde kind. In rela-
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tief korte tijd is het aantal gezinnen waarin 
een derde kind wordt geboren met ongeveer 
de helft verminderd. 

Veranderende opvattingen en gedragingen 
rondom huwelijk- en relatievorming hebben 
eveneens de vruchtbaarheid be1nvloed. Se
dert het begin van de jaren zeventig worden 
steeds minder (eerste) huwelijken gesloten. 
Tegelijkertijd komt het samenwonen op. Uit 

' Vrij stabiel blijft het aantal 
paren dat tot een gezin 
met twee kinderen besluit ' 

recent (1982) CBS-onderzoek bleek dat van 
de 25- tot 29 jarige vrouwen reeds 25% v66r 
het huwelijk had samengewoond. 2 De nog 
immer voortdurende daling van van het aan
tal (eerste) huwelijken doet vermoeden dat 
de aantrekkelijkheld van het samenwonen, 
voorlopig nog als verkennende fase v66r het 
huwelijk, nog niet voorbij is. De snelle ver
spreiding van het (ongehuwd) samenwonen 
heeft inmiddels een toename van het aantal 
buitenechtelijke geboorten teweeg gebracht, 
zij het dat deze toename veel minder sterk is 
dan de stijging van het aantal samenwonen
de paren. Het kindertal van deze paren is in 
Nederland aanzienlijk geringer dan dat van 
gehuwde paren. Of dit ook in de toekomst 
zo blijft, is moeilijk te voorspellen. Wei kan 
worden gesteld dat het huidige lage geboor-

2) CBS Onderzoek gezinsvorming 1982. Verantwoording 
en Uitkomsten. ·s-Gravenhage, Staatsuitgevenj. 1984. 

Chnsten Democratische Verkenn1ngen 3/86 



Soc1aal-cultureel 

tencijfer mede het gevolg is van het feit dat 
een groot aantal jongeren op dit moment 
niet voor het huwelijk maar voor het samen
wonen kiest en - voorlopig althans - van 
kinderen afziet. 
De vraag naar het exacte kindertal, dat in de 
nabije toekomst kan worden verwacht, is 
moeilijker te beantwoorden dan het aange
ven van de grenzen waarbinnen de vrucht
baarheid zich naar aile waarschijnlijkheid zal 
bewegen. Zo is het in dit verband belangrijk 

' Doorstroming en 
promotiekansen 
voor jongeren zullen 
drastisch 
verminderen ' 

te weten of een spontaan herstel van de 
vruchtbaarheid in het verschiet ligt. Volgens 
de meest recente CBS-prognose is dit zeer 
onwaarschijnlijk. Het CBS komt tot deze 
uitspraak op grond van een zorgvuldige be
schouwing van aile factoren die van invloed 
zijn op de huidige ontwikkeling van de 
vruchtbaarheid. 31 Bij de berekeningen over 
de toekomsige bevolkingsgroei na 1985 
gaat het CBS uit van een blijvend laag kin
dertal, varierend van 1 ,3 tot 1, 7 kind per 
vrouw. Deze aantallen zullen voor het eerst 
worden bereikt voor de in 1970 geboren 
vrouwen. lmpliceert de bovengrens dat de 
vruchtbaarheid van vrouwen geboren tussen 
1950 en 1970 constant zal blijven, de onder
grens betekent dat ruim een derde van de 
vrouwen kinderloos zal blijven. Bij het lage 
alternatief (1 ,3 kind per vrouw) kan worden 
opgemerkt dat dit niveau al geruime tijd in de 
Bondsrepubliek voorkomt en derhalve niet 
ontsproten is aan te grote verbeeldings-

Christen Democratische Verkenningen 3/86 

kracht van de prognosemakers. 

Enkele gevolgen 
De gevolgen van de te verwachten lage 
vruchtbaarheid voor de toekomstige om
vang en samenstelling van de bevolking zijn 
door het CBS ook in kaart gebracht. Tot het 
jaar 2000 verandert er nog maar weinig. 
Door de relatief jonge leeftijdsopbouw van 
de bevolking zal het inwonertal nog iets toe
nemen. Het aandeel van de jongeren zal 
daarentegen gaan dalen. Tenslotte rnoet re
kening worden gehouden met een grater 
percentage ouderen in de bevolking. 
In vergelijki ing met de periode v66r het jaar 
2000 zijn de verwachte veranderingen in 
omvang en samenstelling van de bevolking 
na 2000 veel ingrijpender. Dit komt voorna
melijk orndat het groeibevorderend effect 
van de leeftijdsopbouw dan is uitgewerkt. 
Als gevolg van de doorstroming van om
vangrijke naoorlogse geboortengeneraties 
zal het aantal bejaarden in het begin van de 
volgende eeuw fors oplopen. Niet uitgeslo
ten is, dat een kwart van de bevolking tot 
deze categorie zal behoren. 
Goed gedocumenteerde kennis omtrent de 
maatschappelijke gevolgen van een blijvend. 
geringe vruchtbaarheid in de westerse we
reid ontbreekt nagenoeg. Verschillende re
denen zijn hiervoor te noemen. Allereerst 
moet gewezen worden op het feit dat het 
perspectief van een dalende bevolking van 
recente datum is. Daarnaast is het niet een
voudig betrouwbare uitspraken te doen over 
de samenhang tussen dernografische en 
maatschappelijke verschijnselen, vooral 
wanneer belangrijke culturele, sociaal-eco
nornische en technologische veranderingen 
op til zijn. In een dergelijke situatie kan men 
slechts onder bepaalde voorwaarden, n.l. 
indien aile andere omstandigheden gelijk blij
ven (de ceteris paribus clausule) enig inzicht 
verwerven omtrent de maatschappelijke ge-

3) CBS: Bevolkingsprognose 1984: hypothesen betreffen
de de geboorte. Maandstatistiek van de bevolk~ng, jrg. 
33, no. 8, biz, 28-46. 
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volgen van demografische ontwikkelingen. 
Met deze restrictie in gedachten tekenen 
zich op een aantal gebieden de volgende 
problemen af als gevolg van een dalende 
bevolkinq: 
- inkrimping van onderwijsvoorzieningen: 

fusie en opheffing van onderwijsinstellin
gen alsmede hoge werkloosheid in het 
onderwijs door toenemende overschotten 
aan leerkrachten zullen onvermijdelijk zijn; 

- sterke veroudering van de werkende be
volking: doorstroming en promotiekansen 
van jongeren zullen drastisch vermin
deren; 

- toeneming van de collectieve lasten: ho
gere uitgaven voor AOW, gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening 
ten behoeve van groeiende aantallen be
jaarden. 

Het is op voorhand niet uit te sluiten dat de 
samenleving, mits goed voorbereid, deze 
nieuwe uitdaging weet te beantwoorden. 
Wei kan men de vraag stellen of de hiervoor 
noodzakelijke vernieuwing en flexibiliteit op
gebracht kunnen worden door een bevol
king die zelf niet meer in staat is om haar 
eigen voortbestaan te garanderen. 

Een stationaire bevolking 
Bij herhaling hebben de huidige en de vorige 
regeringen verklaard dat het bereiken van 
een stationaire bevolking een belangrijke 
doelstelling van het bevolkingsbeleid is, zij 
het dat men over de omvang van een derge
lijke bevolking geen exacte uitspraken heeft 
gedaan. Deze zienswijze is ingegeven door 
de aanbevelingen van de Staatscommissie 
Bevolkingsvraagstuk die de regering in 1 977 
over het te voeren bevolkingsbeleid van ad
vies heeft gediend. Een van de voornaamste 
beleidsaanbevelingen van de commissie 
had betrekking op een zo spoedig mogelijke 
beeindiging van de bevolkingsgroei, waarbij 
voor de korte termijn een laag niveau van de 
vruchtbaarheid acceptabel werd gevonden. 41 

Niet geheel duidelijk is het tijdstip waarop de 
vruchtbaarheid weer zou moeten gaan stijgen 
naar een niveau dat voor een stationaire 
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bevolking noodzakelijk is. In het rapport van 
de Staatscommissie is sprake van een mid
dellange termijn. In het (latere) standpunt van 
de regering wordt een termijn van tien tot 
vijftien jaar genoemd waarna het kindertal 
opnieuw zou moeten toenemen. Belang
rijker dan het exacte tijdstip van het herstel 
van de vruchtbaarheid is echter de vraag of 
dit ook werkelijk zal plaatsvinden. De com
missie was van mening dat 'de vruchtbaar
heid te zijner tijd spontaan een stijging zal 
ondergaan.' Door een dergelijke verwach
ting uit te spreken behoefde de commissie 
zich niet uit te Iaten over eventueel te nemen 
geboortebevorderende maatregelen indien 
onverhoopt de vruchtbaarheid toch op een 
laag peil zou blijven. Ook de in 1977 inge
stelde lnterdepartementale Commissie Be
volkingsbeleid nam met betrekking tot het 
(spontaan) herstel van de vruchtbaarheid 
eenzelfde standpunt in. Zij voegde er echter 
aan toe dat 'voor het geval dit (herstel) niet 
gebeurt onderzocht zou kunnen worden 
welke beleidsmaatregelen voor de bevolking 
aanvaardbaar zijn om aan de gewenste de
mografische ontwikkelingen bij te dragen' .5' 

In het debat over het regeringsstandpunt 
inzake het bevolkingsvraagstuk, dat in het 
najaar van 1 983 met de vaste commissie 
voor het wetenschapsbeleid werd gevoerd, 
bleek dat de Nederlandse overheid een te
rughoudend beleid inzake de geboortenont
wikkeling voorstaat. Ook in 1 984 heeft de 
regering, bij monde van minister Deetman, 
nog eens verklaard geen expliciete bevol
kingspolitiek, gericht op be'1nvloeding van 
de vruchtbaarheid, te willen formuleren. Wei 
achtte ze onderzoek naar de be'(nvloed
baarheid van demografische processen ge
wenst.61 Uit deze verklaring kan men afleiden 
dat de regering, ondanks haar eerder inge
nomen standpunt, met betrekking tot een 

4) Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk: Bevo!kmg en 
Welzijn in Nederland, Den Haag, 1977. 

5) Geciteerd uit: Heeren, H.J .. Bevolkingsgroei en bevol
kingsbeleid in Nederland. Utrecht. 1985, biz. 153. 

6) Bronsema, H.J .. Bevolkingsbeleid in nieuw pers pectief. 
Oemografie, no. 52, juni 1984, biz. 3. 
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van de hoofdlijnen van het te voeren bevol
kingsbeieid, een uiterst passieve houding in
neemt. Men ontkomt niet aan de indruk dat 
de autonome ontwikkeiing van de vrucht
baarheid ais een gegeven wordt geaccep
teerd. Nu is het niet geheel uitgesloten dat 
de bestuurbaarhe1d van demografische pro
cessen zo gering is dat er niets anders over 
blijft de uiteindeiijke ontwikkelingsgang van 
de bevoiking maar ais een voidongen feit te 
aanvaarden. Dit betekent dan wei dat men 
het perspectief van een daiende bevolking 
ais een onafwendbare toekomst onder ogen 
zai moeten zien. Of een dergelijke koersve
randenng van het bevolkingsbeieid onvermij
delijk is hangt in iaatste instantie af van de 
effectivite1t van een pro-nataiistisch beieid. 

Is een dalende bevolking onafwendbaar? 
Het is gebruikeiijk om tot bevolkingsbeieid te 
rekenen zowel maatregeien die expiiciet ge
richt zijn op be1nvioeding van demografi
sche processen, i.e. de vruchtbaarheid, ais 
maatregelen die niet primair een demografi
sche doeisteliing hebben maar die wei het 
reproduktief gedrag be1nvioeden. Leeuw 
heeft in zijn zeer verheiderende studie naar 
theorieen over reproduktief gedrag de voi
gende indeling van beleidsmaatregelen on
derscheiden: 
a) beieid dat een invioed kan uitoefenen op 

reproduktief gedrag via informatiever
spreiding en vooriichting; 

b) beieid dat via aansporing tot gedrag, dat 
concurreren kan met het krijgen van kin
deren, invioed kan uitoefenen; 

c) beieid dat via het scheppen van infra
structurele voorzieningen ten behoeve 
van kinderopvang een invioed kan uitoe
fenen op vruchtbaarheidsgedragn 

Of bepaaide maatregeien ook werkelijk het 
beoogde effect, d.w.z. een stijging van de 
vruchtbaarheid, veroorzaken hangt af van de 
theorievorming die aan het te voeren beleid 
ten grondsiag ligt. Eenduidige uitspraken zijn 
hiervoor niet voorhanden. Uit het onderzoek 
van Leeuw biijkt wei dat de effektiviteit van 
de meeste maatregelen beperkt is. De au
teur voeqt er evenwel onmiddellijk aan toe 
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dat zijn onderzoeksmateriaal verre van vol
maakt was. Aan zijn bevind1ngen kunnen 
derhalve geen definitieve conclusies worden 
verbonden. 
Zonder naar voiiedigheid te streven zou de 
impiementatie van een pro-natatiistisch be
leid gericht kunnen worden op de volgende 
aspecten: 
a) vooriichting over de maatschappeiijke 

gevolgen van de te verwachten demo
grafische ontwikkeiing; 

b) uitbreiding van voorzieningen en facilitei
ten ten behoeve van de verzorging en 
opvoeding van kinderen; 

c) substantiele tegemoetkoming in de kos
ten van kinderen; 

d) het doorlichten van bestaande wetgeving 
op onbedoelde en ongewenste vrucht
baarheidsinvioeden; 

e) het zoveei mogelijk vermijden van maat
regeien met sterke anti-natalistische ef
fecten die uit hoofde van niet-demografi
sche doeistellingen worden overwogen. 

Oat in de Nederiandse samenieving de indi
viduele vrijheid om zelf het aantal kinderen te 
bepaien voorop staat en dat elke vorm van 
dwang om deze vrijheid in te perken verme
den moet worden, behoeft geen verdere 
toeiichting. In het aigemeen kan gesteid 
worden dat de implementatie van een pro
nataiistisch beleid vereist dat zij in brede 
kringen die bepaaide verworvenheden van 
de hedendaagse samenieving, waarin de in
dividueie ontplooiing een belangrijke piaats 
inneemt, op de tocht zet. Daarnaast mag 
nog eens herinnerd worden aan het feit dat 
het hand haven van het numerieke evenwicht 
tussen opeenvoigende generaties uiteinde
lijk een zaak is van maatschappelijke solida
riteit, die on ook over de grenzen van de 
huidige tijd heen moet aanspreken. 

Tot slot 
Gelet op het standpunt van de regering om 
op termijn te streven naar een situatie waar-

7) Leeuw, F.L .. Bevo!kingsbele!d en reproduktief gedrag. 
Dissertatie, Le1den, 1983. 

125 



bij de omvang en samenstelling van de be
volking nagenoeg constant zal zijn, een 
standpunt dat eind 1985 nog eens uitdruk
kelijk is herhaald81 , is het nu dringend nood
zakelijk om te trachten aan de voortgaande 
daling van de vruchtbaarheid een eind te 
maken. In dit verband mag nog eens herin
nerd worden aan het feit dat er geen enkele 
aanwijzing bestaat voor een spontaan her
stel van de vruchtbaarheid en dat voorts vrij 
algemeen wordt aangenomen dat het ge-

' Pro-natalistisch beleid zet 
hedendaagse 
verworvenheden op de 
tocht ' 

middeld kindertal op een laag niveau zal 
blijven. 
Door sommigen is betoogd dat een statio
naire bevolking ook door immigratie bereikt 
zou kunnen worden. Volgens Heeren zou 
een immigratie-overschot van ongeveer 
25.000 per jaar onvoldoende zijn om op de 
lange duur dit doel te realiseren 91 De regering 
heeft evenwel meerdere keren verklaard dat 
'Nederland geen immigratieland mag wor
den'. 10

' Een beleid, gericht op mas sal toe
stroming van buitenlanders zou zeer waar
schijnlijk ook op weinig steun van de Neder
landse bevolking kunnen rekenen. Uit on
derzoek naar meningen en opvattingen over 
aspecten van het bevolkingsvraagstuk blijkt 
dat de helft van de bevolking een uitgespro
ken negatieve mening over het toegenomen 
aantal buitenlanders heeft, terwijl een tame
iijk groot deel van hen vindt dat er sprake is 
van een groot maatschappelijk probeem. 11

' 

Bevordering van immigratie als instrument 
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van bevolkingsbeleid verdient dan ook, me
de gezien de hiermee gepaard gaande inte
gratie problematiek, geen serieuze overwe
ging. 
Samenvattend komen we tot de conclusie 
dat de overheid een actievere rol zou moe
ten spelen om het zicht op een stationaire 
bevolking te behouden. Teneinde de neer
gaande lijn in de ontwikkeling van het kinder
tal om te buigen dient het beleid van de 
overheid verder te gaan dan aileen het 
scheppen van voorwaarden 'gericht op de 
vergroting van de combinatie mogelijkheden 
van verzorgende taken en betaalde arbeid', 
zoals de regering onlangs heeft voorge
steld.121 In concreto betekent dit onder meer 
dat aan ouders een hogere tegemoetkoming 
voor de kosten van kinderen wordt toege
kend. Het bedrag aan kinderbijslag dat mo
menteel voor het eerste kind wordt uitge
keerd is, vooral voor de lagere inkomens
groepen, volstrekt onvoldoende om in een 
redelijk deel van de uitgaven te zoorzien. 
Het is te betreuren dat het recente rege
ringsstandpunt inzake het bevolkingsvraag
stuk slechts tot herbezinning over het tot nu 
toe gevoerde non-interventiebeleid oproept. 
Opnieuw wordt hierdoor de ambivilantie van 
het huidige bevolkingsbeleid bevestigd. 

8) Tweede Kamer der Staten-Generaal: Bevolkingsvraag
stuk. 15552, nr. 10, 1985. 

9) Heeren, H.J .. Vraagstukken van bevolkingsbeleid in Ne
derland. Bevolkmg en Gezm, 1985, no. 1, biz. 41-50 

1 0) Zie 9), biz. 46 
'1) Rozendal, P.J. et al .. Het bevolkingsvraagstuk in de 

}aren '80: opvattingen over overheidsbeleid. Voorburg, 
1985, biz. 50 

12) Zie 8), biz. 12. 

Christen Democratische Verkenningen 3/86 



Boekbesprek1ng 

De memoires van een 
intens levend Europeaan 

ill1 
STANDPLAATS 

&rJrll LIM 
drs. A.M. Oostlander 

'Standplaats Europa. Memoires van een christen
democraat'; door dr. K.J. Hahn. DeHaan (Unieboek bv), 
Weesp, 1984. Prijs f 24, 50. Dit boek wordt besproken door 
drs. AM. Oostlander, directeur van het Wetenschappelijk, 
lnstituut voor het CDA. 

W1e enigszins thuis is in de wereld van de 
internationale christen-democratie kent dr. 
Karl J. Hahn, voor de vrienden Henne Hahn, 
de voormalige adjunct-secretaris-generaal 
van Christen-Democratische lnternationale. 
Deze ambtsaanduiding associeert men niet 
direct met de levendigheid en hartelijkheid 
van de schrijver van het boek 'Standplaats 
Europa'; de memoires van een intens levend 
Europeaan. Henne Hahn heeft zijn vele 
vrienden hiermee een grate dienst bewezen, 
omdat de verhalen van en over hem hierdoor 
in een samenhang zijn gekomen die een 
beter begrip van zijn persoon en van de 
diepgang van zijn opvattingen mogelijk 
maakt. Voor wie Hahn kent is dit boek een 
document humain van een begaafd mens 
die diverse grate persoonlijkheden van nabij 
heeft meegemaakt in een periode waarin het 
aankwam op het doen van historische keu
zen en op karakter. 
'Standplaats Europa' is het relaas van een 
bohemien in de geografische en culturele 
betekenis van het woord. Geboren in een 
staat waarin diverse naties met elkaar sa-
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men leefden heeft hij de felxibiliteit van geest 
en de openheid voor andere culturen die 
hem zo zeer geschikt maakten om een mo
dei-Europeaan te zijn. 
Tsjechische, Duitse en Joodse cultuur waren 
van meet af aan voedingsbodem voor zijn 
levenshouding. Door het verraad van Mun
chen en wat daarop volgde moest hij en zijn 
vrouw hun vaderland verlaten. Zo kwam hij, 
op weg naar Amerika, in Nederland aan. 
Daar zou hij voorlopig blijven. Amerika werd 
niet gehaald; Europa zou Hahns werkterrein 
worden. 

Zweftocht 
Het boek beslaat de periode na de 1 e We
reldoorlog tot heden, een zwerftocht van 
Karlsbad via Nederland naar Rome. Hoe 
blijft iemand geestelijk overeind tijdens zo'n 
geografische, maar vooral culturele odys
see? Voor Hahn en zijn vrouw is, naast de 

· steun die zij elkaar gaven, vooral het vermo
gen tot filosofische analyse en een verdiept 
geloof daarbij van groat belang geweest. 
We treffen in zijn boek interessante analyses 
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aan van het culturele en religieuze klimaat 
zoals hij dat in Bohemen, Nederland en ltalie 
aantrof. Tal van grote figuren worden be
schreven, van Jan Patcka en Theodor 
Haeckl tot Marga Klompe en Paus Johannes 
Paulus II. Maar ook de contacten met gewo
ne burgers bleken zeer leerzaam. Daarin 
openbaren zich de intu1ties zoals die door 
de cultuur en de religie gevormd zijn. De 
filosofische analyse van het nazidom - de 
wetenschap dat H1tler en zijn aanhangers 

' Verzet tegen een zich 
misdragende overheid 
ligt bij calvinisten en bij 
Nederlanders voor de 
hand ' 

gevangen waren in hun eigen denk- en ge
dragssysteem - h1elp de Hahns meermalen 
om gevaarlijke contacten te ontgaan. Hen
ne's huwelijk met een Joodse vrouw maakte 
hem tot slachtoffer van een dom racistisch 
systeem, maar werd tegelijk een afdoende 
bescherming tegen de dwang om, als Sude
tenduitser, aan verplichtingen te voldoen die 
niet met zijn geweten strookten. Het huwelijk 
met Renate Hahn werd de oorzaak van een 
turbulent Ieven dat juist daardoor zo'n 
diepgang kreeg. Een dankbare terugbl1k 
meer dan waard. 

Drie culturen 
Boeiend is de vergelijking die Hahn maakt 
tussen de drie 'culturen' die hij van nabij lent 
Het liberaal-katholieke Bohemen met z'n nj
ke veelkleurige culturele historie, z'n monu
mentale kerken en paleizen, z'n romantiek 
en fantasie. Daartegenover het strakke, 
strenge Nederland, met z'n voor Hahn overal 
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te bespeuren calvinistische be·l·nvloeding, 
een invloed waaraan zelfs katholieken en 
socialisten zich niet onttrokken hebben. 
Voor een vreemdeling is de Nederlander 
kennelijk niet makkelij te begrijpen. Enerzijds 
een soberheid in levensstijl die onhartelijk 
zuinig aandoet, anderzijds een spontane 
hulpvaardigheid waardoor mensen als Hahn 
zich in de moeilijke bezettingstijd beschermd 
en opgenomen wisten. Enerzijds strikte ge
dragsvormen en respect voor de overheid 
(die 'bij gratie Gods' heet te zijn), maar an
derzijds het besef dat de enkeling op grond 
van de Bijbel, de principes, of het geweten, 
geroepen is om de overheid nauwkeurig te 
beoordelen op de vraag of zij wei handelt 
overeenkomstig Gods geboden. Verzet te
gen een zich misdragende overheid ligt bij 
calvinisten, 8n bij Nederlanders in het alge
meen, voor de hand. Een groot verschil met 
het Duitse lutheranisme. 
Verbijsterend was ook de grote verschei
denheid aan katholiek (en protestants) orga
nisatieleven in het Nederland van de jaren 
v66r 1960. De godsdienst had 1n Bohemen 
bij lange na niet die invloed op het maat
schappeiiJk Ieven die zij in Nederland had. 
De zuilenmaatschappij bood ontplooiings
kansen voor de diverse levensbeschouwelijk 
ge1nspireerde subculturen maar bracht ook 
een beleefde afstandelijkheid tussen die 
subculturen. Men 'agreed to disagree'. Te
gelijkertijd maakte dat gezamenlijke stnjd 
mogelijk voor de door de katholieken en 
calvinisten gedeelde waarden. Roomsen en 
de calv1nistische 'Anti-Revolutionairen' 
(spottend wei 'Andere Roomsen genoemd) 
konden het op politiek gebied goed met 
elkaar vinden, al bleven de theologische ver
schillen recht overe1nd. De tijd van het 'rijke 
Roomse Ieven' en de stoere plechtige 'man
nenbroeders' drukte z1jn stempel op de ka
tholieken en de protestanten, geleerd of on
geletterd. Voor een Bohemer een wereld vol 
verrassingen, maar ook een waarover met 
humor kan worden verteld. Prachtig is het 
verhaal over de strenge gereformeerde bri
gadier van politie die op z'n enorme fiets 
langskomt bij de juist gearriveerde Henne en 
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Renate rlahn. De schrik voor het zwarte 
uniform wordt doorbroken met de plechtige, 
religieus bedoelde uitspraak: 'mevrouw, wij 
zijn tach allen broeders'. 
De zuilenmaatschappij, het streng geregle
menteerde kerkelijke Ieven, de wettische in
slag en de grate nadruk op zedelijke en 
godsdienstige principes, maakten Neder
land, ondanks aanvankelijke nci1viteit, weer
baar tegen nazidom en anti-semitisme. 
Hahn heeft dat als filosoof scherp kunnen 
analyseren, overigens zonder die stijl over te 
nemen. Een Bohemer bleef hij, gelukkig 
maar, want daardoor kon hij zo'n belangrijke 
brugfunctie bekleden in de Europese 
christen-democratie. 

Authentiek idealisme 
De periode waarin hij in Rome werkzaam 
was bood gelegenheid om zijn diplomatieke 
gaven te ontplooien. Het zuidelijke culturele 
en religieuze klimaat zal ongetwijfeld voor 
hem aantrekkingskracht gehad hebben. Het 
katholicisme wordt er geheel anders be
leefd. Soms is er vermenging met bijgeloof, 
maar ook het authentieke idealisme is her
kenbaar. Sociaal gezien treft Hahn er een 
grate nadruk aan op gezin en familie; daar
naast zijn de tegenstellingen tussen stad en 
platteland veel sterker dan in Nederland. Als 
Nederlander heeft Henne ten aanzien van de 
ontwikkeling van politieke visies een belang
rijke rol kunnen spelen, temeer omdat hij niet 
kwam als vertegenwoordiger van een ambi
tieuze politieke macht. Zijn gevoeligheid voor 
principes, als leidmotief voor politiek hande
len, is stellig, dankzij het Nederlandse kli-
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maat, versterkt. Beginselvastheid die vooral 
blijkt als naleving niet 'het eigenbelang' ten 
goede komt. 
Zorg voor Europa en de wil om als christen 
te Ieven stempelen ook nu nog zijn politieke 
inzet. AI vroeg onderkende hij het onrecht 
van de, ook binnen Europa optredende, 
Noord/Zuid-tegenstelling. Vandaar zijn wan
trouwen tegenover het 'Europa van de twee 
snelheden'. Steeds zal de Europese integra
tie gepaard moeten gaan met een royaal 
regionaal beleid ter ontwikkeling van de ar
mere Ianden en streken van de Gemeen
schap. 
'Standplaats Europa' is een terugblik die 
tegelijk een persoonlijke getuigenis is van de 
culturele rijkdom en verscheidenheid van 
West- en Midden-Europa. Daarmee staat 
geen punt achter het werk van Henne Hahn. 
Voorlopig zal hij, waar mogelijk, nog voort
gaan als bruggenbouwer binnen de chris
ten-democratie en als principieel denker 
over een politiek die recht doet aan mensen 
en volken. 
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Commentaar uit het 

Wetenschappelijk lnstituut 

Pen scoop 

Bevrijdingstheologie bij nader inzien 

Tussen Nederlandse aanhangers van 'de' 
bevrijdingstheologie en christen-democra
ten bestaat een zekere spanning. Eerstge
noemden organiseren zich in 'basisgroe
pen', die voor een groot dee I bestaan uit 
goed opgeleide personen met uiterst linkse 
sympathieen. Zij hebben een afkeer van 
dialoog met andersdenkenden en huldigen 
romantische revolutionaire ideeen. Na 
de opricht1ng van 'Christenen voor Socialis
me' hebben ze onder andere de NCSV (Ne
derlandse Christelijke Studenten Vereniging) 
ten gronde gericht. Zij hebben weinig consi
deratle met zaken als de eenheid der kerk, 
hervormingsgezindheid, christelijke organi
saties. Over christen-democraten hebben zij 
in het algemeen hun afschuw uitgesproken, 
zeker over die in Latijns-Amerika. Zo mocht 
Allende's minderheidsregering onder druk 
van diens uiterst linkse achterban niet meer 
dan gedoogsteun van christen-democraten 
accepteren. Een coalitie met de laatsten 
werd zeker niet toegestaan. Oat mocht reke
nen op de bijval van de 'Christenen voor het 
Social1sme'. Personen die proberen om de 
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kloven in hun samenleving te overbruggen, 
zoals Napoleon Duarte in El Salvador wer
den zwart gemaakt als collaborateurs met 
de onderdrukkers of erger. Hetzelfde lot on
dergingen verzoening zoekende bisschop
pen als Obando Y Bravo van Nicaragua en 
Romero van El Salvador, althans tot voordat 
hij door de militairen werd gedood. Daarna 
werd Romero geclaimd als held van de revo
lutionairen. 
lnmiddels zijn de bordjes verhangen. De 
christen-democratische Ieider Valdez voert 
het oppositionele eenheidsfront in Chili aan. 
Duarte blijkt zeer vee I steun te hebben onder 
de geteisterde bevolking van El Salvador. 
Het radicaal-socialistische regime van Nica
ragua is voorwerp van bezorgdheid van 
mensenrechtenorganisaties geworden. Ook 
theologen analyseren de bevrijdingstheolo
gie afstandelijker, ja zij rekenen er in zekere 
zin mee af. De dissertatie van dr. H.W. Vijver 
(die een extra aanleiding is voor het schrijven 
van dit artikel) is daar een voorbeeld van. 
Alvorens afscheid te nemen van een pol1tiek 
luidruchtige beweging in bepaalde kerken en 
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in de theologie is het goed om de kernen van 
waarheid daarvan zichtbaar te maken en te 
behouden. Want waar christenen oprecht 
bezig zijn met het nadenken over hun roe
ping in maatschappij en politiek, daar be
staat een goede kans op het ontstaan van 
echte evangelische inzichten. Zelfs moeten 
wij onzerzijds de kans benutten om van el
kaars eventuele fouten te leren. 

Een katholiek-protestants project 
De bevrijdingstheologie is, voor een partij 
waarin katholieken en protestanten tot ge
meenschappelijke politieke projecten trach
ten te komen op basis van eenzelfde christe
lijke inspiratie, een belangwekkend experi
ment. Het is voornarnelijk een katholieke 
stroming. Te noemen zijn de in het Neder
lands vertaalde werken van de Peruaan 
Gustavo Gutierrez en de Braziliaan Leonar
do Boff. Oaarnaast zijn er protestantse parti
cipanten zoals de Argentijn Jose Miguez 
Bonino (ook in het Nederlands vertaald) en 
de Braziliaan Rubem Alves. Boeiender is dat 
hun theologie in sornmige opzichten een 
oecumenisch karakter draagt. In de eerste 
plaats omdat ze voor protestanten en katho
lieken in zekere zin nieuw is en omdat som
mige verschillen tussen beide tradities 
overbrugd worden. Voor het CDA is met 
name de sterke politieke belangstelling in 
deze theologieen boeiend. AI kornt ze ons 
soms wat overtrokken voor. Anderzijds is 
een zo duidelijke opzet om een relatie te 
leggen tussen geloof en sociale en politieke 
actie zeldzaam. In de ogen van de bevrij
dingstheologen is het Westen, met name 
ook West-Europa, in dit opzicht in hoge 
rnate geseculariseerd. Zij waarschuwen ons 
daartegen. 

In wat voor wereld Ieven wij? 
De auteur wiens invloed in Nederland het 
duidelijkst is te bespeuren, is Gutierrez. Hij 
heeft op opvallende toon gewezen op het 
feit dat de structuren van de samenleving 
diepgaand door de zonde aangetast zijn. 
Onrecht is zonde. De strijd tegen de zonde 
heeft dus sociaal-politieke irnplicaties. Ja, 
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zonde is volgens Gutierrez in de eerste 
plaats een rnenselijke, sociaal-historische 
werkelijkheid. Daarmee volgt hij uitspraken 
van de Latijnsamerikaanse bisschoppen die 
de beperking van het zondebegrip tot de 
persoon en de privesfeer veroordeelden (Pu
ebla). De meer recente publikaties van de 
fijnzinnige Leonardo Boff drukken het als 
volgt uit: 'De menselijke samenleving zoals 
die zich naar buiten toont in haar structuur 
en in haar functioneren is verdorven. Ner
gens vind je een kant waar zij gezond en 
symmetrisch is. Overal heerst de zonde en 
dat betekent dat de mens los gesneden is 
van zijn transcendente zin en dat het sociale 
weefsel tussen de mensen verscheurd is. 
Het kwaad is niet iets statisch of aileen rnaar 
een ontsporing. Maar het is een dynamiek, 
een richting aan de geschiedenis, een 
levensproject. Het kwaad heeft een structu
reel karakter. Er is een relatieve autonomie 
van dat systeem van de zonde. De ernst van 
de zonde is dat zij structuren schept, maat
schappelijk en historisch. Zonden sterven 
niet met de mensen, maar duren voort in de 
werken die de personen overleven; de insti
tuties, de vooroordelen, morele en juridische 
normen, culturele gewoonten. 
Mensen worden erin geboren. Zij worden 
slachtoffers van socialiserings- en internali
serings-processen van deze dragers van 
boosheid en zonde. 'Het is alsof men een 
rechts-orthodoxe reformatorische preek 
hoort. En toch is het een echt katholiek stuk 
van een priester, die de onderkant van de 
samenleving ziet. Oat gezichtspunt ont
breekt binnen het CDA vaak te zeer. Con
form uitspraken als die van Boff leggen be
vrijdingstheologen er de nadruk op dat soci
ale en politieke actie vanuit een evangelische 
inspiratie doordrenkt moeten worden. 

Gods hand in de geschiedenis 
Trouwens zoals de zonde in de structuren 
zichtbaar is, zo is, volgens de bevrijdings
theologen, ook heil in sociale en politieke 
structuren en in historische gebeurtenissen 
te ontwaren. Door onze inzet kunnen wij het 
heil in deze wereld gestalte geven. Dit doet 
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ons denken aan klassieke termen zoals 
'Gods hand in de geschiedenis' en aan de 
daarmee verbonden beoefening van de ge
schiedeniswetenschap die wij inmiddels als 
verouderd hebben leren bestempelen. Het 
zou de moeite waard zijn om aan de over
eenkomsten tussen die oude geschiedbe
schouwing (zoals die onder andere bij Groen 
van Prinsterer te vinden is) en be..,rijdingsthe
ologische noties een academjsche scriptie 
te wijden. Of dat gebeuren zal is zeer de 
vraag. De christen-democratische klas
sieken worden in diverse Nederlandse wer
ken over geloof, theologie en politiek niet 
vermeld. Als men de dissertatie van bijvoor
beeld dr. Vijver ziet, dan lijkt het alsof de 
werken van Abraham Kuyper, en anderen, 
door de Vrije Universiteit verbrand of verba
den zijn. 'Tekenen oprichten van het Gods
rijk', dat is ook voor christen-democraten 
een herkenbare politieke doelstelling. Som
mige bevrijdingstheologen gaan extreem in 
dit spoor verder. Heil wordt bij hen primair 
politiek heil. Gutierrez meent, vanuit een 
marxistisch ge·l·nspireerd zonde- en heilsbe
grip, dat er geen andere weg tot God is dan 
via de politieke en sociale strijd tegen de 
vervreemding en het geweld van de mach t 
hebbers. Menselijke gemeenschap opbou
wen is zoveel als verlost worden. God 
liefhebben is het scheppen van rechtvaardi
ge verhoudingen, is het erkennen van het 
recht der armen. Het heil wordt in deze 
geschiedenis gerealiseerd. Zonder politiek
sociaal engagement kan geen mens tot God 
komen. Toch stelt Gutierrez, maar anderen 
nog sterker, dat het Koninkrijk Gods niet 
opgaat in de oprichting van een rechtvaardi
ge maatschappij. Boff wijst erop dat God 
Zijn eeuwig heilsplan heeft en wij slechts 
onze projecten. Het rijk Gods mag weliswaar 
niet tot zijn religieuze maar ook niet tot zijn 
politieke dimensie worden versmald. En Mi
guez Bonino wijst erop dat, wanneer de zaak 
van Jezus Christus totaal en zonder reserve 
gelijk wordt gesteld met de zaak van poli
tieke en sociale revolutie, de kerk en Jezus 
Christus overbodig worden gemaakt of de 
politieke en sociale revolutie in een (semi-
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)sacraal gewaad wordt gestoken. Hij is er op 
tegen, anders naar het schijnt dan Gutierrez, 
om ongelovige revolutionairen tot latente of 
potentiele christenen om te dopen. Oat zou
den ongelovigen zich trouwens niet Iaten 
aanleunen! 

ldealisering van een klasse? 
Onduidelijkheid over het wezenlijk christelijk 
karakter van het politiek project van de be
vrijdingstheologen ontstaat door de eigen-

' Wie de zaak van Jezus gelijk 
stelt met politieke revolutie 
maakt de kerk overbodig. ' 

aardige keuze voor een sociologisch te type
ren groep als drager van bevrijding en heil. 
Er is sprake van de 'historische missie van 
het proletariaat' (Miguez Bonino), van de 
messiaanse rol van de armen (Gutierrez), het 
(gedoopte) volk (Scannone). Soms is die 
groep ook politiek te typeren. Nu eens zijn 
dat de aanhangers van het socialisme (zoals 
de Christenen voor het Socialisme beweren) 
dan weer van het Peronisme (volgens de 
Beweging van Priesters voor de Derde We
reid MSTM). De keuze voor de onderdrukte 
klasse moet volgens de auteurs trouwens 
vooraf gaan aan de christelijke (dat is bij hen 
de theologische) reflexie. De klassenstrijd 
moet tot in de kerk worden uitgevochten 
(Gutierrez) en men dient zich daarom op 
scheuringen voor te bereiden. Klasse-een
heid boven geloofsverdeeldheid. We komen 
hier stellingen tegen die ook in Nederland in 
min of meer onverhulde vorm aangehangen 
worden, zij het dat niet aileen de sociaal-

Christen Democratische Verkenningen 3/86 

p 

-
e 
v 
s 
T 
h 
i~ 

c 
s 
r 
j. 

s 
~ 

c 
t 
E 



Penscoop 

economische tegenstellingen maar ook de 
veiligheidspolitieke ten onzent centraal 
staan. 
Toch zetten de meeste bevrijdingstheologen 
hier wei kanttekeningen bij. Niet het hele volk 
is drager van het heil maar dat deel dat zich 
op de correcte wijze bewust is van zijn eigen 
situatie. Gutierrez mikt daarbij op een voor
hoedebeweging, een verlichte minderheid. 
Anderen denken meer aan een brede mas
sabeweging achter een populistische Ieider. 
Nog kritischer zijn die theologen die menen 
dat bevrijding wellicht niet het werk van een 
bevoorrechte groep kan zijn. Mogelijk zijn de 
armen juist niet bij uitstek de bewerkers van 
bevrijding. Het ontbreekt hen immers aan 
macht. Zelfs blijken de onderdrukten ge
hecht te zijn aan hun rustige onvrijheid. Een 
typische volkskerk als de Pinksterbeweging 
in Latijns-Amerika bleek tot de meest con
servatieve aanhang van onder andere Pino
chet te behoren. Aldus signaleert Vijver in 
zijn dissertatie. Het 'volk' ontbreekt het 
soms aan een visioen van een rechtvaardige 
wereld en daarom vecht het niet voor ge
rechtigheid. Anderzijds kunnen de revolutio
nairen van vandaag de onderdrukkers van 
morgen worden; een gangbaar verschijnsel 
in Latijns-Amerika! 
Alves concludeert dat het heil uiteindelijk niet 
van de mens afhangt. Bevrijdingstheologen 
blijken aldus redelijk kritisch te staan ten 
opzichte van de politiek-morele kwaliteiten 
van de groepen waarvoor zij opkomen. Ook 
op armen kun je afknappen. Aileen die theo
logen die ronduit voor een politiek program 
kiezen zoals de hier bekende Gutierrez (een 
van de oprichters van Christenen voor het 
Socialisme) en de bij ons niet zo bekende 
Derde-Wereldpriesters (Peronisten) blijven 
de voorhoede van de onderdrukte klasse 
respectievelijk het volk romantisch verheer
lijken. 

De rol van kerk en theologie 
Vijver noemt een drietal nieuwigheden van 
de bevrijdingstheologie, te weten: 
- ze wijst heil aan buiten de kerk in de 

maatschappelijke en oolitieke realiteit; 

Christen Democratische Verkenn1ngen 3/86 

- ze benadrukt het kritisch karakter van de 
christelijke benadering; 

- de sociale ethiek wordt in de theologie 
opgenomen. 

Hieruit blijkt hoezeer Vijver onbekend is met 
de christen-democratische klassieken. lm
mers, dat politiek kan leiden tot het oprichten 
van tekenen van het Godsrijk (heil) is ten 
onzent een lang ingeburgerde opvatting. 
Voorts hanteerde Abraham Kuyper reeds de 
oproep tot architectonische kritiek op de 
samenleving. Tenslotte hebben de sociale 
encyclieken van de katholieke kerk steeds 
de neiging gehad om de sociale ethiek tot 
het theologisch, althans kerkelijke domein te 
rekenen. 

Een moeilijkheid is dat de uitdrukkelijk chris
telijke actie en bezinning door de bevrij
dingstheologen, maar ook door onder ande
re dr. Vijver als een binnenkerkelijke of theo
logische aangelegenheid wordt opgevat. De 
verwaarlozing van de rol van christelijk ge(n
spireerde mens- en maatschappijvisies, zo
als die buiten de theologie en buiten de 
kerkelijke structuur ontwikkeld en gehan
teerd worden, speelt menigeen parten. 
Sommigen zien die niet-kerkelijke, maar wei 
christelijke, visies niet. Dan wordt de kerkelij
ke keuze en de theologische bezinning iets 
van tweede orde vergeleken met de sociale 
en politieke positiebepaling. Bevrijdingstheo
logen stellen n.l. dat de praxis (bijvoorbeeld 
de keuze voor de armen, de onderdrukten, 
de proletarische klasse) vooraf gaat aan de 
christelijke, dat is bij hen de Iauter theologi
sche, reflexie. Zij kennen op deze wijze aan 
de christelijke bezinning en inspiratie nauwe
lijks enige originele creatieve waarde toe. 
Tach beklemtonen bevrijdingstheologen dat 
echte kwalitatieve maatschappijveranderin
gen (revolutie) zonder kerk of christenheid 
ondenkbaar zijn. Zij stellen voortdurend dat 
hun sociale en politieke keuzen uit het geloof 
voortkomen. Dit laat onverlet dat de alterna
tieven waartussen zij kiezen dan reeds onaf
hankelijk van het geloof bestaan. Theologie 
zal volgens de bevrijdingstheologen een 
soort actie-theorie voor bevrijding kunnen 
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zijn. Dr. Vijver beklemtoont dat bij de bevrij
dingstheologen de maatschappij-analyse de 
theologische verantwoording bepaalt en niet 
omgekeerd. Eerstgenoemde is niet van uit
drukkelijk christelijke oorsprong maar wordt 
als regel door een vorm van marxisme, of 
door een andere ideologie gevoed. Theolo
gie blijft echter in de ogen van de bevrij
dingstheologen, en ook volgens hun com
mentator Vijver, van groat be lang. Zij bepaalt 
volgens hen of de Naam van God temcht of 
onterecht wordt verbonden met bepaalde 
maatschappelijke en politieke gebeurtenis
sen en handelwijzen. Wij vragen ons af of de 
theologie zich zodoende tevens een beslis
send oordeel aanmatigt over christelijke par
tijen en andere christelijke maatschappelijke 
organisaties. Het is ook in Nederland niet 
geheel ongebruikelijk om aile christenlijke 
bezinning binnen de kerk en de theologie te 
willen trekken. Wie daarbij even stil staat 
ontdekt al snel dat hier van een mammoet 
achtige kerk- en theologiebegrip sprake is. 

' Gutierrez is zo eerlijk het 
gevaar van links 
constantinisme te 
erkennen. ' 

De bevrijdingstheologen hebben, althans ten 
opzichte van de kerk, een veel kritischer 
houding. Van Gutierrez tot Boff is de afwij
zing van kerkelijk imperialisme zeer krachtig. 
Is bij eerstgenoemde de kerk nog wei het 
subject van bevrijdend sociaal en politiek 
handelen en moet de kerk aan de staat Iaten 
zien hoe deze moet worden ingericht (!!), 
toch wijst hij de gedachte van de kerk als 
'exclusief depothoudster van het heil' af. Hij 
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keert zich tegen kerkelijk narcisme. De kerk 
moet niet menen de enige bewaakster van 
de religieuze waarheid te zijn. 

Boff zegt het nog wat harder. Hij wijst erop 
dat na de Constantijnse wending, toen het 
christelijk geloof in een bevoorrechte positie 
kwam, het clerical1sme ontstaan is. De clerus 
monopoliseerde de heilsgoederen, er vond 
een totale onteigening van de leken plaats. 
De piramidale kerk ontstond waarin de Iei
ding centraal was en niet de gemeenschap 
der gelovigen. 'De geestelijke bouwde de 
pastoraal op als een kalief en reduceerde de 
leken tot zijn hulpkrachten.' 
Het clericalisme is, aldus Boff, als een patho
logisch verschijnsel dat genezing behoeft. 
Met zulke uitspraken maakte hij zich bij het 
Vaticaan niet geliefd. Maar ook in reformato
rische kerken zou hij het hiermee zeer moei
lijk hebben! Hoe men zich ook wil uitdrukken, 
zeker is dat de analyse van Boff voor de 
relatie tussen CDA en kerken in Nederland 
uiterst relevant is. Niet een kerkgenootschap 
of een theologie komt het oordeel toe over 
de kwaliteit van christelijke inzet op sociaal 
en politiek gebied. Nodig is een toetsing aan 
de hand van het Evangelie, of zo men wil aan 
Openbaring, traditie en principes. 

Gutierrez bespreekt dan ook niet zonder 
sympathie de christelijk gefnspireerde orga
nisatie en actie buiten kerkelijk terrein. Ook 
Miguez Bonino ziet ruimte voor christelijke 
politieke organisatie en actie. Het onder
scheid tussen christenen en kerk schrijft hij 
enige waarde en nuttigheid toe. Als men dat 
onderscheid niet wil dan moet het begrip 
'kerk' aldus Miguez breder worden opgevat 
zodat het behalve de geloofsgemeenschap 
in engere zin ook andere organisaties met 
eigen doeleinden en verantwoordelijkheden 
kan omvatten. Voor de kritische eerlijkheid 
van Gutierrez pie it dat hij zelfs het gevaar van 
een 'constantinisme van links' signaleert! Wij 
weten daar alles van. 

Hoe kom je nu aan goede politiek? 
Aile bevrijdingstheologen wijzen op het be-
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lang van wetenschappelijke maatschappij
analyse alsmede op de noodzaak om de 
normatieve betekenis van het in Jezus Chris
tus verschenen heil te erkennen. Bovendien 
moeten we geloven in de aanwezigheid van 
God en van het eschatologische heil in de 
geschiedenis (Scannone). Op z1chzelf zijn dit 
uitstekende uitgangspunten ai klinken ze 
ons wat theologisch-zwaar in de oren. Men 
komt er pas mee in moeilijkheden als ener
zijds de wetenschappelijke analyse los ge
maakt wordt van de christelijke inspiratie of 
van een evangelisch georienteerde sociale 
filosofie, terwijl anderzijds erkenning van de 
normatieve aard van Jezus' boodschap 
slechts in theologische bezinning tot zijn 
recht kan komen. En dan is er nog 'Gods 
hand in de geschiedenis', zoals wij vroeger 
zeiden, die volgens de bevrijdingstheologen 
pas door theo/ogische toetsing kan worden 
aangewezen. Christelijke theologie staat hier 
tegenover in religieus opzicht neutrale maat
schappij-analyse. Niet de kerk monopoli
seert hier de religieuze waarheid, maar de 
theologie. Door wetenschap en filosofie vol
strekt wereldlijk, a-religieus, op te vatten 
wordt hier de 'leek' wederom totaal ontei
gend, om in de termen van Boff te spreken. 
Toch menen de theologen dat zij aan de 
'leek' veel ruimte Iaten door de beteken:s 
van de maatschappij-analyse zo zwaar te 
benadrukken. 
Voortdurend voeren zij het pleidooi voor de 
autonomie van de 'aardse werkelijkheid'. In 
die zin heeft de bevrijdingstheologie ook een 
voorsprong op sectoren van de Nederland
se kerkleiding. lmmers wie de theologie be
schouwt als de plaats voor christelijke bezin
ning en vanuit dat uitgangspunt over sociale 
en politieke vragen spreekt, vervalt aan
stonds in de methode van het getuigen, 
hetgeen aan dit theologisme eigen is. Gu
tierrez waarschuwt in dat verband tegen een 
gevaarlijk politiek messianisme. De bevrij
dingstheologie daarentegen geeft een dus
danig grote plaats aan de sociale weten
schappen dat hun criticus Vijver wei moet 
concluderen dat de maatschapp1j-analyse 
voor hun 'theoloqisch' oordeel in feite door-
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slaggevend is. Helaas zet hij niet duidelijk 
uiteen dat zowel maatschappij-analyse als 
het theologiseren door een achterliggende 
filosofie wordt beheerst. Die filosofie kan in 
uiteenlopende mate op het evangelie geent 
zijn. Zo'n achterl1ggende filosofie is goed 
herkenbaar bij Gutierrez, die een marxisti
sche maatschappij-analyse hanteert (lang 
niet al zijn collega's doen dat) en bijvoor
beeld ook een marxistisch zonde- en kerk
begrip heeft. 
Sympathiek blijft echter de erkenning van de 
autonomie van de sociale wetenschappen 
tegenover kerk en theologie. De politiek 
wordt gezien als een gebied van eigen aard. 
Men zou echter verder moeten gaan door te 
erkennen dat ook als de christen zich buiten 
de kerkelijke of theologische sfeer met de 
maatschappij bezighoudt, hij eigen evangeli
sche kenbronnen en een evangelisch ge
vormde intu1tie heeft waardoor in principe 
verwacht mag worden dat hij tot gezonde 
politieke oordelen komt. Oat wil niet zeggen 
dat deze inzichten aileen aan andere christe
nen overdraagbaar zijn. lntegendeel. Wij Ie
ven allen in dezelfde schepping waar het 
evangelie over gaat. Naarmate mensen ech
ter sterker door ideolog1een met een antl
evangelische strekking beheerst worden, zal 
zo'n overdracht van evangelisch gelnspi
reerde inzichten moeilijker zijn. Oat geldt zo
wel voor christenen als niet-christenen. Oat 
laatste hebben de Latijnsamerikaanse theo
logen goed gezien. Jose Miguez Bonino 
wijst op de noodzaak om de ideologieen, die 
in de theologie verborgen zijn, te ontmaske
ren. Zelfs de gehanteerde taal (begrippen, 
termen) acht hij, terecht, niet onpartijdig. Wie 
ziet hoe verbreid begrippen als rechtvaardig
heid, vrijheid, solidariteit en verantwoordelijk
heid zijn, kan Iicht gaan menen dat politieke 
waarden dus religieus neutraal zijn. B1j nader 
inzien blijkt dat de vulling van die begrippen 
sterk uiteenloopt. Van politieke stroming tot 
politieke stroming. Nog afgezien van de 
voorkeur voor bepaalde termen. Vijver 
meent bijvoorbeeld dat het doel van de poli
tiek 1s dat mensen zich in vnjheid kunnen 
ontplooien. Wie pol1tiek enigszins georien-
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teerd is, herkent dat terstond als een WD
achtige prioriteit. Neutraliteit en een door 
allen aanvaarde sociale ethiek, dat zijn 0.1. 
illusies. Die pijnlijke ervaring bracht Gut1errez 
tot de uitspraak: 'Voor een christen moet aile 
menselijke activiteit, te beg1nnen bij de meest 
triviale, door de geest Gods bezield en op 
het Rijk Gods betrokken worden'. Dit is een 
goed startpunt voor een verantwoord beleid, 
ook al voert dit nog niet automatisch tot een 
politieke consensus met en tussen de bevrij
dingstheologen. 

'De zonde der vereenzelviging' 
In Nederland heeft de bevrijdingstheologie 
soms n1et zo'n goede naam. Oat komt om
dat deze theologie hier vooral bekendheid 
geniet v1a de 'Christenen voor het Socialis
me', een beweging die een gevulgariseerde 
vorm van Gutierrez' 1deeen verbreidt. Zij 
worden door Vijver getypeerd als zelfge
noegzaam, meer verknocht aan hun revoluti
onaire retonek dan aan hun gemeenschap
pelijk christelijk geloof. De zonde van de 
vereenzelviging, het uitgeven van de eigen 
politieke projecten voor de wil van God, het 
gelijkstellen van politiek heil en eschatolo
gisch heil, dat typeert hen. Grappig is dat 
deze pretentieuze beweging ook een Pero
nistische (semi-fascistische) tegenvoeter 
kent in Latijns-Amerika. Bevrijdingstheolo
gen van enige allure zijn daar huiverig voor. 
Z1j allen zien de dubbelzinnigheid van het 
mensenwerk van bevrijding - al is die dub
belzinnigheld niet ernstiger dan in strikt reli
gieus opgevatte arbeid. Er is altijd een span
ning tussen concrete historische standpun
ten en de verwijzing naar Christus. 'Het 
eschatologisch heil laat zich niet reglonalise
ren in een bepaalde sociaal-politiek model, 
dat zou op sacralisering van een toestand 
u1tlopen' (Boff). 

Politieke strategie/houding ten opzichte 
van de christen-democratie 
Bevrijdingstheologen zijn het lang niet eens 
over de politieke strategie. Ze vinden elkaar 
in het afwijzen van kapitalisme, neo-kolonia
lisme en traditioneel conservatisme. Voorts 
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wantrouwen zij het progressieve ontwikke
lingsdenken waarmee zij in het bijzonder de 
christen-democraten op het oog hebben. 
Het ontwikkelingsmodel suggereert teveel 
dat er slechts een lijn van vooruitgang be
staat, namelijk die welke ook de rijke Wester
se wereld heeft gevolgd. De Latijns-Ameri
kanen verwijten de Westerse wereld dat zij 
ten koste van de arme, zogenaamde onder
ontwikkelde Ianden tot bloei zijn gekomen. 
Die weg van geweld en uitbuiting, daar pas
sen ze voor. Ontw1kkeling is trouwens een te 
eenzijdig economisch concept, terwijl het 
christenen toch om integrale humane ont
Wikkeling moet gaan. De linkse theologen 
zien trouwens hervorming en constructieve 
verbeteringen als lapmiddelen die de komst 
van echte kwalitatieve omvorming van de 
maatschappij verdragen. Sociale hulpverle
ning en verzoenende overbruggingspogin
gen houden in feite het te veroordelen sys
teem in stand, maken het dragelijk en onder
graven de oppositie daartegen (Gutierrez). 
Sommigen willen een verrassend nieuwe 
verandering met een eigen Latijnsameri
kaans karakter. Zij huldigen een open ge
schiedenis-opvatting die de rol van het 
transcendente benadrukt. Zij willen niet uit
gaan van een vast, voorspelbaar marxistisch 
model. Volgens hen moet het heil juist in 
deze geschiedenis op revolutionaire wijze 
worden gerealiseerd. Het transcendente 
zorgt daarbij voor verrassingen en voor een 
lijn van vooruitgang waaraan voorheen wel
licht nergens is gedacht. Het is overigens 
bepaald niet zo dat revoluties sowieso posi
tief worden opgevat. Daar heeft men in La
tijnsamerikaanse Ianden nu eenmaal zijn uit
bundige ervaring mee! 

De meeste bevrijdingstheologen spreken 
over de noodzaak van een kwalitatieve 
breuk en spreken in revolutionaire termen. 
Toch waarderen sommigen de democratie 
als een stelsel dat in overeenstemming met 
Gods wil is. Zij menen dat goede veranderin
gen in de Latijnsamerikaanse geschiedenis 
aanwijsbaar zijn. Ook kleine stappen mag 
men niet minachten. Mensen als Boff zetten 
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vraagtekens bij geweld en strijd en menen 
dat goedheid en hartelijkheid de noodzakelij
ke bevrijding kunnen bevorderen. Er is een 
navelstreng van broederlijkheid die, aldus 
Boff, niet verbroken mag worden. Deze the
ologen zien veel in een zogenaamd revoluti
onair, dat is radicaal-sociaal gezind katholi
cisme. Oaarmee bevinden zij zich, zeker wat 
betreft de christelijke grondslag, niet ver van 
de christen-democratie. Een probleem kan 
ons inziens liggen in de wat romantisch ge-

' De meeste bevrijdings
theologen waarderen de 
democratie als in 
overeenstemming met 
Gods wil. ' 

tinte verwachting van de radicale omvorming 
van de maatschappij. Daardoor wordt de 
taaiheid in de structuren miskend. Oat kan 
makkelijk uitlopen op een teleurgesteld zich 
terugtrekken, op berusting, of op wanhopig 
revolutionair geweld. Waar het 'heil van 
Godswege' te zeer in verband wordt ge
bracht met de positieve aspecten en gevol
gen van politiek, daar wordt de politiek als 
historisch handelen overvraagd. Waarom 
mogen wij christelijk bedoelde politiek niet 
als 'goede werken uit dankbaarheid' opvat
ten, zonder verdere pretenties? Het is de 
moeite waard om maatschappij-analyses 
die hervormingspolitiek afwijzen op hun we
tenschappelijke houdbaarheid te toetsen. 
Daarover is al heel wat literatuur voor
handen. 

Christelijk en niet-christelijk 
In Ianden waar meer dan 90% van de bevol
king kerklid is, spreekt het verschil tussen 
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organisaties op christelijke of op niet -christe
lijke grondslag niet erg aan. In de bevrij
dingstheologie gaat men er in de regel ge
woon vanuit dat het volk christelijk (d.w.z. 
katholiek) 1s. Diverse theologen leggen er 
voorts de nadruk op dat de verhouding tot 
God niet zozeer vanuit ieder persoon afzon
derlijk gedacht moet worden, maar meer 
vanuit het volk als geheel. Van individualisme 
moet men absoluut niets hebben. Het volk 
dat tot gemeenschap met God geroepen is, 
is de drager van een heilbrengende politiek. 
Aileen christenen zijn daartoe in staat. Radi
cale transformatie van de maatschappij 
wordt immers gevoed vanuit een openstaan 
voor de transcendentie, het heel andere dat 
onze al te menselijke 1deeen overstijgt. Wie 
het transcendente in het Ieven niet centraal 
stelt, zoals de athe1'sten, die kan nooit tot 
echte kwalitatieve heilbrengende revolutie 
bijdragen. Anderzijds leggen de bevrijdings
theologen er de nadruk op dat wij worden 
beoordeeld, niet op de vraag of w1j 'Here, 
Here' roepen, maar of we 'de wil des Vaders 
doen'. Het doen is beslissender dan de leer. 
God is meer een God van de politiek dan 
van de cultus. De orthopraxie staat boven de 
orthodoxie. Soms worden ze bijna van el
kaar losgemaakt en schijnt het christen-zijn 
niet meer zo belangrijk te wezen. In extreme 
gevallen (Gutierrez) gaat het om een strijd 
tussen christenen; tussen een voorhoede 
die de juiste politieke keuze maakt, dat wil 
zeggen de keuze voor de armen en de on
derdrukten, en de anderen, de meerderheid. 
In die strijd moeten we niet vasthouden aan 
de 'mythe van de gemeenschap der ker
ken'. Die mythe kan de revolutie juist vertra
gen en zodoende aan de orthopraxie een 
slag toebrengen. Een grote aandacht voor 
de oecumene verdient daarom helemaal 
geen prioriteit, het gaat daarbij immers om 
een 'bejaardenhuwelijk'. Dit type geluiden 
horen wij, zij het in afgezwakte vorm, ook in 
de Nederlandse kerken. Regel is deze op
vatting in de Latijnamerikaanse bevrijdings
theologie echter niet. Voor de Ieiding van 
Nederlandse kerken zou het goed zijn om 
zich meer door de broederschap zoekende 
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Boff te Iaten inspireren, dan door de Scheu
ringen niet schuwende, conflict- en strijd
vaardige Gutierrez. 

De bevrijdingstheologie en Nederland 
Wie de verscheidenheid van de bevrijdings
theologle op zich laat inwerken, moet wei 
concluderen dat de Nederlandse propagan
disten daarvan slechts een bepaalde repre
sentant (te weten Gutierrez) trachten na te 
volgen en dan nog maar ten dele. Hoewel er 
in Nederland, naar het Latijnsamerikaanse 
voorbeeld, basisbewegingen bestaan, gaat 
het bij ons helemaal niet om een volksbewe
ging maar om bezinningsgroepjes uit de up
per-middle-class. Deze hebben juist een 
sterke belangstelling voor de individu en on
derscheiden zich daardoor scherp van de 
Latijnsamerikaanse vrienden. Ze Ieven 
voorts in het misverstand dat de sociaal
politieke context hier tot de zelfde (roman
tisch-)revolutionaire gedachten aanleiding 
moet geven als bij hen die onder autoritaire 
junta's zuchten en ook anderszins door eco
nomische machten worden uitgezogen. Oat 
laatste geldt trouwens zeker niet voor de 
leden van de Nederlandse basisgroepen. 
Hoewel de christen-democraten voor de be
vrijdlngstheologen te reformistisch zijn, wor
den ze in de regel lang niet zo negatief 
beoordeeld als we aanvankelijk meenden. 
Anderzijds is uit bestudering van de bevrij
dingstheologie voor ons veel lering te trek
ken. Zij roept in feite op om de opdracht van 
de christenen in de politiek zeer serieus te 
nemen en onze relatie met de evangelische 
grondslag allesbeheersend te doen zijn. 
Aangezien de bevrijdingstheologen veel 
meer met sociale noodsituaties worden ge
confronteerd, vee I meer de onderkant van 
de samenleving als hun context ervaren, zul
len we ons zeker op dit punt door hen 
moeten Iaten gezeggen. De voortdurende 
kritische rol van het geloof ten opzichte van 
ons praktisch handelen kan ons behoeden 
voor aanpassing en voorbarige tevreden
heid. In de bevrijdingstheologen vinden we 
kracht1ge bondgenoten voor de verdediging 
van het eigen mandaat van de politiek tegen 
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kerkelijke pretenties. ('Kerk' openbaart zich 
tot ver buiten het domein van het kerkelijk 
ambt en van de kerkelijke functionaris.) Zij 
zijn echter te weinig consequent in de waar
dering van de arbeid van de leken. Waarom 
geven ze niet toe dat de sociale leer der kerk 
of die van de bevrijdingstheologen, niets an
ders is dan een evangelisch georienteerde 
en, in ·het beste geval, evangelisch gefun
deerde soci~le filosofie? Christelijke wijsbe
geerte en christelijke antropologie hoeven 
niet de last van zware theologische termen 
met zich te dragen. De theologie kan ons in 
de politiek maar zeer zijdelings helpen. Wie 
de sprang naar het Godsrijk wil wagen, of de 
radicaal andere trekken van het eschatolo
gisch heil als realiseerbare norm voor het 
hier en nu aanvaardt, die kan aileen maar op 
de (on)mogelijkheden van de politiek afknap
pen. We zien dat in Nederland in de als 
onredelijk ervaren verwijten die ons uit sec
toren van de kerken bereiken. 
Als men, zoals de bevrijdingstheologen en 
ook hun Nederlandse collega's, a priori uit
gaat van het volstrekt seculiere, a-religieuze 
karakter van wetenschappelijke, politieke en 
rnaatschappij-analyse, dan rest een christen 
niets anders dan een keuze te maken tussen 
de sociale en politieke ideeen en program
ma's die door anderen in hun seculiere ana
lyses reeds ontwikkeld zijn. De christen 
wordt dan in plaats van een navolger een 
professionele naloper van andermans 
ideeen. Maar wat te doen als van een chris
ten verlangd wordt, of als hij de opzet heeft, 
om zelf op een oorspronkelijke wijze het 
voortouw te nemen in de politieke ontwikke
ling? Bij de beantwoording van die vraag 
hebben we blijkbaar, en dat is hun ook nau
welijks kwalijk te nemen, aan theologen als 
zodanig niets. Dan moeten we het hebben 
van anderen die zich aan de hand van het 
evangelie bezinnen over politieke en sociale 
vragen, van hen die op een consequente 
wijze bezig zijn aan de ontwikkeling van een 
christelijk georienteerde sociale en politieke 
filosofie. Politiek wordt er niet nobeler van als 
die aan de hand van theologische voor
schriften bedreven wordt. Zij blijft ook dan 
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dubbelzinnig, moreel gemengd en van voor
lopige waarde. De meeste bevrijdingstheolo
gen erkennen dat, maar wie gevaarlijk poli
tiek messianisme echt wil vermijden, en dat 
willen zij, die zal een christelijke visie op de 
politiek niet tot onderdeel van de theologie 
moeten uitroepen, want dat is vragen om 
moeilijkheden. 

A.M.O. 
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Gewetensvorming 
gewenst 

prof. dr. A.G. Weiler 

In de hedendaagse politieke debatten over 
de inrichting van de samenleving speelt op
merkelijk vaak het zedelijk bewustzijn van de 
discuss1anten een rol van betekenis. Onder
werpen als wetgeving ten aanzien van abor
tus, euthanasie, kernbewapening, sociale ze
kerheid, ontwikkelingshulp, minderheden- en 
vluchtelingenbeleid worden belicht vanuit 
een veelheid van ethische standpunten. Op
vallend is daarbij de overeenstemming in de 
ethische grondhoudingen die ter sprake ko
men: vrijheid, gerechtigheid, solidariteit wor
den door allen nagestreefd. Elk spreekt ook 
vanuit een besef van verantwoordelijkheid 
ten aanzien van z1jn medemensen en de 
vormgeving van een menswaardige samen
leving. Maar wat bepleit wordt als concrete 
invulling van die grondhoudingen, als rechts
goederen en rechtsverordeningen die aan 
die fundamentele opties een materiele in
houd geven, is allerminst convergent. In zo'n 
situatie komt vaak de vraag op naar een 
beslissend en gezagvol laatste woord, dat in 
die spreiding van concrete zedelijke oorde
len het meest of zelfs het eniq iuiste oordeel 
moet aanwijzen. Voortdurend klinkt zo een 
beroep op de kerken om zich uit te spreken. 
lntussen zijn politici z1ch bewust van hun 
eigen politieke verantwoordelijkheid, die 
geen afgeleide is van enige kerkelijke ge
zagsstructuur. Tevens zijn zij moderne men
sen, ten voile deelhebbend aan het bescha-
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vingsproces van de twintigste eeuw, dat al
thans in de Westerse cultuurkring tendeert 
naar een kritische rationele subjectiviteit, die 
de zedelijke autonomie van het geemanci
peerde individu als inzet heeft. De politicus 
ziet een veelheid van normen- en waarden
producerende instanties om zich heen, en 
heeft - als het goed is - zijn eigen welover
wogen keuzen gemaakt, op grand van zijn 
ervaringen, gehoord de veelheid van zedelij
ke argumentaties. Voor de politiek beslis
sende stap is hij aangewezen op de moder
ne democratische procedures; in beg1nsel 
beslissen daarin mensen, en niet tot eenheid 
gemanipuleerde blokken. De fundamentele 
beslissing berust dus op de individuele ze
delijke autonomie van het persoonlijk gewe
ten, als de i)laats waar het goddelijke 1n de 
mens tot spreken komt. Het geweten is 
tevens mede-weten: het spiegelt het zedelijk 
oordeel van en over het zelf, van en over de 
anderen. In de trouw aan het eigen geweten 
is elk mens met de anderen verbonden: allen 
zijn wij k1nderen Gods. Aan het geweten 
mag je je toevertrouwen. 
De erkenning van deze in genade en solida
riteit ontvangen autonomie behoedt mensen 
voor zedelijke anarch1e en subjectivisme. 
Een gewetensbeslissing is niet simpelweg 
een 'lk vind ... ', maar: 'Mij wordt aangezegd 
... ' De gewetensbeslissing zal een vertaling 

moeten zijn van Gods spreken, zoals dat in 
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ons hart en in de gemeente des Heren tot 
ons komt. 

Hoe kan het dan zijn, dater zoveel verschil is 
in de concrete 1nhoud van gewetensvol ge
nomen beslissingen? Spreekt God dan 
soms verdeeld? Met een simpel 'Neen' als 
antwoord is d1e vraag niet af te doen. De 
menselijke bestaanscondities behoren daar
biJ betrokken te worden. Toch zijn er steeds 
weer zeer God-getrouwe mensen opge
staan, die aan d1e goddelijke eenhe1d een 
aardse uitdrukking willen geven. Oat kan 
bijvoorbeeld gebeuren door met gezag na
mens God te spreken, zich beroepend op de 
Bijbel als r1chtsnoer voor het handelen, ook 
1n de polit1ek: 'Maak alles naar het model, 
zoals u dat op de berg is getoond' (Exod. 
25:40; 26 30; Hand. 7:44, Hebr. 8 5). 
De legitimat1e van dit gezagvollngnJpen in de 
'tijdelijke werkelijkheid' kan tweeerlei ziJn. Al
lereerst een sociologisch argument Het 
'volk' is n1et in staat zich op te werken tot 
een gefundeerd autonoom zedelijk oordeel, 
en derhalve heeft het behoefte aan leiders 
die hen de gedragsregels met (goddelijk) 
gezag voorhouden. Vervolgens een metafy
sisch-theologisch argument De kritische re
de is niet in staat zichzelf en zijn oordelen ten 
einde toe te funderen: de goddelijke Open
baring, in Heilige Schrift (en trad1tie) aan 
mensen aangereikt, heeft derhalve de vorm 
van gezagvolle taal gekregen. Deze taal is in 
zichzelf gefundeerd als Godsopenbanng, en 
toevertrouwd aan dragers van kerkelijk ge
zag. Aan hen is dus uite1ndelijk gehoorzaam
heid verschuldigd. In afgezwakte vorm is dit 
argument ook te horen b'1j kritische baslsge
meenten, charismatische bewegingen of 
Exodus-communiteiten, die zich als groep 
stellen onder het gezag van de Bijbel, en het 
individuele geweten onder hun hoede 
nemen. 
De morele ernst van deze posities hoeft n1et 
te worden gebagatelliseerd. Maar dat de 
menselijke vrijheid hier ondergeschikt wordt 
gemaakt aan noodzakelijk geacht rnoreellel
derschap is evident. Voor hen die zich ver
antwoordelljk voelen voor de menswaardige 
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ordening van de samenleving ligt hier een 
imrnens probleem. Is het juist te bevorderen 
dat 1n de sarnenleving de mensopvatting van 
intellectuelen, van de hogere rniddenklasse 
algernene geldigheid verwerft? Moeten indi
vidualiteit, persoonlijkheidsontwikkeling en 
zelfbeschikking, vrijhe1d en openheid, pluri
forrnitelt, rationaliteit en gematigdheid het als 
waarden en norrnen winnen van een Ieven 
uit de traditie, uit de gehoorzaarnheid aan 
het gezag, uit de universele geldigheid van 
kerkelijk spreken, en de 'objectieve werke
lijkheid', die aan de subjectieve willekeur van 
individuen is onttrokken? 11 Moeten de bur
gerlijke waarden van het moderne humanis
me het w'1nnen van kerkkritiek en maat
schappijkritiek, van evangelisch radicalisrne, 
non-conformisme, profetisme? 
De politieke verscheidenheid in onze samen
leving, waarbiJ christenen tot heel verschil
lende politieke overtuigingen kunnen komen, 
maakt du1delijk, dat de heel verschillende 
culturele en sociale gesitueerdhe1d van men
sen 66k hun gewetensbesliss1ngen door
dringt. Slechts in de d1mensie van de veel
heid zijn w1j mensen. Die veelheid roept orn 
commun·1cat1e en d1aloog, niet om de harde 
hand van eenheid brengend gezag. Maar 
communicatie van zedelijk autonome men
sen veronderstelt een d1epgaande geestelij
ke vorming van het geweten, in confrontatie 
met de waardebepal1ngen van rechts, van 
links en van het midden. Geen enkele maat
schappelijke organ1satie, ook niet een poli
tieke partij, kan 1n een democratische sa
menleving zonder een gericht vormingsaan
bod van dialogerende aard, terwille van de 
gefundeerde gewetensbesliss1ng van haar 
leden. Hernemen van dit vorrningsaanbod is 
een zaak van hoogste urgent1e. Dit klernt 
vooral voor een partij, voor welke het hart 
van de politieke overtuiging wordt gevorrnd 
door de 1nspiratie van het Evangel1e. 

1 Vgl. 0 Schreuder. Kathol1eken 1n beweg1ng. Depnvatie of 
mob1l1sa11e?. 1n: Ph. Stouthard en G. van T1llo (red.). Katho
liek Nederland na 1945 Opstellen aangeboden aan prof 
dr. W GoddiJn (Annalen van het ThiJmgenootschap. 7 4/1. 
1985. pp 106-1 07) 
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Geioof en pol1t1ek 

Doorbraak in gestolde 
politieke emancipatie 
door drs. J.E. van Veen 

Men kan niet spreken van de protestantse politieke filosofie. 
In de hervormde kerk heeft zich een politieke doorbraak 
ontwikkeld, die afwijkt van parallel/en in de gereformeerde en 
katholieke ontwikkeling. Ds. Van Veen reageert in dit artikel 
op "Protestanten, katholieken en de 'C'" van drs. C.J. Klop 
in Christen Democratische Verkenningen van december 
1985. 

Ds J.E. van Veen (19321 was secreta
ris van de Raad voor de zaken van 
Overheid en Samenlev1ng vanwege de 
Nederlandse Hervormde Kerk Sinds 
arp1l j I. is hiJ directeur van 'Kerk en 
Wereld' te Dnebergen 

In het artikel "Protestanten, katholieken en 
de 'C'", meldt drs. C.J. Klop dat in 1972 in 
de Contactraad de eigenlijke basis voor de 
christen-democratische samenwerking ook 
politiek-filosofisch is gelegd. Volgens hem 
hebben in die tljd de protestantse en de 
katholieke politieke filosofie elkaar vrucht
baar gevonden. De protestantse pol1tieke 
filosofie vindt haar fundenng in het beginsel 
van 'soevereiniteit in eigen kring' en de ka
tholieke politieke filosofie in het beginsel van 
de subsidiariteit. 

Soevereiniteit in eigen kring en subsidia
riteit 
B1j 'soevereiniteit in e1gen kring', een ge
dachte die in gereformeerde knng is ont
staan, gaat het om een fundamenteel ele
ment in de wijsbegeerte van de wetsidee, 
aan de VU ontwikkeld o.a. door prof. dr. H. 
Dooyeweerd. Oat fundamentele element is 
dat Gods Woord betekenis heeft voor on
derscheiden levensverbanden, als het be
drijfsleven, gezinsleven, onderwijs, de media, 
de welzijnszorg en de politiek (ook wei wets-
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cirkels genoemd). Op deze gebieden heb
ben mondige gemeenteleden een eigen ver
antwoordelijkheid, die zij, georganiseerd in 
een protestants-christelljk werkverband als 
bijv. christelijke werkgevers- en werkne
mersorganisaties (CNV, NCW), christel1jk 
schoolbestuur, een christelijke rad1o-omroep 
(NCRV, EO), een christelijke politieke partij 
(ARP), gemeenschappelijk kunnen beleven 
en uitwerken. Deze verbanden werden val
gens het princ1pe van soevereinite1t 1n eigen 
knng onttrokken aan het gezag van de kerk. 
Waarschijnlijk is deze organisatievorm ook 
een duidelijke reactie geweest op een for
meel bevoogdende reglementen- en regen
tenkerk, zoals de Nederlandse Hervormde 
Kerk was eind negentiende eeuw. 
Er vond een vorm van verdeling plaats waar
biJ de kerk als organisat1e verantwoordelijk 
was voor predik1ng, sacramenten, cateche
se, pastoraat, e.d., en de kerk als organisme 
zich uitkristalliseert in deze christelijke werk
verbanden. 
Volgens Klop heeft deze gedachte Inspire
rend ingewerkt op een katholieke gemeen-

143 



schap die zich bevrijdde uit een meer geslo
ten hierarchische structuur. Het sloot goed 
aan bij het in de katholieke gemeenschap 
ontwikkelde subsidiariteitsbeginsel, dat uit
drukte dat een hager niveau niet moet be
beslissen over wat op een lager niveau kan 
worden geregeld. Dit beginsel vindt zijn wor
tels in de parochiegedachte: kleine gemeen
schappen met een grate mate van onderlin
ge solidariteit. 

Doorbraak vergeten 
Met deze beschrijving heb ik geen moeite. 
Wei met de herhaalde constatering van Klop 
op biz. 561: Aldus zien wij dat de protestant
se en de katholieke politieke filosofie elkaar 
wederzijds vruchtbaar aanvullen en verbete
ren. Want het lijkt mij een niet aanvaardbare 
reductie van het politiek-filosofische krach
tenveld. Met geen woord wordt gerept over 
de doorbraakgedachte die ook in leidingge
vende hervormde kringen na de Tweede 
Wereldoorlog post vatte en resulteerde in 
het hervormde herderlijk schrijven: 'Christen 
zijn in de Nederlandse samenleving', van 
1955. Of is een politieke filosofie die christe
nen bindt maar niet leidt tot een christelijke 
(katholieke) organisatievorm te verwaar
lozen? 
Waar ging het in de doorbraak om? Het is 
een beweging die ontstaan is 1n de Tweede 
Wereldoorlog op basis van gedeelde men
selijke ervaringen in lijden onder en verzet 
tegen de Duitse bezetting. Ervaringen die 
gedeeld werden door mensen uit de ver
schillende zuilen, volksdelen (gereformeerd, 
hervormd, kathoilek, socialistisch, etc.) waar
in onze samenleving was opgedeeld. Het 
ging om strijd tegen de verzuiling en voor 
vernieuwing van de samenleving. Bovendien 
werd in deze kring in de loop der tijd de 
vraag dringender of confessie een goed poli
tiek uitgangspunt is. Heeft de binding op 
grand van confessie niet veel meer te maken 
met nestgeur dan met politieke visie? Wor
den belangentegenstellingen niet te vlug ver
doezeld en wordt het woord verzoening niet 
te goedkoop gebruikt? Het Kairos-docu
ment van ruim 130 zwarte broeders en zus-
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ters in Zuid-Afrika: 'Challenge to the Church' 
(september 1985) stelt heel helder dat ver
zoening niet zonder gerechtigheid kan en op 
recht-doen gebaseerd is. 
In de doorbraak na de Tweede Wereldoorlog 
hebben verschillende toonaangevende 
christenen, vooral uit hervormde kring, geko
zen voor politieke keuze op basis van poli
tieke analyse en visie. Voor velen betekende 
dat toen een keuze voor de vernieuwde 
Partij van de Arbeid, een keuze op basis van 
de politieke filosofie dat het goed is dat de 
kerk zelf als Christus belijdende gemeen
schap in de samenleving overheid en volk 
beloften en geboden voorleeft en voorhoudt 
als de kern van het humanum. En anderzijds 
de leden van de kerk mede helpt om op 
grand daarvan tot eigen politieke keuze op 
basis van politieke visie en analyse te ko
men. Er was en is in die kring nog steeds 
grate huiver voor het euvel van de vereenzel
viging zoals dat in het Hervormde herderlijk 
schrijven: 'Christen zijn in de Nederlandse 
samenleving', is omschreven. 
Een enkel citaat uit dat schrijven. Eerst over 
het gemeentelid en het gezag der kerk (biz. 
14 en 15): 

'De christen met zijn individuele hou
ding en gedragingen is geen individua
list. Hoewel hij weet, dat het gezag der 
kerk afgeleid en betrekkelijk is, en haar 
u1tspraken open blijven voor herz1ening 
en herraeping naar uitwijzen van het 
Woord Gods, zo aanvaardt dat hij dit 
gezag tach met vreugde, omdat het 
juist bedoelt de vrijheid van de gelovig 
handelende enkeling te verzekeren. De 
kerk heeft haar leden voor te gaan in de 
onderscheiding der geesten en in het 
onderkennen van de machten van de 
tijd.'; 

en vervolgens over het euvel der vereenzelvi
ging (biz. 23 en 24): 

'Het feit dat het kan voorkomen, dat de 
kerk een zeer concrete weg heeft te 
wijzen op het veld der politiek, mag ons 
er niet toe verleiden om deze uitzonde
ring tot regel te verheffen en bepaalde 
houdingen en qedragingen als de aileen 
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gehoorzame voor te stellen. Mag dat 
reeds niet ten aanzien van zulke hou
dingen en gedragingen, dan mag het 
nog minder ten aanzien van de keuze 
voor een politieke partij, welker ge
dragslijn immers bovendien voor de 
toekomst geheel onzeker is. Een derge
lijke kortsluitende vereenzelviging van 
de gehoorzaamheid aan Christus met 
een bepaalde politieke houding dringt 
zich telkens weer op, wanneer christe
nen bezig zijn met het concrete gebod 
in de politiek en hun gedrag een uit
vloeisel van hun belijden te weten.' 

Oit herderlijk schrijven was in 1955 een' con
solidatie van de doorbraakgedachte en een 
antwoord op het mandement van de R.K. 
bisschoppen. Het houdt natuurlijk vandaag 
de dag ook een vermaan in naar het spreken 
van de kerk zelf. Ook dat spreken moet zich 
hoeden voor vereenzelviging. 

Emancipatie als basis voor onze politieke 
cultuur 
Onze politieke cultuur in Nederland ontleent 
nog altijd veel van zijn waarden aan de be
grippen vrijheid, gelijkheid en broederschap 
uit de Franse revolutie, als emancipatie van 
de burger. Het waren vooral de liberalen die 
de emancipatie van de tourger gesteund 
hebben in het midden van de negentiende 
eeuw. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw ontwikkelde zich de politieke partijvor
ming. Zowel de confessionele partijvorming 
rond de schoolstrijd als de socialistische 
partijvorming zijn grotendeels emancipa
tiebewegingen. 
De gereformeerde kleine luyden emanci
peerden en profileerden zich middels de 
ARP en CNV tegenover de hervormde re
gentenkerk en het liberale burgerdom. De 
katholieken emancipeerden zich middels 
Katholieke Staatspartij en katholieke vak
bond vanuit een tweederangs positie in een 
protestantse natie. De arbeiders emanci
peerden en profileerden zich via de arbei
dersbeweging in socialistische vakbond en 
SOAP tegenover hun economische macht
hebbers. Later kreeq de emancipatie in ka-
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tholieke kring ook nog gestalte tegenover de 
hierarchie, en in hervormde kring via de 
doorbraak tegenover de verburgerlijking van 
de kerk en de verzuiling van de samenleving. 

Gestolde emancipatie 
Maar vandaag de dag lijkt de emancipatie 
grotendeels gestold in de politieke cultuur. 
De stollingseffecten kristalliseren zich uit in 
vervreemdingsverschijnselen. 
In liberale kring heeft men zich reeds lang 

' Vandaag de dag lijkt de 
emancipatie grotendeels 
gestold in de politieke 
cultuur. ' 

gekeerd van een progressieve houding naar 
een conservatieve houding die het behoud 
van gevestigde belangen najaagt. Voor de 
gedachte dat vrijheid van de een niet mag 
leiden tot onvrijheid van de ander is minder 
oog. De aandacht voor emancipatie van de 
derde wereld is minimaal, ook wordt weinig 
gestreden voor de vrijheid van misdeelde of 
achtergestelde groepen in eigen samenle
ving. 
In socialistische kring heeft men te kampen 
met vervreemdingsverschijnselen. Vele ar
beiders voelen zich in deze partij niet meer 
echt thuis. De abstracte welzijnsfilosofie, ge
mis aan inzicht wat z1ch in oude binnenste
den afspeelde, breekt nu op. 
In christen-democratische kring is de ver
vreemding van kerk en gemeente toegeno
men. Het COA is een partij van middengroe
pen geworden waarbij het evangelie tot een 
christelijke franje kan verworden. Bovendien 
loopt zij het risico een 'christelijk alibi' te 
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worden voor mensen die de uitdagingen 
waarvoor kerk en oekumene in de wereldcri
sis geplaatst worden en die haar moeite 
genoeg kosten, uit de weg gaan. 

Vragen aan het CDA 
Hoe breken we door dit vervreemdingsele
ment tussen kerk en christelijke politieke 
partij heen? Niet dat het er om moet gaan 
dat die twee weer een pact zouden moeten 
sluiten. Maar wei dat de kwalijke neveneffec
ten van deze vervreemding voor beide wor
den teruggedrongen. 
De alibi-functie van de christelijke politiek om 
de gevestigde belangen van de midden
groepen te dienen en die een christelijke 
entourage te geven, blokkeert ve!e gemeen
teleden in de kerk om ernst te maken met de 
vragen die uit de oekurnene op ons af
komen. 
Anderz1jds sluit het CDA zich zo af van een 
geestelijke vernieuwing, die aileen door een 
levendige geloofsreflectie in wereldwijde ver
bondenheid met gemeente, kerk, zich kan 
ontwikkelen. God kan niet in een program
ma opgesloten worden, maar is degene d1e 
steeds weer vanuit de toekomst in Christus 
op ons afkomt. Dikwijls door verdrukte en 
misdeelde mensen die ons met de vraag: 
Adam, waar ben je?, lastig vallen, maar daar-
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in ook de rnogelijkheid tot bekering bieden. 
Wanneer houden we op elkaar als kerk en 
politieke partij opportunistisch te gebruiken 
of te bestoken? 
Mijns inziens kan dat niet anders dan dat 
beide de vragen die uit de wereldoekumene 
op ons af komen serieus nemen. Wij ver
liezen beide onze identiteit wanneer we onze 
huidige 'quasi christelijke Westerse cultuur' 
tot referentiekader nemen. Die wiegt ons in 
een zelfgenoegzame slaap. Een beter uit
gangspunt is te leren uit de ervaring van het 
lijden in de wereld aan oorlog en bewape
ning, hanger, armoede, uitbuiting en racisrne 
en sarnen te proberen dat lijden bewust en 
effectief te verrninderen. 
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Geioof er: pol1t1ek 

Hervormde kerk, CDA 
en doorbraak 
door drs. C.J. Klop 

Is de Doorbraak-gedachre niet achterhaa/d a/s politieke 
fi/osofie? Wat kan een christen in de PvdA met zijn 
geloof? En welke rol speelt de kerk daarbij? Oat zijn de 
vragen die centraa/ staan in het antwoord van drs. C.J. 
Klop aan ds. Van Veen. 

Van hervormde zijde zijn verschillende poli
tieke filosofieen het CDA ingebracht. Her
vormde antirevolutionairen brachten de leer 
van de soevereiniteit in e1gen kring in. De 
CHU had ook een typerende eigen 1nbreng. 
Niet zozeer een structuurvisie op de samen
leving, zoals b1j de soevereiniteit 1n eigen 
kring en de katholieke subsidiariteitsleer het 
geval was, maar meer een politieke stijl van 
tolerantie en gematigd staatsmanschap, ge
baseerd op een sterk historisch beset en 
geloof in de eenheid van het mensdom on
der Gods Ieiding. 1

) Wat hervormden bijvoor
beeld 1n de PvdA of de SGP hebben inge
bracht is voor het CDA niet zo interessant. 
Toegegeven moet worden dat de titel van 
mijn artikel in het decembernummer die ver
wachting wei kon wekken. Daarom benut ik 
graag de gelegenhe1d die de redactie mij 
b1edt om wat dieper op de politieke filosofie 
in te gaan die in hervormde kringen te vinden 
is en was. Enigszins tot mijn eigen verrassing 
kwam ik daarbij uit op de noodzaak een 
moderne kerkelijke omgangsvorm te formu
leren ten aanzien van christenen, die hun 
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Drs. C J. Klop (194 7) 1s adjunct direc
teur van het Wetenschappelljk lnst1tuut 
voor het CDA 

verantwoordelijkheid in de samenleving 
dragen. 

Christelijk-Historische politieke filosofie 
"Wij hebben een verhaal met betekenis voor 
de samenleving. 'Voor heel het volk', zou 
een CHU'er zeggen", heb ik over de c.h. 
inbreng in het CDA geschreven. En, hoewel 
beslist niet de hele CHU deze leuze van 
Hoedemaker voor zijn rekening nam, is daar
mee in beknopte vorm heel veel gezegd. 
Waar de oorsprong van soevereinite1t in 
eigen kring en subsidianteit liggen in het 
scheppen van mogelijkheden voor de chris
ten om zijn verantwoordelijkheid in de sa
menleving te kunnen dragen, later verbreed 
tot een ordeningsprinCipe voor de gehele 
maatschappij, daar vindt ook de christelijk-

1) Drs. A.D.W. Tilanus. 'Twaalf CH-karaktenstieken', 1n Her
lnneringen aan de Unie waann wij ons thuisvoelden. AJ. 
van Dulst (red I. Den Haag. 1980. HiJ noemt als karakte
ristleken: beginselpar11J, principiele overtu1g1ng, relatlve
nng. ruimte. eenhe1d 1n versche1denhe1d. verdraagzaam
heid. openheid, heel het volk, dienend. gouvernementeel, 
geen persoonsverheerliJklnq. CHU-famllie. 
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historische slogan 'heel het volk' zijn oor
sprong. Door de verschillende posities die 
hervormden enerzijds en gereformeerden en 
katholieken anderzijds in de vorige eeuw 
innamen (eerstgenoemden hadden meer af
finiteit met Staatskerk en Staat, waartegen 
laatstgenoemden zich verzetten) is hetzelfde 
vertrekpunt echter verschillend uitgewerkt. 
Voor hervormden bestond er niet zo een 
scherpe antithese tussen christenen en niet
christenen als Kuyper en Schaepman onder
kenden. Zij bleven ervan uitgaan dat Neder
land in pnncipe een christelijke natie was en 
weer moest worden. Dit 'heel de kerk, heel 
het volk' verbindt zowel Hervormden die 
voor de CHU en het CDA kiezen als Door
braak-mensen, die princip1eel niet voor orga
nisatievorming op chnstelijke grondslag 
k1ezen. Het ging om verschillende wegen 
naar hetzelfde doel. We z1en deze lijn 1mmers 
opduiken in de geschriften waar ds. Van 
Veen naar verwijst. Banning c.s. zetten na 
de Tweede Wereldoorlog het verzuilde 
maatschappijbeleid (en daar hoorde uiter
aard ook een kerk-opvatting bij) van zich af. 
Men wilde als christen en als kerk m1dden in 
de samenleving staan. Deze keuze van de 
hervormde kerkleiding onderstreepte de 
'Doorbraak' naar de PvdA. 

T egelijk heeft dit hervormde principe in onze 
tijd een verrijk1ng van het CDA opgeleverd. 
Als nu in het Program van Uitgangspunten 
staat: 'Het CDA richt zich zonder onder
scheid tot de gehele Nederlandse bevol
king', dan is dat een voortzetten van de 
traditie die voor de CHU altiJd al vanzelfspre
kend was. Die leidde ertoe dat een overtuigd 
CH-man als drs. H. Eversdijk een overtuigd 
hoofd van een christelijke openbare school 
in Groen1aanse zin 21 was v66r hij het Kamer
lidmaatschap aanvaardde. Het leidt er even
zeer toe dat een overtuigd man als ds. Van 
Veen in zijn functie bij de Raad van Kerken te 
vinden is temidden van mensen die geen 
kerklid zijn, waarbij zij zich gezamenlijk inzet
ten voor de kansarme etn1sche groepen in 
Nederland. 
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Gescheiden wegen 
Ondanks deze principiele verbondenheid 
scheidden de wegen van de hervormden 
onderling. Veel meer dan gereformeerden 
gingen hervormden met de Doorbraak mee. 
Wat is de betekenis hiervan geweest? 
lk begeef mij op glad ijs als ik een impressie 
maak van de Doorbraakmensen; ik ken er 
maar enkelen. Heb ik het mis als ik proef dat 
zij zich in de Partij van de Arbeid toch niet 
senang voelen? Kan men zich daar als chris
ten manifesteren en met deze geloofsin
breng iets doen (en dat is toch de bedoeling 
geweest), ook als dit niet overeenkomt met 
de opvatting van de niet -christenen in deze 
partij? De situatie daar lijkt mij niet rooskleu
rig. Tegelijk is de weg terug naar het CDA 
ook niet begaanbaar, daarvoor is er vaak 
nog te veel oud zeer. Deze indruk wordt 
versterkt door de bijdragen die het weten
schappelijk tijdschrift van de W1ardi Beck
manstichting opnam bij de herdenking van 
veertig jaar Part1j van de Arbeid: 'De voor
trekkers van de Doorbraak wilden het socia
lisme Iaten u1tdragen door een pluriforme 
massapartij, die de behoefte van sommige 
mensen om vanuit hun geloof aan politiek te 
doen meer dan tolereerde. Wie links is en 
gelovig, en niet tot een politieke splinter wil 
behoren, kan anno 1986 heel goed bij de 
PvdA terecht, maar moet dan wei de nodige 
onverschilligheid of zelfs argwaan voor lief 
nemen. Daar moge niets aan te doen zijn, 
helemaal eerlijk tegenover de geschiedenis 
is het niet' (Doeko Bosscher, 'Dromen van 
een Doorbraak', Socialisme en Democratie, 
januari 1986, pag. 1 0). 
Een soortgelijke impressie geeft Kooistra als 
hij Oostlanders boek 'Dorpsdespoten ont
tronen' bespreekt: "Veel heb ik zelfs met 
instemming gelezen. ( ..... ) Over de Door
braak op pag. 46: 'De Doorbraak mislukte 
niet aileen kwantitatief, maar ook kwalitatief. 
Het is de vraag of een christelijke invloed in 

2) Groen van Pnnsterer was aanvankelijk voorstander van 
een chnstelijke openbare school. 01t schooltype kan nog 
voorkomen. als de gemeenteraad 1n meerderheid protes
tants of katholiek IS. 
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de organisaties die de doorbraak bepleitten 
wei aanwijsbaar was'," (S. Kooistra, Her
vormd Weekblad, 2 januari 1986). 
Een heel ander beeld tonen daarentegen de 
hervormden in het CDA. Weliswaar leeft bij 
de voormalige CHU-aanhang kennelijk een 
zeker gevoel ondergewaardeerd te worden, 
gezien de rondzendbrief bij de kandidaat
stelling voor de Tweede Kamer. Tegelijk 
constateert de aandachtige beschouwer 
van de nog korte geschieden1s van het CDA 
dat voormalige CHU-mensen vaak een voor
aanstaande en verbindende rol spelen. Men 
leze er bijvoorbeeld het interv1ew met mr. 
O.W.A. Baron Van Verschuer in 'De groei 
naar het CDA' nog eens op na om te proe
ven hoe hij tijdens de grondslagdiscussies in 
1975 vanuit zijn typische Unie-inbreng 
bouwde aan het CDA. Enerzijds de stelling 
van mr. W. Aantjes afwijzend dat het CDA 
mensen op hun geloof diende te balloteren 
en tegelijk zich op verheugend als hij door de 
christelijke politiek mensen tot het geloof zou 
zien komen, daarbij met instemming Loh
man c1terend. 
Niet aileen binnen de part1j spelen voormali
ge CHU-Ieden een significante rol, ook daar
bulten. lk noem slechts een enkel voorbeeld: 
het optreden van drs. C. van Dijk als voorzit
ter van de parlementaire enquetecommissie 
inzake RSV en van dr. J. de Pous als voorzit
ter van de SER. 

De doorbraakgedachte als zelfstandige 
politieke filosofie 
Ds. Van Veen spreekt over Doorbraak als 
'een politieke filosofie die chnstenen bindt 
maar niet leidt tot een christelijke organlsa
tievorm'. Welke kenmerken omvat deze filo
sofie? Hij noemt: 
a. de strijd tegen de verzuiling en voor ver

nieuwing van de samenleving, omdat po
litieke organisat1e op grand van confessie 
belangentegenstellingen verdoezelt en 
meer heeft te maken met nestgeur dan 
met doorwerking van het geloof. Het 
woord verzoen1ng wordt te goedkoop 
gebruikt. Het Evangelie wordt franJe voor 
middengroepen; 
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b. De C mag niet le1den tot de zonde der 
vereenzelvig ing; 

c. de kerk zelf, als Christus belijdende ge
meenschap in de samenleving, moet 
overheid en volk beloften en geboden 
voorleven en voorhouden als de kern van 
het humanum; 

d. de kerk moet haar leden op grand daar
van helpen om tot een eigen politieke 
keuze op basis van politieke analyse en 
visie te komen. 

Deze politieke filosofie heb ik inderdaad niet 
expliciet behandeld in mijn artikel. Naar mijn 
mening heeft ze ook geen actuele betekenis 
meer. lk wil dat adstrueren door van elk van 
bovenstaande elementen iets te zeggen. 

a. Nestgeur 
De verzuiling heeft inderdaad geleid tot ver
starring van christelijke organisaties. Zij wer
den soms bolwerken die niet meer op maat
schappijvernieuwing uit waren vanuit hun 
1dent1teit. De 'C' werd slechts etiket. De 
professionele staven grepen de macht, de 
dynamiek verdween. D1e verstarde verzuil1ng 
is er hier en daar nog wei, maar evenzeer 1s 
duidelijk dat het CDA daarvan geen voor
stander is. Wij willen christelijke organ1saties 
op basis van elan, wij verwachten van een 
ge1'nspireerd maatschappelijk middenveld 
een dynamiserende invloed op de ontwikke
ling van de samenleving. Oat was de strek
king van het rapport 'Van Verzorgingsstaat 
naar Verzorgingsmaatschappij'. Die dyna
miek begint gelukkig weer de kop op te 
steken, waar het m1ddenveld zijn taken weer 
aanvat vanuit een eigen inspiratie. Wie chris
telijke organ1saties nu afschaft goo1t het kind 
met het badwater weg. lmmers, als de 'C' 
verdwijnt wordt het dan beter? Kijk naar de 
FNV, de PvdA, de vertross1ng 1n de samenle
ving, de gevulde algemeenheid waar de 'C' 
staat voor CAO. 
Verdoezelt organisatie op chnstelijke grand
slag belangentegenstellingen? Nee. Het di
lemma is vals: het Evangelie doorbreekt be
langentegenstellingen juist radicaal. Als Pau
lus de slaaf naar Filemon terugstuurt met de 
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woorden Her heb je Je slaaf terug, meer dan 
slaaf: broeder' dan kiest hij niet de positie 
tegen de bazen v66r de slaven, maar door
breekt de tegenstelling. De Haarlemse predi
kant die in de Tweede Wereldoorlog een 
Wehrmachtsoldaat aan het Avondmaal toe
liet koos een radicale positie! De gerechtig
held eist dat mensen die nog geen deel aan 
het algemeen welzijn hebben door de over
held gesteund worden. Het is dus een poli
tiek principe dat ertoe leidt dat de overheid 
'schild voor de zwakke' IS en niet een organi
satorische opdeling langs lijnen van belan
gentegenstellingen. Hoe kan een kerkelijk 
functionaris menen dat de confessie belan
gentegenstellingen verdoezelt? Oat zou dan 
toch ook voor de kerk moeten gelden? Of de 
stelling is JUist en dan moet de kerk zichzelf 
opdelen, of de stelling is onjuist en dan kan 
ook een partij op christelijke grondslag au
thentiek functioneren. Veeleer is actueel de 
vraag hoe chnstenen in chnstelijke organisa
tles en daarbuiten als christelijke minderheid 

' De zonde der 
vereenzelviging 
wordt in de kerken 
thans krachtig 
gepraktizeerd. ' 

bijdragen aan de doorwerking van het Evan
gelie in de samenleving. lk kom daar in het 
navolgende op terug. En ook op de beteke
nis van de verzoening. 

b. Vereenzelviging 
De zonde der vere·enzelviging is 1n het CDA 
krachtig afgezworen. Van het CDA kan niet 
gezegd worden dat het meent het Evangel1e 
in petto te hebben. Hoogstens blijkt het 
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enkele bestaan van de partij door Door
braak-christenen al als zodan1g gel'nterpre
teerd te worden. Psychologisch IS dat zeker 
een reele factor. De oorzaak van dit pro
bleem zoek ik echter eerder bij de Door
braak-christenen dan bij het CDA. Sterker 
nog: de zonde der vereenzelviging wordt in 
de kerken thans krachtig gepraktizeerd. De 
bordjes zijn fors verhangen. 

c. De kerk 
Oat de kerk haar leden moet stimuleren om 
de 'C' niet als etiket te gebruiken maar daar
op d66r te denken en op basis van een 
christelijke politieke visie hun standpunt te 
bepalen is een wens die in het CDA sterk 
leeft. Thans is dit nog nauwelijks het geval. 
De e1gen wijsheid van de kerkle1ding staat dit 
meestal in de weg. De Doorbraakfilosofie 
geeft helaas voeding aan deze pretentievolle 
opstelling. Niet valt in te zien dat de kerklei
ding het beter zou weten dan de kerkleden, 
die, vaak wat meer in het voile Ieven staand 
dan hun pred1kanten, tamelijk goed in staat 
zijn om het kaf van het koren te scheiden. 
Paradoxaal genoeg kenmerkt de opstelling 
van de bisschoppen zich door een groter 
respect voor de inbreng van de kerkleden, 
dan thans bij de protestantse kerken merk
baar is. 

d. De kerkleden 
Oat mensen, en in het bijzonder kerkleden, 
op grond van een politieke analyse hun keu
ze bepalen, heeft juist bij het CDA meer 
kansen gekregen. Onmiskenbaar heeft de in 
het Program van Uitgangspunten neergeleg
de politieke analyse en visie een groeiende 
betekenis in de standpuntbepaling van het 
CDA. De toespraken van de partijvoorzitter 
op partijraden en -congressen zijn goed her
kenbaar als vorm van principlele politieke 
analyse, waarbij nestgeur geen rol van bete
kenis speelt. Even onmiskenbaar reageert 
het partijkader daar positief op. En dat juist 
in een tijd waarvan de principes niet de 
gemakkelijkste weg wijzen. Voor kiezers ligt 
dit nog niet zo duidelijk. Bij hen speelt het 
vertrouwen in de 'C' een belangrijke rol. Oat 
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GAloot en pol1t1ek 

is niet verbazingwekkend, want buiten de 
partij, bijvoorbeeld 1n hun kerk of in hun 
media, komen zij die analyse nauwelijks te
gen. Er is nog een weg te gaan met de 
christen-democratische maatschappijvisie 
en het CDA is die weg met vertrouwen inge
slagen. 

lk kan niet anders concluderen dan dat de 
Doorbraak als politieke filosofie niet meer 
aan het doel beantwoordt waarvoor zij ont
worpen 1s, als dat al het geval is geweest. 
Oat laatste kan ik niet geheel overzien, om
dat de historische context voor ons nauwe
lijks meer invoelbaar 1s. 

Gestolde emancipatie? 
De emanc1patie van gereformeerden tegen
over de hervormde Staatskerk en van katho
lieken in sociaal-economische zin is voltooid. 
Maar dat was niet waar het onze voorouders 
1n de eerste plaats om ging, ook al heeft de 
verzuillng hun bedoelingen later verstard tot 
een organisatiestrijd. Het ging hen om de 
doorwerking van het Evangelie in de maat
schappij. Herkerstening van het Nederland
se volk. Oat stond voorop. Men leze er Hen
driks en Thurlings maar op na. En die wens 
staat nog recht overeind. lk denk dat Door
braak-christenen en CDA'ers elkaar daarin 
moeten kunnen vinden, juist nu de verzuiling 
als maatschappelijk beheersingsmechanis
me met zijn verstarde en gesloten structuur 
en zijn regenteske trekken echt u1t de tijd is. 
Christelijke organisaties en 1ndividuele chris
tenen moeten midden in de wereld staan. 
Wei is het duidelijk dat de christen die zich 
bewust in de wereld begeeft zonder steun 
van een christelijke organisatie minder kan
sen heeft dan zij die de steun van de levens
beschouwelijke organ1satievorm hebben. 
Oat zien we in de PvdA en andere partijen. 
Tegelijk ook wordt hij n1et meer bekritiseerd 
als hij zich passief opstelt. Wie zich uitdruk
kelijk bij een christelijke organ1satie aansluit 
loopt wei tegen knt1ek op. Die 'C' laat je niet 
los. Als PvdA-Iid kun je dat probleem ontlo
pen. Er ZIJn Doorbraak-chnstenen die 'lo
pende vuurtjes' bl1jven. Oat zag je aan Bus-
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kes. De meesten verdw1jnen in de grauwe 
massa. 
Beide wijzen van optreden ziJn leg1tiem. 
Chnstelijke organisaties zijn geen beschutte 
schuilplaatsen, de Doorbraak moet niet ver
hevener worden voorgesteld dan zij 1s. Het 
CDA heeft het Evangelie niet in pacht, net zo 
min als christenen die zich buiten het CDA 
bevinden. 

Geestelijke vernieuwing en vervreemding 
van de kerk 
Die pretentie komt men echter wei tegen bij 
veel christenen buiten het CDA Ook ds. Van 
Veen stelt dat 'het CDA zich afsluit van een 
geestelijke vernieuwing, die aileen door een 
levendige geloofsreflexie in wereldwijde ver
bondenheid met gemeente, kerk, zich kan 
ontwikkelen'. Aileen met de kerk? Ook hier 
treffen wij een typisch hervormde trek aan. In 
de CHU had het spreken der kerk een hoge
re status dan in de ARP en de laatste jaren 
ook in de KVP. 
Ds. Van Veen heeft mij eens verteld welke 
barre ervaringen hij als predikant opgedaan 
heeft in een kle1ne Groningse gemeente, 
waar in de kerkeraad het boerenland ver
handeld werd, want de kerk was groot
grondbezitter. Op deze kerkelijke ervaringen 
doelt zijn reactie op rnijn artikel stellig niet. 
Veeleer zal hi] doelen op de ervaringen die 
men in de Wereldraad van Kerken opdoet, of 
in de Nederlandse Raad van Kerken, als men 
zich bez1ghoudt met de positie van ver
drukten. 
Het zijn vaak de van het dagelijkse pastoraat 
vrijgestelde theologen die met een zekere 
euforie over deze ervaringen spreken. On
langs vond een gesprek plaats tussen de 
staf van het WetenschappeiiJk lnstltuut voor 
het CDA en prof. dr. H.M. de Lange met 
twintig theologie-studenten. In dat gesprek 
werd naar voren gebracht dat er twee ge
heel verschillende Godsbeelden aan de orde 
zouden zijn. Het CDA zou zich daarbij op 
een verouderd Godsbeeld baseren, terwijl 
de nieuwe generaties theologen opgeleid 
worden met een nieuw Godsbeeld. Deze 
God zou zich manifesteren in de gemeen-
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schap van mensen, met name in de ge
meenschap met armen en onderdrukten. 
Ook het Gereformeerde-deputatenrapport 
inzake het oorlogsvraagstuk tendeert in die 
richting. Een zeer merkwaardige en gevaar
lijke stelling. Er is maar een God. Het is voor 
mij geen vraag dat Hij voor kerkelijke top
functionarissen en voor CDA-politici precies 
dezelfde is. De een mag hem niet claimen 
voor het ophemelen van de armen, want ook 
daar zitten zondaars (hoeveel armen steun
den n1et Marcos op de Filippijnen of Peron 1n 
Argentinii:i?), de ander mag Zijn Boodschap 
niet ontlopen als het bijvoorbeeld om Zuid
Afrika gaat. 
lk geloof niet dat men geestelijke ver
nieuwing exclusief ervaart in kerkelijke ver
bondenheid met verdrukten in het buiten
land. Daarvoor ervaar 1k binnenslands toch 
tezeer dat de Raad van Kerken werkelijke 
vragen die er rond de verbondenheid met 
uitkeringsgerechtigden in het regeringsbe
leid spelen niet aanvoelt. Omgekeerd ervaar 
ik 1n de moeilijke beslissingen die CDA'ers 
thans in de regering moeten nemen hoezeer 
w1j de verzoening in Christus nod1g hebben, 
omdat wij het b1jna nooit echt goed kunnen 
doen. lk ervaar dat niet zozeer als geestelijke 
vernieuwing, wei als verdieping. Die ervaring 
kun je delen met gewone kerkleden, die ook 
's nachts wakker kunnen liggen over bijvoor
beeld vragen rond hun huwelijk of de opvoe
ding van hun kinderen. Of met gewone pre
dikanten en pastoors, d1e ervaren dat bij
voorbeeld het echtscheidingspastoraat hen 
vaak voor de keuze tussen twee kwaden 
plaatst. 31 Die ervaring deel je niet met kerke
lljke topfunctionanssen. Zij hebben de erva
ring het goede te kunnen doen en het kwade 
te mijden. lk kan dat niet meebeleven. De 
Wereldraad slaat daarvoor toch te vaak de 
plank mis. Denk aan de verklaring 1nzake 
Afghanistan 41 Met de verdrukten daar voel ik 
meer verbondenheid via het buitenlands be
leld van het CDA dan via de Wereldraad van 
Kerken. Wie tijdens de najaars-partijraad van 
1985, waar over het programma werd ge
stemd, voelde met welk een drang de Verga
dering de passages inzake de ontwikke-
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lingssamenwerking Wilde opvoeren, die kan 
niet instemmen met de stelling dat de chris
telijke polit1ek een alibi-functie heeft om de 
gevestigde belangen van de middengroepen 
te dienen. 
lk ontken niet dat er risico's liggen nu het 
CDA een remigratie uit het WD-kamp on
dergaat. Maar de stelling dat er een blokka
de ligt 1n de CDA-politiek om ernst te maken 
met de vragen die uit de oecumene op ons 
afkomen is een suggestieve wijze van spre
ken die zelfs niet strookt met de stijl die de 
Doorbraak-filosofie aan de kerk toedeelt. 
Ook het CDA heeft wereldwijde contacten 
met christen-democraten in soms onder
drukte posities. Wij ervaren dat als bemoedi
gend en leerzaam. Als de ervaringen van 
wereldwijde verbondenheid in kerkelijk ver
band tot een geestelijke vernieuwing leiden, 
waarom wordt het CDA daar dan niet voor 
uitgenodigd? Welke christen-democraten 
worden naar Vancouver en Geneve geinvi
teerd? Welke christen-democraten treft men 
in kerkelijke deputaatschappen? Het CDA 
hanteert als enige partij in ons land de visie 
op de verantwoordelijke maatschappij, die in 
de Wereldraad is ontwikkeld en die voor 
westerse Ianden nog steeds actueel is. In 
Christen Democratische Verkenningen vindt 
voortdurend reflexie op dit thema plaats. 
Kerkelijke uitspraken worden erin geanaly
seerd. De rooms-katholieke bisschoppen 
nodigen het CDA uit zijn visie op de kernbe
wapening te geven ten behoeve van het 
kerkelijk denken en spreken hierover. Van de 
zijde van de Raad van Kerken en de protes
tantse synodes is van zo een u1tnodiging 
nog geen sprake geweest. Een pril begin 

3) Prof. dr. 11. W Schermerhorn. 'de prem1er van de Door
braak'. schreef daarover een indnngend art1kel 'Vuile 
handen' in Minister-president van herrljzend Nederland, 
Strengholt 1977. pag 164: 'nergens ontkomt men aan 
vu1le handen. ook al ervaart men het 1n de politiek openllj
ker dan elders' H1j verwiJst b1jvoorbeeld naar weten
schappers en het gebrUik dat er van hun werk gemaakt 
wordt. 

4) AM Oostlander. 'Polit1ek. verantwoordeiljkheld en 
schuld'. in Dorpsdespoten onttronen. Franeker 1985. 
pag 77. 
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treffen wij aan bij het moreel beraad van het 
MCKS 51 

Een eigentijdse kerkelijke omgangsvorm 
Het is nodig dat de kerk een eigentijdse 
omgangsvorm ontwikkelt zowel met de 
christen die niet tot een christelijke organisa
tie wil toetreden, als met degene die daar
voor wei kiest. De Doorbraak-ideeen werken 
aileen maar averechts. Beiden opereren we 
vanuit een levensbeschouwelijke minder
heidspositie in een geseculariseerde omge
ving. Een omgeving overigens die, zeker biJ 
de jongeren, niet antipathiek staat tegenover 
het geloof. Maar die wei een hekel heeft aan 
elkaar bestrijdende christenen. 

Die nieuwe kerkelijke omgangsvorm zal aan 
de volgende kenmerken moeten beant
woorden: 
a. Christenen hebben een Woord voor de 

wereld, dat in en bu1ten christelijke orga
nisaties naar voren gebracht wordt. Geen 
onderling gehakketak, meer onderl1ng 
contact. 

b. De kerk is een gemeenschappelijke 
krachtbron; geen vluchtheuvel, noch voor 
zondags-christenen, noch voor Door
braak-mensen. 

c. In de kerk verschuift het accent naar een 
grotere erkenning van inzichten en de 
verantwoordelijkheid van de kerkleden. 
De profetenmantel wordt ingeruild voor 
de priestertoga. 
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d. In de christelijke organisaties moet de 
bijbel meer open met het oog op ge
meenschappelijke bezinning op de bete
kenis van het geloof voor het werkterrein 
van deze organisaties. De kerk spreekt 
deze organisaties daarop aan. Niet als 
een soort examinator die het heil in pacht 
heeft, maar als een gesprekspartner die 
zorg heeft over de doorwerk1ng van het 
Evangelie in de samenleving vanu1t de 
gemeenschappelijk ervaren betekenis 
van de verzoening in Christus voor ons 
menselijk vallen en opstaan, zowel in de 
kerk als in de politiek. 

e. De kerk spreekt ook aldus met niet -chns
telijke organisaties waann christenen ac
tief bezig zijn en bevraagt hen op de 
ruimte die zij bieden aan levensbeschou
wing. 

f. Een 'moreel beraad' van christenen in de 
kerk kan, mits goed opgevat, een plat
form bieden waarop christenen hun erva
ringen uitwisselen en elkaar bemoedigen. 

5) AM. Oostlander. 'Moreel beraad van christenen: aistu
blleft geen vertrossing·. Christen Oemocransche Verken
ningen. februan 1986 

6) Vgl. hierover ook Appel en Weerklank. CDA. Den Haag 
1983. pag. 20. alsmede de daarop volgende resolut1e 
van de PartiJraad 1n Hoogeveen. 1984 
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0 ntw1 k kel1 ng ssamenwerk 1 ng 

De financiering van de 
ontwi kkel i ngsbeg roti ng 
door drs. H.J.B. Aarts 

Aarts geeft een overzicht van de historische ontwikkeling 
van de wijze waarop de ontwikkelingsuitgaven zijn gefi
nancierd. Hij wijst op de gevaren van dezgn. kapitaalmarkt
financiering en de daaraan verbonden stijging van de post 
rentesubsidies op de beg rotingvoorOntwikkelingssamen
werking. Aarts stelt voor in 2000 deze rentesubsidies tot 
nul terug te brengen. 

drs H.J 8 Aarts (1930) IS lid van de 
CDA Tweede Kamerfract1e. HIJ IS voor
Zitter van de Vaste Kamercommissie 
voor Ontw1kkelingssamenwerk1ng 

1. lnleiding 
Het afgelopen Jaar heeft de financiele kant 
van ontwikkelingssamenwerking sterk rn het 
brandpunt van de belangstellrng gestaan. 
Centraal stond daarbiJ de stuwmeerproble
matrek en het bereiken van de hulpdoelstel
ling van 1 /,% NNI In de kamerdebatten is 
door het CDA in dit verband ook aandacht 
gevraagd voor de WrJze waarop de ontwrk
kelrngsbegroting wordt gefinancierd. Gewe
zen werd op de nadelen en gevaren verbon
den aan het deels financieren uit de schat
kist en deels uit de kaprtaalmarkt. Op het 
eerste gezicht lijkt er niet zo'n direct verband 
te bestaan tussen de problematiek van het 
stuwmeer en de wijze van financreren van de 
ontwikkelingsbegroting. Toch is dit recht
streeks verband biJ nadere beschouwing 
aanwezig, hetgeen verderop zal blrjken. Poll
trek is vooral relevant dat in de Kamer tijdens 
de Algemene Politieke Beschouwingen en 
de begrotingsbehandeling door het CDA 
een politieke koppelrng rs gelegd tussen de 
afwikkeling van het stuwmeervraagstuk en 
de gewenste omzetting van kapitaalmarkt-
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middelen in begrotingsmiddelen. Gesteld 
werd dat bij de formatre hieromtrent nadere 
afspraken zouden moeten worden ge
maakt.1 1 Daarmee heeft het CDA als het 
ware een hypotheek genomen die na 21 mei 
moet worden afgelost. De bedoeling van dit 
artikel is nader inzicht te verschaffen in de 
historische ontwikkeling van de wijze waar
op tot op heden de ontwikkelingsuitgaven 
zijn gefinancierd. Tevens zal op de diverse 
gevaren van de kapitaalmarktfinancrering en 
de daaraan verbonden stijging van de post 
rentesubsidies worden ingegaan. Tenslotte 
zal een poging worden gedaan om via een 
concreet voorstel invullrng te geven aan toe
komstrg beleid terzake. 

2. Drie decennia ontwikkelingshulp. 

a. Van 'samenraapsel' tot budget 
Op 18 juni 1955 hield Konrngin Juliana in de 
Pieterskerk te Leiden een rndrukwekkende 

1 Handelingen Tweede Kamer 1985. 1986. 4e vergadenng 
17 okt 1985 biz 568 en 617. 
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toespraak over de welvaart der wereld als 
gemeenschappel ij ke verantwoordelij kheid. 21 

Deze rede kreeg weerklank en maakte veel 
los zowel in maatschappelijk als politiek op
zicht 
Niet lang daarna werd bijv. de NOVIB opge
richt en ook 1n de Tweede Karner nam de 
belangstelling voor de solidariteit met de 
misdeelden in de derde wereld toe. Dit resul
teerde onder meer in een motie die op 21 
december 1955 door de heer Ruijgers na
mens aile grote partijen tijdens de behande
ling van de begroting van Buitenlandse Za
ken werd 1ngediend 31 Hienn werd gevraagd 
om een jaarlijkse post op de begroting ten 
bate van de sociale en economische ontwik
keling der minderontwikkelde geb1eden en 
om een jaarlijks overzicht van het gevoerde 
en te voeren ontw1kkelingsbeleid Deze mo
tie is van grote betekenis geweest voor het 
Nederlands ontw1kkelingsbeleid. De minis
ters Luns en Beyen brachten op 27 april 
1956 de eerste 'Nota 1nzake de hulpverle
ning aan mnder ontwikkelde geb1eden' uit 
waarin een analyse van de toestand in de 
derde wereld werd gegeven en het Neder
landse beleid werd ontvouwd 41 Op de be
grating 1957 werd een P.M.-post opgeno
men voor 'Verdere hulp aan minder ontwik
kelde gebieden'. 
Het moest nog duren tot 1963 alvorens een 
staatssecretaris voor dit beleidsterrein aan 
de minister van Buitenlandse Zaken werd 
toegevoegd en tot 1965 voordat mr. Th. Bot 
als eerste minister belast werd met de 'hulp 
aan ontwikkelingslanden'. 
Weliswaar werden 1n de loop van de jaren 
'50 en in de eerste helft van de zestiger jaren 
allerle1 ontwikkelingsactiv1teiten financieel 
ondersteund, doch deze uitgaven werden 
terecht gekarakteriseerd als 'een samen
raapsel van verschillende uitgaven' 51 Van 
een ontwikkelings'budget' kon pas worden 
gesproken toen in 1965 een samenhangend 
overz1cht werd gepresenteerd van de Ne
derlandse hulpverlening aan mnder ontwik
kelde Ianden. 
Hulpverlening in de vorm van schenk1ngen 
was bepaald nog geen gemeengoed. Eerder 
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het tegendeel, hetgeen blijkt uit de nota
Luns van 1962: 'In het algemeen l1gt de 
verlening van financ1ele hulp in de vorm van 
leningen meer voor de hand dan de verle
ning daarvan in de vorm van giften. Leningen 
zijn meer in overeenstemm1ng met de nor
male polit1eke en economische verhoudin
gen tussen soevereine staten en bovendien 
zullen zij, naar de ervaring heeft uitgewezen, 
meer dan schenkingen tot een doeltreffend 
en rationeel gebruik leiden' 61 

Het is daarnaast goed om zich te real1seren 
dat tot de beginjaren '60 de bilaterale 'biJ
stand' zo goed als geheel ging naar de 
Nederlandse overzeese gebiedsdelen: Suri
name, Nederlandse Antillen en Nieuw-Gui
nea. 71 Pas daarna ging het beleid zich gelel
delijk op andere ontwikkelingslanden rich
ten. De regering voer echter een voorzichti
ge koers bij de keuze van deze Ianden en de 
wijze van hulpverlening. Nederland verbond 
zich om hulp te geven aan die Ianden, waar
voor door de Wereldbank een consortium of 
consultatieve groep was gevormd.s1 De hui
ver voor strikt bilaterale relaties bleek ook uit 
het eerste advies van de NAR van maart 
1965 toen het consortiumbeleid een 'geluk
kige middenweg tussen bilaterale en multlla
terale hulp' werd genoemd. 91 De bijstand 
was tweeerle1. Enerzljds in de vorm van 
technische hulp, anderzijds door het geven 
van toegang van de ontw1kkelingslanden tot 

2 In: Tot U spreekt Hare Ma}este1t de KonmcJ!n. Samenstel
ling F J. Lamers 197 4. biz. 53/58 

3 Handel!ngen Tweede Kamer 1955; 1956. 40e vergadenng 
21 dec. 1955. biz. 532 

4 Tweede Kamer 195511956 nr. 4334 
5 B. Steunenberg· Het plafond van ontwikkellngssamen

werklng Openbare U1tgaven 19 13. nr. 3. JUni 1981. biz 
113. 

6 Nota over de hulp aan mmder-ontwikkelde Ianden. aug 
1962. 1961/1962 nr. 6817. biz 4/5. 

7 Ontwikkel1ngshulp der Nederlandse Overhe1d Het lnstl
tuut voor Soc1aal-econom1sche stud1e van Minder Ont
w1kkelde Gebieden IISMOGI van de Un1vers1teit van Am
sterdam. ESB 11 nov 1964. biz 1 033 

8 Z1e nota-Luns 1962. biz 13/14. In de nota van m1nister 
Bot: Hulpverlenmg aan minder-ontwikkelde Ianden. JUII 
1966 wordt d1t bele1d nog eens bevest1gd. biz 92 

9 Advies Nederlands Consortiumbeleid. NAR. nr. 1. maart 
1965. biz. 3. 
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Grafiek 1 
Begrotingsbedragen ontwikkelingshulp 
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de Nederlandse kapitaalmarkt, waarop zij 
onder staatsgarantie leningen konden slul
ten. Dit was vooral van belang vanwege de 
lage marktrente. Langzamerhand echter 
g1ng de rente stiJQen en begonnen de le
nlngsvoorwaarden aanmerkel1jk slechter te 
worden dan d1e van de Wereldbank. In het 
tweede halfjaar van 1964 werd dan ook het 
besluit genomen om de rentelasten voor de 
ontwikkelingslanden terug te brengen tot het 
Wereldbankniveau door het verstrekken van 
overheidssubsidies op de rentekosten. Een
zelfde gedragslijn werd gevolgd ten aanzien 
van leningen die dienden tot f1nanciering van 
hulpactiviteiten van de lnter-Amencan Deve
lopment Bank en van de FMO. De lasten die 
hierdoor voor de rijksbegroting ontstonden 
(rentesubs1d1es en kosten) kwamen niet voor 
rekening van hoofdstuk V (Buza) maar van 
hoofdstuk IX b (Financien) en werden derhal
ve niet 1n mindering gebracht op de beschik
bare ontwikkel1ngsgelden. 

Gezien de omvang van de ontwikkelingshulp 
was in de zestiger en begin zeventiger jaren 
de financiering geen groat probleem. Welis
waar werd reeds 1n de nota-Bot van 1966 
een streefcijfer genoemd voor 'de wenselijke 
hulpstroom van de publieke middelen' van 
1% van het nationale inkomen, doch de 
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bewindsman moest zich onthouden van het 
doen van uitspraken over het tempo van 
verwezenlijking daarvanw' Overigens werd 
in de begroting 1971 dit streefcijfer opge
waardeerd tot norm. 
Echte d1scussie over de financ1ering van de 
begrot1ng van Ontwikkelingssamenwerking 
ontstond, mede tengevolge van het relatief 
lage hulpvolume, niet voor het midden van 
de jaren zeventig. 

b. De keerzijde van een ambitieuze doelste/
ling 
Tijdens het kabinet-Den Uyl werd de finan
ciering van de begroting een groat pro
bleem, omdat dit kabinet de ambitieuze taak 
op zich nam om reeds 1n 1976 de 1 /2% NNI
doelstelling te bere1ken. Dit had voor de 
komende jaren een ontzagwekkende stijging 
van het budget tengevolge, zoals u1t grafiek 
1 blijkt. In 1975 steeg de begrot1ng met 425 
miljoen gulden en in 1976 zelfs met 953 
miljoen (bijna 1 miiJard) tot 2808 miljoen 
gulden. 

De toenmalige m1nister van Financien was 
van mening dat met dit abrupte en sterke 
accres de schatkist te zwaar werd belast en 

10 Nota-Bot. biz. 52/53. 

Chnsten Defl"ocratrsche Verkennrngen 4186 

-
ei~ 

or 
zc 
t\11 
Di 
ta 
EE 
kE 
re 
Wi 

lin 

-

' 

-
in 
ac 
dil 
te1 
nc: 
gr 
stl 
stl 
nE 
ter 
gc: 
he 
m 
m· 
ris 
sc 
ui1 
hE 
rir 
WI 

gE 
nE 

Chr 



eiste dat met 1ngang van 1976 20% van de 
ontwikkelingsbegroting op de kapitaalmarkt 
zou worden geleend. Dit aandeel was in de 
twee jaren daarvoor slechts 15% geweest. 
Dit verklaart de sterke toename van de kapi
taalmarktmiddelen vanaf 1975 (zie tabel 1 ). 
Een volgende en voor de begroting gevaarlij
ke eis van Duisenberg was dat voortaan aile 
rentesubsidies, zelfs die welke vanaf 1971 
waren verleend, ten laste van het ontwikke
llngsplafond moesten worden gebracht. Dit 

' Door toedoen van 
Duisenberg steeg de 
post rentesubsidies 
met sprongen. ' 

in tegenstelling tot de jaren daarvoor toen 
aanvankelijk de volledige en in een later sta
dium een gedeelte van deze rentesubsidies 
ten laste kwamen van de begroting van Fi
nancien. De post rentesubsidies op de be
grating van Ontwikkelingssamenwerking 
steeg derhalve met sprongen en ging een 
steeds groter deel van het budget in beslag 
nemen. Pronk realiseerde zich dat overigens 
terdege. In de memorie van toel1chting 1975 
gaf hij een raming van de vermoedelijke 
hoogte van de rentesubsidies in 1984: 468,6 
miljoen. 111 Gesteld moet worden dat Pronk 
met deze wijze van financ1eren een groot 
nsico heeft genomen. En hij was gewaar
schuwd. In 1973 had de NAR een advies 
uitgebracht waarin gememoreerd werd dat 
het beroep op de kapitaalmarkt ter financie
ring van ontw1kkelingsleningen geschied 
was om budgettaire redenen onder de strin
gente voorwaarde dat deze verschuiving de 
netto inhoud van het hulpplafond niet mocht 
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verminderen .121 Ook ging Pronk met zijn be
leid in tegen de mening van zijn partijgenoten 
Van den Berg en Van der Hek, die in een 
intern discussiestuk juist erop aandrongen 
om in de toekomst geen leningen meer aan 
ontwikkelingslanden te verstrekken, doch de 
hulp uitsluitend in de vorm van schenkingen 
te verlenen. Zij gingen zelfs zover dat ze 
aanbevalen de NIO op te heffen. 131 Van der 
Hek was consequent en diende bij de be
grating 1975 een motie 1n waarin de regering 
werd verzocht de wenselijkheid van deze 
financiele methode voor de komende jaren 
opnieuw in overweging te nemen. 141 

Aile volgende memories van toelichting in de 
periode-Pronk getuigden van zorg over de 
oplopende rentesubsidies, maar concrete 
oplossingen werden niet gegeven. In zijn 
laatste begroting (1978) stelde hij dat het 
aandeel van 20% kapitaalmarktmiddelen 
binnen het plafond geleidelijk moest worden 
teruggebracht tot nul. 151 Dit beleid kon door 
hem door de kab1netswisseling niet meer 
worden geconcretiseerd. 

c. Koerswijziging 
Minister De Koning kondigde in zijn eerste 
begroting aan dat hij een begin wilde maken 
met de uitvoering van het regeerakkoord 
1977, waarin voor het eerst een aparte para
graaf over kapitaalmarktmiddelen en rente
subsidies was opgenomen. Deze luidde: 'Er 
zal naar worden gestreefd het aandeel van 
de kapitaalmarktmiddelen onder het plafond 
geleidelijk aan terug te brengen en de ruimte 
voor rentesubsidies onder het plafond in te 
krimpen'. Deze aankond1ging was op zich 
verheugend, doch de vaagheid in woord
keus (streven-geleidelijk-fasen) maakte 
reeds duidelljk dat de implementatie van dit 
beleidsvoornemen niet zo gemakkelijk zou 
gaan. Een meeqaren-afbouwprogramma zat 

11 Tweede Karner 197411975. 13100 V. nr. 13. biz. 12. 
12 Adv1es Zwvering van de Hulp. N1\R. nr 47. dec. 1973, 

biz. 20. 
13 Van der Hek en Van den Bergh. 01scuss1enota over 

ontwikkelingssarnenwerking. P v d A 197 4. biz. 16/1 7. 
14 Tweede Karner 197411975. 13100. V, nr. 28. 
15 Tweede Karner 197711978. 14800. V. nr 2. bl? CJO 
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er niet in. Tegen de achtergrond van de 
steeds grimmiger wordende financiele voor~ 
uitzichten was het dan ook een toe te jui~ 
chen stap toen het kabinet besloot om in 
1979 20% m1nus 100 mlljoen gulden op de 
kapitaalmarkt te lenen. Deze 100 m1ljoen 
gulden zou met begrotingsmiddelen worden 
gefinancierd. Uit tabel 1 blijkt dan ook dat 
van 1978 op 1979 voor het eerst een daling 
in de opgenomen leningen wordt bereikt. 

Ook de Kamer begon te begrijpen dat de 
steeds groeiende post rentesubsidies zou 
le1den tot uitholling van het ontwikkelingspla~ 
fond en begon daaraan steeds meer discus~ 
sies te wijden. Dit leidde er onder meer toe 
dat b1j de behandeling van de begroting 
1981 op in1tlatief van het CDA bijna kamer~ 
breed een motie werd aangenomen die u1t~ 
sprak dat vanaf 1982 (dit als verwijzing naar 
het komende regeerakkoord 1981) elk jaar 
cumulatief 1 00 miljoen gulden kapitaal~ 
marktmiddelen zouden moeten worden om~ 
gezet in begrotingsmiddelen zodat het be~ 
drag aan rentesubsidies in een periode van 
acht Jaren zou zijn gestabiliseerd. 161 D1t was 
een belangrijke uitspraak die zowel in het 
verkiez1ngsprogramma van het CDA als in 
het regeerakkoord~ 1981 praktisch letterlijk 
werd overgenomen. De kern van de motie 
zat in het woord 'cumulatief', want weliswaar 
was in 1979, 1980 en 1981 100 miljoen 
minder geleend doch dit was niet cumulatief 
gebeurd en daarom onvoldoende om tot 
werkel1jke afbouw te komen. Hiertoe was 
een jaarlijks oplopende omzetting noodza~ 
kel1jk. Ook minister Van Dijk bepleitte dat 
nog eens in zijn 'politiek testament' ten be~ 
hoeve van de kabinetsformatie 1982. 171 

De inmiddels steeds slechter wordende fi~ 

nanciele situatie, zich met name vertalend 1n 
een oplopend financieringstekort, had echter 
ook op dit gebied z1jn invloed. In het regeer~ 
akkoord~Lubbers werd vastgelegd dat in 
1983 slechts 50 miljoen minder op de kapi~ 
taalmarkt zou worden opgenomen, maar in 
de kabinetsjaren daarna weer 100 miljoen. 
Het begrip 'cumulatief' kwam in de tekst niet 
voor. De praktijk van de laatste Jaren heeft 
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uitgewezen dat enerzijds het kabinet het 
regeerakkoord niet heeft uitgevoerd omdat 
het bij 50 miljoen is gebleven doch dat men 
anderzijds verder ging dan het akkoord door 
het bedrag cumulatief te doen zijn. Hoewel · 
men in tabel 1 kan waarnemen dat dit beleid 
in ieder geval gunstige gevolgen heeft gehad 
voor wat het jaarlijks aandeel kapitaalmarkt~ 
m1ddelen betreft, in het vervolg zal blijken dat 
deze weg niet leidt tot een definitieve oplos~ 
sing van het rentesubsldie~probleem. 
Mede tengevolge van de grote toename van 
de begroting in 1986 (520 miljoen) moet in 
dit jaar met een verhoging van het te lenen 
bedrag tot 576,5 miljoen worden reken1ng 
gehouden. Het is dan ook te verwachten dat 
in de eerstkomende jaren bij ongewijzigd 
beleid de Jaarlijks aan te trekken kapitaal~ 
marktmiddelen weliswaar zullen dalen maar 
de rentesubsidies onrustbarend zullen blij~ 

ven stijgen. De geaccumuleerde hoofdsom 
van de leningen blijft nl. meer toenemen dan 
de jaarlijkse aflossingen. En dat uit zich in 
een steeds stijgende post rentesubsidies. 

3. De toename van de rentesubsidies 

a. Kapitaalmarktmiddelen 
Kapitaalmarktmiddelen kunnen worden om~ 
schreven als gelden, die onder staatsgaran~ 
tie op de kapitaalmarkt worden opgenomen 
en in de vorm van hulpleningen onder con~ 
cessionele (zachte) voorwaarden aan ont~ 

wikkelingslanden ter beschikking worden 
gesteld ten behoeve van ontwikkelingsactivi~ 
teiten. 
Naast deze leningen worden aan de ontwik~ 
kelingslanden schenkingen verleend, die uit 
de begrot1ng worden gefinancierd en derhal~ 
ve als begrotingsmddelen of schatkistmid~ 
delen kunnen worden aangeduid. In het ver
leden werden daarnaast nog begrotingsle
ningen verstrekt, dat wil zeggen: leningen 
welke rechtstreeks uit de njksbegroting wer
den betaald. Deze f1nancieringswijze is ech
ter sinds 1975 verlaten. 181 Voor de kapitaal-

16 Tweede Kamer 198111982. 16.400. V, nr. 37 
17 Tweede Kamer 198111982. 17.555, nrs 1-2. biz. 19 
18 Tweede Kamer 197411975. 13100. V, nr. 19, biz. 11 
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marktoperaties wordt gebruik gemaakt van 
de Nederlandse lnvesteringsbank voor Ont
wikkelingslanden N.V. (NIO). Deze heeft 
geen eigen beleidsbepalende bevoegdheid 
en voert derhalve het beleid van de regering 
uit. 191 DeNIO plaatst daartoe leningen onder 
staatsgarantie op de openbare en onder
shandse kapitaalmarkt en leent deze dan 
onder zachte voorwaarden door aan de ont
wikkelingslanden. 
Het verschil tussen de marktrente en de 
concessionele rente wordt jaarlijks door Ont
wikkeiingssamenwerking aan de NIO ver
goed in de vorm van rentesubsidies. De 
hoofdsom van aile uitstaande leningen aan 
ontwikkelingslanden bedroeg per 31 de
cember 1985 ruim 5 miljard gulden201 en zal 
bij ongewijzigd beleid oplopen tot ruim 8 
miljard in 1994. Het gewogen gemiddelde 
van de rente die de leningen dragen is onge
veer 9,5%. 211 Tabel 1 geeft de groei aan van 
de kapitaalmarktmiddelen 1n de begrotingen 
van 1973 tot 1986. 

Tabel 1 

subsidies in het ontwikkelingsbeleid reeds 
voorkwamen in de vijftiger jaren toen de 
ontwikkelingslanden tengevolge van de stij
ging van de marktrente moeilijkheden be
gonnen te krijgen om op de kapitaalmarkt te 
lenen. Van wezenlijk belang voor ons onder
werp is dat deze subsidies ten laste kwamen 
van Financien en niet onder het ontwikke
lingsplafond werden gebracht. Tot in deja
ren zeventig was deze post slechts gering. 
Zo ging het in het eerste jaar van het kabi
net-Den Uyl (1973) om 4,2 miljoen. Door de 
ontwikkelingen als boven omschreven gaf 
deze post in de loop van de zeventiger en 
tachtiger jaren een zeer steile stijging te zien 
tot bijna 400 miljoen in 1986 oftewel 8% van 
het gehele plafond van ontwikkelingssamen
werking. En bij ongewijzigd beleid zullen val
gens het meerjarenplan 1986 de rentesubsi
dies in het laatste jaar van de volgende 
kabinetsperiode (1990) stijgen tot 520 mil
joen zijnde 9% van de totale begroting. 

De omvang van kapitaalmarktmiddelen in de begrotingen. 

Jaar aandeel k.m.m. jaarlijkse omzetting in % begroting 

1973 1 60 14 % 
1974 207 15 % 
1975 278 15 % 
1976 561 20 % 
1977 612 20 % 
1978 674 20 % 
1979 625 20% min 100 min 17.2% 
1980 692 20% min 1 00 min 17.4% 
1981 708 20% min 100 min 17.5% 
1982 647 20% min 200 min 15.1% 
1983 569 20% m1n 300 min 14.3% 
1984 514 20% min 350 min 11.8% 
1985 520 20% min 400 min 11.3% 
1986 576 20% min 450 min 11.3% 

in miljoenen guldens. 

19 Jaarverslag N.l. 0. 1984. biz 7. 
b. Op weg naar 1 miljard gulden rentesub
sidie? 
Boven werd reeds gememoreerd dat rente-

20 Tweede Kamer 198511986. 19.200. V, nr. 16. biz. 25. 
21 N./.0 jaarvers/ag 1984. biz. 43 
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Deze stijging blijft, nogmaals onder aanname 
van ongewijzigd beleid, doorgaan tot 750 
miljoen 1n 2000 en zal in de volgende eeuw 
blijven stijgen tot ruim 1 miljard 221 Nog spre~ 
kender is dat deze post sterker blijft stijgen 
dan de totale begroting zodat het percentu~ 
ele beslag op het ontwikkelingsbudget 
steeds hoger wordt. Zelfs zodan1g dat in 
2000 de rentesubs1dies praktisch 10% van 
de begroting zullen bedragen. 

4. Rentesubsidies als oneigenlijke ont
wikkelingsuitgaven. 

a. DACcnteria voor ODA~registratie 
De ondersche1ding tussen eigenlijke en onei~ 
genlijke uitgaven loopt grotendeels parallel 
met de begrippen Official Development Aid 
(ODA) en non~ODA van het Development 
Assistance Committee (DAC) van de Organi~ 
satie voor Economische Ontwikkeling en Sa~ 
menwerking (OESO). Het Development As~ 
sistance Comm1ttee houdt de omvang bij 
van de ontwikkelingshulp die door de bij de 
OESO aangesloten lidstaten, te weten de 
Westerse industrielanden plus Australie, 
Nieuw~Zeeland en Japan, jaarlijks wordt ver~ 
leend. Teneinde te bereiken dat de cijfers 
van de diverse Ianden onderling vergelijk~ 
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baar zijn en een juist en overzichtelijk beeld 
geven van de ontwikkelingsinspanningen 
heeft de OESO een aantal richtlijnen opge~ 
steld waaraan zij als ODA worden geregi~ 
streerd. 231 Voor wat betreft hulp in de vorm 
van leningen is bepaald dat deze tenminste 
een schenkingselement van 25% moeten 
hebben. Dit schenkingselement wordt be~ 
oordeeld aan de hand van drie factoren: de 
looptijd, de aflossingsvrije periode en het 
rentepercentage. Het schenkingselement 
geeft in een percentage aan in hoeverre de 
gehanteerde leningsvoorwaarden milder zijn 
dan die van normale commerciele kredieten. 
Het DAC zelf heeft teneinde enige uniformi~ 
teit te krijgen leningsvoorwaarden geformu~ 
leerd die ruim voldoen aan het 25% criteri~ 
um. Deze zijn kortheidshalve: looptijd van 30 
jaar, 8 jaar aflossingsvnje periode en 2%% 
rente. Hieruit resulteert een schenkingsele~ 
ment van 60%. Deze leningen worden als 
ODA geregistreerd in het jaar waarin zij wor~ 
den overgemaakt. 
Het beleid van de OESO nu IS dat de rente~ 

22 Tweede Kamer 198511986, 19 200. V, nr. 33, biz 4 
U1tgegaan IS van 7% marktrente 

23 DAC.-recommendat1ons on Terms and Conditions of 
Aid. OESO, 17 okt. 1972. Opgenomen als biJiage 2 1n 
NAR-adv1es Zwverinq van de Hu!p 
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subsidies die de lidstaten verschaffen om 
het ecart tussen de marktrente en de con
cessionele rente te overbruggen niet voor 
ODA mogen worden aangemeld. Het zijn 
non-ODA-uitgaven en worden buiten be
schouwing gelaten bij de bepaling van de 
GOA-percentages die jaarlijks worden gepu
bliceerd. Bovendien worden op het ODA
cijfer de aflossingen die de ontwikkelingslan
den jaarlijks doen in mindering gebracht. Per 
saldo, wanneer de lening geheel is afgelost, 
is het ODA-resultaat derhalve nul. Oat wil 
zeggen dat leningen, ook al zijn ze concessi
oneel, over de totale loopttjd gemeten geen 
ODA-effect hebben. 241 

Dit aan de leningen verbonden nadeel heeft 
de werkgroep Heroverweging Collectieve 
Uitgaven er onder meer toe gebracht om 
aan te dringen op substitutie van kapitaal
marktmiddelen door begrotingsmiddelen. 
Het hulpplafond wordt anders steeds verder 
uitgehold. lmmers, zo redeneerde de werk
groep, rente en aflossingen zullen meer gaan 
bedragen dan de nieuwe beschikbare 
stroom kapitaalmarktmiddelen, zodat de 
ODA-prestaties zullen dalen. 251 Binnenko
mende renten worden niet op de ODA in 
mindering gebracht. 261 Nederland heeft in 
het verleden hierover, getnspireerd door een 
UNCTA0-111-resolutie een andere opvatting 
vertolkt, nl. dat voor de berekening van de 
netto-overheidshulp niet aileen de ontvan
gen aflossingen doch ook mede door de 
ontwikkelingslanden betaalde rente zou 
moeten worden afgetrokken. 271 Het Neder
landse pleidooi hiervoor werd echter in de 
OESO slechts door weinigen ondersteund. 
Gezien het OESO-beleid terzake hebben 
sommige lidstaten een andere weg geko
zen. Zo verstrekt Zweden bijv. leningen aan 
ontwikkelingslanden tegen normale markt
voorwaarden maar tegelijk wordt een schen
king gegeven gelijk aan de gekapitaliseerde 
waarde van de rentesubsidies. De lening 
komt dan uiteraard niet, maar de schenking 
wei voor ODA in aanmerking. De minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking heeft op 
verzoek van de Kamer berekend wat deze 
methode zou betekenen voor de OOA-in-
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spanning van ons land. Dit Ievert echter 
geen noemenswaardtge verschillen op. 281 

b. Rentesubsidies onder het hulpplafond 
De OESO-Iidstaten besltssen zelf of en zo Ja, 
in hoeverre de non-ODA uitgaven toch tn het 
ontwikkelingsbudget worden meegenomen. 
lmmers voor de non-OOA uitgaven bestaan 
geen internationaal aanvaarde normen. In de 
Nederlandse situatie kwam derhalve de 
vraag op of de rentesubsidie::; onder het 
ontwikkeltngsplafond, ztjnde 1 //?lo NNI 
moesten worden gebracht. 
Minister Pronk heeft, mede op advies van de 
NAR, voor de opname van uitgaven onder 
het plafond een viertal criteria geformuleerd 
waarvan met name het eerste voor de rente
subsidies relevant is. Dit criterium luidde dat 
opname onder het plafond kan plaatsvinden 
van uitgaven in Nederland d1e noodzakelijk 
verbonden zijn aan uitgaven die tot de ODA 
worden gerekend. Deze uitgaven zouden 
derhalve niet of niet in dezelfde omvang 
nodig zijn geweest indien geen ODA-uitga
ven gemaakt zouden zijn. 291 

Een allesbehalve duidelijk en concreet crite
rium! Hieronder kan veel gebracht worden: 
het hangt er maar van af wat onder 'noodza
kelijk' wordt verstaan en wie daarover be
slist. In feite is dit de minister resp. het 
kabinet zelf en men kan dan ook niet aan de 
indruk ontkomen dat dit criterium zodanig is 
geformuleerd dat de rentesubsidies onder 
het plafond konden worden gebracht ter 
voldoening aan de eis van minister Duisen
berg. Vroegere kabinetten die om het finan
cieringstekort terug te dringen ter financie
ring van ontwikkelingsuitgaven kapitaal
marktmiddelen opnamen, zagen geen nood-

24 Tweede Kamer 1984!1985. 18 600. V, nr. 61, biz. 1 
25 Heroverweging Collectieve U1tgaven. Dee/rapport 5. 

Tweede Kamer 1980/1981. 16.625, nr 10, biz 22 
26 Het 'net-fiow·-pnncipe Tweede Kamer 197411975. 

13100, V, nr. 13, biz. 19. 
27 Het 'net-transfer'-principe. Tweede Kamer 197411975, 

13.100, V, nr. 2, biz 68. 
Ook de NAR bevai d1t pnnCipe aan in het adv1es Zuive
ring van de Hulp, biz 30. 

28 Tweede Kamer 1984/1985, 18.600, V, nr. 61 
29 Tweede Kamer 1975/1976. 13 600. V. nr. 2. biz. 59. 
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Grafiek 3 
Rentesubsidies in verhouding tot oneigenlijke uitgaven. 
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zaak om de rentesubsidies onder het pla
fond te brengen. De beleidslijn hield in dat 
sinds 1975 de rentesubsidies zijn onderge
bracht in Afd. B (non-ODA) van de begroting 
voor Ontwikkelingssamenwerking en derhal
ve in de verzamelcategorie 'Overige uitgaven 
in het kader van de ontwikkelingssamenwer
king'.30) Daarmee zijn zij op één lijn gebracht 
met andere oneigenlijke uitgaven als: bijdra
gen ten behoeve van opvang en begeleiding 
van buitenlandse werknemers en (voormali
ge) rijksgenoten; transport en opvang van 

' Rentesubsidies doen het 
direct besteedbare deel 
van het 
ontwikkel i ngsbudget 
verminderen. ' 

vluchtelingen; apparaatkosten B.Z.; V.N.
contributies etc. Men moet echter betwijfe
len of, gezien het grote verschil in karakter, 
de post rentesubsidies gelijk gesteld kan 
worden met bijv. vluchtelingenopvang. Ook 
al is discussie mogelijk over de mate van 
pntwikkelingsrelevantie van deze laatste uit
gaven, niet ontkend kan worden dat zij in 
ieder geval in materiële zin worden besteed. 
Rentesubsidiebedragen daarentegen wor
den ,rechtstreeks overgeboekt naar de NIO 
en verminderen direct het besteedbare deel 
van het ontwikkelingsbudget. 
Opvallend is dat de rentesubsidies bijna de 
helft van de non-ODA uitgaven vormen. 
Deze zijn inmiddels opgelopen tot 863 mil
joen zijnde 17% van de begroting en uit het 
meerjarenplan van de Nederlandse hulpver
lening blijkt dat zowel het non-ODA percen
tage als het relatieve aandeel daarin van de 
post rentesubsidies blijft toenemen. 

Het geeft te denken én te handelen dat in dit 
meerjarenplan de oneigenlijke uitgaven voor 

30 Tweede Kamer 1974/1975, 13.100, V, nr. 2, blz. 92. 
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1990 boven het miljard gulden geraamd 
worden. De begroting is goed vervuild, en uit 
de cijfers blijkt duidelijk dat ter sanering 
daarvan het meest effectief de post rente
subsidies aangepakt kan worden. 
Het CDA moet ten opzichte van het vraag
stuk van de oneigenlijke uitgaven een bijzon
dere verantwoordelijkheid voelen. Was het 
verkiezingsprogramma van 1982 immers 
niet overduidelijk? Daarin stond: 'De be
staande oneigenlijke toerekeningen aan het 
ontwikkelingssamenwerkingsbudget wor
den in de komende kabinetsperiode gefi
nancierd ten laste van de daarvoor in aan
merking komende begrotingen'. 31 l Daarvan 
is niets terecht gekomen. Integendeel; de 
oneigenlijke toerekeningen zijn gedurende 
deze kabinetsperiode met méér dan 1 00 
miljoen gestegen van 7 4 7 miljoen in 1983 tot 
863 miljoen in 1986. Er zal in de volgende 
kabinetsperiode alles aan gedaan moeten 
worden om dit bedrag naar beneden te 
krijgen. 

5. Financieringswijze en kwaliteit ont-
wikkelingsbeleid 

In het voorgaande is getracht aan te tonen 
dat rentesubsidies nadelig zijn voor de 
hoogte van het ontwikkelingsbudget omdat 

0 ntwi k kei i ng ssamenwerki ng 

de uithollende werking steeds toeneemt. 
Wanneer de rentesubsidies voor de jaren 
197 4 tlm 1985 ~j elkaar worden geteld dan 
blijkt dat ruim 2 miljard gulden aan de beste
ding is onttrokk~~ 
Daarnaast heeft ·financiering met kapitaal
marktmiddelen een stuwmeervergrotende 
werking en wordt ook de schuldenlast van 
de ontwikkelingslanden verhoogd. De finan
cieringswijze heeft derhalve niet alleen in
vloed op de kwantiteit maar ook op de kwali
teit van de hulp. 

a. Kapitaalmarktmiddelen en stuwmeervor
ming 

In de inleiding werd reeds gesteld dat er een 
verband bestaat tussen de wijze waarop de 
ontwikkelingsultgaven worden gefinancierd 
en de groei van het stuwmeer. Veelvuldig is 
in het verleden door opeenvolgende minis
ters de vinger gelegd bij de kapitaalmarktfi
nanciering als een van de oorzaken van de 
toenemende stuwmeervorming. 32l Uit de cij-

31 CDA-Verkiezingsprogramma: Om een zinvol bestaan. 
Geactualiseerde versie, juli 1982, par. 1.16, blz. 20. 

32 Onder meer minister Pronk. Tweede Kamer 197411975, 
13.100, V, nr. 13, blz. 10 en minister De Koning, Tweede 
Kamer 197711978, antwoord op vraag 1Él62. 
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Grafiek 5 
Leningen-stuwmeer vergeleken met de begrotingsposten 
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fers blijkt duidelijk dat in de jaren dat het ons beleid in hoofdzaak is gericht, zeer te-
stuwmeer een sterke vergroting te zien gaf, rughoudend zijn in het aangaan van leningen 
het leningencompartiment van het stuwmeer en sterke voorkeur hebben voor schenkin-
van hulp aan concentratielanden percents- gen. De opnamecapaciteit voor leningen in 
gewijze veel groter was dan het schenkin- deze landen is dan ook niet erg groot. In elk 
gencompartiment geval werken leningen sterk vertragend op 

Uit grafiek 4 blijkt dat in 1977 zelfs 85% van 
het stuwmeer bestond uit kapitaalmarktmid
delen. Tevens blijkt dat in diezelfde periode 
het stuwmeer van kapitaalmarktmiddelen 
beduidend groter was dan het dienovereen
komstige begratingsbedrag in die jaren met 
als triest hoogtepunt 1979 toen het stuw
meer tweemaal zo groot was als de begro
ting. Ook het giftenstuwmeer was niet gering 
maar gerelateerd aan het gevoteerde be
drag percentueel veel minder. 

In 1975 geeft minister Pronk een norm voor 
een acceptabele omvang van het stuwmeer, 
te weten de helft van het begratingsbedrag 
van het betreffende jaar.33l Tegenover deze 
beoogde 50% steekt de 197% in 1979 zeer 
schril af. Dat is geen toevalligheid. In de 
praktijk is immers gebleken dat ontwikke
lingslanden en speciaal de armste waarop 
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de besluitvorming en derhalve op het uitga
venritme en het bestedingstempo, De me
morie van toelichting 1978 meldt dan ook 
dat het kapitaalmarktmiddelenstuwmeer 
aanzienlijk is toegenomen als gevolg van een 
structureel geringere verwerkingscapaciteit 
van leningen en in 1979 werd nog eens 
benadrukt dat de armste landen gezien hun 
betalingsbalanspositie niet voldoende opna
mecapaciteit voor leningen hebben, maar 
veeleer behoefte hebben aan schenkingen. 
Door het in 1979 ingezette beleid van gelei
delijke omzetting van kapitaalmarktmiddelen 
in begrotingsmiddelen kon dan ook in 1983 
worden geconstateerd dat een aanzienlijke 
vermindering van het stuwmeer uit hoofde 
van kapitaalmarktmiddelen plaats vond,34l 

33 Tweede Kamer 197511976, 13.600, V, nr. 2, blz. 59. 
34 Tweede Kamer 1982/1983, 17.600, V, nr, 2, blz. 95/98. 
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hetgeen uiteraard ook gunst1ge gevolgen 
had voor het totale stuwmeer in de bilaterale 
sector (zie grafiek 4). Het is dan ook niet 
gewaagd te stellen dat de problemen die 
ontstaan zijn met betrekking tot het stuw
meer voor een belangrijk deel moeten wor
den toegeschreven aan het beleid om niet 
aile ontwikkelingsuitgaven uit de begroting 
te financieren. 

b. Kapitaa/marktmiddelen en de schulden
last van de ontwikkelings!anden 
Door de inzet van kapitaalmarktmiddelen 
nemen de schulden en de schuldenlast van 
de ontwikkelingslanden toe. Het feit dat 
deze leningen concessioneel zijn doet hier
aan niet af. En ondanks de fraaie beleids
voomemens dat het Nederlandse hulpbeleid 
geen bijdrage zou moeten leveren aan de 
steeds groeiende schuldenlast van de ont
wikkelingslanden werkt de kapitaalmarktfi
nanciering toch in die ~ichting. Zo heeft bijv. 
Nederland als hulp-donor eind 1984 een 

' Vooral de armste 
ontwikkelingslanden 
hebben een voorkeur 
voor schenkingen 
boven leningen. ' 

totale vordering van ca f 780 miljoen op 
lage-inkomenslanden in Afrika uitstaan.351 

Dit betekent dat diverse door Nederland in 
de afgelopen jaren geholpen Ianden ver
plicht zijn jaarlijks forse bedragen voor rente 
en aflossing te betalen. In het algemeen 
komen debiteurenlanden hun aflossings- en 
renteverplichtingen redelijk na, hoewel de 
laatste tijd de achterstalligheid is opgelopen. 
Zo werd in 1982 3 miljoen niet ontvangen, in 
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1983 4,8 miljoen en in 1984 17,7 miljoen. De 
renten en aflossingen kunnen een substanti
eel deel gaan uitmaken van de bijstand die 
deze Ianden per jaar van Nederland (weder
om deels in de vorm van leningen) ontvan
gen. Uit tabel 2 blijkt wat dat betekent voor 
Ianden als bijv. lndonesie en Pakistan. In 
1983 moest lndonesie meer dan een derde 
en Pakistan meer dan de helft van wat zij dat 
jaar kregen uit de categorie Hulp aan Pro
grammalanden in de vorm van rente en af
lossing van oude schulden aan ons land 
teruggeven. 

Tabel 2 
Rente en aflossing als % van de hulp als 
programmaland in 1983 

Land hulp rente en 
aflossing 

Egypte 20 min 17% 
India 204 min 32% 
lndonesie 156 min 34% 
Pakistan 34 min 57% 

Reeds 20 jaar geleden werd dit toekomstig 
probleem gesignaleerd onder meer in de 
nota van minister Bot, waarin berekeningen 
van de Wereldbank worden aangehaald, 
waaruit bleek dat 'de terugstroming van ren
ten en aflossingen van de ontwikkelingslan
den naar de ge1ndustrialiseerde wereld over 
vijftien jaar de stroom van nieuw kapitaal in 
omgekeerde richting geheel (zou) compen
seren' 361 Gelukkig is de middelenstroom 
naar ontwikkelingslanden zodanig toegeno
men dat deze voorspelling niet geheel is 
uitgekomen, doch niet ontkend kan worden 
dat de schuldendienst van ontwikkelingslan
den vaak een niet te torsen last vormt en een 
zware rem legt op de sociaal-economische 
ontwikkeling. Ook de NAR wees reeds in 
een van haar eerste adviezen op het pro-

35 Nota inzake de 1nternationale schuldenproblematiek 
Tweede Kamer 198411985, 19.085, biz. 29. 

36 Nota-Bot. biz. 29. 
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bleem van de zorgwekkende ontwikkeling 
van de schuldenlast-van de ontwikkelings
landen, maar trok daaruit niet de conclusie 
dat in plaats van leningen. schenkingen 
moesten worden gegeven. Hij pleitte voor 
hoge prioriteit in het Nederlandse hulppro
gramma voor verzachting van de lenings
voorwaarden.371 De nadelen van het geven 
van hulp in de vorm van leningen als zodanig 
werden in die periode kennelijk ernstig on
derschat. Oaarnaast echter bestond er prin
Cipiele weerstand tegen het verlenEiln van 
schenk1ngen. Lees wat hierover door Luns 
werd opgemerkt en ook de 1n die jaren 
gehouden kamerdebatten. 
Ter uitvoering van resoluties en besluiten van 
internationale conferenties heeft ons land 
sinds 1976 de schulden van een aantal ont
wikkelingslanden, met name de allerarmste, 
kwijtgescholden. Daamaast werden op ad
hoc basis rentebetalingen opgeschort en 
werd door ons land deelgenomen aan in het 
kader van de Club van Parijs opgezette 
schuldsaneringen. De regering heeft het 
voornemen om dit schuldenbeleid in de ko
mende jaren voort te zetten getuige de be
leidsvoomemens in de recente kabinetsnota 
inzake de 1nternationale schuldenproblema
tiek. Uitgangspunt daarbij is dat aan de cate
gorie minstontwikkelde Ianden geen lenin
gen doch uitsluitend schenkingen worden 
verstrekt. 

Schuldkwijtschelding, op zich in vele geval
len noodzakelijk, heeft echter negatieve ge
volgen voor de begroting van ontwikkelings
samenwerking in het Jaar waarin deze plaats 
vindt. lmmers schuldkwijtschelding komt in 
feite neer op het omzetten van reeds door 
ontwikkelingslanden opgenomen len1ngen in 
schenkingen en vergt begrotingsmiddelen 
tot een bedrag overeenkomend met de 
(contante) waarde van de kwijt te schelden 
leningen. Met deze middelen moet nl. de 
NIO worden betaald voor haar op de kapi
taalmarkt opgenomen leningen. Kwijtschel
ding verkle1nt derhalve de vrije bestedings
ruimte van het ontwikkelingsbudget. Zo 
kwam de kwijtschelding in 1978 van ruim 
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122 miljoen gulden ten laste van het ontwik
kelingsbudget in datzelfde jaar. 

c. lnzetbaarheid van leningen 
Nog op een ander facet dient te worden 
gewezen. Bezien over de gehele begroting 
zijn hulpleningen slechts beperkt inzetbaar. 
In hoofdzaak komt de bilaterale hulp hierbiJ 
naar voren. lmmers de hulp aan multilaterale 
banken, finane~eringsinstellingen en bijdra
gen aan de EEG-hulp (in 1986: 323 miljoen) 
komen hiervoor niet in aanmerking, evenmin 
als betalingsbalanssteun, noodhulp en hulp 
via niet-commerciele particuliere kanalen. 
Doch ook in het programmalandenbeleid, 
het hart van het bilaterale beleid, zijn de 
mogelijkheden beperkt. Zoals reeds opge
merkt worden aan de Ianden die tot de 
categorie minst ontw1kkelde Ianden beho
ren, slechts schenkingen en geen leningen 
meer verstrekt. Daardoor blijven slechts vier 
programmalanden over: lndonesie, India, 
Pakistan en Egypte, alsmede in mindere ma
te enkele regiolanden. In deze Ianden moe
ten derhalve de in de begroting 1986 opge
nomen kapitaalmarktmiddelen ten bedrage 
van 324 miljoen gulden worden besteed. 
Oat zal niet eenvoudig zijn mede gezien de 
bezwaren tegen leningen die reeds eerder 
werden vermeld. Opgepast dient derhalve te 
worden dat van de tot op heden gevolgde 
financienngswijze niet een oneigenlijke im
puls uitgaat om Ianden in het programma op 
te nemen, die reeds in een zodanige fase van 
ontwikkel1ng zijn aangeland dat zij in staat en 
bereid ZIJn om schulden te maken en de 
jaarlijkse verpl1chtingen op te brengen. Om 
m1sverstanden te voorkomen: dit is geen 
pleidooi tegen het aangaan van samenwer
king met 'middle class' ontw1kkelingslanden. 
Gewaarschuwd wordt slechts voor een situ
atie dat de financieringswijze meer bepalend 
zou worden voor de Ianden- en projectkeuze 
dan ontwikkelingsrelevante overwegingen. 
lnmiddels heeft de min1ster in 1985 een lijst 
van 20 Ianden bekendgemaakt, die in aan-

37 NAR-adv1es. Rentesubs1d1es en G1ften. nr 6. a~g 1965. 
biz 4 
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merking komen voor de nieuwe sectorpro
gramma's voor plattelandsontwlkkeling en 
industriele ontwikkeling. 381 Op deze lijst 
staan wei een aantal Ianden die gezien hun 
economische positle leningen kunnen ac
cepteren. Bij de begrotingsartikelen die de 
beide sectorprogramma's omvatten komen 
behalve bij de categorieen ontwikkelingsre
levante exporttransacties en de FMO echter 
geen kapitaalmarktmiddelen voor. 

6. Scenario's voor mogelijke oplos
singen 
Teneinde perspectief te krijgen op de ver
mindering van het aandeel kapltaalmarkt
middelen en de terugdringing van de post 
rentesubsidies op de begroting zijn een aan
tal oplossingen denkbaar. 
Het probleem kan op de eerste plaats wor
den benaderd door afbouw van het aandeel 
kapitaalmarktmiddelen in het jaarlijks budget 
of anders geformuleerd door omzetting van 
kapitaalmarktmiddelen in begrotingsmidde
len. Deze indirecte manier om de rentesubsi
dies binnen het ontwikkelingsbudget terug 
te brengen is de afgelopen jaren (sinds 
1979) gevolgd zij het dat de hoogte van de 
omzetting wisselde en de afbouw ook niet 
elk jaar cumulatief is geweest. Uit vooruitbe
rekeningen blijkt dat het effect van allerlei 
afbouwmodellen (die hierna volgen) op de 
post rentesubsidies geringer is dan men zou 
verwachten resp. hopen. 
Een tweede mogelijkheid, de directe weg, is 
de ruimte voor de post rentesubsidies op de 
begroting voor Ontwikkelingssamenwerking 
te verlagen door deze post geleidelijk ten 
laste te brengen van hoofdstuk IX b (Finan
cien). Deze weg werd bewandeld v66r 197 4. 
Tenslotte kan ook een combinatie van beide 
benaderingswijzen worden gevolgd. 

a. De afbouw van kapitaalmarktmiddelen 
Recentelijk heeft de minister van Ontwikke
lingssamenwerking op verzoek van de Ka
mer een aantal afbouwmodellen aangege
ven39' H1erbij zijn een aantal vooronderstel
lingen gehanteerd, te weten een jaarlijkse 
nominale groei van het hulpplafond van 3% 
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en ongewijzigde leningsvoorwaarden (loop
tijd 30 jaar; aflossingsvrije periode 8 jaar; 
2V2% rente). Uit de cijferreeksen ZIJn een 
aantal uitermate verrassende, maar tegelij
kertijd zorgwekkende conclusies te trekken: 

1. Wanneer, uitgaande van het huid1ge aan
deel, geen verdere afbouw plaats zou 
vinden, dan moet in 1990 ruim 700 mil
joen gulden uit de kapitaalmarkt worden 
gefinancierd. Dit bedrag loopt vervolgens 
op tot meer dan 1 miljard gulden in 2000. 

2. Wanneer de afbouw plaats vindt 1n het 
tempo zoals in de laatste drie Jaren ge
bruikelijk (50 miljoen gulden per jaar), dan 
moet in 2000 nog 400 miljoen worden 
geleend. 

3. Bij omzetting van 1 00 miljoen gulden cu
mulatief per jaar zal in 1995 de afbouw 
zijn voltooid en zal vanaf dat jaar het 
hulpbudget derhalve volledig uit de 
schatkist worden betaald. 

4. Dit effect zal reeds 1n 1990 zijn bereikt 
indien per Jaar 150 miljoen gulden cumu
latief wordt omgezet. 

5. Een laatste mogelijkheid die wordt ge
noemd is de afbouw van 1 % per jaar. 
Uitgaande van een kapitaalmarktmidde
lenaandeel van 11 ,2% in 1986 zal bij dit 
model de afbouw derhalve eerst 1n 1997 I 
1998 voltooid zijn. Het is dus ongunstiger 
dan het onder 3 genoemde, althans wan
neer de groei van het hulpbedrag zich 
ontwikkelt op grond van de veronderstel
lingen als boven aangenomen. 

Er is nog een zesde alternat1ef denkbaar, dat 
echter door de minister niet wordt genoemd, 
te weten de afbouw in een aantal gelijke 
stappen, uitgaande van het bedrag van 570 
miljoen gulden in 1986. Tenslotte vermeldt 
de minister ook niet de mogelijkheid om met 
ingang van het volgende begrotingsjaar het 
volledige aandeel kap1taalmarktmiddelen te 
vervanqen door begrotingsmiddelen. Op het 

38 Tweede Kamer 198411985. 18.600, V, nr. 98 
39 Tweede Kamer 198511986. 19200. V. nr. 33. 
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eerste gezicht lijkt dit een onbegaanbare 
weg vanwege het nadelige effect op het 
financieringstekort. Tach is het bij nadere 
beschouwing de vraag of dit een onoverko
melijk bezwaar is. In 1981 heeft de Werk
groep Heroverweging Collectieve Uitgaven 
in het deelrapport over de ontwikkelingssa
menwerking reeds gewezen op de nega
tieve kanten van de kapitaalmarktfinancie
ring en gepleit om tot omzetting over te 
gaan. Zij overwoog daarbij dat 'indien binnen 
het totaal der financiele middelen substitutie 
optreedt van kapitaalmarktmiddelen door 
begrotingsmiddelen dit niet leidt tot een ver
anderd totaal beslag op de Nederlandse 
kapitaalmarkt. Uit macro-economische 
overwegingen lijken derhalve geen bezwa
ren tegen een dergelijke substitutie te be
staan' .40

1 Overigens stelde de werkgroep 
wei als voorwaarde dat dit op budgettair 
neutrale wijze zou dienen te gebeuren, met 
andere woorden dat 'de geschatte rentelas
ten van het aantrekken van kapitaalmarkt
middelen door de Rijksoverheid ten laste van 
het plafond van Ontwikkelingssamenwer
king worden gebracht'. In het vervolg wordt 
hier nader op ingegaan. De werkgroep 
noemt nog een ander voordeel van een der
gelijke substitutie. De Rijksoverheid kan 
goedkoper geld opnemen op de kapitaal
markt dan semi-overheidsinstellingen. 

b. Verloop van de rentesubsidies bij diverse 
afbouwmodellen 
Om de effecten van deze afbouwmodellen 
te kunnen berekenen is de minister uitge
gaan van verschillende marktrentepercenta
ges (6, 7, 8, 9%), die uiteraard van invloed zijn 
op de geprognotiseerde hoogte van de ren
tesubsidie. 
Vanzelfsprekend lopen de rentesubsidies bij 
ongewijzigd beleid in aile modellen sterk op. 
Doch ook bij versnelde omzetting blijft de 
subsidielast nog jaren op de begroting druk
ken. Wanneer bijv. wordt uitgegaan van het 
tweede scenario, hetgeen de laatste jaren 
werd gevolgd, dan blijkt de post rentesubsi
dies bij een marktrente van 7% jaarlijks te 
stijgen tot 500 miljoen gulden in 1995, waar-
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na slechts een zeer geleidelijke daling 
plaatsvindt tot 469 miljoen gulden in 2000 en 
366 miljoen gulden in 2010. 
Maar zelfs bij een cumulatieve omzetting van 
150 miljoen 's jaars (model 4) vindt slechts 
een langzame daling plaats tot 219 miljoen 
gulden in 2000 en tot nul in 2010. Aile 
andere door de minister genoemde model
len zijn uiteraard ongunstiger. Uit deze cijfers 
blijkt wei dat de rentesubsidies een uiterst 
hardnekkig karakter hebben. Een toekomsti-

' In geen enkele 
afbouwvariant van de 
minister is de post 
rentesubsidies voor 
2010 verdwenen. ' 

ge vermindering van het beroep op de kapi
taalmarkt en sterke daling van de marktrente 
kunnen de gevolgen van de in het verleden 
gevoerde politiek niet wegnemen. De in 
vroegere jaren gesloten leningen tegen vaak 
hoge marktrente (1 0% en meer) blijven ge
durende decennia hun tol eisen, ook al lost 
de NIO hoogrentende leningen soms ver
vroegd af. Kenmerkend is dat in geen enkele 
afbouwvariant van de minister de post rente
subsidies voor 2010 is verdwenen. 

c. Verlaging van de post rentesubsidies op 
de begroting en Ontwikkelingssamenwer
king 
Ongeacht het beleid ten aanzien van de 
afbouw van de kapitaalmarktmiddelen kan 
de post rentesubsidies ook worden terugge
bracht door de ontwikkelingsbegroting ge
leidelijk te zuiveren van rentesubsidies. Daar-

40 Zie noot 25. 
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toe zal dan ruimte moeten worden gevon
den op hoofdstuk IX b van de Rijksbegroting 
(Financien). De effecten daarvan op het ver
loop van de post rentesubsidies zijn eerst te 
berekenen na de keuze van het afbouw
model. 

7. Toekomstig beleid 
Als beleidsdoel zou kunnen worden gesteld 
dat in 2000 de rentesubsidies op de begro
ting van Ontwikkelingssamenwerking tot nul 
zijn teruggebracht. Hiertoe is nodig dat een 
meerjarenplan wordt opgesteld, voor zowel 
de afbouw van kapitaalmarktmiddelen als de 
overbrenging van rentesubsidies naar Finan
cien. In dit plan zouden de volgende stappen 
kunnen worden opgenomen. 

a. Met ingang van 1987 wordt de kapitaal
marktfinanciering beeindigd door substi
tutie van het nog resterende aandeel ka
pitaalmarktmiddelen door begrotings
middelen. Volgens de meerjarenram·lng 
betreft dit een bedrag van ca. 600 mil
joen gulden. Uit macro-economisch oog
punt bezien behoeft daar principieel 
geen bezwaar te worden gezien. Verwe
zen kan worden naar de opvatting van de 
werkgroep Heroverweging Collectieve 
Uitgaven, weergegeVPn in hoofdstuk 5. 

b. Dit geschiedt 1n het eerste jaar op bud
gettair neutrale wijze. Oat houdt in dat 
het voor 1987 in de meerjarenraming 
geprognotiseerde rentesubsidiebedrag, 
zijnde 430 miljoen gulden onder het ont
wikkelingsplafond wordt gebracht. 

c. D1t bedrag zal mddels een aantal stap
pen tot nul worden teruggebracht tot aan 
de eeuwwisseling. lndien dit in gelijke 
stappen gebeurt, zal per jaar de ruimte 
voor rentesubsidies onder het plafond 
met 35 miljoen moeten worden vermin
derd. 

Een gevolg van deze totale schatkistfinan
ciering met ingang van 1987 behoeft niet te 
zijn dat in de toekomst uitsluitend schenkin-
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gen en geen concess1onele len·lngen meer 
aan ontwikkelingslanden worden verstrekt. 
lndien dit uit overwegingen ontleend aan het 
ontwikkelingsbeleid wenselijk wordt geacht, 
kunnen begrotingsleningen worden gege
ven. Ontvangen renten en aflossingen wor
den dan, zoals v66r 1975 het geval was, in 
de schatkist gestort. 
lk realiseer me dat een dergelijk meerjaren
plan voor de Rijksbegroting een extra belas
ting met zich mee zal brengen ten behoeve 
van Ontwikkelingssamenwerking. Oat acht 
ik echter aanvaardbaar. lmmers, bij ongewij
zigd beleid zal in het jaar 2000 bij een markt
rente van 7%, bijna 10% van het hulpplafond 
aan rentesubsidies moeten worden be
steed. Dit cijfer illustreert duidelijk de om
vang van het probleem, zodat het noodzake
lijk is nu tot actie over te gaan. 
De opheffing van het stuwmeer had het 
grote voordeel dat daarmede een einde 
kwam aan een voor de planning en bedrijfs
voering onwenselijke toestand. Het nadeel 
was echter dat de 1 /2%-doelstelling met 
terugwerkende kracht werd verlaagd. Gelei
delijke vermindering van de post rentesubsi
dies als voorgesteld kan als compensatie 
daarvoor dienen. Bovendien is een neven
voordeel dat de begroting voor een belang
rijk deel wordt gezuiverd van oneigenlijke 
uitgaven. Dit 1s voor de afzienbare toekomst 
beter dan het verhogen van de hulpdoelstel
llng waarvoor, ook nog recentelijk, is gepleit. 
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Christen-democrat1e en llberalisme 

Over normen en 
normloosheid in de 
economie: liberalisme 
tussen markt en macht 
door mr. drs. J.P. Balkenende 

Balkenende bespreekt twee recente rapport en van de 
T eldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de WD. 
Hij toont aan de hand van deze rapporten aan waar de 
principiele verschillen liggen tussen GOA en WD. 

Mr. drs. J P Balkenende (1956) is staf
medewerker voor de sector sociaal
economisch en financ1eel beleid van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA Hij is lid van de gemeenteraad 
van Amstelveen 

Op het terrein van de economische pol1t1ek 
worden CDA en WD nogal eens vereenzel
vigd. Beide partijen maken immers deel u1t 
van een kabinet dat zich volgens het regeer
akkoord richt op: 
1 . de sanering van de publieke financien en 

de heroverweging van overheidstaken, 
2. herstel van de marktsector, en 
3. bevordering van de werkgelegenheid. 

Mede door de oppositierol van de PvdA 
treden de verschillen tussen haar en het 
CDA veel sterker op de voorgrond dan die 
tussen de beide regeringspartijen. Nu is de 
laatste jaren ongetwijfeld een principiele ver
wijdering ontstaan tussen socialisten en 
christen-democraten. De conceptie van de 
verzorgingsmaatschappij wordt door de 
PvdA het l1efst als een 'vers1mpeld pleidooi' 
afgedaan, terwijl deze partij zelf kiest voor 
een 'houdbare verzorgingsstaat' .11 Als men 
overigens constateert dat de meest promi
nente socialist geen alternatief ziet voor een 
min of meer totale stu ring door de overheid 21 

en daarmee blijft steken in het gedachten-
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goed van de jaren zeventig, dan ontkomt 
men niet aan de indruk dat die verzorgings
staat slechts 'beperkt houdbaar' zal blijken 
te zijn. Behalve deze 'sturingserfenis' van 
een voltooid verleden politiek tijdperk moet 
echter ook worden gewezen op de ontwik
kellng van nieuwe denklijnen binnen de ideo
logisch gespleten PvdA. Met name in de 
publikaties van de W1ardi Beckmanstichting 
en ook in het rapport 'Om een werkbare 
toekomst' worden soms perspectiefvolle 
ideeen aangereikt, maar zolang de pnnci
piele machtsstrijd binnen de PvdA niet is 
uitgevochten, kunnen eigenlijk geen harde 
u1tspraken worden gedaan over de meer 
fundamentele verschillen tussen PvdA en 
CDA31

. 

Hoe zit het echter met onze verhouding ten 

1) Zie o.m. Om een houdbare verzorgingsstaat Adv1es 
make de Gemeentelijke verk1ez1ngsprograms 1986 van 
de Part11 van de Arbe1d. maart 1985. biz 3 

2) J M den Uyl, 'K1ezen voor democratisch gecontroleerde 
stunng'. 1n MAP Bovens. W Derksen. W.J. W1tteveen 
(red). Sturing van de samenleving, Zwolle 1986, biz 
199-200 
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Chnsten-democrat1e en l1beral1sme 

opz1chte van de l1beralen? Is het zo dat door 
de herijking van de rol van de overheid, door 
het kabinetsbele1d en door deregulenng en 
privatlsering COA en WO niet meer te schei
den zijn, zoals soms wordt gesuggereerd? 
Of zijn er juist wei verschillen op sociaal
economisch terrein? Een aanleiding om bij 
deze vragen stil te staan, is de publikatie van 
twee geschriften van de Teldersstichting 4

'. 

Het eerste geschrift handelt over 'Liberalis
me en politieke economie'. Vanuit de vraag
stelling 'wat is liberale economische politiek 
anno 1985, 1n het Iicht van de l1berale we
reldbeschouwing en de economische we
tenschap?' pogen K. Groenveld en A.A.M. 
Kinneg1ng de 'fundamentele uitgangspunten 
in discussies over economische orde en 
economisch beleid' bloot te leggen en te 
bespreken. De tweede publikatie, 'Met 
markt en macht', is het verslag van een 
symposium in 'Des lndes' ter gelegenheid 
van het dertigjarig bestaan van de Telders
stichting (1984). Tijdens dit sympos1um 
spraken soc1al1sten en liberalen over econo
mische pol1tiek. In dit artikel staan we bij 
deze publ1katies stil, primair met het oog op 
de pnncipiele verschillen tussen liberalen en 
christen-democraten. 
Wanneer christen-democraten zich met de 
economie bezighouden, geschiedt dat van
uit de conceptie van de georienteerde ver
antwoordeiJjkheid-"1 De orientatie heeft be
trekking op de 1n het Program van Uitgangs
punten nader uitgewerkte kernbegrippen 
gerechtigheid, solidariteit, gespre1de verant
woordelijkheid en rentmeesterschap. De al
dus genormeerde verantwoordelijkheid 
geeft aan dat beslissingen zo dlcht mogelijk 
in de leef- en denkwereld van mensen wor
den genomen. 'Concentratie van macht in 
het bedrijfsleven en centralisatie van sociaal
economische besliss1ngen bij de overheid 
wordt tegengegaan', zo stelt artikel 30 PvU. 
De genormeerde verantwoordel1jkheid staat 
dus centraal in het christen-democratisch 
denken. Oit impliceert bijvoorbeeld dat het 
pleidooi voor pnvatisering meer is dan aileen 
'meer markt, minder overheid'; het gaat om 
het recht doen aan verantwoordelijkheid -
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ook als het niet-commerciele organ1saties 
betreft - en hiertoe behoren dan eveneens 
sociaal-economJsche randvoorwaarden, 
zeggenschapsverhoudingen e.d 6

' Welke 
positie nemen nu de liberalen 1n? 

Liberalisme en politieke economie: 
'eclectisch incrementalisme' 
De auteurs hebben zich ten doel gesteld om 
de u1tgangspunten voor een liberaal-econo
mische politiek aan te geven. Oat dit geen 
eenvoudige opgave is, blijkt reeds in de eer
ste paragraaf: over de liberale wereldbe
schouwing en de plausibele economische 
theorie zal- zo zeggen de schnjvers- waar
schijnlijk nooit consensus ontstaan. De rol 
van econometrische modellen in de beleids
voorbereiding kan slechts zeer gering zijn71

, 

terwijl het empirisch onderzoek dat in de 
afgelopen veertig jaar is verricht weinig uit
sluitsel heeft kunnen geven over het waar
heidsgehalte van de verschillende econom
sche theorieen. Ondanks deze relativerende 
kanttekeningen bestaat meer dan de helft 
van het rapport uit een informatieve beschrij
ving van de verschillende, elkaar bestnjden-

3) De socialist Koen Koch sprak in VriJ Nederland van 15 
februari 1986 over ·. de opvallende ideologische vita
liteit en zelfbewustheid van de christen-democraten. 
waar de soCiaal-democraten grate ideolog1sche verle
genheid aan de dag leggen'". Zie verder J.Th.J. van den 
Berg en Jacq. Wallage. "De PartiJ van de Arbe1d 1n de 
komende veert1g 1aar opdracht tot heronentatle'. 1n 
SoCialisme en Democrat1e. nr. 2. februan 1986. biz 39-
48 

4) K. Groenveld en AAM. Kinneging, Liberalisme en po/i-
1/eke econom1e. ·s-Gravenhage 1985 en K Groenveld 
en A.A M. Kinneging (red.). Met markt en macht. SoC/a
listen en Liberalen over Economische Polit1ek. 's
Gravenhage 1985. Beide publikaties ziJn verknjgbaar 
door overmak1ng van f 20.- resp. f 27,50 op postreke
nlng 3349769 t.n v. Prof. Mr B.M. Teldersst1chting. Den 
Haag. onder vermeld1ng van 'geschrift 54'. resp. "ge
schrift 57" 

5) PAJ.M. Steenkamp. ea .. Gespre1de Verantwoordelijk
heid. Een chnsten-democratische b1jdrage aan de dis
cussle over de econom1sche orde. Den Haag. biz. 23. 

6) Z1e voor een meer principiele benadering: CDA Bestuur
dersvereniglng. Pnvatisering. Een christen-democrati
sche v1sie. september 1984. 

7) Vgl. C J. van Eijk. F.R. Veeneklaas. C.T de Wit. "Moge
lijkheden voor volledige werkgelegenheid', Economisch 
Statistische Berichten. 5 februan 1986, 71 e Jaargang, nr. 
3542. biz. 132-134 
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de liberale scholen (klassieken, neo-liberalen, 
Keynesianen, monetaristen, neo-oostenrij
kers, aanbod-economen en anderen). In 
deze theorieen gaat het primair om de vraag 
welke waarde aan het marktmechanisme 
mag worden toegekend voor zover het gaat 
om cobrdinatie van beslissingen en het be
werkstelligen van 'evenwicht'. 
Uiteraard zien de verschillende scholen wei 
de schaduwzijden van de markt en zij doen 
dan ook aanbevelingen, al dan niet in de 
sfeer van overheidsingrijpen, om de (ergste) 
uitwassen te voor-komen. lnteressanter dan 
deze opsomming is de eigen visie van de 
auteurs die als volgt kan worden samen
gevat: 
1 . Het marktmechanisme is in principe in 

staat tot evenwichtshersel. 
2. Overheidsingrijpen wordt bemoeilijkt 

door het gebrek aan inzicht in de com
plexiteit en aan deugdelijke informatie 
enerzijds en de electorale motieven van 
politici en de daaruit volgende tendens 
om maar steeds meer uit te geven ander
zijds ('public choice'-theorie). 

3. Vanwege de maatschappelijke complexi
teit en het gebrek aan kwantitatief inzicht 
moet gekozen worden voor een bele1d 
van kleine stapjes (incrementalisme). 

4. Er zijn- en daarin volgt men de econoom 
Leyonhufvud- situaties waarin economi
sche onevenwichtigheden door de 
marktkrachten voldoende kunnen wor
den beperkt ('binnen de corridor') en Sl

tuaties waann de marktkrachten dat niet 
kunnen en waarbij Keynesiaans over
heidsactivisme noodzakelijk is ('buiten de 
corridor'). Waar de corridor ligt is 'uiter
mate moeilijk aan te geven'. Wei is de 
corridor mede afhankelijk van de mate 
waarin de overhe1d ingrijpt in het markt
proces. Wil men de corridor verbreden 
dan moeten regulering en institutionele 
rigiditeiten van de overheid worden aan
gepakt. 

5. Voor zover de overheid optreedt dient dit 
globaal en niet sector- of structuurgewijs 
te geschieden. 

6. In de huidige situatie bevinden w1j ons -
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zo wordt gesteld - zeer waarschijnlijk 
buiten de corridor, met name doordat 
deze door het niet-marktconform over
heidsgedrag ten zeerste is versmald. De 
auteurs staan verbreding van de corridor 
voor door middel van deregulering, die 
de marktkrachten versterkt, en een be
perkte overheidsimpuls. Mocht ons land 
zich echter binnen de corridor bevinden, 
dan kan in beginsel op het marktmecha
nisme worden vertrouwd. Wei zal ook in 
dit geval de marktconformiteit vergroot 
moeten worden: afschaffing wettelijk 
minimumloon, gedifferentieerde loonvor
ming, versoepeling ontslagrecht, her
ziening stelsel sociale zekerheid (beper
king van de uitkering tot een minimumni
veau) en dergelijke. Daarnaast is - vooral 
ter beteugeling van de spilzucht van poli
tici ('pro-spending bias')- een raad van 
politiek onafhankelijke, econornische 
deskundigen nodig, die gezaghebbende 
adviezen uitbrengt over de hernieuwd in 
te voeren structurele begrotingsnormen. 

Het primair economisch-technische ge
schrift is boeiend, vooral omdat naast het 
geboden inzicht in de economische theorie
en81 iets meer duidelijk wordt van sornmige 
hedendaagse drijfveren van het econornisch 
liberalisme. En daar wringt nu juist de 
schoen. Oat de overheid in haar regulering 
en takenpakket is doorgeschoten zal 

8) Het IS zinvol om een goed onderscheid te maken tussen 
economie en economische politiek Economie ~ aldus 
P.A. Samuelson in ziJn bekende handboek ~ is de 
wetenschap d1e onderzoekt hoe de mensen en de 
gemeenschap, met of zonder gebru1k van geld, u1t 
schaarse produktiemiddelen. die alternat1eve aanwen
dingsmogeiiJkheden kunnen hebben. een keuze maken 
inzake het in een bepaalde t11d produceren van verschll
lende goederen met het doel deze te distribueren ter 
consumptie. nu en in de toekomst, over de verschlllende 
1ndividuen en groepen 1n de samenlev1ng. De economi
sche orde heeft betrekk1ng op de w1jze van besluitvor
mlng 1n het econom1sch proces De uitersten ziJn: cobr
dinatie door de markt of volled1ge overheidssturing. De 
econom1sche politiek heeft te maken met het voor;Je
stane overheidsbeleid op het terrein van maatschappe
IIJke doelstellingen en be1nvloed1ng van de marktcoordl
natie 
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Christen-democrat1e en l1beralisme 

niemand ontkennen en dat het marktmecha
nisme - mede vanuit de optiek van de 
gespreide verantwoordelijkheid - een grote
re rol moet spelen zal evenmin worden be
streden. 
Er zijn echter aanknopingspunten die erop 
wijzen dat indien de visie van de Telders
stlchting meer ingang zou vinden in de WD, 
de kloof tussen CDA en WD zich verder zal 
vergroten. Wat is er aan de hand? 
Economisch beleid, de rol van het marktme-

' Het is jammer dat het 
sombere mensbeeld van 
het Liberaal Manifest niet 
wordt doorgetrokken in 
derapporten. ' 

chan1sme, overheids(bij)sturing dienen er 
voor chnsten-democraten n1et in de eerste 
plaats toe om evenwicht te bereiken, maar 
zijn middelen om biJ te d, agen aan de door 
ons voorgestane inrichting van de samenle
ving (de verzorgingsmaatschappij met de 
georienteerde verantwoordelijkhe1d). Hoe 
anders ligt dit 1n het geschrift van de T elders
st1cht1ng. De volgende kritische kanttekenin
gen kunnen worden gemaakt. 

1. Het onduideluke liberale mensbeeld 
In de bundel 'Met markt en macht', die 
hierna ter sprake komt, merkt F. Hartog op 
dat een zeer sterk punt van het liberalisme is 
dat het geen eigen mensbeschouwing heeft. 
Van Praag daarentegen stelt dat liberalen 
een somberder mensbeeld aanhangen dan 
socialisten 91 Groenveld en K1nneg1ng maken 
het nog ingewikkelder als zij constateren dat 
er twee liberale mensbeschouwingen zijn: 
een optlmist1sche continentale visie, die het 
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individu - mits vrijgelaten - verlicht genoeg 
acht om zijn welbegrepen eigenbelang te 
realiseren, en de Britse die een negatievere 
kijk op het individu heeft 101

. In de tweede 
visie zijn 'checks and balances' en een klei
ne overheid noodzakelijk. Politieke leiders 
zijn niet 'minder beperkt' dan de gemiddelde 
burger. De auteurs van 'Liberalisme en poli
tleke economie' bekennen zich tot de laatste 
stroming en onderbouwen die bijvoorbeeld 
met de eerder genoemde public-choice-the
orie. Dit mensbeeld lijkt niet normatief geln
spireerd, maar slechts de uitkomst van een 
niet-geexpliciteerde empirische analyse van 
de menselijke geest. Dezelfde benadering 
treft men aan in het Liberaal Manifest van 
1981 (het program van uitgangspunten van 
de WD). Daarin wordt gesteld dat een vol
strekte vrijheid het beeld oplevert van de 
jungle (het recht van de sterkste). De conclu
sie is dan dat de vrijheid van de mens zijn 
grenzen vindt in de vrijheid van de mede
mens. 
Het is jammer dat de betekenis van dit wat 
sombere mensbeeld niet consequent wordt 
doorgetrokken 1n het rapport. Ontegenzeg
gelijk kan met deze redenering de instelling 
van een structurele begrotingsnormering en 
een raad van economische deskundigen -
ter bescherming van de immer falende pollti
ci- worden verdedigd. Echter waarom pro
jecteert men dit mensbeeld n1et tegelijkertijd 
op de te verwachten effecten van de voor
gestelde afschaffing van het minimumloon, 
deregulering van het ontslagrecht en de be
perking van de sociale zekerheid tot een 
minimumniveau? Of waarom plaatst men de 
grotere vrijheid voor de particuliere banken 
('free-banking'), die door de neo-oostenrijk
se school wordt bepleit, niet in het perspec
tlef van het - als we een recente publikatie 
moeten geloven 111 

- niet zelden twijfelachti-

9) F Hartog. 'Liberale Econom1sche Orde' Met markt en 
macht. biz. 26 en B.M.S van Praag, 'lnkomens, Prijzen 
en lnkomenspriJzen'. lb., biz. 119. 

1 0) Liberalisme en pol!t1eke economie. biz. 6 e.v 
11 I P. Lakeman en P van der Ven, Failliet op krediet. De rol 

van de banken in Nederland. Weesp 1985. 
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ge optreden van banken in onze samenle
ving? 
De selectieve hantering van het Brits-liberale 
mensbeeld brengt de jungle dichterbiJ. Tus
sen deze opstelling en de christen-democra
tische opvatting van de mens als iemand die 
verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf, de 
medemens en de samenleving en die daar
op ook mag worden aangesproken, bestaan 
fundamentele verschillen. 

2. Maatschappijvisie als orientatiepunt ant
breekt 
Het is in de steer van onder andere het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA ge
bruikelljk om in de rapporten - ook over 
econom1sche vraagstukken - het Program 
van Uitgangspunten als vertrekpunt te ne
men. Normatieve noties en de real1teit wor
den aan elkaar gespiegeld. Een min of meer 
omvattend maatschappijbeeld ontbreekt in 
het geschrift van de Teldersstichting. In fe1te 
gaat het om de optimalisering van de wer
king van het marktmechanisme. Dit vertrek
punt biedt onvoldoende houvast. De auteurs 
stellen dat empirisch maar weinig te zeggen 
valt over het waarheidsgehalte van de eco
nomische theorieen. Daar komt bij dat eco
nomische theorieen - en dat is voor de 
politieke wetenschappelijke instituten rele
vant, juist omdat zij zich op het terrein van 
economische politiek begeven - niet als 
norm kunnen fungeren. Noch de economi
sche theorieen zelf, noch de beoordeling 
daarvan kunnen waardenvnj zijn. Deze notie 
ontbreekt 1n het rapport. Men begeeft zich 
op uiterst glad iJS als men - los van norma
tieve not1es - diverse e!ementen uit de theo
rieen gaat koppelen (eclecticisme). Gelukkig 
beperkt men zich tot het doen van kleine 
stapjes (incrementalisme), zodat de smak 
niet al te hard hoeft te z1jn als er plotseling 
een scheur in het ijs blijkt te zitten. Overigens 
lijkt men met een door empirische noties 
gel'nspireerde eclectische, lncrementalisti
sche visie wei wat veel kanten op te kunnen. 
Voorts valt het op dat geen enkele keer 
verwezen wordt naar het Liberaal Manifest. 
Oat is opvallend, temeer daar de bele1dsaan-
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bevelingen niet in de laatste plaats aan het 
adres van de WD zijn gericht. Tenslotte 
wordt ook in het rapport van de Telders
stichting de werkel1jkheid opnieuw te veel 
verengd tot individuele beslissingen aan de 
ene kant en collectieve besliss1ngen aan de 
andere kant. Het complexe maatschappelij
ke middenveld blijft te veel buiten beschou
wing, hetgeen als een gemis moet worden 
beschouwd. 121 

3. De markt als 'norm' 
Groenveld en Kinneg1ng zou onrecht worden 
gedaan als hen verweten zou worden geen 
aandacht te besteden aan de negatieve ef
fecten van een vrije markt. Zij wijzen op de 
correctie van te grote inkomensongelijkheid, 
de noodzaak van een zekere mate van soci
ale zekerheid en het stellen van bepaalde 
randvoorwaarden. Toch lijken deze maatre
gelen slechts ingegeven door het besef dat 
mogelijke verstoringen van het marktme
chanisme moeten worden voorkomen. Socia
le zekerheid wordt niet ingekaderd in het 
perspectief van intermenselijke solidariteit, 
maar is nodig om 'vraaguitval 1n de deflatie' 
te beperken. Normering van de overheidsfi
nancien heeft niet te maken met bijvoor
beeld het kunnen behart1gen van wezenlijke 
overheidstaken of het voorkomen dat vol
gende generaties worden opgezadeld met 
onaanvaardbare rente- en aflossingsver
plichtlngen. 'Deze opvattingen zijn naar onze 
mening, althans ten dele discutabel, met na
me bij stagnerende bestedingen. u, De 

12) Binnen het CDA wordt brJ herhalrng gewezen op het 
belang van rntermedia~re structuren. Een fundamentele 
beschouwing over deze matene - overigens prima" op 
het terrern van de sociale zorg - treft men in. P L. 
Berger, R.J. Neuhaus. ToEmpowerPeople The Role of 
Mediating Structures 1n Public Policy. A. E. I. Washrngton 
DC 1977 
Verder ZIJ rn dit kader opgemerkt dat men de Nederland
se overlegeconomre en economische polrtiek nret ger
soleerd kan zien van het confessronele economrsch 
denken WSP. Fortuyn ('De Zwanezang van een Key
nesraan', SoC1al1sme en Democratie. )gn. 42. nr. 85/12. 
biz. 3911 merkt op 'Nauwelrjks kan worden beweerd 
dat deze stromrng in politrek en maatschappiJ geen 
belangrijke invloed heeft gehad op de rnrichtrng van 
onze maatschappr) en economre'' 

131 Liberal1sme en pol1t1eke econom1e. biz. 81 
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structurele begrotingsnormering heeft - al
dus Groenveld en Kinneging- te maken met 
bijvoorbeeld het particuliere spaaroverschot 
en het gewenste structurele overschot op de 
lopende rekening van de betalingsbalans. 
De overheid dient niet pnmair op te treden 
omdat zij een eigen maatschappelijke ver
antwoordelijkheid heeft, maar om het 'even
wicht' te herstellen, althans wanneer we ons 
'buiten de corridor' bevinden. 
In dit kader- en dat is een uiterst wezenlijk 
aandachtspunt - kan niet worden voorbijge
gaan aan de vraag wat nu eigenlijk onder 
'evenwicht' en 'corridor' moet worden ver
staan.141 Men kan evenwicht opvatten als 
een technisch begrip - op basis van ver
schillende variabelen en aannames is het 
economisch model in evenwicht -, als een 
economisch begrip - vraag en aanbod ko
men overeen en de marktcobrdinatie werkt 
dus goed, opt1male werkgelegenheid en ge
zonde overheidsfinancien -, of als een situa
tie waann de maatschappelijke uitgangs
punten (denk aan onze kernbegrippen) in 
belangrijke mate zijn gerealiseerd. In CDA
kring vat men- op bas1s van de georienteer
de verantwoordelijkheid - evenwicht in de 
laatsbedoelde zin op, omdat er nu eenmaal 
meer is dan louter een economisch even
wicht. En daarmee is de normetieve beteke
nls van het begrip aangeduid. 
In het geschrift van de Teldersstichting daar
entegen is het begrip evenwicht beperkter 
opgevat en wordt gekoppeld aan kwesties 
als over- en onderbesteding, monopolo1de 
verschijnselen, relatieve distorties, overpro
duktie en andere onvolkomenheden. Daar
mee heeft het eenzijdig economisme de 
overhand gekregen. Het zou interessant zijn 
geweest als Groenveld en Kinneging de 
eigen opvatt1ng omtrent evenwicht zouden 
hebben gesp1egeld aan bijvoorbeeld het 
hoofdstuk 'Mens en Welvaart' van het Libe
raal Manifest. Het zou de politieke betekenis 
van het rapport ten goede zijn gekomen en 
had waarschijnlijk ook meer intern-politieke 
tegenstellingen bloot gelegd. De vraag kan 
gesteld worden of de doelstell1ngen van het 
Liberaal Manifest bereikt kunnen worden 
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met de benadering in 'Liberalisme en poli
tieke economie'. Een kritisch zelfonderzoek 
van de WD - onlangs door Paul Kalma 
voorgesteld - met betrekking tot de eigen 
dogma's op het terrein van de markt, plan
ning, democratie en verzorgingsstaat lijkt 
dan ook geen overbodige luxe15) 
In dat kader doet het nagenoeg ontbreken 
van principiele normen zich met name voe
len bij de beoordeling van de fouten van het 
marktsysteem en die van de overheid. Welke 
fouten zijn - maatschappelijk gezien - het 
meest ernstig? Maar ook: waarom wordt in 
het kader van de versterking van de werking 
van de markt zo de nadruk gelegd op dere
gulering van ontslagrecht, minimumloon etc. 
en zo weinig op de afschaffing van subsi
diestromen van de overheid richting bedrijfs
leven? De beoordeling van dit soort vraag
stukken gaat veel verder dan het zoeken 
naar een optimum voor de cobrdinatie van 
beslissingen .161 

4. Economisme en plaats van maatschap
pelijke samenhangen 
Het rapport 'Liberalisme en politieke econo
mie' is sterk technisch-economisch van 
aard. Uiteraard wordt niet ontkend dat de 
economische werkelijkheid een onderdeel 
uitmaakt van de maatschappelijke context 
waarin diverse aspecten (sociaal, cultureel, 
politiek, etc.) elkaar be1nvloeden, maar deze 
notie wordt niet 1n de analyse betrokken. 
Zeer duidelijk komt dlt naar voren bij de 
bespreking van de sociaal-economische 
ontwikkeling in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog. In die analyse gaat het om de 

14) Vgl. de opmerk1ngen terzake 1n Met markt en macht. biz 
29 van JAM. Maks 

15) P. Kalma. 'Van de ene lllus1e 1n de andere'. 1n M.A P. 
Bovens e a . o.c biz. 189 De vraag laat zich stellen welk 
normatief mens- en rnaatschappijbeeld schuilgaat ach
ter de volgende oprnerking van de neo-oostennjker 
Hayek. 'De en1ge dwangmaatregelen d1e veren1gbaar 
ZIJn met het rnarktmechan1sme ziJn die welke de vrijheid 
en de e1gendomsrechten van de mens bescherrnen' 

16) Vgl B de Gaay Fortman (red.). Econom1e en Waarde, 
Alphen aan den RIJn/Brussel 1982 en National Confe
rence of Catholic B1shops, Pastoral Letter on Catholic 
Social Teaching and the US. Economy, 2nd draft. Octo
ber 1985 
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loonontwikkeling en -beheersing, de ar
beidsproduktiviteit, bestedingsstimulering, 
pro-cyclisch en wei of niet Keynesiaans be
leid, de werking van het marktmechanisme. 
Waar de auteurs de econometrische analyse 
relativeren en zich zeer kritisch uitlaten over 
de economische theorieen, kan evenzeer de 
vraag worden gesteld of de analyse van 
Groenveld en Kinneging adequaat is. De 
beantwoording van die vraag kan in chris
ten-democratisch opzicht niet Iauter afhan
kelijke zijn van een economisch-technische 
benadering v.an het evenwicht, maar zal ju1st 
acht moeten slaan op de complexe maat
schappelijke werkelijkheid waarvan de eco
nomie een onderdeel is. De analyse van de 
situatie van de jaren zest1g en zeventig van 
de Teldersstichting is veel beperkter dan en 
daardoor niet vergel1jkbaar met het W.l.
rapport 'Werklooshe1d en de crisis in onze 
samenleving', waarin juist de samenhang 
tussen economie, cultuur en politiek centraal 
staat. Als aan een dergelijke samenhang 
voorbij wordt gegaan, vervreemdt de econo
mische politiek van de werkelijkheid. 
Een ander aspect dat in dlt verband niet 
onderbelicht mag blijven IS het ontbreken 
van een schets van ontwikkelingen die nu op 
ons afkomen: technolog1sche innovatie, toe
nemende mondiale interdependentie, vergrij
zing, etc. Deze ontwikkelingen zljn van fun
damentele aard en het is zeer de vraag of dit 
soort processen met traditioneel-econom
sche inzichten tegemoet getreden kan 
worden. 171 

Kan men- om in Toffler's termen te spreken 
- Derde-Golf-ontwikkelingen met Tweede
Golf-instrumenten benaderen? Een voor
beeld is het technologiebeleid. De noodzaak 
van een dergelljk beleid is voor Groenveld en 
Kinneging minder evident. Dit oordeel wordt 
ingegeven door de overweging dat de inter
nationale marktontwikkelingen de Neder
landse ondernemers in principe voldoende 
prikkels verschaffen orn nieuwe technolo
gieen toe te passen. Als ondernemers nu 
maar in staat zijn om de investeringen te 
financieren - om die reden mag de overheid 
de kapitaalmarkt niet te veel belasten! - en 
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wanneer de rnarkt beter werkt (reele inko
mensdaling ten gevolge van werkloosheid, 
versterking marktpositie bedrijfsleven, verla
ging collectieve lastendruk), dan lijkt het 
technologiebeleid 'niet zo noodzakelijk'. 
De redenering die aan de stellingname ten 
grondslag ligt, is dat investeringen in de hui
dige technologische vernieuwing in essentie 
niet verschillen van vroeger gedane investe
ringen. Het blijft een economistische bena
dering. Als men echter oog heeft voor de 

' Wie voorbijgaat aan de 
samenhang tussen 
economie, cultuur en 
politiek, vervreemdt de 
economische politiek van 
de werkelijkheid. ' 

maatschappelijke effecten van nieuwe tech
nologieen (risico's in de sfeer van basic re
search, aanpassing van scholing, radicale 
verschuivingen in werkgelegenheidspatro
nen, veranderingen in kwalite1t en kwantite1t 
van het werk, be1nvloeding van het Ieven 
van mensen. etc.) dan kan men toch be
zwaarlijk blind varen op het kompas van de 
door Groenveld en Kinneging genoemde in
strumenten. Technologie is er- in de ogen 
van chnsten-democraten - niet om het pro
ces van marktcobrdinatie te frusteren, maar 
om er aan bij te dragen dat de technologi
sche innovatie zo gencht wordt dat de maat
schappelijke effecten - en die gaan verder 
dan de rol van de innoverende investeerder 
- geoptimaliseerd worden. Dit vraagstuk 
heeft vanzelfsprekend alles te maken met de 
normering van verantwoordelijkheden. 

17) Zie biJV Alvin Toffler. De derde Golf. Utrecht!Antwerpen. 
1983 

Christen Democratische Verkenn1ngen 4/86 

Chri -
Tot 
we 
tee 
Tel1 
len 
dar 
We! 
bel1 
WOI 

por 
ma' 
kie< 
ecc 
ver! 
veli1 
ter 
reid 
de 
opt 
chri 
het 
san 
mar 
Teg 
wicl 
stel 
rect 
soli1 
de 
mo! 
twe 
nigt 
mer 
be IE 
ant\ 
van 
van 
sen 
Wat 
een 
ten
meE 
prot 
hoo 
ting 
vers 
liber 
tegE 
spin 

Christ 



Christen-democratie en liberalisme 

Tot zover enkele kritische noten. Overzien 
we het geheel dan moet worden geconsta
teerd dat door de economische vis1e van de 
Teldersstichting de verschillen tussen libera
len en christen-democraten eerder zijn toe
dan afgenomen. Oat neemt evenwel niet 
weg dat op het terrein van de concrete 
beleidsmaatregelen waarschijnlijk goed kan 
worden samengewerkt. De in het GOA-rap
port 'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij' neergelegde en in het ver
kiezingsprogram nader uitgewerkte sociaal
economische beleidsbenadering komt op 
verschillende punten overeen met de aanbe
velingen van Groenveld en Kinneging. Ach
ter deze fac;;ade gaan echter toch twee we
relden schuil: de liberale benadering waarin 
de belangrijkste doelstelling lijkt te zijn het 
optimaliseren van de marktwerking en de 
christen-democratische benadering waarin 
het herstel van verantwoordelijkheden in de 
samenleving centraal staat (in die zin is de 
marktwerking een middel). 
Tegenover het tamelijk waardenvrije even
wichts- of corridorbegrip van de liberalen 
stellen christen-democraten de normen ge
rechtigheld, gespreide verantwoordelijkheid, 
solidariteit en rentmeesterschap. Hoewel in 
de huidige omstandigheden samenwerking 
mogelijk en wellicht geboden is, lijken deze 
twee visies op langere termijn moeilijk vere
nigbaar. En daarmee ontstaat een zeer 
merkwaardige situatie: op het gebied van 
beleidsinstrumenten - het spreiden van ver
antwoordelijkheden, relativering van de rol 
van de overheid en de verbeterde werking 
van de markt - bestaan er raakvlakken tus
sen chr'1sten-democraten en liberalen. 
Wat betreft de te stellen pnncipiele normen
een zwak punt van de liberalen - lijken chris
ten-democraten en socialisten daarentegen 
meer met elkaar overeen te stemmen. Een 
probleem van de PvdA echter is dat de 
hoofdstroom nog steeds koerst in de rich
ting van vergaande overheidssturing. Deze 
verschillen zijn ook voor het debat tussen 
liberalen en soc1alisten uiterst relevant: staat 
tegenover een nauwelijks normatief geln
sp~reerde marktbenadering een genormeer-
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de en tamelijk uitgebreide overheidsbeln
vloeding van het economisch proces? Met 
die vraag zijn we beland bij de tweede publi
katie 'Met markt en macht. Socialisten en 
liberalen over de economische politiek'. 

De socialisten en liberalen tussen markt 
en macht 
In het pluche van 'Des lndes' vindt regelma
tig overleg plaats tussen de socialisten en 
liberalen over de vraag wat hen verbindt en 
scheidt. Wellicht leidt dit beraad ertoe dat er 
een dag zal komen waarop zij zullen samen
werken. De 'jubileum-discussie' werd dan 
ook wellicht niet zonder reden in het be
faamde Haagse hotel gehouden. 
Het verslag van deze conferentie geeft een 
boeiend inzicht in het denken over verschil
lende economische stromingen in ons land. 
Ook wat betreft deze publikatie van de Tel
dersstichting zullen we ons primair richten 
op het vraagstuk van de normering van de 
economische politiek. Ordeningsvraagstuk
ken kunnen en mogen niet los worden ge
zien van de maatschappelijke doelstellingen 
die men nastreeft. 

'De ideologische basis waarnaar plichtsge
trouw wordt verwezen' 
De openingsrede van A. Pais is - zeker als 
de eerder geschetste benadering van 
Groenveld en Kinneging exemplarisch 
mocht zijn voor de liberalen - wellicht teke
nend voor het gangbare denken over de 
maatschappelijke vraagstukken in de WO. 
Hij merkt op: 'De tweede helft van de twintig
ste eeuw is een moeilijke tijd voor ideolo
gen...... In polit1ek en econom1sch beleid 
krijgt pragmatisme de overhand, zij het dat 
goed Nederlandse traditie voorschrijft dat 
daarbij steeds aan levensbeschouwelijke uit
gangspunten wordt gerefereerd. Als ik het 
terrein van politiek en beleid in Nederland 
overzie, lijkt het mij dat ...... de huisstijl van de 
politieke partijen in feite bepalend (is). De 
huisstijl ...... (is) belangrijker dan de ideologi
sche basis waarnaar plichtsgetrouw van tijd 
tot tijd wordt verwezen. Onoverbrugbare te
genstellingen wat beleid in de praktijk betreft, 
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zie ik dan ook nauwelljks. 181 Zie hier de 
grondtoon van Pais' betoog. De verzuiling -
'vrijwrllige ghettovorming' - heett de langste 
tijd gehad, de reden waarom mensen 'klant' 
worden van een politieke partij heett niet veel 
te maken met ideologie, laat staan economi
sche ideologie, en het meest wezenlijk voor 
de aantrekkingskracht van de politieke partij 
is de 'sfeer' in een partlj en de mensen die in 
en namens de partij optreden. De huisstijl 
van de politieke partijen wordt bepaald door 
het spanningsveld tussen twee polen: de 
PvdA beweegt zich tussen sentiment en res
sentiment, de WD tussen vrijzinnigheid en 
vrijblijvendheid en het CDA tussen hoog
moed en deemoed. 
Als de politieke wil er is kan er altijd een 
compromis worden gevonden. Geldt dat 
ook voor PvdA en WD? 'Of dat in 1986 al 
wenselijk en mogelijk zou zijn, zullen de daar
toe geroepen personen maar 1n het Iicht van 
de dan ontstane situatie moeten beoorde
len.'191 Tot zover een kort expose van de 
cud-minister van Onderwijs en Wetenschap
pen. Het standpunt is duidelijk: niet de be
ginselen, normen of uitgangspunten tellen, 
maar de 'daartoe geroepen mensen'. Pais 
wek de indruk dat over liberale beginselen 
maar niet te moeilijk moet worden gedaan; 
de nadruk moet kennelijk liggen op het prag
matisch bezig zijn. En als socialisten- aldus 
de liberale redenering - dat dan ook doen, 
dan worden beide partijen het wei eens over 
economische-ordevraagstukken. Het gaat 
toch om doelmatigheid? Op die manier wor
den 'feiten' al snel normen, terwijl de libera
len zich van elk inspiratief karakter ontdoen. 
De benadering van Pais leidt tot politieke 
bloedarmoede en is bovendien in econo
misch-politiek opzicht weinig operationeel. 
lmmers besluitvorming over privatisering, 
deregulering, herijking van de taken van de 
overheid, etc., die ontdaan is van elke poli
tiek-filosofische dimensie, loopt op niets u1t. 
Deze beleidsmaatregelen zijn eerst zinvol en 
komen pas dan in zicht als daaraan een 
normatieve visie ten grondslag ligt met be
trekking tot de rol van de overheid in de 
samenleving, de eigen verantwoordelijkheid 
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van maatschappel1jke verbanden en burgers 
en de doelstellingen die men in de maat
schappij verwezenlijkt wenst te zien 201 Op 
het gevaar af dat Pais de stelling als 'hoog
moed' kwalificeert moet toch worden ge
steld dat de door het CDA voorgestane con
ceptie van de verzorgingsmaatschappij be
duidend meer maatschappelijke perspec
tieven biedt dan het modieuze 'liberale' 
pragmatisme. 

CDA de grate afwezige 
Tijdens de conferentie was het CDA de grate 
afwez1ge. Misschien vanwege het feit dat 
christen-democraten in het min of meer 
technische debat over sturing door de over
heid of cobrdinatie door markten een (mo
menteel nog te) weinig geprofileerde rol spe
len. Oat is jammer. Juist de benadering van 
georienteerde verantwoordelijkheid zou in 
het academische debat een veel belangrijker 
rol moeten spelen. In de eerste plaats omdat 
door de christen-democratische nadruk op 
de rol van het maatschappelijk middenveld 
(bijvoorbeeld de sociale partners) de discus
sie op een reeler niveau wordt gebracht dan 
het Iauter spreken in termen van individuele 
marktbeslissingen aan de ene kant dan wei 
overheidssturing aan de andere. In de twee
de plaats vanwege de noodzakelijke integra
tie van ordeningsvraagstukken en norma
tieve aspecten. De analytische scheiding 
tussen principieel en pragmatisch211 moet 
overstegen worden, daar zij in de praktische 
economische politiek- evenals in de weten
schap - niet gescheiden kunnen worden. 
Oat deze christen-democratische benade
ring in de praktijk veel te weinig voor het 

18) A. Pais. 'Liberaal-socialistische toenadering'. Met markt 
en macht. biz. 9. Vgl. Fortuyn, o c , biz. 394, die spreekt 
van depolitisering van maatschappeliJke vraagstukken 
door ze terug te brengen tot een verschil van inzicht in 
econom1sche theone. 'Voor soc•aal-democraten is een 
dergelijke depol1t1senng van vrijwel aile gewichtige soci
aal-economische vraagstukken van onze tijd onverteer
baar.' 

19) lb, biz. 18-19 
20) Vgl. C J. Klop. 'Afslanking van de riJksoverheid'. Christen 

Oemocratische Verkenningen, nr. 10/85, biz. 459-466. 
21) Vgl. H.J. Wagener 1n Met markt en macht. biz. 47. 
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Chnsten-democratie en lrberalrsme 

voetlicht treedt ligt overigens in de eerste 
plaats aan onszelf. Het 1s tekenend dat W.F. 
de Gaay Fortman bij de presentatie van het 
gedenkboek van P.S. Gerbrandy (1985) op
merkte dat het verbaz1ngwekkend was dat 
b1nnen het CDA en in de praktische politiek 
zo weinig wordt gedaan met het rapport 
'Gespreide Verantwoordelijkheid' dat reeds 
in 1978 verscheen. 
Het is dan ook tot op zekere hoogte ver
klaarbaar dat sommge academici moe1te 
hebben om het CDA te plaatsen. Zo onder
scheidt de socialistische econoom Wolfson 
drie hoofdstromingen in het politieke den
ken: (democratisch) socialisme, liberalisme 
en conservatisme. 'De christen-democratie 
komt niet in het stuk voor ...... omdat zij naar 
affiniteit toe te rekenen is aan de eerste, dan 
wei de derde stroming. Vrijzinnig is zij 
nooit. 221 En voor Pais 1s het CDA niet meer 
dan een machtsfactor. Wanneer CDA en 
CNV niet 'on speaking terms' blijven krijgen 
we- en dat is op zichzelf een niet onterechte 
constatering - een reprise van wat er met de 
kiezers uit de kring van de katholieke arbei
dersbeweging is gebeurd en de PvdA zal er 
garen bij spinnen. 

Over socia/;sten die voorblj schieten 
Een van de boeiende aspecten van het ge
schrift van de Teldersstichting is dat het 
tevens inzicht verschaft in de veranderende 
denkkaders binnen de PvdA. Wie de laatste 
jaren de sociaal-economische debatten in 
de PvdA heeft gevolgd, weet dat er van een 
eenduidige visie geen sprake is. Deson
danks is de volgende opmerking van de 
socialistische econoom Emmerij toch op
zienbarend: 'lk zeg wei eens dat ik een 
aantal jaren geleden aan de zeer behouden
de vleugel van de PvdA stond. Nu, slechts 
luttele jaren later, sta ik bijna extreem l1nks in 
de PvdA: niet omdat ik bewogen heb, maar 
omdat bijna al mijn vrienden en collega's mij 
een voor een in reuze vaart voorbij schieten. 
Van het ene uiterste naar het andere. Oat 
heb je, als je geen tijd hebt om nate denken 
en je eigen positie te bepalen. 231 Het wekt 
geen verbazing als andere socialisten in de 
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bundel opmerken dat in toenemende mate 
binnen de PvdA twijfels worden geuit met 
betrekking tot het probleemoplossend ver
mogen van de overheid en dat er steeds 
minder sprake is van een dogmatische stel
lingname met betrekking tot overheidsstu
ring van martkprocessen en de produktie in 
de kwartaire sector. Dit 1nzicht - de feilbare 
verzorgingsstaat - biedt volgens Wolfson 
interessante perspectieven voor een gede
centraliseerde orde en een betere samen
werking tussen socialisten en liberal en. 
Kombrink komt tot een soortgelijk oordeel. 
Binnen de PvdA zou zich een ontwikkeling in 
termen van rationalisatie en pragmatisme 
hebben voorgedaan - 'een worstel1ng om 
het juiste evenwicht vindt overigens nog 
steeds plaats'- terwijl binnen de WD eerder 
sprake zou zijn van een 'her-ideologisering' 
(d1e slechts betrekking heeft op het geloof in 
het evenwicht -herstellende marktmechanis
me, jpb). De laatste constatering brengt 
Kombrink ertoe om op te merken: 'lk be
zweer u, op die manier vinden wij elkaar 
nooit'. Met deze waarschuwing aan het 
adres van de liberalen zijn we beland bij de 
meer inhoudelijke verschlllen over economi
sche politiek tussen liberalen en socialisten. 

Het socialistisch-liberale debat 
Het debat over de economische orde valt 
uiteen in vier onderwerpen: macro-econo
misch beleid, sector- en -structuurbeleid, in
komens- en prijsbeleid en verdelingsbeleid. 
Deze onderwerpen komen in de bundel uit
voerig ter sprake. In meer algemene zin ging 
het de Teldersstichting om een discussie 
tussen liberalen en socialisten over de 
grondslagen van de economische politiek. 
Hoewel niet expliciet genoemd, wordt hierbij 
primair gedacht aan de mate van belnvloe
ding van het marktproces door de overheid. 
Het gaat feitelijk om de glijdende schaal 
tussen vrije markt en volledige overheids
planning. De vraag is dan op welk punt van 

22) D.J. Wolfson, 'Een Socialistische Loon- en inkomenspo
litiek'. Met mark! en macht. biz. 122-123 

23) '~.J. EmmeriJ 1n Met mark! en macht, biz. 34. 
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de schaal socialisten en liberalen zich bevin
den. Die vraag is in het geschrift 'Met markt 
en-macht' niet ondubbelzinnig beantwoord. 
Groenveld en Kinneging duiden erop dat de 
specifieke uitwerking van socialistische en 
liberale beginselen lang niet eenduidig is. Er 
bestaan dan ook veel interne verschillen en 
het kan gemakkelijk voorkomen dat socialist 
A dichter bij liberaal A staat dan bij socialist 
B. Deze terechte constatering neemt van
zelfsprekend niet weg dat het vertrekpunt 
van liberalen en socialisten danig verschilt. 
De liberale economen hanteren het markt
beginsel als uitgangspunt. Ter beteugeling 
van de uitkomsten van dit marktproces is 
overheidsbe1nvloeding noodzakelijk. Over 
de mate van be'lnvloeding bestaan overi
gens zeer uiteenlopende inzichten. De eco
nomische politiek is dus een afgeleide vraag 
van de werking van de markt. Groenveld en 
Kinneging: 'Van het antwoord op de vraag 
hoe goed het marktmechanisme vraag en 
aanbod kan cobrdineren, hangt immers af 
welke economische politiek men in principe 
wenselijk acht' 241 Werkt de markt niet opti
maal dan kan gekozen worden voor een 
globale, macro-economische anti-cyclische 
politiek (de meer liberale aanpak) of voor een 
verdergaand sector- en structuurbeleid en/ 
of prijs- en inkomensbeleid (primair een soci
alistlsche variant). De overheid schiet vaak 
tekort vanwege de onmogelijkheid om zich 
voldoende informatie te verschaffen over de 
economische ontwikkeling en het bestaan 
van barrieres voor de implementatie van het 
beleid. Daarnaast speelt mee dat pol1tici zich 
vaak eerder door electorale dan door in eco
nomisch opzicht noodzakelijke overwegin
gen Iaten leiden. 
Socialisten nemen vaak niet aileen het cobr
dinatievraagstuk tot hun vertrekpunt in de 
standpuntbepaling. Veel vaker wordt gerefe
reerd aan maatschappelijke doelstellingen: 
werkgelegenheid, solidariteit, maatschappe
lijke behoeften, spreiding van kennis, inko
men en macht. Door deze noties vindt -
eerder dan bij liberalen - een normering 
plaats van de economische politiek, zij het 
dat deze normering vaak tot deelterreinen 
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beperkt blijft en niet alt1jd voort lijkt te vloeien 
uit een meer omvattende maatschappijvisie, 
zo die er al bestaat. De gewijzigde inzichten 
in socialistische kring - waarop ondermeer 
Emmerij doelt- hang en zonder twijfel samen 
met de overspannen sturingspretenties van 
de verzorgingsstaat. Toch blijken socialisten 
met deze constatering in de problemen te 
geraken: immers hoe realiseert men maat
schappelijke doelstellingen als daartoe de 
markt niet geschikt en de overheid niet in 

' Socialisten komen eerder 
tot een normering van 
economische politiek dan 
liberalen. ' 

staat is? 
Dit probleem wordt in de bundel in feite door 
Heertje aangegeven als h1j spreekt over de 
besluitvorming in de samenleving. Hij con
stateert dat momenteel aile aandacht is ge
richt op produkt1egroei, w1nst en werkgele
genheid. Op die terreinen speelt de markt 
een z1nvolle rol. Oat geldt echter niet voor 
immateriele zaken, zoals humanisering van 
de arbeid, milieu-effecten e.d. Deze kwesties 
zullen naar zijn mening in de toekomst be
langrijker worden. Hoe moeten we - zo is 
dan zijn vraag - de besluitvorming organise
ren opdat de individuele voorkeuren redelijk 
worden weerspiegeld? Het is opvallend dat 
Heertje dit vraagstuk bespreekt in het kader 
van de langere-termijnrelatie tussen liberalen 
en socialisten. Kennelijk combineert Heertje 
de 1ndividuele marktbenadenng en de over
heidssturing voor zover het om 1mmateriele 

24) Met markt en macht, biz. 2 
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zaken gaat. Het zou zowel analytisch als 
historisch gezien logischer zijn geweest om 
de oplossing te zoeken in de genormeerde 
gespreide verantwoordelijkheid. Daarmee 
hebben we het dan echter niet over de 
relatie liberalen en socialisten, maar over de 
betekenis van de christen-democratische 
visie ten aanzien van de economische poli
tiek. Oat dit aspect niet past in het kader van 
de doelstelling van de Teldersstichting-con
ferentie is duidelijk; dat echter de laatst aan
gegeven visie niet gemist kan worden even
zeer. 

Tijdens de discussies werd uiteraard stilge
staan bij mogelijke samenwerking tussen 
WD en PvdA. Er zijn dusdanig vee! visies 
aangedragen dat het ondoenlijk is om een 
consensus aan te geven. Wellicht kan deze 
situatie worden toegeschreven aan het feit 
dat de koppeling tussen de socialistische en 
liberale beginselen enerzijds en de grand
slag van de economische politiek anderzijds 
vaak niet geexpliciteerd wordt. Daar komt bij 
dat het pragmatisme, het beperkte ken-ver
mogen van de economie, het verwarren van 
zijns- en waarde-oordelen, de scheiding tus
sen principes en economische politiek etc., 
de discussie in belangrijke mate hebben 
be1nvloed. De conclusie ZOI' dan oak kun
nen zijn dat liberalen en socialisten beide 
tussen markt en macht laveren. Niet vol
doende duidelijk is welke normen socialisten 
en liberalen hanteren en hoe deze doorwer
ken in de economische politiek. Mede door 
deze onduidelijkheden in visies van liberalen 
en socialisten, maar oak binnen deze groe
pen, ligt een spoedige samenwerking niet in 
het vizier. Zou de WD echter doorkoersen in 
een niet of slechts zijdelings genormeerde 
marktbenadering en zou de PvdA zich ver
der ontwikkelen in een meer pragmatische 
en minder op de overheid gefixeerde rich
ting, dan komt - nu even afgezien van elec
torale overwegingen- samenwerking op so
ciaal-economisch terrein vanzelfsprekend in 
zicht. Of dat echter een spoor is dat uitzicht 
biedt, moet ernstig worden betwijfeld. 
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Spanningen tussen individuele en collectieve 
beslissingen, tussen pragmatisme en nor
mering - spanningen die zich in de bundel 
van de Teldersstichting herhaaldelijk mani
festeren kunnen slechts worden 
overbrugd door het spreiden van maat
schappelijke verantwoordelijkheid te plaat
sen in een normatief kader. Het behoeft 
geen betoog dat die impuls - op basis van 
een principiele benadering van de economi
sche politiek - van de zijde van het CDA 
moet komen. De conceptie van de verzor
gingsmaatschappij biedt voldoende aanzet
ten, zij het dat in de sfeer van de nadere 
uitwerking nag de nodige activiteiten moe
ten worden verricht. 251 Met die benadering 
wordt het gevaar voorkomen dat het plei
dooi voor 'meer markt, minder overheid' ver
valt tot normloosheid. Bij een eventuele con
tinuering van de samenwerking tussen libe
ralen en christen-democraten zal aan nor
matieve aspecten van de economische poli
tiek een grotere rol moeten worden toege
kend. 

25) Zie A.J. Vermaat, 'Over de brug tussen markt en bu
reaucratie', in Christen Oemocratische Verkenningen. nr. 
1/86, biz. 13-23. 
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Commentaar uit het 

Wetenschappe/ijk lnstituut 

PAn scoop 

Wat beweegt de kiezer? 

Wat partijen beweegt, daarover kan men het 
een en ander vinden in beginselprograms, in 
verkiezingsprograms en in diverse andere 
stukken met of zonder officiele status. Zulke 
documenten zijn voorwerp van systemati
sche analyse. Dit Ievert overzichten op waar
in partijen met elkaar vergeleken worden wat 
betreft het voorgestane beleid. Soms wordt 
ingegaan op de politieke filosofieen van de 
diverse stromingen. Kortom, men heeft pu
bliek toegankelijke stukken, op grond waar
van 1n redelijkheid over de motieven van 
partijen gesproken kan worden. Bij kiezers 
ligt dat anders. We kunnen n1et veronder
stellen dat zij op grond van de partijdocu
menten tot hun keuze komen. Ze nemen er 
althans meestal niet rechtstreeks kennis 
van. Kiesgedrag is daarom voer voor socio
logen en politicologen. 

Modellen en motieven 
Voordat men onderzoek kan doen naar de 
achtergronden van kiesgedrag moet men 
eerst hypothesen opstellen. Daann worden 
verwachtingen omtrent die achtergronden 
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geformuleerd. Je begint dus met een idee en 
probeert dat te toetsen. Door de omgang 
met medemensen komen we op bepaalde 
verklaringsmogelijkheden. Men zou ook van
uit een bepaalde mensvisie op zulke hypo
thesen kunnen komen. Oat mag allemaal in 
de wetenschap. Als er maar netjes getoetst 
wordt. Het maakt uiteraard wei wat u1t met 
welke hypothesen men op pad gaat. Ze 
zullen op z'n minst aannemelijk, zinnig, moe
ten zijn. Anders is het onderzoek een kwes
tie van weggegooid geld. En de geldstromen 
zijn nu eenmaal niet onbeperktl 
Het komt er dus op aan hoe zinnig gang bare 
'filosofietjes' over kiesgedrag zijn of hoe aan
nemelijk een mensvisie is op grond waarvan 
hypothesen worden afgeleid. Hoe men ook 
tot hypothesen komt, in elk geval kunnen de 
wijsgenge kenmerken daarvan worden on
derzocht en vastgesteld. Het is dus heel 
misleidend om te doen alsof politicologisch 
onderzoek neutraal 1s, niet met onze levens
visie te maken zou hebben. Het aardige van 
vakwetenschappen is wei dat best hypothe
sen getoetst kunnen worden onafhankelijk 
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Pen scoop 

van de vraag of we ze voor waar houden of 
niet. Zo kunnen we misverstanden helpen 
opruimen of tot de erkenning van een be
perkte geldigheid worden genoopt op grond 
van de ervaringsfeiten. Goed onderzoek 
komt voort uit nieuwsgierigheid en niet uit de 
vaste wil om de juistheid van onze opvattin
gen te bewijzen. Vandaar dat vaak heel vrij
blijvend over mensvis1es gesproken wordt. 
Men heeft het dan over 'modellen voor men
selijk gedrag'. De te toetsen hypothesen zijn 
'slechts' op modellen gebaseerd. Niet op 
geloofsbelijdenissen. Soms echter kunnen 
we vakwetenschappers betrappen op de 
neiging meer te willen zijn dan onderzoeker. 
Dan blijkt ineens de profetenmantel te zijn 
omgeslagen. Het vak wordt aan 'de Bood
schap' ondergeschikt gemaakt; het getuige
nis wint het van de toetsing aan de feiten. 
Vooral voor politieke wetenschappers is dat 
een verleiding. En dat is heel begrijpelijk. 

Wedden op Duindigt 
Een heel aantrekkelijk model voor kiesge
drag is dat van de zgn. rationele mens. 1

1 

Hierbij gaat men ervan uit dat mensen, vanuit 
economisch gezichtspunt bezien, verstan
dig, zo goed mogelijk, optimaal reageren. 
Rationeel is diegene die een gedrag kiest dat 
hem naar verwachting het meeste nut ople
vert. Het welbegrepen eigenbelang staat 
centraal. D.w.z.: verondersteld wordt dat 
mensen een helder beeld hebben van hun 
belangen alsmede van de mate waarin die 
belangen door bepaalde (politieke) keuzen 
gediend worden. Kiezen in de polit1ek is 
technisch van dezelfde aard als wedden (bij 
de paardenrennen) op Duindigt. 
Waar de 'rationele' mens mee te maken 
heeft dat zijn de verscheidenheid van moge
lijkerwijs te winnen prijzen en de kansen om 
die prijzen te winnen. Aan elke keuze voor 
een bepaald alternatief, zij het een renpaard 
of een partij, zijn weer andere kansen op 
mogelijke prijzen verbonden. Het aantrekke
lijke van het model van de rationele mens is 
dat via een eenvoudige algebrasom is uit te 
rekenen welke keuze gemiddeld het hoog
ste nut zal afwerpen. Psychologen hebben 
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echter allang ontdekt dat mensen niet val
gens dit model werken; zelfs al geeft men de 
opdracht om aileen te mikken op een zo 
hoog mogelijke opbrengst. Keuzen komen 
op een andere wijze tot stand dan wiskundi
ge modellen suggereren 21 Dit geeft te den
ken. Te meer omdat de concrete werkelijk
heid ingewikkelder is dan een laboratoriu m 
experiment. 
Daar komt nog bij dat het model van de 
rationele mens uitgaat van de idee dat men-

' Goed onderzoek komt voort 
uit nieuwgierigheid en niet 
uit de vaste wil om de 
juistheid van onze 
opvattingen te bewijzen. ' 

sen heel standvastig en stabiel hun blik ge
vestigd houden op hun individuele economi
sche belangen. Als zij van keuze veranderen 
(een ander paard, een andere partij) dan ligt 
dat aan veranderingen buiten henzelf (bij de 
paarden, bij de partijen). 

Het mysterie 'CDA' 
De keuzen van de burgers worden, aldus het 
model, bepaald door de vraag wat het 
meeste voordeel belooft. Je kiest dus voor 
die partij die zich speciaal voor de economi
sche belangen van jouw soort mensen inzet. 
Ben je iemand van 'de onderkant' dan voor 
links; kun je je f1nancieel meer veroorloven, 

1) C.v.d E1jk en B. Niemciller. Electoral Change m the Ne
therlands. Amsterdam 1983. 

2) JA Michon. E.G.G Eijkman. L.F.D. de Klerk. Handboek 
der Psychonomie, Deventer 1976. Daarin met name de 
biJdragen van AM Oostlander. GAG. Vlek en WA 
Waqenaar 
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dan voor rechts. Partijen proberen voor zich
zelf vaak het imago te verwerven dat zij de 
voordelen voor een bepaalde stand of klasse 
eenzijdig willen vergroten. Zo las schrijver 
dezes tijdens de campagne voor de Ge
meenteraad in de Dorpskrant de volgende 
advertentie: 'WD, voor uw portemonnee!'. 
De plaatselijke partijleiding beleed daarmee 
haar geloof in het model van de rationele 
mens; er vanuit gaande dat de belangheb
benden wei snapten wat bedoeld werd. 
Zo gezien is het heel onbegrijpelijk dat er 
partijen kunnen bestaan die de voordelen 
van de welvaart niet zo eenzijdig willen toe
delen als klasse- of standspartijen dat doen. 
Wie z'n individuele profijt voorop stelt zal, 
volgens het model, het CDA altijd voorbij 
moeten gaan. Hoe bestaat het dat toch een 
hardnekkige 30% of meer CDA blijft stem
men? De situatie wordt nog onbegrijpelijker 
als we zien dat partijle1ders, die immers ook 
aan het model moeten beantwoorden, niet 
zo'n positie kiezen dat ze althans aan be
paalde grate groepen het hoogste profijt 
beloven, hoger dan de concurrerende partij
en kunnen doen. Wat een irrationeel CDA en 
wat een irrationele kiezers! Geen wonder dat 
politieke wetenschappers die het model van 
de rationele mens niet aileen hanteren maar 
ook aanhangen, het CDA niet kunnen plaat
sen of, uit verlegenheid met de zaak, onze 
partij maar 'in het midden' laten. 31 

Wie uitgaat van de ideologie van de nuts
maximalisatie als basis voor individuele keu
zen heeft aileen begrip voor partijen, partijlei
ders en kiezers die ieder hun eigen zelfzuch
tige interessen najagen. Volgens een gezag
hebbende wetenschapper Downs (aange
haald door Van Eijk en Niembllerl is het enig 
doel van partijen en hun leiders de verwer
ving van inkomen, prestige en macht. Het 
gaat politici nooit om een beleid, maar om 
het profijt. Zij bieden een politiek aan waar 
een markt voor is, puur om te winnen en om 
de politieke banen. Kiezers zijn van hetzelfde 
slag. Zij stemmen aileen op basis van ver
wacht voordeel. En wei door een keuze voor 
die gedragingen die met de minste weer
stand het hoogste profijt opleveren. Deze 
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stelling is voor een onderzoeker aantrekkelijk 
vanwege zijn eenvoud. Te vrezen is dat 
Downs en anderen het model van de ratio
nele mens als levensbeschouwing serieus 
menen. Vanuit het moeilijk te verdringen be
hoefte aan moraliteit troost Downs zich met 
de verwachting dat, door de vrije concurren
tie tussen partijen, de kiezer toch aan het 
langste (democratische) eind zal trekken. 
We herkennen deze redenering als het ge
loof in de onzichtbare hand die het vrije spel 
der maatschappelijke krachten toch tot een 
goede uitkomst voert. 

Tussenzang 
Downs schetst o.i. de politiek als een in 
wezen corrupte bende. Tach mogen we de 
ogen niet sluiten voor het betreurenswaardi
ge feit dat soms, en wellicht door sommigen 
stelselmatig, aan dit model van 'de rationele 
mens' wordt beantwoord. 
Er zijn er die 'de politiek' vuil vinden en zich 
bij deze stelling neerleggen. Mengen zij zich 
in de politiek dan 'betalen ze de politiek met 
gelijke munt'. De moraliteit komt er niet meer 
op aan. In theologische termen kan men hen 
politieke manicheeers51 noemen. Het is beter 
om ze uit de politiek te weren voorzover de 
regels van partijen en actiegroepen dat maar 
mogelijk maken. 
ldeologisering van het model van de ratione
le mens leidt op z'n minst tot een zeer 
kapitalistische kijk op de politiek. Het ver
baast me niet dat van christen-democraten 
verwacht wordt dat ze deze theorie verwer
pen61. Christen-democraten typeren politiek 
als streven naar recht waarbij macht in 
dienst genomen wordt. Voor hen is politiek 
niet een individueel streven naar profijt waar
toe macht wordt gebruikt (of misbruikt). Res
pect voor collega's noopt me tot de stelling 
dat in geen van de democratische partijen in 

3) V.d. Eijk, Electoral Change in the Netherlands. 
4) Idem. 

5) Een sekte urt de eeuw, die de lichamelrJkheid van de mens 
van geen be lang achtte. 

6) D.J Kraan. 'Politieke rationaliteit'. In: PB Lehning en 
M.P.C.M. van Schendelen, Actualiteit van politieke filoso
fie, Amsterdam 1 981 
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Pen scoop 

ons land z6 zelfzuchtig geredeneerd en ge
handeld wordt als Downs veronderstelt. 
Toch wordt ons van buiten het CDA beden
kelijk vaak het als verwijt bedoelde etiket 
'neo-moralisme' opgeplakt. Aandacht voor 
moraliteit zou ons volgens de gebruikers van 
dit 'verwijt' van anderen onderscheiden. 

Economisch, meer dan profijtelijk 
Er is nog heel wat meer aan te merken op de 
knullige wijze waarop onderzoekers van 
naam omgaan met het wiskundig model van 
de rationele mens. AI was het maar het 
verwaarlozen van de verschillen in voorspel
lingen van gedrag naar gelang nutsmaximali
satie op korte of op langere termijn wordt 
nagestreefd. Juist dit verschil zou wat meer 
inzicht kunnen geven in de huidige partijpoli
tieke tegenstellingen. Merkwaardiger is dat 
het rationaliteitscriterium zo wordt opgerekt 
dat het de grenzen van het model ver te 
buiten gaat. In politicologisch onderzoek 
gaat het soms aileen nog om een streven te 

' Het links/rechts-schema 
werkt sterk 
blikvernauwend. ' 

bewijzen dat (en niet om te toetsen oO de 
politieke keuzen eigenlijk aileen maar door 
het links/rechts- denken worden beheerst. 
Het zou hierbij gaan om een tegenstelling, 
puur op het gebied van de economische 
politiek. Oat is overigens op zichzelf al een 
tamelijk breed terrein. Het zou nogal kramp
achtig zijn om keuzen op dit gebied te herlei
den tot de maximalisatie van het persoonlij
ke profijt. 
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Het is jammer dat de tegenstellingen in de 
sociaal-economische politiek nog steeds tot 
een paar polen (links en rechts) worden her
leid. In feite liggen de zaken hier lang niet zo 
overzichtelijk. Laat staan dat de tegenstellin
gen tussen partijen op aile gebied door deze 
zelfde polen zouden worden bepaald. 
Het tegendeel is al lang uitvoerig aange
toond.71 Op z'n minst is er sprake van een 
verwarring met de tegenstelling christelijk 
versus niet-christelijk. Wie toegeeft aan de 
vraag om zich op een links/rechts-lijn in te 
delen bewijst daarmee nog niet dat, zoals 
o.a. Van Eijk en Niembller menen, zijn keuze 
op basis van individuele economische doel
stellingen gedaan is. De links/rechts-dimen
sie valt namelijk inhoudelijk niet te benoe
men. Ook het defensiebeleid kan basis voor 
positiekeuzen zijn zonder dat dat aan de 
rangordening van de partijen te zien is. En zo 
zijn er tal van andere voorbeelden te noe
men. Voor de kiezers liggen bepaalde partij
en veel dichter bij elkaar dan in het links/ 
rechts-denken verondersteld wordt. Het 
links/rechts-schema werkt sterk blikvernau
wend. Het kan geen bevredigend antwoord 
geven op de vraag 'Wat beweegt de 
ki<:Jzers?' 
Of men zou genoegen moeten nemen met 
de stelling dat een deel van het electoraat 
zich aileen maar een bepaald imago wil aan
meten waartoe slechts etiketten nodig zijn. 

Links-rechts: een blikvernauwend 
schema 
Het links/rechts-schema Ievert problemen 
op b1j de verklaring van het wisselen van 

7) - A. Felling, J. Peters en 0. Schreuder, Burgerlijk en 
onburger/ijk Nederland, Deventer 1983. 

- A.M. Oostlander, 'Links-rechts, ondersteboven'. In: 
Christen Democrat1sche Verkenn~ngen, 3/81. 

- A.M. Oostlander, 'Over het meten van christe~-demo
craten'. In: Dorpsdespoten onttronen, Franeker 1985. 

- J. Peters, 'Religie en Politiek. De relevantie van de 
religieuze factor in vergelijking met niet-religieuze lac
loren' In: Religie en macht, Kampen 1985. 

- B. Pijnenburg, 'Herwaardenng en deconfessionalise
ring' In: Sociologische Gids, 1984/6. 

- J.JA Thomassen, Kiezers en gekozenen in een repre
sentatieve democratie, Alphen aan den Rijn 1976. 
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partij, het zgn. zweven. Het is logisch om te 
veronderstellen dat kiezers aarzelen tussen 
partijen die volgens hen politiek n1et ver van 
elkaar verwiJderd zijn. Daarom wordt in de 
regel gedacht dat zetelverlies ten goede 
komt aan de naastgelegen partij. Grote 
sprongen, bijvoorbeeld van 'links' naar 
'rechts', passen niet in deze logica. Toch 
bliJkt dat kiezers op de Boerenpartij of de 
huidige Centrumpartij vooral afkomstig zijn 
uit linkse en extreem-linkse hoek. In Franknjk 
won de neo-fascist Le Pen voornamelijk in 
de linkse bolwerken. Toch worden deze par
tijtJes uiterst rechts geplaatst. Anderzijds blij
ken zeer veel voorrnalige WD-k1ezers syste
matisch over het CDA naar de PvdA te 
zweven en omgekeerd. Dit zijn voor links/ 
rechts-denkers onbegrijpelijke verschijn
selen. 
Toch bli]ft het aannemelijk dat kiezers, van 
hun standpunt uit gezien, niet over grote 
politieke afstanden zweven. De partijen kun
nen kennelijk ook op andere gronden wor
den gerangschikt dan die welke de basis 
van het links/rechts-schema schijnen te vor
men. Men kan ze bijvoorbeeld indelen in 
protestpartijen versus partijen die de huidige 
maatschappel1jke orde willen handhaven. 
Het kan de kiezers gaan om afkeer van 
andersdenkenden en anderslevenden ver
sus tolerantie en posit1eve aanvaarding van 
anderen. Felle polariseerders en radicaal 
denkenden tegenover harmoniezoekers. 
Klaarblijkelijk is er ook een belangrijke 'di
mensie' die betrekking heeft op de christelij
ke of niet-christelijke basis van partijen. De 
erkenning van deze politieke dlmensies, 
naast de oude economisch getinte polariteit 
tussen 'openbaar' versus 'prive' of van 
'staat' tegenover 'individu', kan allerlei vor
men van zweven meer begrijpelijk maken. 
De diverse grote en kleine minderheden in 
ons land stellen verschillende tegenstellin
gen voorop. De PvdA en de WD zoeken het 
nog steeds in de oude links/rechts-polariteit, 
die op slechts enkele economische thema's 
slaat alsmede op een defensiepolitieke te
genstelling. 
Het CDA vindt zijn identiteit in de christelijke 
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politiek en sociale tradities, pnnc~pes en or
ganisatiestructuren. Datzelfde geldt voor 
klein-confessioneel, zij het dat kerk en ge
loofsbelijdenissen daar een centrale positie 
innemen. Voorzover andere partijen het 
'niet-christeli]k' zi]n voorop stellen, vormen zij 
de tegenpool van het CDA. Klein links en 
extreem rechts zijn primair protestpartijen. 
Hun kiezers voelen zich veel minder verwant 
met belangrijke elementen van de rnaat
schappeiijke en politieke orde. Zi] staan naar 
hun mening tegenover 'de grote partijen'. 
Men kan, mede op grond van onderzoeksre
sultaten, stellen dat partijen in de eerste 
plaats van elkaar verschillen omdat ze ver
schillen in hun visie op het belang van be
paalde politieke tegenstellingen. lndien ze 
dezelfde tegenstellingen van doorslagge
vend belang achten dan kunnen ze daarbin
nen nog verschillen in hun keuze voor de ene 
of de andere positie. 

Wat gebeurt bij zweven? 
Soms veranderen kiezers van partij omdat 
de partijen andere polit1eke posities gaan 
innemen. Ze worden bijvoorbeeld rechtser 
dan voorheen of minder uitgesproken chris
telijk, of ze krijgen concurrenten die beter op 
onlust- en protestgevoelens inspelen. De 
kiezers hebben dan reden om te aarzelen en 
eventueel een ander alternatief te zoeken. 
Zweven kan ook voorkomen omdat de 
kiezer zelf veranderd is. Hij blijft bijvoorbeeld 
bepaalde tegenstellingen op het gebied van 
de economische politiek doorslaggevend 
vinden maar verandert van positie, kiest nu 
WD in plaats van PvdA. De kiezer heeft zijn 
vertrouwen 1n de mogelijkheden van de staat 
verloren. Daarom zweeft hij van PvdA over 
het CDA naar de WD. Het CDA is voor hem 
geen alternatief want die partij vindt bepaal
de economische tegenstellingen niet van 
doorslaggevend belang. 'Openbaar' -tegen
'prive' zegt het CDA n1et veel. Het gaat die 
partij om een verantwoord beheer en met 
dat doel voor ogen worden praktische op
lossingen gekozen, geen dogmatische. 
Wie weet verliest de kiezer niet zozeer zijn 
vertrouwen in de mogelijkheden van de 
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overheid, maar z1et hij met het CDA in, dat 
dat vertrouwen zijn stemgedrag niet moet 
bepalen. 
Hij concludeert dat de christelijke mens- en 
maatschappijvisie veel vruchtbaarder is voor 
de politiek. Cultuur en onderwijsbeleid ko
men binnen zijn horizon. Zorgvuldigheid met 
relaties, en kwest1es van Ieven en dood, de 
rol van ge'inspireerde sociale organisaties, 
dat worden belangrijker zaken. 
De kiezer zweeft nu naar het CDA. Niet 
zozeer omdat hij over de rol van de overheid 
in de economie sterk van mening veranderd 
is, maar omdat hij voor die kwestie en de 
daarbijbehorende politieke tegenstelling 
minder belangstelling heeft. Natuurlijk kan 
partijwisseling ook optreden omdat men op 
beide manieren andere opvattingen is gaan 
huldigen, d.w.z. zowel inzake het stemge
drag bepalend belang van bepaalde tegen
stellingen als inzake de positie die hij in die 
tegenstelling inneemt. 

' Politieke wetenschappers 
moeten er maar mee 
ophouden, aile partijen op 
een lijn te plaatsen. ' 

Voer voor psychologen 
Het is jammer dat nog steeds zoveel onder
zoekers uitgaan van het dogma van de soci
aal-economische l1nks/rechts-tegenstell1 ng, 
ja, de waarheid daarvan steeds weer willen 
bewijzen! Wil men met vrucht nagaan wat de 
kiezer beweegt, waarom hij eventueel 
'zweeft', dan zal men per partij moeten na
gaan waarom daarop wordt gestemd. Per 
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partlj zal men dan kwalitat1eve en kwantita
tieve kenmerken vinden. Oat wil zeggen, 
men krijgt inzicht in wat voor kwesties die 
partij belangrljk vindt en welke antwoorden 
die partij op die kwesties geeft. 
Politieke wetenschappers moeten er maar 
mee ophouden om aile partijen op een lijn te 
plaatsen. Een grondige vergelijking van de 
diverse verkiezings- of beginselprograms 
kan hen de nodige aanknopingspunten 
bieden. Daaruit wordt zichtbaar dat de poli
tiek niet zo plat of eendimensionaal is. Door 
wat minder ideologische verbondenheid met 
het links/rechts-denken wordt hun vak ver
rassingsvoller, leuker, rationeler, weten
schappelijker. 

Conclusies voor het CDA 
In de verkiezingscampagne worden bepaal
de thema's centraal gesteld en andere niet. 
Oat gaat n1et vanzelf maar dat wordt bein
vloed door ideologische voorkeuren. Kwes
ties van Ieven en dood worden door sommi
ge partijen als vraagstukken gezien die 'niet 
in de partijpolitieke sfeer mogen worden ge
trokken'. Toch is het goed mogelijk om op 
passende wijze de verschillen in inzicht over 
deze vraagstukken uiteen te zetten. Hetzelf
de geldt voor de beteken1s van (gelnspireer
de) maatschappelijke organisaties, de be
stuursvorm van het onderwijs etc. 

Het gaat er in de politiek, net als in de 
wetenschap, primair om dat de juiste vragen 
worden gesteld. Het CDA heeft daar een 
opvatting over. Wij moeten dus onze vragen 
stellen en ons niet beperken tot een posi
tiekeuze in de vragen van anderen, met na
me niet als we die vragen minder relevant 
achtenl Een partij die anderen volgt kan niet 
werven. Het stemmen op zo'n partij is zelfs 
af te raden. Een partij met een 'C' in de 
naam verdient pas ons vertrouwen als ze 
ge1nspireerd door die 'C' de toon zet, de 
agenda van de discussies bepaalt. 

A.M.O. 

187 



188 Christen Democratische Verkenningen 4/86 

Colurr -

Nt 
VE 
m 
mr. L 

Met 
verzc 
eerst 
Prog 
Een 
een 
maar 
cons 
samE 
Oat 1 

waar 
vert a 
wilier 
liezer 
Als i' 
nivec 
maat 
ningc 
komt 
vorrr 
oved 
ging 
voor; 
door 
de ir 
WOOl 

pers1 
bevo 
een 
aanc 
'Uitzi 
Teru' 
dacr 
verzE 

ChnstE 



Column 

Nu verder met een 
verantwoordelijke 
maatschappij 
mr. L. B. M. Wust 

Met de oproep tot een verantwoordelijke 
verzorgingsmaatschappij heeft het CDA een 
eerste aanloop tot nadere uitbouw van zijn 
Program van Uitgangspunten genomen. 
Een fundamentele stap, vol beloften voor 
een maatschappelijk omvormingsproces, 
maar nog abstract en nog lang niet in al zijn 
consequenties doordacht, laat staan in een 
samenhangende aanpak geconcretiseerd. 
Oat wordt de taak voor de komende jaren, 
waarin verdere theorievorming en praktijk
vertaling hand in hand zullen moeten gaan, 
willen we onze geloofwaardigheid niet ver
liezen. 
Als ik goed zie gaat het daarbij om twee 
n1veaus. Het eerste is het eigenlijke polltiek
maatschappelijke niveau, waar nieuwe orde
ningsvragen op de overheid afkomen: Wat 
komt er, van de ene kant. allemaal aan om
vormingen kijken willen de overhe1d en de 
overheidsbureaucratie minder zelf de verzor
ging van allerlei maatschappelijke taken en 
voorzieningen ter hand nemen en meer -
door ordening en voorwaardenschepping -
de instanties worden, die de eigen verant
woordelijkheid en onderl1nge solidariteit van 
personen en maatschappelijk groepsleven 
bevorderen? Waarbij dan vervolgens met
een een ander complex van vragen zich 
aandient, waarop het verkiezingsprogramma 
'Uitzicht' de aandacht vestigt. 
Terugtreding van de verzorgingsstaatge
dachte is op zichzelf n1et genoeg voor de 
verzekering van een sterk, zelf verantwoor-
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delijkheid dragend 'maatschappeiiJk md
denveld'. In de maatschappij zelf zijn sterke 
machtsconcentraties, die pnmair individua
listisch en 'anarchistisch' op strikt eigen 
economische belangenbehartiging z1jn ge
schoeid. Die kunnen langs een andere kant 
dan de overmatige overheidsbemoeiing -
als het ware van binnenuit - evenzeer een 
bedreiging vormen voor de ontplooiing van 
de eigen verantwoordelijkheid van het maat
schappelijk groepsleven op bepaalde we
zenlijke terreinen. Een 'terugtredende' over
heid mag in dit opzicht geen machtsvacuum 
Iaten ontstaan, laat staan creeren, maar 
moet steeds de twee keerzijden van deze 
ene medaille behartigen. 
Op dit niveau ontwikkelt zich thans binnen 
het Wetenschappelijk lnstituut en in dit blad 
een uiterst levendige en constructieve dis
cussie, waarin de zwaartepunten en de con
touren van een aanpak zichtbaar worden. 
Zander volledigheid nate streven noem ik de 
reeks artikelen over de rol van de Staat en 
met name de slotbeschouwing van Hirsch 
Ballin (CDV 12/84) met z1jn pleidooi voor een 
versterking van de politieke wil om te beslis
sen waar en in hoeverre er- met name in het 
l1cht van de grondrechten - een staatstaak 
ligt; ik noem voorts het artikel van Baren
drecht over het mediabeleid (CDV 1 /86), 
waann naar aanleiding van 'Uitzicht' een in
ventarisatie en een (normatieve) analyse 
wordt gevraagd van die maatschappelijke 
terreinen - 1n het bijzonder d1e waarbij 
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grondrechten in het geding zijn - waarop de 
zelfverantwoordelijkheid van personen en 
groepen bij uitstek op het spel staat en dan 
ook bij voorrang aandacht verdient. Vermaat 
(CDV 1 /86) ziet de noodzaak van nieuwe 
economische instituties en doet voorstellen 
voor een uitwerking. Balkenende (CDV 3/86) 
gaat het debat aan met WD en PvdA en 
situeert de eigen plaats, welke het econo
misch beleid van het GOA-program in het 
politieke krachtenveld inneemt. Evenzovele 
voorbeelde.l van creatieve bedrijvigheid, ge
makkelijk met andere aan te vullen en die 
reeds in dit stadium verdienen bij de realise
ring van 'Uitzicht' in het komende regerings
programma ter harte te worden genomen 
door partij, fractie en bewindslieden. 

Maar deze discussie verwijst uit zichzelf naar 
het tweede, diepere niveau, nl. van de gees
telijke inspiratiebronnen van het CDA Daar
over moet de discussie evenzeer voortgaan, 
intern en extern. Met de begrippen 'Rent
meesterschap' en 'Solidariteit', waarop de 
gedachte van de verantwoordelijke maat
schappij inhoudelijk het meest steunt, heb
ben wij in antwoord op het Evangelie twee 
herkenningstekenen willen oprichten, die in 
spanning staan met een breed verbreid en 
politiek overheersend modern levensbesef. 
Oat levensbesef is diepgaand getekend 
enerzijds door een bepaalde - beperkte! -
vorm van rationaliteit, die eenzijdig gericht is 
op en aile heil verwacht van het kunnen 
heersen over de natuur en het kunnen 'rna
ken' van de samenleving en waarmee men
sen zichzelf autonoom doelen stellen 'etsi 
Deus non daretur' 11 En zulks, bovendien, met 
een fundamenteel individualistische gericht
heid, ook al handelen mensen gezamenlijk. 
Wij mogen niet verwachten, dat wij met de 
'normativiteit' die wij aan ons beeld van de 
mens, zijn zin en bestemming, ontlenen, ge
makkelijk gehoor vinden, ook al is dat mo
derne levensbesef momenteel zelf niet vrij 
van crisisverschijnselen. Rentmeesterschap 
veronderstelt een v66rgegeven kijk op de 
mens, nl. als een persoon die in vrije verant
woordelijkheid een opdracht weet te moeten 
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vervullen, die hij ontvangen heeft en niet zelf 
maakt. Solidariteit veronderstelt een v66rge
geven wil om zichzelf niet als uitgangspunt 
te nemen bij het realiseren van verlangens en 
behoeften. Rentmeesterschap en solidariteit 
beide gaan van de grondgedachte en 
grondervaring uit, dat 'ons menselijk verlan
gen geen gegeven is, maar vraagt om te 
worden gevormd tot een verlangen dat bij 
ons mensen hoort' (Peperzak). Een verlan
gen, dat voortdurend van zijn schamelheid
zijn heerszucht, zijn behoefte aan onmiddel
lijk consumentisme, zijn ik-gerichtheid -
moet worden willen gezuiverd, wil het verlan
gen edel en de wil werkelijk vrij zijn. Wat 'bij 
ons mensen hoort' halen wij niet uit onszelf, 
stellen wij niet zelf vast, leiden we ook niet af 
uit de functionele rationaliteit op zichzelf 
waarmee wij de deelgebieden van onze ge
segmenteerde samenleving organiseren, 
maar vernemen wij door ons in geweten en 
geloof open te stellen voor het geheimnis
volle, maar duidelijk een appel op ons doen
de Woord, dat ons in geweten en geloof 
wordt aangezegd. 
Maar juist die openheid voor het transcen
dente woord is moeilijk bespreekbaar. In het 
politieke bedrijf lijkt er, in een verkeerd begrip 
van de levensbeschouwelijke neutraliteit van 
de overheid, zelfs een volstrekt taboe op te 
rusten. Ook in eigen kring lijken we de dis
cussie over wat dat 'v66rgegevene' voor 
ons vrijheidsbegrip en voor onze politieke 
standpuntbepalingen meebrengt, opnieuw 
te moeten gaan voeren. Want echte, vol
menselijke zelfverantwoordelijkheid kan het 
niet stellen zonder behartiging van de trans
cendente dimensie van de mens. Onze 'be
ginselen' en 'uitgangspunten' staan, als het 
goed is, niet als grenzen of meetlatten rond 
de onderdelen van onze politieke beleids
voornemens, maar moeten juist daarln de 
ruimte en de nieuwe vormen scheppen voor 
de verantwoordelijkheid van mensen voor de 
beleving van hun eigen en gemeenschappe
lijke bestemming en zingeving. 

1 I 'Aisof God niet bestond' (red.) 
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Volksgezondheid 

Euthanasie, 
I 

spann1ngen en 
m isvatti ngen 
prof. dr. C. van der Meer 

De meningsverschillen met betrekking tot de 
euthanasieproblematiek zijn noch in de Tweede Kamer 
beslecht noch daarbuiten. De schrijver zet uiteen waarom 
bepaalde opvattingen op misvattingen berusten, en gaat in 
op zowel de principiele a is de praktische element en van de 
thematiek. Vooralsnog wil hij geen wijziging van het wetboek 
van strafrecht. 

Prof. dr. C. van der Meer (1922) is 
hoogleraar lnwendige Geneeskunde 
aan de VriJe Universiteit te Amsterdam 

Met euthanasie worden helaas soms be
paalde situaties aangeduid die beslist niet 
onder het begrip euthanasie vallen. Dit fou
tief gebruik geschiedt zelfs door personen, 
die de gangbare omschrijving van euthana
sie hanteren. Een verwljzing naar het Duits
land van Hitler is in wezen absurd 1

) Het 
moge dan waar zijn, dat de meningsvorming 
over euthanasie in het Duitsland van nu door 
het misbruik van toen ernstig belemmerd 
wordt, men dient zich te realiseren dat eu
thanasie door het nationaal-socialisme werd 
gebruikt om een rnisdadig handelen (mis
daad tegen de mensheid) onschuldig te 
doen lijken. Het handelen was in strijd met 
de grondgedachte van euthanasie. Hierop 
past het woord moord beter dan het nog 
veel te fraai klinkende pseudo-euthanasie. 
Een vergelijkbare opvatting - maar van veel 
minder kwaadaardige orde- is dat euthana
sie een schrikbeeld 1s voor bejaarden. Als je 
oud bent en nutteloos voor de maatschappij 
dan loop je de kans dat euthanasie op je 
wordt toegepast. Mochten er bejaarden zijn, 
die zo denken, dan zal zelfs de tegenstander 
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van euthanasie hen moeten duidelijk maken, 
dat deze angst zeer onterecht is, want zo'n 
opvatting is al evenzeer in strijd met het 
wezen van euthanasie als de moorddadige 
handelingen in het nazi-Duitsland. 

Wat is euthanasie? 
Maar het wordt tijd, dat we nu eerst het 
begrip euthanasie omschrijven. Erg veel ver
schil in de definities die de laatste tijd worden 
gehanteerd, is er niet. Noch de ethische, 
noch de juridische voorwaarden voor eutha
nasie dienen in de definitie te worden onder
gebracht. Deze kunnen aan verandering on
derhevig zijn, waardoor weer sneller verwar
ring kan ontstaan over het begrip. De om
schrijvingen van Kuitert21 , van Leenen31 en 
van de Staatscommissie41 komen in hoqe 

1) Prof. dr. C. Dessaur, De zelfmoord op zieken en bejaar
den. Euthanasie als nationaal-socialistisch erfgoed. 
NRC. Handelsblad 13 1anuari 1986. 

2) H.M. Ku1tert, Een gewenste dood Ten Have, Baarn 
1981. 

3) H.J.J. Leenen, Rechten van mensen in de gezondheids
zorg. Samson, Alphen aan den Rijn 1978. 

4) Rapport van de Staatscommiss1e Euthanasia, Staatsuit
geveriJ, 's-Gravenhage 1985. 
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mate overeen. Aangezien ik zelf het als een 
misvatting beoordeelde, dat een van de we
zenskenmerken van euthanasie, en wei dat 
deze op een milde wijze wordt uitgevoerd in 
deze definitie ontbreekt, ben ik tot een kleine 
uitbreiding van de omschrijving, zoals u wilt 
van de definitie gekomen: euthanasie is een 
opzettelijk op een voor betrokkene milde 
wijze levensverkortend handelen (inclusief 
nalaten) door of met behulp van een ander 
dan betrokkene in diens belanif'1. 

De opzettelijkheid bij euthanasie 
Zelfs over het meest kenmerkende van al 
deze definities, nl. de opzettelijkheid, be
staan duidelijke misvattingen. Opzettelijk
heid in deze omschrijving wil immers zeggen, 
dat de intentie van iemands (n1et-)handelen 
levensverkorting is. Als men zegt. zoals wei 
voorkomt: euthanas1e is ongeoorloofd, maar 
een beetJ8 helpen bij het sterven mag, dan 
bedriegt men zichzelf. Want een beetje hel
pen bij het sterven heeft de intentie het 
sterven sneller te doen verlopen, dus het 
Ieven te verkorten en is dus euthanasie. 
Als vanu1t de CDA-fractie in de Kamer wordt 
beweerd, dat men tegen act1eve euthanas1e 
is, maar dat het wei geoorloofd is om midde
len toe te dlenen, die als neveneffect de 
dood ten gevolge kunnen hebben, dan wijst 
dit op veel onbegrip. Vrijwel elk geneesmid
del kan de dood ten gevolge hebben. In de 
geneeskunde wordt hierdoor de toepassing 
van medicamenten ten dele belemmerd, 
maar nooit vermeden. In zoverre is de hier
boven geschetste opvatting een open deur 
intrappen. Het is altijd al zo geweest dat de 
medicamenteuze geneeskunde het gevaar 
inhield van ongewenste ernstige gevolgen. 
Zelfs in de homeopathie worden niet aile 
geneesmiddelen onschuldig geacht. 
Wordt echter met de bovengenoemde op
vatting bedoeld, dat het wei geoorloofd is 
om medicamenten te geven die het lijden 
verlichten, maar als zeker neveneffect heb
ben dat de dood versneld intreedt, laat men 
dan de handeling bij zijn echte naam noe
men: euthanasie (actief, op langzame wijze, 
ook wei indirect genoemd; en dan wei op 
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verzoek van de pat1ent, anders is het 
moore~. 
lets anders wordt het, als de arts genees
middelen geeft om het lijden te verlichten, die 
als neveneffect kunnen hebben, dat de dood 
vervroegd 1ntreedt. Dit laatste wordt dan niet 
beoogd, maar als ongewllde mogelijkheid 
geaccepteerd, zoals dat bij veel therapeu
tisch handelen als risico d1ent te worden 
afgewogen. Deze s1tuatie valt niet onder eu
thanasie. lmmers de opzettelijkheid, de in
tentie ontbreekt. 
Uiteraard doen zich hier spanningen voor. AI 
of niet euthanasie hangt af van de intentie 
van de arts bij het voorschrijven van midde
len. Die intentie kan duidelijk zijn uit de geko
zen medicamenten en de dosering daarvan, 
maar dit 1s niet altijd eenvoudlg te beoor
delen. 

Actieve en passieve euthanasie 
Volgens berichten in Trouw vindt de heer F. 
Borgman actieve euthanasie niet geoorloofd, 
passieve euthanasie wei. Passieve euthana
sie zou dan zijn het niet meer voorschrijven 
of staken van geneesmiddelen, d1e geen ver
betering meer geven, die dus in medisch 
opzicht zinloos zijn. (Om misverstand te 
voorkomen: medisch zinloze therap1e zegt 
niets over het al of niet zinvol zi]n van het 
Ieven van de patient.) Hier wordt een dubbe
le fout gemaakt. De arts heeft zich, als hij een 
patient in behandeling neemt, verplicht de 
patient naar z1jn beste kunnen en weten te 
behandelen (prestatie-contract). Medisch 
z1nloze behandeling behoort daar niet bij en 
aangezien iedere medische behandeling 
schadelijk kan zijn, is het de arts door zijn 
eed of belofte zelfs verboden een zodanige 
behandeling voor te schrijven. 
De tweede denkfout die gemaakt wordt, is 
dat hier over een passieve euthanasie 
gesproken wordt. Er is geen intentie om het 
Ieven te verkorten. Het niet geven van een 

5) C. van der Meer, Euthanasie en medisch handelen. ln. J. 
de Graaf, W C.M Kl11n. C van der Meer. Ch.J. Ensche
de, T M. Schalken: Euthanasie. recht. ethiek en medi
sche praktijk. Kluwer 1985 
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medisch zinloze therapie versnelt het intre
den van de dood niet. Dit handelen valt niet 
onder het begrip euthanasie. 
Dan zijn er over passieve euthanasie wei 
andere zaken te vermelden. Mijns inziens zijn 
er geen principiele verschillen tussen actieve 
en passieve euthanasie, dus tussen opzette
lijk de dood versnellen door al of juist niet 
handelend op te treden. De intentie is bij 
beide dezelfde. Geen hulp bieden, waar hulp 

' Er zijn geen principiele ver
schillen tussen actieve en 
passieve euthanasie, dus 
tussen opzettelijk de dood 
versnellen door al of niet 
handelend op te treden. ' 

geboden kan worden is en ethisch en juri
disch (W.v.S.) niet aanvaardbaar. 
Toch is er wei verschil. Voor de 'uitvoerders' 
is actieve euthanasie heel wat belastender 
dan passieve. Dit is geen principieel, maar 
een zuiver psychologisch-emotioneel ver
schil. Belangrijk is het verschil in uitkomst. 
lmmers actieve euthanasie, volgens de rege
len van de kunst uitgevoerd, zal onvermijde
lijk de dood ten gevolge hebben. Bij pas
sieve euthanasie is dit iets minder onvermij
delijk. De loop van een pathologisch gebeu
ren is ook voor de arts niet altijd in tljdsspan
ne te voorspellen. 
In het rapport van de KNMG wordt de pas
sieve euthanasie terzijde geschoven61

. Daar 
is veel voor te zeggen. Ook passieve eutha
nasie geschiedt op verzoek van de patient. 
In de praktijk betekent dit, dat de patient 
geen levensverlengende behandeling wenst. 
Hij verbiedt daarmee de arts om zo'n behan
deling toe te passen. De intentie, die de arts 
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heeft ten aanzien van de levensverlenging 
van de patient, doet niet meer ter zake. 
lmmers de patient heeft het volste recht de 
arts een behandeling te verbieden (maar niet 
om hem die te gebieden, voorzover die bui
ten het arts/patient-contract valt). Aileen v1a 
een IBS-(In Bewaring Stelling)verklaring zou 
een behandeling wei gegeven kunnen wor
den. In de hier besproken situatie is dit niet 
relevant. Hierbij sluit de opvatting in de min
derheidsnota van de Staatscommissie Eu
thanasie aan4

) Passieve euthanasie ge
schiedt op verzoek, is dus geen euthanasie, 
want de dood wordt in zo'n geval niet door 
een ander dan de betrokkene versneld, maar 
door de betrokkene zelf. 
In bovenstaande opvatting gaat het dus in 
het euthanasie-vraagstuk aileen over actieve 
euthanasie. Er zijn twee vormen: een snelle 
(±30') en een langzame (uren) manier, ook 
wei genoemd de directe en indirecte. Dit is 
een zuivere medisch-technische aangele
genheid in de uitvoering. Maar er zijn wei 
psychologische overwegingen. Voor de 'uit
voerders' is de snelle manier vee I meer emo
tioneel belastend dan de langzame. Voor de 
naasten (familie, partners) en soms voor de 
patient, is de langzame manier vaak nauwe
lijks te dragen. Het besluit is immers gevallen 
en het wachten op het resultaat blijkt voor 
vele mensen, die in feite al aan de rouvvfase 
zijn begonnen, een onu1thoudbare periode. 
lk denk dan ook, dat de 'uitvoerders' beter 
deze zware belasting kunnen dragen (het is 
natuurlijk niet aileen maar een beroepsbelas
ting, maar evenzeer een gewoon menselijke 
belasting) dan de naasten. 
Zo blijft de snelle actieve euthanasie over, 
waar het hele vraagstuk van de ethische, 
juridische en religieuze toelaatbaarheid om 
draait. (Zie echter mijn opmerking onder 'In 
het belang van de patient'.) 

Hulp bij zelfdoding 
Wei dient in dit verband nog de hulp bij 

6) K.N.M.G. Standpunt 1nzake euthanas1e. Medisch Con
~ct1984, nr 31,990. 
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zelfdoding ter sprake te worden gebracht. lk 
gebruik met opzet de term zelfdoding, om
dat in het woordje moord het wederrechtelij
ke, het tegen de zin van betrokkene aanwe
zig is. Hulp bij zelfdoding heeft lang niet altijd 
met euthanasie te maken. Maar in het geval 
van een voor elke betrokkene aanvaardbare 
euthanasie-situatie, zou de uitvoering het 
beste kunnen geschieden door degene, die 
het meest verantwoordelljk er voor is, met 
andere woorden door de vrager om eutha
nasie, ir, casu de patient. Uiteraard gesteld, 
dat deze het nog kan, gezien zijn somatische 
en psychische toestand. De patient heeft 
vanzelfsprekend hulp nodig, die de arts hem 
dan moet verstrekken. Er is dus sprake van 
een milde dood, maar niet door de arts, doch 
door de patient. Mijns inziens dient de hulp 
bij deze zelfdoding op eenzelfde wijze 
ethisch en juridisch te worden beoordeeld 
als een geval van euthanasie-toepassing. 

Ethische toelaatbaarheid 
Het is niet mijn bedoeling uitvoerig op de 
ethische toelaatbaarhe1d in te gaan. Sporken 
schreef hierover reeds in dit bladn Ethische 
toelaatbaarheid brengt met zich mee, dat 
voorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Ethi
sche en juridische voorwaarden zijn niet 
Jdentiek. Maar de ethische voorwaarden en 
zorgvuldigheidseisen zullen begrepen z1jn in 
de jundische. Deze laatste zullen dus als 
regel uitgebreider zijn. Zo zal de e1s tot 
nauwkeurige verslaglegging van de he!e pro
cedure niet als een ethische, maar wei als 
een juridische zorgvuldighe1dseis moeten 
worden gezien. De verslaglegging is aileen 
uit juridisch oogpunt noodzakelijk om ach
teraf de juistheid van standpunt en handelin
gen te kunnen beoordelen. Ethische 
overwegingen behoeven in zich geen ver
slaglegging. 
Ethische toelaatbaarheid van euthanas1e is 
door vele artsen, volkeren en culturen al van 
oudsher - zij het niet altijd wenselijk - aan
vaard. (Israel als woestijnvolk bijvoorbeeld: 
de ernstig zieke of bejaarde die niet meer 
mee kon komen werd met een dagrantsoen 
de woestijn ingestuurd. Elia in 1 Koningen 
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19:4.) Waarom dan nu zulke bezwaren? Cul
tuur-historisch gezien is de waarde, die men 
hecht aan een mensenleven aanzienlijk toe
genomen, en Ieven wordt door velen zelfs als 
het hoogste goed beschouwd. In de Bijbel 
kan men deze laatste opvatting niet vinden: 
Ieven is niet altijd het hoogste goed voor de 
mens 81. Dit zegt overigens niets over het al 
of niet toelaatbaar zijn van euthanasie. Maar 
als het Ieven zo hoog wordt gewaardeerd, 

' In de Bijbel kan men niet de 
opvatting vinden dat Ieven 
altijd het hoogste goed is 
voor de mens. ' 

zal de vraag naar rechtvaard1ging van eutha
nasie des te sterker klinken. 
Naast andere redenen, waarom euthanasie 
zo ter discussie staat (bijvoorbeeld openheid 
tussen arts-patient, mondigheid van de pa
tient) 1s het vooral de medisch-technische 
vooruitgang, die hier debet aan is. Merk
waardige paradox: enerzijds het Ieven van 
de patient veel meer kunnen verbeteren en 
verlengen dan vroeger mogelijk was, ander
zijds het Ieven van de patient juist door zulks 
beogende maatregelen te moeten afbreken. 
lk schrijf niet zonder opzet 'moeten', want ik 
draag als arts evenzeer verantwoordelijkheid 
voor het door mijn toedoen (uiteraard men
selijk) geredde en mogelijk verbeterde Ieven 

7) Prof. dr. CP. SporKen. WetSWIJziglng 1nzake eutrmnasie. 
Kantteken1ngen vanuit de ethiek. Chnsten Democratl
sche Verkenningen 1 /86. 34. 

B) Euthanas1e en Pastoraat Bijlage Kerkinformatie nr 159 

(maart1985) 
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als het eveneens door mijn toedoen mens
onwaardig verminkte Ieven. Tot voor kort 
was een bepaalde aandoening bij jonge 
mensen voor 100% dodelijk. Thans is het 
mogelijk om hen een behandeling te geven, 
die zij en de omstanders in een nauwelijks te 
verdragen toestand doorleven, maar die uit
eindelijk leidt tot een zeer aanzienlijke, vaak 
volledige verbetering bij 86% van deze pa
tienten. Alleszins toelaatbaar. Maar wat met 
die 14%, die in een erbarmelijk lijden zijn 
gebracht? Bij een deel van hen is de on
draaglijkheid niet meer te bestrijden. Zij grij
pen soms naar allerlei middelen om hun 
lijden en hun Ieven te beeindigen. Want zij 
zijn in een mensonwaardige toestand 
overgebleven, mede dank zij mijn toedoen. 
Mensonwaardig is wat niet overeenkomt 
met de bedoeling van de schepping van de 
mens en - voegen christenen daaraan toe -
zoals die bedoeling duidelijk is geworden in 
Jezus van Nazareth. Als men euthanasie 
uiteraard op verzoek als consequentie van 
dit handelen met dit gevolg afwijst, dan 1s er 
maar een logische redenering, dat men dan 
ook niet aan zo'n behandeling dient te be
ginnen. Dan doet zich direct de volgende 
vraag voor: is het wei geoorloofd om die 
86% van de ten dode opgeschreven pa
tienten een behandeling met succes te ont
houden? Voor de patient is het geen dilem
ma, hij zal die 86% willen hebben. (In de 
praktijk blijkt, dat de patienten soms een 
kans van ± 3% aangrijpen ondanks aile te 
verwachten, maar door hen niet te beseffen 
ellende.) 
Ten overvloede merk ik op, dat zulke situa
ties z1ch ook bij optimale begeleiding voor
doen. Optimale begeleiding is ook gestoeld 
op de overtuig1ng van de patient dat zijn arts 
hem niet ondraaglijk zal Iaten lijden. 
Het is duidelijk, dat de arts hier in een ethi
sche noodsituatie wordt gemanoevreerd, als 
de algemene ethische bezinning zou leiden 
tot de norm, dat euthanasie onder aile om
standigheden toelaatbaar is. Dan is de indivi
duele ethiek van de arts - niets anders dan 
zijn eigen norm - in strijd met de algemene 
ethiek. Toch zal hij ook dan naar zijn eer en 
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geweten moeten handelen en de eventuele 
consequenties daarvan moeten dragen. 

In het belang van de patient 
Ook hier spanningen en misvattingen. Kan 
een arts - als uitvoerder van euthanasie -
wei oordelen over het belang van de dood 
voor de patient? Is de toestand na de dood 
mogelijk niet ernstiger dan ervoor (vagevuur 
bijvoorbeeld)? Geeft de dood wei de verlos
sing uit het lijden, die wordt beoogd? Het 
gaat te ver om hier in te gaan op al of niet en 
welk Ieven na de dood. Maar wei is een 
gegeven, dat ook zonder euthanasie de 
dood de patient zal treffen, veelal op korte 
termijn. 
Veel meer moet deze uitdrukking gelezen 
worden in negatieve zin, dus als 'niet in het 
be lang van anderen of andere zaken'. Dus 
niet omdat de familie zo lijdt, niet omdat de 
dokter of de verpleegkundigen het niet meer 
aankunnen, niet omdat de patient het ver
zoek tot euthanasie doet, omdat hij vindt dat 
hij zo'n last is voor zijn naasten of voor de 
verpleegkundigen, niet omdat hij de maat
schappij zoveel kost (bejaarden!), niet omdat 
de budgettering van de ziekenhuizen de In
tensive Care Unit - een kostbaar onderdeel 
- in de laatste maanden van het jaar op een 
lager niveau doet draaien. Oat is allemaal 
niet in het belang van de patient. 
Als euthanasie inherent aan het belang van 
de patient moet zijn, houdt dit zeker 1n dat hij 
zelf het verzoek (consistent bij herhaling en 
niet als uiting van een verlangen om in een 
andere situatie te Ieven) daartoe moet doen. 
Maar ook houdt deze voorwaarde een - zij 
het geringe - mogelijkhe1d in om in uitzon
derlijke gevallen euthanasie toe te passen 
zonder verzoek van de patient, doordat hij 
dit verzoek niet tot uiting kan brengen (co
mateuze patienten, apathische patienten, 
ernstig gehandicapten, zowel lichamelijk als 
psychisch). Dit geldt zowel actieve als mis
schien meer nog passieve euthanasie. Op 
dit punt zijn de meningen nog zo weinig 
uitgekristalliseerd en is het nog zo moeilijk de 
ethische cr1teria te formuleren - de opmer
kingen van de Staatscommissie op dit punt 
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hebben grote weerstand opgeroepen41
, 

91
, 

101 

- dat uiterste zorgvuldigheid is geboden en 
dat zeker moet gelden: in dubio abstine (bij 
twijfel onthoude men zich). 

Concrete doodsverwachting 
In de proeve van de wet van het Kabinet 111 

wordt in plaats van het vroegere 'in de ster
vensfase' gesproken van 'concrete doods
verwachting' als voorwaarde van toelaat
baarheid van euthanasie. Mijns inziens is dit 
in zoverre een verbetering dat de stervensfa
se nauwelijks prospectief is vast te stellen, 
zoals iedere arts weet en dat concrete 
doodsverwachting uitgaat van de inschat
ting, die de arts doet over het naderen van 
de dood. D1t is een prospectief gegeven en 
kan aileen retrospectief worden gecontro
leerd, als geen euthanasie is toegepast. Ook 
deze voorwaarde blijft dus vrij vaag. In het 
rapport van de KNMG wordt deze vaagheid 
onderkend en daarom wordt aileen gespro
ken over 'een duurzaam verlangen naar de 
dood bij een uitzichtloos lijden' 61 . In het 
wetsvoorstel Wessel-Tuinstra (0'66) is 'in de 
stervensfase' eveneens verlaten en vervan
gen door 'die zich in een uitzichtloze noodsi
tuatie bevindt' 12

) 

Over het algemeen zullen in de praktijk beide 
voorwaarden elkaar dekken, maar een enke
le keer zal de formulering van de KNMG 
aanvaard kunnen worden zonder dat er een 
concrete doodsverwachting bestaat. Oat 
wordt in het rapport van de KNMG op de 
koop (dat is de du1delijkheid) toe genomen. 

Juridische zorgvuldigheid 
Slechts enkele opmerkingen van een niet
jurist. Het is uiteraard uit het oogpunt van 
juridische zorgvuldigheid noodzakelijk dat de 
ethische afwegingen nauwgezet geschied 
zijn. H1eruit volgt dat ter beoordeling een 
nauwkeurig en tijdig opgesteld verslag van 
de gesprekken en gebeurtenissen voorhan
den dient te zijn. 
Het aanwezig zijn van een recente euthana
sie-verklaring van de patient, mede onderte
kend door een getuige, zal voor het beoor
delen van de vrijwilligheid en consistentie 
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van het verzoek van de patient van nut zijn. 
Het is echter n1et altijd mogelijk om over een 
dergelijke schriftelijke verklaring te beschik
ken. De patient is door zijn lijden niet meer in 
staat zulk een verklaring op te stellen en te 
tekenen. Wei zal de aanwezigheid van getui
gen, die de vrijwilligheid en consistentie van 
het verzoek kunnen bevestigen, dan van nut 
zijn. Getuigen zullen bij voorkeur buiten de 
familiekring moeten worden gezocht (bijv. 
(wijk)verpleegkundige). 
Veel meer moeite heb ik met de in de juris
prudentie en in navolging daarvan door de 
Staatscommissie noodzakelijk geachte con
sulent. Als men waarde wil hechten aan het 
oordeel van de consulent, en daar dient hij 
toch voor, dan zal deze niets anders kunnen 
doen dan zijn oordeel gronden op de feitelij
ke situatie uit eigen waarneming. Het heeft in 
dit geval weinig zin om het oordeel van een 
consulent te vragen, die aile gegevens, 
noodzakelijk voor zijn oordeelsvorming, krijgt 
van de consult-vrager zoals zij gezien wor
den door diens bril. En het is juist deze bnl 
die op zijn goed-zijn beoordeeld moet 
worden. 
De eigen waarneming van de consulent blijkt 
in de praktijk een ernstige inbreuk te zijn op 
de relatie tussen patient-familie-arts, die zich 
in een uiterst beperkte wereld als een haast 
intiem gebeuren afspeelt. Gezamenlijk op 
weg naar de dood. AI het andere is onbe
langrijk en een inbreuk in de intimiteit van de 
groep, die ge1soleerd van de wereld op weg 
is om het isolement van de stervende tot het 
laatste zo veel mogelijk te verminderen. En 
later blijkt deze inbreuk bovendien een be-

9) HAH. van Till-d'Auln1s de Bouroulil, Patientenrecht en 
het art1kel 292bis van de Staatscomm1ssie Euthanasie. 
Medisch Contact 1985, nr. 43, 1347 

10) Door de K.N.M.G. werd een commissie ingesteld, om 
advies uit te brengen over een standpunt inzake eutha
nasie, met name waar het gaat om mensen die hun wil 
n1et kunnen uiten (sept. 1985). 

11) Kabinetsstandpunt over wetgeving euthanas1e. Staats
courant nr. 13, 20 Januari 1986, biz. 1. 

12) Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 
1985-1986. 18331: Voorstel van wet van het lid Wessei
T uinstra ter wijzigmg van de ar1ike/en 293 en 294 van 
het Wetboek van Strafrecht, nrs. 1 0 en 11 
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lemmering in de rouwvervverking. Het is voor 
de nabestaanden alsof zij op dat moment de 
stervende in de steek hebben gelaten. 
Dus geen consulent? lk weet het niet. Het 
antwoord is aan de jurist. Vanuit ethische 
zorgvuldigheid is de consulent niet noodza
kelijk en lijkt eerder een ethisch onverant
woorde bijkomstigheid. Het is vrij duidelijk, 
dat als ik dit zo stel, de jurist terecht zal 
vragen wat dan het alternatief rnoet zijn. lk 
moet het antwoord nog schuldig blijven. 

De A-verklaring en normaal medisch han
delen 
Het niet tekenen voor een natuurlijke dood 
(dus van de A-verklaring) betekent inmen
ging van de justitie. Voor arts en nabestaan
den een onaangename zaak. Het ergste 
voor de nabestaanden, die door de getroffen 
maatregelen (inbeslagneming van het stoffe
lijk overschot- gerechtelijke obductie- ver
horen door de politie) ernstig in hun verdriet 
worden geschokt. De arts dient te staan 

' De vrijheid tot zelfbeschik
king wordt beperkt door de 
verantwoordelijkheid ten 
opzichte van zichzelf, zij 
naasten (sterven is ook een 
sociaal gebeuren) en God.' 

voor de zaken, die hij in eer en geweten heeft 
gemeend te moeten doen, ook al zijn zij 
strijdig met de wet. Zijn beroep brengt dit 
vaak met zich mee. 
Tekenen voor een natuurlijke dood is bij 
euthanasie m.i. zeker valsheid in geschrifte 
en daarom een misdaad. Er zijn vele opvat
tingen om dit te verbloemen (Cremers: van 
de beide kwaden het mnst kwade kiezen 13i; 
mevr. Scholten: euthanasie is normaal me-

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 5/86 

disch handelen 141
; Enschede: euthanasie 

kan tot normaal medisch handelen worden 
gerekend, maar dient wei aangegeven, na
dat de A-verklaring is getekend15i. 

Euthanasie kan een gevolg zijn van normaal 
medisch handelen, maar is daarmee zeit nog 
geen normaal medisch handelen. In wezen 
is euthanasie in strijd met het medisch be
roep. De medicus immers moet trachten de 
patient te genezen, hem in Ieven te houden 
en de 'kwaliteit van zijn Ieven' zien te verbe
teren. Doden is een uitzondering, waartoe de 
arts zo min mogelijk geroepen is en dat 
aileen vanwege zijn deskundigheid en kennis 
van de diagnose en prognose van de lijden
de en stervende mens. 

Zelfbeschikking 
Het hele vraagstuk van euthanasie draait 
voor vele gelovigen om de zeltbeschlkking. 
Kuitert ziet zeltbeschikking in dezelfde zin als 
zelthulp, de mens beschikt zeit- persoonlijk 
en niet een ander mens. Zelfbeschikking 
staat dus niet tegenover een beschikking 
door God. lk denk, dat hij daarin gelijk heeft. 
Dezeltde opvatting trett men aan in het we
tenschappelijk rapport van het CDA over 
euthanasie161 en de discussienota van de 
Geretormeerde Kerken81. 

De mens blijkt in vele opzichten vrij te zijn om 
te beschikken en hij maakt daar gebruik van. 
ledere keer dient hij te bedenken dat de 
vrijheid tot zeltbeschikking beperkt wordt en 
wei door drie verantwoordelijkheden, ten op
zichte van zichzelt, ten opzichte van zijn 
naasten (sterven is ook een sociaal gebeu
ren) en ten opzichte van God. 

Conclusies 
Als dus op grond van mijn beschouwingen 
(niet aileen bovenstaande) in bijzondere ge-

13) H. I h P. Cremers, t::uthanasie wetteiiJK 'natuuriiJk'? Me
dlsch Contact 1984, nr. 39, 989. 

14) Drs. E.G. Scholten. Euthanasie ex lege artis? Medisch 
Contact 1983, nr. 46, 144 7. 

15) Mr. Ch.J. Enschede, Euthanasie en overli)densverkla
ring Ned Juristen Blad 1985. nr. 25, 797 

16) Euthanasie. Rapport van de wetenschappelijke institu
ten van KVP, ARP en CHU. Den Haag 1979 
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vallen euthanasie is toegestaan, zelfs gebo
den, dient dan ons Wetboek van Strafrecht 
daarop nu te worden aangepast? 
Het antwoord luidt: neen. De argumentatie 
vindt u bovenstaand. Vele zaken, die zowel 
de ethische als vooral de juridische zorgvul
digheid betreffen, ZIJn onvoldoende uitgekris
talliseerd. lk noem u: 
- de goede definitie; aileen op verzoek, of in 

diens belang? 
- hoe is de intentie van de arts te verifieren? 
- moet hulp bij zelfdoding in euthanasie-

omstandigheden niet gelijk gesteld wor
den aan euthanasie (auto-euthanasie)? 
En onder welke voorwaarden? 

- concrete doodsverwacht1ng of uitzlchtlo
ze noodsituatie? 

- wat is de positie van de consulent? Is er 
een alternatief? 

- hoe te handelen ten aanzien van de 
groep, die geen verzoek kan doen: coma
teuze patienten, ernst1g lichamelijk en/of 
psychisch gehandicapten? 

- de A-verklanng tekenen of niet? Behoort 
euthanasie tot normaal medisch han
delen? 

Maar hoe dante handelen in de periode, dat 
uitkristall1sering nog plaats vindt? De onze
kerheid over het JUStitiele 1ngrijpen zou artsen 
belemmeren euthanasie toe te passen en 
patienten om het te vragen. Is het niet mo
gelijk om op grond van de bestaande juris
prudentie algemeen geldende richtlijnen 
voor toelaatbare - maar uiteraard te toetsen 
- euthanasie op te stellen? En daarbij ook 
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procedure-regels zoals deze op enkele 
plaatsen (Amsterdam, Alkmaar) bestaan? 
Want het komt toch wei vreemd over, dat op 
de ene plaats de politie in burger een ver
hoor op een afgesproken geschikte tijd komt 
afnemen, terwijl op een andere plaats in het 
(kleine) Nederland de arts met een arrestan
tenbusje van zijn spreekuur wordt opge
haald voor verhoor. 
En wat te denken van het geval, waarin de 
rechercheur in opdracht van zijn chef het 
moordwapen, de gebruikte ampul len, die na
tuurlijk allang waren weggegooid, in beslag 
kwam nemen? 
Het is mijn overtuiging, dat recherche, Justitie 
en lnspectie der Geneeskunde snel tot alge
meen geldende richtlijnen zullen komen, als 
aile euthanasie-gevallen, met inachtneming 
van de h1erboven besproken ethische en 
juridische zorgvuldigheidseisen toegepast, 
door het niet tekenen voor natuurlijke dood 
ter kennis van deze instanties zouden 
komen. 
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Economie en 
Mensenrechten: 
meten met twee maten 
dr. E.J.J.M. Kimman s.j. 

'Of er een mensenrechtenbeleid moet zijn staat niet ter 
discussie, maar wei of er een uniform mensenrechtenbeleid 
moet zijn ', aid us de schrijver. Hu constateert dat in vee/ 
Ianden geen mensenrechtentraditie en dus ook geen 
rechtsbesef dienaangaande is. Bij deze Ianden worden 
maatregelen als pressie uitoefenen, boycotten etc. niet 
begrepen. Er moet daarom met twee maten worden 
gemeten. 

Dr. Eduard Kimman S.J (1946) IS be
drqfskundige H1j verbleef van 1973-
1983 1n lndonesie. Thans IS hiJ van
wege de .Jezu1etenorde vri)gesteld 
voor economische eth1ek. 

Landen waar de overheid overeind blijtt met 
behulp van dictatuur of staatsterrorisme, be
horen doorgaans niet tot de meest welva
rende Ianden. Economisch onderontwikkel
de Ianden vallen gemakkelijk ten prooi aan 
regimes die veelbelovend aan de macht ko
men om dan vervolgens met behulp van 
terreur aan de macht te blijven. Staatsterro
risme genereert angst isolement, verslechte
ring van de economische toestand. Honger, 
analfabetisme en werkloosheid maken de 
bevolking van zulke Ianden eerder apathisch 
dan opstandig. Arrestaties, deportat1es en 
martelingen moeten de bevolking zo onze
ker maken, dat revolutionaire bewegingen 
die nu eenmaal 1n het zaailand van armoede 
en ontevredenheid gedijen, weinig of geen 
kans van slagen krijgen. Met andere woor
den, waar de fundamentele persoonlijke 
rechten niet geeerbiedigd worden, daar zijn 
de sociale grondrechten ook nauwelijks of 
niet ontwikkeld. 

Men heett mij gevraagd iets te zeggen over 
het economische aspect van het Nederland-
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se mensenrechtenbeleid. In hoeverre mogen 
economische overwegingen dit beleid beln
vloeden? Men kan hierbij denken aan bin
nenlandse economische belangen, zoals bij
voorbeeld ons eigen werkloosheidsvraag
stuk. Export lijkt in het algemeen goed te zijn 
voor onze economie, maar is export naar 
notoire kolonelsregimes nu wei zo'n moreel 
acceptabele zaak? Bij gebrek aan voldoen
de investeringsmogelijkheden in ons land, 
wordt ons spaaroverschot ten dele geln
vesteerd in Ianden van de Derde Wereld, 
maar is een rendabel ogend project in bijv. 
Zuid-Afrika of Zuid-Korea ook moreel aan
vaardbaar? Misschien kunnen we wei stel
len, dat investeren in betrekkelijk veel Ianden 
van de Derde Wereld net zo goed bekriti
seerd kan worden als het exporteren van 
bepaalde produkten (m.n. wapenen) naar 
deze Ianden. Het argument dat andere be
drijven of andere Ianden het doen als wij het 
op morele gronden nalaten, wordt dikwijls 
gehoord, maar iedereen weet, dat het 
eigenlijk geen handelwijze kan rechtvaardi
gen. Onze economische betrekkingen met 
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ontwikkelingslanden die een slechte reputa
tie hebben op het vlak van de mensenrech
ten, zijn dan ook dikwijls voorwerp van kri
tiek. Het negeren van deze kritiek en het 
ongenuanceerd voortzetten van bestaande 
economische betrekkingen vormt het ene 
uiterste van een scala van mogelijkheden, 
waarbij het afbreken van de economische 
betrekkingen bij wijze van economische 
boycot het andere uiterste vormt. 
Zoals al is opgemerkt aan het begin, het ziet 
er naar uit dat gebrek aan respect voor 
mensenrechten vooral verwacht kan worden 
in Ianden met een zwakke, eenzijdige of 
anderszins kwetsbare economie. Een relatie 
tussen bescherming van de 1ndividuele 
mens en economische vooruitgang mag dus 
gelegd worden. Een Nederlands mensen
rechtenbeleid dat gebruik maakt van econo
mische instrumenten zoals bijv. een boycot, 
is denkbaar. De vraag die ik wil beantwoor
den in dit artikel, is of zo'n boycot ook doel
treffend is. Zo niet, hoe kunnen economi
sche betrekkingen dan wei aangewend wor
den ten gunste van een mensenrechtenbe
leid? 

Langzame realisering van mensen
rechten 
De ervaringen van de Tweede Wereldoorlog 
hebben ertoe gele1d dat het Handvest van 
de V.N. (1945) en de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (1948) normen 
bevatten die respect voor de menselijke per
soon en zijn ontplooiing trachten te verzeke
ren. Oeze mensenrechten zijn dikwijls niet 
slechts rechten die gehandhaafd en gewaar
borgd dienen te worden, maar zijn ten dele 
ook idealen die gaandeweg tot het nationale 
erfgoed zouden moeten gaan behoren. Het 
onderschrijven van het Handvest der V.N. 
door een lidstaat houdt in, dat zo'n staat 
bereid 1s deze mensenrechten en voorts an
dere internationale rechtsnorrnen te eer
biedigen. Kan lidmaatschap van de V.N. re
delijkerwijze inhouden, dat aile lidstaten 
reeds deze binnenlandse en buitenlandse 
rechtsnormen ge·l·ncorporeerd hebben in 
nationale rechtsopvattingen? 
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Een voorbeeld uit onze eigen geschiedenis 
is wellicht nuttig. Toen in 1814 overeengeko
men werd dat de ZuideliJke Nederlanden 
deel zouden gaan uitmaken van een nieuw 
te vormen Koninkrijk der Nederlanden, wer
den acht artikelen geformuleerd die de 
grondslag moesten gaan vormen van deze 
vereniging van Holland en Belgie. Artikel 
twee van het Protocol van Londen somt 
enige beschermde rechten op: 
'II ne sera rien innove aux articles de cette 
constitution qui assurent a tous les Cultes 
une protection et une faveur egales, et ga
rantissent !'admission de tous les Citoyens 
quelle qui soit leur croyance religieuse, aux 
emplois et offices publics.' 11 

We weten dat de feitelijke emancipatie van 
de niet -protestanten, dus bijvoorbeeld ka
tholieke en joodse Nederlanders, bijna een 
eeuw gekost heeft. De afspraken, neerge
legd in het Protocol van Londen en later in 
de Grondwet van 1815, werden niet meteen 
vertaald in een sociale werkelijkheid. Oat kon 
ook niet. Noch de instituties hierbij betrok
ken, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Her
vormde Kerk of de nog niet officieel georga
niseerde Rooms-Katholieke Kerk of de Ne
derlandse overheid, noch de attitudes van 
de Nederlanders veranderden snel genoeg 
dat het Protocol van Londen of de nieuwe 
Grondwet binnen een generatie werkelijk ge
heel gerealiseerd werden. De afscheiding 
van Belgie werd tenslotte onverrnijdelijk, 
toen vrees om voorrechten te verliezen en 
angst voor overheers1ng krachten mobili
seerden die het centrale gezag van het Ko
ninkrijk te boven gingen. 

Geen Grondwet op papier, ook niet de Ne
derlandse Grondwet van 1983 is een ade
quate weergave van de constitutionele voor
stellingen der burgers en de constitut1onele 

1) 'Er zal niets nieuws worden 1ngevoegd 1n de art1kelen van 
deze (nl. de reeds in Holland ingestelde, ek) Grondwet d1e 
aan aile Godsd1ensten een zelfde bescherm1ng en be
gunstlging verlenen en d1e de toegang van aile Burgers. 
van welk godsdlenstig geloof ook, tot de openbare amb

ten waarborgen .' 
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realiteiten in een land. Soms loopt de realiteit 
voor, zodat bepaalde rechten wei bestaan 
maar nog niet geformuleerd zijn. Soms loopt 
de realiteit achter, zodat bepaalde rechten 
wei beschreven zijn maar in feite niet geres
pecteerd worden. De Belgische opstand van 
1830 illustreert het eerste: de facto zelfstan
dig, maar op papier tot 1839 was Belgie 
onderdeel van het Koninkrijk. De meer dan 
een eeuw durende emancipatie van de ka
tholieken in ons land illustreert het tweede 
geval. Dit tweede voorbeeld laat ook iets 
zien van de relatie van economische ontwik
keling met groeiend respect voor vrijheids
rechten: nadat de katholieken van een on
derdrukte minderheid een welvarende, al
hoewel nog steeds miskende minderheid 
waren geworden rond de eeuwwisseling, 
was de emancipatie middels beter onderwijs 
binnen bereik. 
Toch durf ik te stellen, dat Nederland in de 
loop van deze eeuw het ideaal van een 

' De realisering van de 
rechtsbescherming van 
mensenrechten heeft 
ook in Nederland veel tijd 
nodig gehad. ' 

rechtsstaat waar de individuele mens, burger 
zowel als vluchteling, beschermd wordt, vrij
wel gerealiseerd heeft. De rechtsbescher
ming van mensenrechten is vnj behoorlijk tot 
stand gebracht, maar we mogen niet verge
ten, dat dit alles veel tijd heeft nodig gehad. 
Eigenlijk zijn wij in Nederland nog bezig met 
allerlei verfijnde aanpassingen van onze wet
geving aan internationale afspraken, zoals 
het Europese mensenrechten-verdrag van 
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1950 en het Europees sociaal handvest van 
1961. In 1983 vergaderde de Nederlandse 
Juristen Vereniging over deze aanpassingen 
in het Nederlandse recht. Het bleek, dat in 
ons strafprocesrecht, in het burgerlijk recht 
en in het administratieve recht nog een aan
tal zaken gestroomlijnd dienden te worden 
met een verdrag dat ruim veertig jaar tevoren 
al ondertekend was. 

Respect voor mensenrechten in de gehe
le wereld 
De rechten van de mens, zoals geformuleerd 
in 1948, en vervolgens uitgewerkt in de twee 
verdragen van de Verenigde Naties van 
1966, zijn neergeschreven vanuit een min of 
meer westerse context. Alhoewel de Univer
sele Verklaring stelde, dat ze bedoeld was 
als een gemeenschappelijke norm voor wat 
aile volkeren en naties moeten trachten te 
verwezenlijken, wordt de verwezenlijking zelf 
geheel aan de lidstaten van de V.N. overge
laten. Tenzij de internationale vrede op het 
spel staat, zijn de lidstaten overeengekomen 
niet te intervenieren in elkaars b1nnenlandse 
problemen. Algemeen wordt gesteld, dat het 
hier vooral gewapende 1nterventie betreft, 
zodat vormen van diplomatieke inmenging, 
vrijwillige samenwerking of 'vriendschap' op 
cultureel of techn1sch geb1ed en politieke 
aaneensluiting wei passen in het kader van 
het V.N.-handvest. 
Ook al kent de politieke opdracht van onze. 
overheid haar binnenlandse begrenzingen, 
vastgesteld mag worden, dat de Nederland
se overheid de binnenlandse rechtsorde ge
leidelijk aanpast aan internationale afspra
ken, terwijl diezelfde overheid in haar buiten
lands beleid tracht bij te dragen aan een 
internationale rechtsorde en aan een groter 
respect voor de mensenrechten en voor ln
ternationale afspraken in staten waarmee 
diplomatieke betrekkingen onderhouden 
worden. 

Het beoordelen van de binnenlandse proble
matiek van andere Ianden is geen eenvoudi
ge zaak. Men mag stellen ,dat de mensen
rechten eigenlijk bedoeld zijn als objectieve 
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criteria om de situatie van een ander land te 
beoordelen, zonder dat men op de inhoud 
van het beleid van de plaatselijke overheid 
wil ingaan. In feite gebeurt dat voortdurend, 
wanneer men erkent dat mensenrechten in 
ruime zin zowel individuele vrijheidsrechten 
alsmede sociale grondrechten omvatten. Elk 
land dat ontwikkelingshulp van Nederland 
ontvangt, is en wordt bij voortduring beoor
deeld op het vlak van de sociale verzor
gingsrechten. Elk land dat rechtstreeks van 
de Nerierlandse overheid hulp aanneemt, 
laat Nederland participeren in de verplit:hting 
die een staat heeft om tenminste een mini
mum van menswaardig bestaan aan allen te 
garanderen. Met andere woorden, sociale 
verzorgingsrechten zoals het recht op arbeid 
(Universele Declaratie, art. 23), recht op een 
bepaalde levensstandaard (art. 25), of op 
onderwijs (art. 26) worden in een aantal ian
den door de plaatselijke overheid gehono
reerd dank zij de actieve hulp van Ianden, 
zoals bijv. Nederland, die ontwikkelingshulp 
geven. 
Wanneer dan de Nederlandse overheid een 
expliciet mensenrechtenbeleid formuleert, 
dus wil bijdragen aan het tot stand brengen 
van een wereldwijd respect voor mensen
rechten en een halt wil toeroepen aan ge
welddadigheden en schendingen van deze 
rechten, dan is het goed ons te binnen te 
brengen, dat in ons beleid van hulp aan arme 
Ianden reeds een mensenrechtenaspect te 
onderkennen is. De Nederlandse overheid 
verschaft hulp, opdat niet gehonoreerde so
ciale mensenrechten nu eindelijk eens geho
noreerd zullen gaan wor·den. 
Waarom doen wij dat? lk denk, dat onze 
Europese cultuur doorklinkt in de formule
ring van de mensenrechten. Als christen 
denk ik ook, dat het christelijk erfgoed in 
deze mensenrechten meeklinkt. In onze ver
langens om op ontwikkelingsgebied samen 
te werken met arme Ianden speelt chnstellj
ke naastenliefde mee, maar ook burenplicht 
op grote schaal, idealen van wereldhervor
llllng en westerse prestatiedrang. Het is 
goed ons in te prenten, dat mensenrechten, 
ja eigenlijk 6nze mensenrechten, geschreven 
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zijn vanuit een seculariserend, indivldualis
tisch en westers perspectief. In een discus
sie over taak en instrumenten van een Ne
derlands mensenrechtenbeleid mag dit voor 
ogen gehouden worden en mag ook nog 
gewezen worden op onze westerse bescha
vingsdrang, in het algemeen, en onze vader
landse neiging van schoolmeesteren in het 
bijzonder. 
lk laat in het midden of 6nze moderne, wes
terse samenleving het toekomstbeeld van 
veel Derde-Wereldlanden zal zijn. In het ka
der van dit artikel is het voldoende om erop 
te wijzen, dat er verscheidene redenen zijn, 
waarom mensenrechten in veel Ianden nog 
nauwelijks tot het nationale erfgoed beho
ren. De Europese en Noord-Amerikaanse 
herkomst van de mensenrechten maakt ze 
als normen niet minder universeel, maar hun 
toepassing als rechtsnormen wereldwijd is 
geen voor de hand liggende zaak. 
In veel Ianden kunnen we derhalve niet van 
schendingen van reeds bestaande mensen
rechten spreken. We kunnen wei vaststellen, 
dat in een aantal Ianden nauwelijks of geen 
mensenrechten-traditie is. Waar geen men
senrechten-besef bestaat, is het moeilijk een 
overheid daar op aan te spreken, ook al 
heeft zo'n land het handvest van de V.N. 
onderschreven. Dit betekent niet, dat ik be
weer, dat een protesteren tegen schendin
gen overbodig is, maar wei, dat mensen
rechtenbeleid zich dient in te spannen om 
een mensenrechten-besef tot stand te bren
gen. De erkenning dat mensenrechten in 
veel Ianden niet tot het nationale erfgoed 
behoren en dat het huidige Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid impliciet al mensenrech
tenbeleid is, geeft aan hoezeer wij in Neder
land deze rechten respecteren en hoezeer 
wij, hoe verschillend gemotiveerd ook, de 
ontwikkeling ervan in andere Ianden willen 
bevorderen. 

Meten met twee maten 
Wanneer de zaken zo gesteld worden, blijkt 
hoe delicaat een mensenrechtenbeleid is. Of 
er een mensenrechtenbeleid moet zijn, staat 
dus niet ter discussie, maar wei of er een 
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uniform mensenrechtenbeleid en een stan
daardaanpak moet zijn. 

lk stel voor om te meten met twee maten: er 
zijn staten waar de fundamentele mensen
rechten zodanig ingeburgerd en verzekerd 
zijn, dat het levende rechtsnormen zijn ge
worden. In menig geval zijn dit Ianden met 
een behoorlijk welvaartsniveau. Dit zijn ook 
Ianden, die reeds lang geleden het handvest 
van de V.N. hebben onderschreven en ge-

' Of er een mensenrechten
beleid moet zijn staat niet 
ter discussie, maar wei of 
er een uniform mensen-
rechtenbeleid moet zijn. ' 

acht mogen worden geruime tijd te hebben 
gehad om hun eigen rechtssysteem hieraan 
aan te passen. Een schending van mensen
rechten in deze Ianden kan met verontwaar
diging tegemoet worden getreden, waarbij 
publieke stappen niet geschuwd mogen 
worden. Symboltsche stappen, zoals bijv. 
het terugroepen van een ambassadeur, z1jn 
effectiever, naarmate publieke discuss1es 
vnjer gevoerd kunnen worden. Economische 
sancties tegen deze Ianden, die slechts zel
den echt effect zullen sorteren, kunnen ech
ter ook een belangnjke symbol1sche waarde 
hebben, zoals bijv. solidarite1t met slachtof
fers, nabestaanden, oppositie en anderen. 
Er zijn ook staten, waar wei in beginsel het 
handvest van de V.N. ondertekend is, maar 
waar om allerlei redenen de mensenrechten 
slechts ten dele verankerd zijn in het rechts
besef. Deze redenen kunnen van politiek
wijsgerige aard zijn: 1slamitische antropolo
gie verschllt hier en daar fundamenteel van 
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christelijke of boeddhistische antropologie. 
Deze redenen kunnen ook van politiek-ideo
logische aard zijn: in een communistische 
optiek gaat het algemene belang of het 
staatsbelang voor op de individuele rechten. 
Weer andere redenen kunnen gelegen zijn in 
de sociale structuur van zo'n staat, die bij
voorbeeld pas onlangs gevormd is uit de 
bijeenvoeging van heterogene stammen, 
provincies of minderheden. Tenzij men 
godsdienstige, culturele of ideologische ele
menten als irrelevant beschouwt voor de 
ontwikkeling van een rechtsbesef, past dus 
de erkenning, dat in veel (zgn. onderontwik
kelde) Ianden de mensenrechten ten dele of 
nauwelijks ontwikkeld zijn. 

In de praktijk hoeft dit niet tot grote koerswij
zigingen te leiden. lmpliciet wordt aanvaard, 
als men ontwikkelingshulp verstrekt, dat niet 
aile mensenrechten in dezelfde mate al ge
honoreerd worden. Economische hulp 
tracht hierin verbetering te brengen. Even
min als het we1geren van economische hulp 
zinvol in dit opzicht wordt gevonden, IS het 
gebruiken van een economische boycot zin
vol of zelfs effectief in situaties waar inbreuk 
wordt gemaakt op de voor ons levende uni
versele normen van menselijkheid. Het is niet 
effectief, omdat het niet begrepen wordt. Er 
wordt geappelleerd op gevoelens die in zo'n 
cultuur met andere waarden geassocieerd 
worden, of op rechtsnormen die, als zeal in 
het plaatselijke rechtssysteem geformuleerd 
zijn, dikwijls niet voldoende beschermd of 
afgedwongen kunnen worden. Het Neder
landse mensenrechtenbeleid zou, bij deze 
groep van staten met een zwakke of slechte 
reputatie op het vlak van de mensenrechten, 
beter een expliciete dimensie van het ont
wikkelingsbeleid kunnen zijn. Ieder contact, 
iedere uitwisseling, 1edere stud1ebeurs kan 
hiervan doordrongen worden. Het aankwe
ken van rechtsbesef is een zaak van lange 
tot zeer lange termijn, waarbij antropologi
sche kennis van de plaatselijke omstandig
heden en kennisname van het vigerende 
rechtsstelsel noodzakelijk is. 
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Met het schetsen van twee groepen van 
Ianden en het pleiten voor het meten met 
twee maten, beweer ik nog niet dat 'tertium 
non datur'. Vee I Ianden bevinden zich name
lijk tussen deze twee voorbeelden (de volko
men rechtsstaat en de onderontwikkelde 
staat zonder rechtsbeseD in, zodat nu eens 
met de ene maat dan weer met de andere 
maat gemeten moet worden. Onlangs 
schreef een Filippijnse collega aan mij, dat hij 
meende, dat het achterwege blijven van ge
weld en de uiteindelijke hulpeloosheid van 
cud-president Marcos voor een goed deel 
toegeschreven mocht worden aan de be
langstelling van de massamedia, met name 
de Los Angeles Times en de New York 
Times, in de Verenigde Staten en elders in 
het Westen. De functie van waarnemer, zo
als Amnesty International dat doet, is be
langrijker, naarmate de persvrijheid groter is. 
Als pressie uitoefenen bloedvergieten kan 
voorkomen, dan moet men het niet nalaten. 
Toch hoeft dit nog niet te betekenen, dat wij 
van een nieuw bewind, zoals de huidige 
Filippijnse regering, meteen een voile realise
ring van aile mensenrechten mogen ver
wachten die onder een vorig regime zo ge
schonden zijn. 

Economische organisaties en mensen
rechten 
lk hoop, dat ik voldoende heb duidelijk ge
maakt dat een actie met economische sane
ties of een economische boycot slechts zin
vol is in een beperkt aantal gevallen. De 
meeste contacten met het merendeel van 
de Ianden uit de Derde Wereld, waar vaak 
een zwak besef voor mensenrechten is ont
wikkeld, zijn van economische aard: handel, 
produktie-eenheden, financiele dienstverle
ning, toerisme. In plaats van te denken, dat 
wij voor het aankweken van een groter 
rechtsbesef deze organisaties, meestal par
ticuliere bedrijven, niet kunnen gebruiken, 
tenzij in negatieve zin (als er sprake is van 
boycot), denk ik dat de Nederlandse bedrij
ven overzee of internationale bedrijven met 
belangrijke vestigingen zowel in Nederland 
als in de Derde Wereld ook kunnen bijdra-
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gen bij een mensenrechtenbeleid. 
De rneeste internationale ondernemingen, 
zoals bijv. Koninklijke/Shell, Unilever of Akzo, 
hebben hun bedrijfscodes. Ten aanzien van 
Zuid-Afrika stelde dorninee Sullivan (Zionist 
Baptist Church) in maart 1977 een zestal 
principes (desegregatie, gelijke belonings
structuur, dezelfde beloning voor hetzelfde 
werk bij blanken en niet-blanken, betere trai
ning, meer Afrikanen in de Ieiding, zorg voor 
leefomstandigheden) op, die meteen door 
internationale bedrijven als IBM, Ford, Caltex, 
Citibank, en andere werd aanvaard. Thans 
wordt de uitgebreide 'Sullivan Code of Busi
ness Ethics' door veel bedrijven vrijwillig uit
gevoerd. Zo'n code zou eigenlijk serieuzer 
genomen dienen te worden. Serieuzer door 
het bedrijf zelf, serieuzer door countervailing 
powers zoals de vakbonden of kerkelijke en 
ideele actiegroepen met betrekking tot Zuid
Afrika of andere Ianden, serieuzer ook door 
de rechter. Er zou het element van afdwing
baarheid moeten komen, waarbij sancties 
gedacht kunnen worden bij overtreding. 
De contactmogelijkheden die bedrijven met 
duizenden werknemers in de Derde Wereld 
bieden, zijn nuttig, als ze gevoed worden met 
een groeiend besef voor mensenrechten. 
Het bieden van werkgelegenheid, het vrij 
Iaten opereren van vakbonden, het spreiden 
van bezit, zijn natuurlijk allemaal zaken die in 
de praktijk niet gemakkelijk realiseerbaar zijn, 
maar die, eenmaal gerealiseerd, het besef 
voor sociale-verzorgingsrechten in de des
betreffende Ianden kunnen aankweken. 
Blijft staan, dat het signaleringswerk van ex
cessen en schendingen doorgaans nodig 
blijft. We moeten alert blijven. Bedrijven, als 
ze vrijer opereren, dienen gehouden te wor
den aan hun codes. Het werk dat thans 
verricht wordt door internationale organen, 
zoals bijvoorbeeld de V.N. Commissie voor 
de Mensenrechten, of internationale particu
liere organisaties, zoals Amnesty Internatio
nal, dient in ons land de plaats gegeven te 
worden die het toekomt. Financiele onder
steuning uit het ontwikkelingsbudget is te
recht. Er zijn ook andere internationale in
stanties die bij dit signaleringswerk betrok-
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ken kunnen worden: het lnternationale Rode 
Kruis, de gezantschappen van de Heilige 
Stoel, enz. 

Samengevat lijkt het rnij voor een grote 
groep ontwikkelingslanden nuttiger, dat 
transnationale ondernerningen beleidsmatig 
gebruikt worden als werktuig voor een rnen
senrechtenbeleid rniddels bedrijfscodes dan 
deze economische instituties te zien als 
sanctie-instrumenten of boycot-zwaard (wat 
ze uiteraard in voorkomende gevallen kun
nen zijn). Het zou hun functie mede kunnen 
zijn om ter plaatse stuwend te fungeren in 
een maatschappelijk proces naar rechtvaar
diger verhoudingen tussen de burgers on-
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derling en tussen de burgers en hun over
held. Zander de ondernemingen te overvra
gen, kan wellicht geprobeerd worden hun 
medewerking aan het mensenrechtenbeleid 
formeel te maken middels bedrijfscodes. 
Economische groei kan toename van 
rechtsbesef mogelijk maken, vooral als daar 
dan bewust naar toegewerkt wordt. 
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Emancipatie van de 
mens, ook van de vrouw 

mr. H.Th. ten Hagen-Pot 

Maatschappelijke veranderingen hebben geleid tot een 
ander zelfbeeld van vrouwen. Oak vrouwen moeten de hun 
gegeven talenten ontwikkelen en gebruiken op een haar 
rechtmatig toekomende plaats in de samenleving, eventueel 
naast een gezinstaak. 

Mr. H.Th. ten Hagen-Pot (1929) is lid 
van Prov1nc1ale Staten van OveriJSSel. 
Tevens IS zij lid van de Harmonlsa
tieraad Welz1jnsbele1d. 

Erkenning van de betekenis van de eigen 
identiteit en persoonlijkheid van de mens 
vormt het beginsel en de doelstelling van 
emancipatie. In dat respectbeg;nsel l;gt voor 
mij de kern besloten bij het waarderen van 
de veranderingen die plaatsv;nden in den ken 
en doen, in het gezin, in de maatschappij. 
Die veranderingen worden soms als schok
ken ervaren, dan weer als gele1delijk, soms 
als vanzelfsprekend, soms als een crisis. Bij 
het beoordelen van die veranderingen liggen 
de standpunten soms extreem zwart-wit te
genover elkaar en worden allerlei nuances 
vergeten. Voor een analyse kan een zwart
wit schets soms verhelderend zijn, maar bij 
de discussie hierover zullen wij juist vanwege 
respect voor ieders achtergrond en ontwik
keling zorgvuldig met elkaar om moeten 
gaan, elkaar als gelijkwaardig tegemoet 
moeten treden, vrouwen en mannen, vrou
wen en vrouwen, mannen en mannen. In die 
noodzaak van gelijkwaardigheid ligt ook de 
waarneembare noodzaak van vrouwen
emancipatie. Emancipatie heeft een objec
tieve kant: de vraag naar gelijkwaardige toe-
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gang tot de mogelijkheden om zich te ont
plooien in de samenleving. Het heeft tevens 
een subjectieve kant: de beleving, de waar
dering. lnzicht in de vrouwenemancipatie 
vergt daarom vragen naar de beweegrede
nen, naast analyse van de veranderingen. 
Analyse aileen is onvoldoende. Nodig is ook 
het zich verdiepen in de belevingswereld van 
vrouwen. Oat laat z;ch moeilijker onder 
woorden brengen. Het overstijgt immers de 
beeldvorming dat de persoonlijkheid van de 
mens (man of vrouw) samenvalt met ge
groeide toebedeelde en waarneembare ta
ken en funct;es. Die overstijging is zowel 
feitelijk als principieel. De vrouwenemanci
patie vond haar vertrekpunt in feitelijke ver
anderingen en heeft aangezet na te denken 
over de fundamentele beginselen van res
pect. 
Minister De Koning verwoordde het vraag
stuk adequaat op de dag, dat de emancipa
tiediscussie in het CDA in 1 983 werd afge
sloten: 'Vroeger viel de persoonlijkheid van 
de vrouw volledig samen met haar functie 1n 
het gezin, maar inmiddels hebben er zodani-
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ge maatschappelijke veranderingen plaats
gevonden, dat dit vandaag niet altijd voor 
iedere vrouw opgaat'. 
Verscheidenheid in persoonlijke ontplooiing 
is lang niet altijd vanzelfsprekend geweest. In 
deze bijdrage wil ik beginnen een aantal 
veranderingen te beschrijven, die van grate 
invloed waren op de situatie van vrouwen. 

Veranderend gezin 
Sinds de industriele revolutie is in toenemen
de mate een scheiding ontstaan tussen 
werk- en woonomgev1ng. Daarmee raakte 
de gehuwde vrouw een belangrijk deel van 
haar taak kwijt. Vervolgens zien wij hoe de 
zorg voor inwonende ouders en familieleden 
wegv1el. Het tweegeneratiegezin ontstond, 
terwijl het kerk- en buurtleven naar de ach
tergrond verschoof. In de loop van de verde
re ontwikkelingen zien wij dan, dat het huis
houdelijk werk verlicht werd. Mechan1sche 
hulpmiddelen deden hun intrede: de stofzui
ger, de koelkast en de wasmachine; het 
zelfinmaken van groente werd overbodig. 
Tot slot zijn de med1sche ontwikkelingen van 
grote invloed geweest. Het meest ingrijpend 
is wellicht de uitvinding van de 'pil'. Hierdoor 
kon de vruchtbaarheid beheerst worden. Wij 
zien nu dat t'let gemiddelde gezin nog maar 
twee kinderen kent Daarnaast zien wij dat 
de levensduur van mensen aanzienlijk is ver
lengd. Als mannen en vrouwen nu op hun 
vijfentwintigste huwen hebben zij theoretisch 
gem1ddeld ruim v1jftig jaar samen voor de 
boeg, waarvan door de daling van het ge
boortecijfer de helft of meer jaren zonder 
zorg voor kinderen. Door deze ontwikkelin
gen realiseert de vrouw zich thans, dat zij 
meer vrij te bested en tijd heeft, waar vroeger 
het huishouden haar tijd opeiste. De plaats 
van de vrouw in het gezin is veranderd. 

Veranderende leefvormen 
Niet aileen de plaats van de vrouw in het 
geztn veranderde, ook het gezin zelf IS niet 
meer de enige leefvorm in de samenleving. 
TerwiJI vroeger voor 95% van de mensen het 
traditionele huweltjk waann de man kostwtn
ner was en de vrouw het huishouden deed, 
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de vanzelfsprekende leefvorm was zten we 
vandaag een grote verscheidenheid aan an
dere samenlevingsvormen van ntet-wettelijk 
gehuwd samenwonende paren, homofiele 
en lesbische paren, allerlei tussenvormen 
waarbij ieder de eigen huishouding bltjft hou
den en in mindere mate ook communes en 
alternatieve leef- en woonvormen. Het aantal 
eenoudergezinnen groeit, er zijn echtparen 
die bewust kinderen willen, anderen kiezen 
bewust aileen te blijven. Er zijn gezinnen met 
de man als kostwinner, er z1jn huishoudens 
waar man en vrouw beiden werken. De ma
nier om het Ieven in te richten is minder 
voorspelbaar, maar pluriform geworden. Er 
is sprake van een meer bewuste keuze 1n 
overeenstemmtng met karakter, behoeften, 
ambities en ontwtkkeling. De tradltionele ge
zinsvorm is nu slechts een van de mogelijk
heden. 

Veranderende mensen 
In die ontwikkel1ng zien wij dat mensen ver
anderen of zijn veranderd. Het is nog niet zo 
lang geleden dat ouders, bisschoppen en 
overheden precies voorschreven volgens 
welke maatstaven, welke normen en waar
den geleefd en gehandeld moest worden. 
Door onderwijs en vorming, door de behoef
te van de samenleving aan zelfstandig oor
delende mensen, door het openbreken van 
gesloten gemeenschappen als gevolg van 
televisie en andere communicat1emedta, etc. 
zijn mensen kritischer geworden en vragen 
naar het waarom van voorschriften, toetsen 
die ook zelf aan verworven inz1chten. Wtj z1jn 
gaan spreken van mondigheid. Autoriteit is 
geen vanzelfsprekend gegeven. Oat maakt 
de doorzichttgheid van de samenleving er 
niet gemakkelijker op. Mensen willen mee
denken, meebesl1ssen, zelf verantwoordelijk
heid dragen en aangesproken worden op 
hun indtviduele persoonlijkheid. 
Die ontw1kkeling heeft z1ch in de afgelopen 
vijftig jaar in een snel tempo voltrokken. Er 
heeft een zekere individualisering plaats ge
vonden, waardoor mensen met elkaar om 
kunnen gaan op zeer gevaneerde manieren 
in een grote verscheidenhe1d van verbanden 
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waarmee mensen met elkaar te maken heb
ben. Mensen zoeken hun eigen plaats op in 
overeenstemming met hun mogelijkheden 
en talenten. 

Veranderende vrouwen 
Die ontwikkeling is aan vrouwen niet voorbij 
gegaan. Betere opleiding, gecombineerd 
met genoemde veranderingen in gezin en 
samenleving hebben ook vrouwen zich er
van bewust gemaakt, dat zij op hun individu
ele persoonl1jkheid aangesproken willen 
worden. Onderkend werd, dat de 'natuurlijke 
bestemming' van de vrouw als moeder en 
huisvrouw in zoverre relatief is, dat geen 
natuurwet of biologische wet, maar een cul
tureel verschijnsel tot dusver haar positie in 
de maatschappij bepaalde en beperkte en 
dat hedentendage gekozen kan worden, be
halve voor of naast de functie van moeder en 
huisvrouw ook voor de ontwikkeling van an
dere talenten. 
Veel vrouwen zijn gaan ervaren dat zij ook 
talenten hebben waarop voorheen geen be
roep werd gedaan en die zij daardoor ook 
niet ten voile tot ontplooiing konden bren
gen. Sterker, dat er barrieres te overwinnen 
waren om niet aileen als moeder erkend te 
worden maar ook als mens met vele andere 
talenten en mogelijkheden. Naast haar even
tuele gez;nsverantwoordelijkheid willen zij in 
die samenleving meedenken, meebeslissen, 
zelf verantwoordelijkheid dragen, aange
sproken worden op w1e ze zelf zijn. Zij ont
dekken dan, wat veel ongehuwde vrouwen 
al eerder ervaren hadden, dat de samenle
ving daarop (nog) niet is ingesteld. Eenmaal 
tot die bewustwording van de eigen individu
aliteit gekomen is het voor veel vrouwen een 
onthutsende ervaring, dat zij niet aangespro
ken worden op die eigen individualiteit, maar 
slechts op het deel van een relatie ziJn, met 
name op een functie in het gezin. Vooral 
door ongehuwde vrouwen, maar ook door 
vrouwen, die aileen zijn komen te staan is dit 
ervaren als discriminatie. En dat was het 
ook. Zij zeker voelden zich apart geplaatst, 
niet omdat dat zelf gekozen was, maar om
dat die plaats dwingend werd aangewezen. 
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Veranderend cultuurpatroon 
Uit onderzoeken in binnen- en buitenland 
blijkt dat er ondanks de hierboven omschre
ven maatschappelijke veranderingen nog 
geen dienovereenkomstige 'herverdeling 
van taken' in het gezin plaatsvindt. De er
kenn;ng dat vrouwen een bredere verant
woordelijkheid in de samenleving toekomt is 
wei gegroeid en die verantwoordelijkheid 
wordt ook wei genomen, maar die erkenning 
is vaak passief en met tegenzin. De taken in 
het gezin blijven bij de vrouw liggen. Vaders 
blijken wei enige taken over te nemen, maar 
selectief, aileen die zij leuk vinden, bijv. met 
de kinderen bezig zijn. Onder de huidige 
omstandigheden zal dat ook niet gemakke
lijk veranderen. De opvatting is zeer diep 
geworteld dat kinderen altijd v66r de vrouw 
gaan. Zowel mannen als vrouwen vinden de 
opvoeding van kinderen uiterst belangrijk. 
Oat is het ook, maar de vormgeving van die 
verantwoordelijkheid vertoont een sterk tra-

' Er waren ook barrie res te 
overwinnen om niet aileen 
als moeder maar ook als 
mens erkend te worden. ' 

ditionele lijn. B1jna als vanzelfsprekend wordt 
als beste en enige oplossing gez;en dat 
'moeder' zich enkele jaren volledig geeft aan 
de 'opvoeding'. Sterker verondersteld 
wordt, dat eigenlijk :edere vrouw n1ets liever 
zou willen. lnderdaad is het zo, dat heel veel 
moeders het heerlijk vinden om een paar jaar 
voor de kinderen te zorgen. Je ziet dan ook, 
dat als het eerste kind komt velen haar eigen 
Ieven volledig ondergeschikt maken aan de 
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zorg voor man en kinderen. Maar dat heeft 
voor de vrouw ingrijpende consequenties. 
Kinderen krijgen daarmee van jongsafaan 
het beeld voor ogen van een moeder, die 
altiJd voor hen en voor de vader beschikbaar 
is en van een vader die een taak in de 
maatschappij combineert met zijn gezin en 
dat beeld is praktisch niet meer te verande
ren. Wanneer na enkele jaren bij de vrouw 
ook weer de behoefte doorbreekt om de 
andere kanten van zichzelf weer aandacht te 
geven komen vrouwen nog wei eens op de 
koffie. Het geheel van haar contacten, ge
ncht op een actieve rol in de samenleving, is 
sterk verminderd, de opleiding die zij had is 
verouderd en het vak is niet bijgehouden. De 
kans om weer 'mee te doen' is gering. De 
barrieres zijn dus meervoudig. Zij kan niet 
zomaar terug in het arbeidsproces, het is 
voor de hoger opgeleiden na enkele jaren 
eruit moeilijk om bijvoorbeeld een beleids
functie te krijgen, laat staan in deeltijdarbeid. 
Maar ook de beeldvorming via de media 
werpt belemmeringen op. Wie ziet niet de 
reclames, de televisie met het standaardpa
troon voor vrouwen: de moeder die tevreden 
is met haar thuisrol. 
Het kemprobleem laat zich als volgt typeren: 
verwacht wordt van de vrouw dat zij haar 
maatschappelijke onentatie als een tijdelijke 
ziet en vervolgens beschikbaar is in een 
traditionele rol, waarin zij zichzelf weet uit te 
schakelen en vereenzelvigt met die rol. De 
druk die onze cultuur daarmee op vrouwen 
uitoefent wordt slechts zelden onderkend, 
omdat dit proces zich sluipend voltrekt, 
maar die druk uit zich in malaisegevoelens 
en gevoelens van vervreemding van de bui
tenwereld, ook van de partner. 
Dit voert tot een klempos1tie van vrouwen, dit 
voert tot een belasting op relaties die onder
meer tot uitdrukking komt in de vele echt
scheidingen. Een op de drie huwelijken 
houdt geen stand in onze huidige gespleten 
cultuur, veranderde maatschappij en stand
houdende rolverwachtingen. Het is een dub
bele boodschap, waarmee vrouwen worste
len: ontwikkel Je tot een eigen persoonlijk
heid, maar wees tevens een goede huis-
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vrouw en beantwoord aan wat er van je 
wordt verwacht. 

Emancipatiebeweging 
Achteraf is het niet verwonderlijk dat vrou
wen zich samen zijn gaan bezinnen op dit 
fenomeen, op de ontdekking dat zij hun 
kwaliteiten als mens en hun gevoelde ver
antwoordelijkheid in de samenleving niet tot 
uitdrukking kunnen brengen. Wat is onze 
eigenheid, wat zijn onze waarden, kortom 
wat is ons zelfbeeld. Oat zelfbeeld is veran
derd, heeft zich verbreed en verrijkt. Er ont
stond een beweging van vrouwen, die elkaar 
daarin herkennen en steunen: de emancipa
tiebeweging. Het is niet verwonderlijk, dat 
die beweging en massaal en intemationaal 
is, omdat dehierboven geschetste verande
ringen: betere opleiding, verbeterde commu
nicatie, beheersing van vruchtbaarheid, de 
toenemende zelfstandigheid en toenemen
de mogelijkheden om zelf vorm aan het Ie
ven te geven zich ook 1ntemationaal vol
trekken. 
Het bleef niet bij bewustwording aileen. Die 
bewustwording betekent immers nog niet, 
dat de belemmeringen die vrouwen onder
vinden om maatschappeliJk mee te doen zijn 
opgeheven. Die bewustwording voert als 
vanzelfsprekend tot de ambitie op eigen wij
ze en vanuit een eigen beleefde verantwoor
delijkheid vorm en inhoud aan haar Ieven te 
geven. Oat dat tot actie voert hoeft geen 
verbazing te wekken. Er wordt wei eens 
betoogd dat de veranderingen in gezin en 
maatschappij een gevolg zijn van vrouwen
emancipatie. lk geloof het n1et. lk meen dat 
de vrouwenemancipatie zich vooral laat be
grijpen als gevolg van de hiervoor genoemde 
maatschappelijke veranderingen, zowel in de 
maatschappij als het gezin. Er wordt wei 
naar voren gebracht, dat als gevolg van 
vrouwenemancipatie vrouwen niet meer zul
len kiezen voor huwelijk en gezin. Oat is op 
zichzelf geen logische conclusie. Juist wan
neer vrouwenemancipatie zou stranden is 
het niet verwonderlijk dat het huwelijk in 
onbruik geraakt. Vrouwenemancipatie bete
kent immers dat maatschappelijk de voor-
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waarden worden vervuld om vanuit welke 
Ievens- of samenlevingsvorm dan ook zelf
standig te kunnen zijn en mede verantwoor
delijkheid in de samenleving te kunnen 
nemen. 
Waar de huwelijkse samenlevingsvorm geen 
ruimte biedt voor eigen verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid van de vrouw, daar 
strandt de emancipatie. Waar emancipatie 
slaagt betekent dit dat vrouwen, ook als z1j 
trouwen, hun eigenheid, hun zelfstandigheid 
niet verliezen, maar inbrengen in de relatie en 
dat zij meedenken, meebeslissen, mee ver
antwoordelijkheid dragen in gezin en samen
leving. Oat is essentieel voor iedere mens in 
welke relatie dan ook. Erkennen van die 
zelfstandigheid 1s het respecteren van iedere 
mens als volwassen mondig persoon, die in 
staat is, in en buiten de e1gen relat1es beslis
singen te nemen, zorgvuldig en in verant
woordelijkheid. Oat is het uitgangspunt, dat 
is het streven in de vrouwenemancipatie. 

Het CDA-streven 
De spanningen die de veranderingen 1n het 
'beeld van de vrouw' in de samenleving met 
zich meebrengen, weerspiegelen zich ook in 
het CDA. Formeel heeft het CDA zich voor 
de h1erboven beschreven visie op emancl
patie uitgesproken toen in 1983 een resolu
tie van deze strekking werd aangenomen. 
Die resolutie over emancipatie werd niet be
perkt tot de vrouw, maar werd zorgvuldig 
geformuleerd over de 'mens': 'De gelijk
waardigheid van mensen is van fundamen
tele betekenis voor de samenlev1ng'. En: 
'Emancipatie is de uitdrukking van wat men
sen rechtens toekomt, het kunnen toegroei
en naar een levensvervulling in verantwoor
delijkheld, solidariteit en rentmeesterschap, 
waarop iedereen persoonl1jk wordt aange
sproken en daardoor tot zijn recht kan ko
men'. Het beginsel en de streefrichting lig
gen in deze twee uitspraken besloten. Oat 
neemt niet weg dat feitelijk 1n het COA een 
niet onaanzienlijk aantal mensen moeite 
heeft deze part1jlijn te onderschrijven. Zij zien 
emancipatie als een bedreiging van huwelijk 
en van relaties. Hoe kan deze stroming wor-
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den begrepen? Is men principieel tegen 
emancipatie? lk denk het niet. 

De onbegrepen individualiteit 
Het vraagstuk ligt naar mijn mening dieper 
en hangt samen met negatieve associaties 
op de begrippen 'persoonlijkheid' en 'indivi
dualiteit'. Oat kan verklaren waarom in de 
toelichting op het Program van Uitgangs
punten (1980) onder het hoofdstuk emanci
patie de termen 'eigenbelang' en 'het ont
kennen van relaties' genoemd werden. 
Het rapport 'Werkloosheid en de crisis in 
onze samenleving' (1984) demonstreert 
eveneens deze negatieve opstelling waar 
gesuggereerd wordt dat mensen: '... voor 
alles zelfstandig en onafhankelijk willen zijn 
en andere mensen eigenlijk niet nodig heb
ben'. Zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
worden vervolgens geassocieerd met 
'ego1sme', met 'eigenbelang'. Het rapport 
'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij', eveneens van 1984, brengt 
hetzelfde pessimisme over zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid tot uitdrukking: ' ... in de 
ik-cultuur gaat (het) over de onafhankelijke, 
zelfbewuste en zelfstandige mens, die geen 
andere mensen nodig denkt te hebben'. Los 
van de vraag of hiermee wei een juiste type
ring wordt gegeven van de ontwikkelingen in 
de samenleving moet ik constateren, dat bij 
de opstellers van de rapporten de neiging 
sterk aanwezig lijkt het fenomeen van de 
'zelfstandige mens' in dlskrediet te brengen. 
Het is van belang om hier dieper op in te 
gaan, omdat de begrippen zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid soms onzorgvuldig 
worden gehanteerd. Het is daarom ook van 
belang, omdat de suggestie kan ontstaan 
dat het COA het (vrouwen)emancipatie-stre
ven geen ondersteuning meer zou bieden. 

lndividualiteit 
lndividualiteit slaat op kenmerken en 
eigenschappen die iedere individuele mens 
heeft, ongeacht zijn eventuele relaties. ledere 
mens kan denken en willen, voelen, proeven, 
liefhebben, haten, medelijden hebben, zich 
ergeren, bang, boos of blij zijn en geloven. 
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ledere mens heeft intu'i'tie, emotionaliteit, 
sexualiteit Als het over menselijke kwa!itei
ten gaat kun je denken aan het ontplooien 
van talenten, het ontwikkelen van de per
soonlijkheid en zelfstandigheid, van kunst
zinn1gheid en het dragen van verantwoorde
lijkheid. lk denk ook aan liefde, trouw, 
dienstbaarheid, aandacht, gerechtigheid, so
lidariteit, gelijkwaard1gheid. 
Zeker, ego·l·sme en eigenbelang bestaan, 
maar het gaat daarom nog niet aan het 
aandacht vragen voor de individualiteit van 
1eder afzonderlijk mens af te doen met 
eigenbelang, ego1sme, onafhankelijk willen 
zijn, geen andere mensen denken nodig te 
hebben, ontkennen van relaties. Daarmee 
wordt een authentiek streven, dat funda
menteel is voor samenleven, vervormd. In dit 
verband breng ik 1n herinnering wat de 
emancipatieresolutie van 1983 zegt: 
B 1. Ieder mens is uniek en derhalve ver

schillend van zijn medemens. 
B 2. Tegelijk vullen mensen elkaar aan, zijn 

afhankelijk van elkaar, niet onderge
schikt aan elkaar en mogen op elkaar 
een beroep doen. 

B 3. Ieder mens moet de van God gekregen 
talenten en gaven zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen en ontplooien om 
tot een zinvolle levensvervulling te 
komen 

B 4. Ieder mens IS in de samenleving ge
steld als verantwoordelijk persoon, ver
antwoordelijk voor zichzelf, voor de 
medemens en voor de ontwikkeling 
van de samenleving. 

B 5. De Christen-Democratie wil mensen 
op brede verantwoordelijkheid aan
spreken. 

Mensen hebben elkaar nodig 
Er z1jn natuurlijk geen mensen die anderen 
niet nodig hebben. Zelfstandighe1d nastre
ven is niet hetzelfde als een ik-cultuur propa
geren, waarin mensen hun onafhankelijkheid 
los van elkaar zouden (willen) beleven. Zelf
standigheid en (on)afhankelijkheid vergen 
daarom een wat nadere beschouw1ng. 
B1j afhankelijkheid moeten we in ieder geval 
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twee dingen onderscheiden: de afhankelijk
heid van mensen onderling en de. afhanke
lijkheid van een persoon. De onderlinge af
hankelijkheid betreft de betrokkenheid van 
mensen op elkaar. Aan die betrokkenheid 
kan de mens in zelfstandigheid vorm geven, 
ontwikkelen en schragen. Het is de zelfstan
digheid van de mens als sociaal wezen, die 
een netwerk van afhankelijkheidsrelaties 
kent: met ouders, broers, zusters, tantes, 
grootouders, buren, vrienden en vriendinnen. 
Maar ook via kerk, school, werkknng, sport, 
politieke partij is hij of zij betrokken op ande
re mensen, hebben mensen elkaar nodig. In 
dat netwerk vormt de mens zijn persoonlijk
heid, zijn eigen inbreng en waarde, ontwik
kelt hij of zij zijn talenten, komt al of niet tot 
zijn of haar recht. In het intermenselijk ver
keer spelen erotiek en sexualiteit een rol, is 
de wederkerige aantrekkingskracht van 
sexen van grate betekenis. Het behoeft ech
ter niet perse tot uitdrukking te komen in een 
sexuele relatie. Waar dit wei gebeurt sluit de 
ene mens een speciale afhankelijkheidsrela
tie met een andere persoon, waarin sexuali
teit een van de wezenlijke aspecten is, die 
het mogelijk maakt deze relatie op eigen 
wijze en gedeeld met de ander te beleven, 
zichzelf en de relatie tot ontwikkeling te 
brengen. Oat mensen een speciale relatie 
met elkaar aangaan hangt samen met het 
feit, dat ze en een sexueel wezen zijn en 
behoefte hebben aan warmte, persoonlijke 
betrokkenheid, een thuis verlangen. Het be
hoeft geen betoog, dat vrouwenemancipatie 
geen belemmering vormt voor deze rela
tievorming. 

Mannelijk en vrouwelijk 
Het lijkt mij goed in dit verband aandacht te 
geven aan het scheppingsverhaal Genesis, 
1, 27 e.v. Daar staat: 'En God schiep de 
mens naar zijn beeld, naar Gods beeld 
schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. 
En God zegende hen en God zetde tot hen: 
weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 
aarde en onderwerpt haar, heerst over de 
vissen der zee en over al het gevogelte des 
hemels en .over al het gedierte dat op aarde 
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kruipt ... enz.' God schiep niet de vrouw om 
voor de voortplanting te zorgen en de man 
om voor zijn schepping te zorgen. Hij sprak 
tot beiden. 
Met uitzondering van een beperkt aantal 
culturen en perioden blijkt echter dat de man 
en de vrouw eenzijdig werden aangespro
ken op respectievelijk een interpretatie van 
het man dan wei het vrouw zijn. De vrouw 
werd de taak toegewezen het nageslacht op 
te voeren en sexueel beschikbaar te zijn voor 
de man. Mannen werden aangesproken op 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Menselijke eigenschapper werden als ty
pisch vrouwelijk omschreven: aandacht voor 
de ander, dienstbaarheid, emotionaliteit. 
Menselijke eigenschappen werden als ty
pisch mannelijk getypeerd: ontplooien van 
talenten, ontwikkelen van persoonlijkheid en 
zelfstandigheid, dragen van verantwoorde
lijkheid, besluitvaardigheid, rationaliteit. 
Vrouwen ontwikkelden door de eeuwen 
heen vooral die eigenschappen die overeen
kwamen met de taak van moeder, echtge
note, zorgend voor anderen. Mannen ont
wikkelden e1genschappen die overeenko
men met taken in de maatschappij: zelfbe
wustheid, verantwoordelijkheid. 
Die verschillende toedeling van taken en 
eigenschappen is niet verankerd in blologi
sche wetten, maar in culturele achtergron
den. Op het moment dat vrouwen in de 
wereld buiten het primaire verband van sa
menlevenden verantwoordelijkheid willen 
dragen ontdekken zij twee dingen. 
Zij ontdekken dat zij door haar eenzijdige 
ontwikkeling een geweldige achterstand 
hebben opgelopen om die verantwoordeliJk
heid waar te maken en onvoldoende over de 
juiste vaardigheden beschikken om een ge
lijkwaardige plaats in te nemen. Zij ontdek
ken in de tweede plaats dat die samenleving 
zich eenzijdig heeft ontwikkeld. De samenle
ving heeft een stempel van 'mannelijkheid' 
gekregen, heeft z1ch gebaseerd op wat als 
'typisch mannelijk' werd aangegeven. Vrou
wen ervaren, dat zij al te lang hun verant
woordelijkheid voor de samenleving hebben 
Iaten liggen. De samenleving is doortrokken 
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van rationele constructies en houdingen, 
ontbeert de vormgeving van het emotionele 
als evenzeer wezenlijk voor het menszijn, 
voor de samenleving. 

Feminisering van de samenleving 
Die inbreng, die verrijking van de samenle
ving wordt beoogd waar vrouwen spreken 
over feminisering van de samenleving. In dit 
verband roept het verbazing op, dat de sa
menleving zich baseert niet op het mens zijn, 
maar op mannelijke kwaliteiten, die samen
hangen met het verrichten van betaalde ar
beid. Het menselijke wordt afgemeten aan 
de arbeid die verricht wordt en de arbeid die 
verricht wordt, wordt bepaald door de 
'marktwaarde'. Hoe meer men betaald 
wordt hoe meer men meetelt. Arbeid, betaal
de arbeid is daarmee structurerend gewor
den voor intermenselijke verhoudingen en 
waardering. In die situatie is het verklaarbaar 
dat werklozen gerekend worden tot een 
minder soort mens: hij of zij telt niet mee. 
Arbeid in het gezin, dienstbaarheid in de 
samenleving, vrijwilligerswerk, zonder dat 
betaling voorop staat, is dan van een lagere 
orde. Tegen de achtergrond van die waarne
ming is het willen werken van een groot 
aantal vrouwen aan een zorgzame samenle
ving, dat wil zeggen het ruimte scheppen 
voor aile menselijke eigenschappen, inclusief 
een rehabilitatie van het gevoelsmatige, een 
vorm van feminjsering van de samenleving. 
Er wordt wei gezegd, dat de typisch vrouwe
lijke natuur in het gedrang zou komen door 
de emancipatie. Gedoeld wordt dan waar
schijnlijk op de biologische eigenschappen. 
Eigenschappen die biologisch verankerd 
zijn, kunnen door de emancipatie niet veran
deren, ze komen in een andere context te 
staan, kunnen deel vormen van het uitdruk
king geven aan zichzelf, aan de relatie, zon
der dat man of vrouw eenzijdig in een 'rol' 
worden gedrongen, zonder dat een 'identi
teit' van buiten wordt opgedrongen. Die 
identiteit is voor vrouwen traditioneel afge
leid van de relatie die men heeft. Wanneer 
een vrouw gaat solliciteren en men haar 
ogenblikkelijk naar haar relatie vraagt, geeft 
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dat te denken. Daarin kan een bevestiging 
worden gezien, dat men niet iemand is, die 
op eigen kwaliteiten beoordeeld wordt, maar 
dat een deel van een relatie zijn bepalend of 
medebepalend is voor wie men is. Wanneer 
een vrouw die een maatschappelijke functie 
vervult en daarop aangesproken wil worden, 
met ongewenste intimiteiten te maken krijgt, 
wordt impliciet bevestigd dat zij er op de 
eerste plaats voor de ander is. 

Overheidsbeleid 
Het beleid van de overheid heeft in de loop 
der jaren de maatschappelijke veranderin
gen gedeeltelijk gevolgd. Nu is gebleken dat 
de financiele mogelijkheden niet oneindig 
zijn, wordt allereerst de vraag gesteld in wel
ke mate de overheid de veranderingen kan 
en moet honoreren. De ontwikkelingen ne
geren is vragen om moeilijkheden, de ont
wikkelingen willen blokkeren evenzeer. Rest 
het in gesprek blijven met de samenleving 
over aard en karakter van veranderingen, de 
rechtmatigheid van verlangens, de afwegin
gen die gemaakt moeten worden. De vraag 
naar de beschikbaarheid van overheidsgel
den komt daarna pas aan de orde. Maar de 
vragen gaan verder. Er zijn tendenzen zicht
baarwaaruit blijkt, dat men een verdere 'indi
vidualisering' in de sociale wetgeving een 
halt zou willen toeroepen. Betoogd wordt, 
dat bijvoorbeeld de wijziging van de Armen
wet aan het eind van de jaren vijftig en de 
invoering van de Algemene Bijstandswet in 
1965 mensen te onafhankelijk hebben ge
maakt. Men zou lichtvaardig gaan scheiden, 
want de bijstand betaalt tach. Ouders zou
den best Ianger verantwoordelijkheid mogen 
hebben voor hun (volwassen) kinderen en 
kinderen voor hun ouders. Pragmatici me
nen bovendien dat verdergaande individuali
sering 'onbetaalbaar is' om vervolgens te 
suggereren of te stellen, dat het ook 'onwen
selijk' is. 
In de statische samenleving, waarin vroeger 
95% van de mensen in een eenvormig ge
zinsmodel leefde, vormde niet de mens, 
maar diens persoonlijke relatievorm een voor 
de hand liggend uitgangspunt voor het soci-
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ale beleid. Het was min of meer vanzelfspre
kend dat het gezin als uitgangspunt van aile 
mogelijke wettelijke maatregelen gold. Oat 
daardoor een zekere discriminatie van ande
re leefvormen, met name alleenstaanden op
trad, werd als onvermijdelijk geaccepteerd. 
Met de ontwikkeling van de welvaartsmaat
schappij zien we pluriforme leefverbanden 
tot ontwikkeling komen, waarbij primair de 
affectieve band stabiliteit geeft aan de rela
tie. En dat stelt het overheidsbeleid voor een 
dilemma. Economische relaties zijn per con
tract te regelen, zeker als ze eenduidig zijn. 
De relaties zijn echter thans niet meer een
duidig en niet meer noodzakelijk econo
misch bepaald. 

Affectieve relaties zijn niet per contract te 
regelen en wanneer daarop een dwingend 
contract van buitenaf wordt opgelegd tast 
dit de geestelijke gezondheid aan. Oat vorm
de de achtergrond waartegen op het eind 
van de jaren vijftig de toenmalige minister 
voor Maatschappelijk Werk Marga Klompe 
het verhaalsrecht, de dwang van kinderen 
om hun ouders te onderhouden ophief. Ach
teraf constateerde zij in een interview over 
de Bijstandswet (1985), dat dit de geestelijke 
gezondheid zeer ten goede was gekomen: 
men stand weer vrij tegenover elkaar, kon 
weer met elkaar in gesprek komen. Nauwe
lijks een kwart eeuw verder komt weer de 
gedachte op om een relatie die op emotio
nele gronden is ontstaan dwingend te betas
ten met financiele afhankelijkheid van de een 
ten opzichte van de ander, van partners, van 
kinderen die geestelijk volwassen, maar ma
terieel afhankelijk zijn van ouders. Oat roept 
grate spanningen op. Relaties immers zijn 
meer en meer gebaseerd op affectiviteit, op 
wederkerigheid, liefhebben betekent de an
der als zelfstandig mens willen en willen 
respecteren. Die ontwikkeling duldt geen 
gedwongen economische afhankelijkheid 
van de een van de ander. Die ontwikkeling 
gaat ook gepaard met een grate verschei
denheid aan relaties bij een verscheidenheid 
aan mensen en bij veel mensen ook nog in 
de loop van hun Ieven. Zo zien we dat een 
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op de drie huwelijken slechts een tijdelijk 
karakter kent. In het patroon waarin bijvoor
baat de economische afhankelijkheid van de 
vrouw vanzelfsprekend is, kan de vrouw in 
een maatschappelijk dramatische positie 
komen indien zij niet in staat was haar eco
nomische zelfstandigheid te ontwikkelen en 
vast te houden. Op sommige terreinen, zoals 
bij het opleggen van verantwoordelijkheid in 
financiele zin aan voormalige partners, die 
allang geen relat1e meer hebben, bestaat de 
neiging om de ontwikkelingen terug te draai
en. Hier lijkt de emancipatie, waar mannen 
en vrouwen bij gebaat zijn, opgeofferd te 
worden aan de pogingen de financiele pro
blemen van de overheid op te lassen. 

Samenvatting 
Duidelijk zal zijn, dat de maatschappelijke 
veranderingen geleid hebben tot een ander 
zelfbeeld van vrouwen. Het hoort bij haar 
mens-zijn, zoals het ook bij de man hoort, al 
haar van God gekregen talenten te ontw;k
kelen en te gebruiken op een haar rechtma
tig toekomende plaats in de samenleving, 
eventueel naast een gezinstaak. 
lk heb bewust niet over het gezin als zodan;g 
geschreven. Mijn onderwerp was vrouwene
mancipatie en bij vrouwenemancipatie gaat 
het over de eigen identiteit van vrouwen, 
onafhankelijk van een eventuele gezinssitua
tie. Het gezin is wei uiterst belangrijk, omdat 
een gezin vormen uiting geeft aan het diepe 
verlangen van veel mensen, mannen en 
vrouwen. Daarom zullen een aantal pol;tieke 
maatregelen genomen moeten worden om 
het voor mensen reeel mogelijk te maken dat 
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verlangen naar een gezin en de daaruit 
voortvloe;ende zorg voor kinderen te combi
neren met het dragen van verantwoordelijk
heid in de samenlev1ng. Het gezin is ook 
belangrijk omdat daar de nieuwe generatie 
gevormd wordt. Als bij de opvoeding een 
kind vanaf zijn geboorte wordt gezien als 
een 'mens in wording' en niet op de eerste 
plaats als een wezen dat voorbestemd is 
bepaalde rollen te vervullen, ligt daar een 
sleutel om de emanc1patie van de vrouw 
naderbij te brengen. 
Om dat te bereiken zullen er behalve een 
bewustwordingsproces omtrent het belang 
van emancipatie weliswaar een aantal poli
tieke maatregelen genomen moeten wor
den, maar de concrete 1nvulling daarvan valt 
buiten het bestek van dit artikei.Dit artikel 
bepleitte: erkenning van de eigen identiteit 
en persoonlijkheid van de mens, ook van de 
vrouw. lk hoop hiermede een bijdrage gege
ven te hebben om vanuit het COA in grate 
eensgezindheid daaraan te werken. 
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Boekbesprek1ng 

Briefwisseling Kuyper
ldenburg 
drs. H. Coerts 

'Briefwisseling Kuyper-ldenburg'; verzorgd, ingeleid en 
toegelicht door dr. J. de Bruijn en dr. G. Puchinger. Uitg. T. 
Wever b. v., Franeker 1985. Prijs f 95, -. Dit boek wordt 
besproken door drs. H. Coerts, beleidsmedewerker afd. 
a!gemene zaken gemeente Oongen. 

Enkele maanden geleden verscheen in 
boekvorm bij uitgeverij Wever te Franeker 
een belangrijk deel van de briefwisseling die 
dr. A. Kuyper en A.W.F. ldenburg tussen 
1893 en 1920 met elkaar voerden. Behalve 
148 brieven (54 door Kuyper geschreven en 
94 van ldenburg) bevat het door dr. J. de 
Bruijn en dr. G. Puchinger geredigeerde 
boekwerk annotaties bij de brieven en een 
vooral op het Ieven van ldenburg betrekking 
hebbende inleiding. Ook deze is ruim van 
noten voorzien. 
De bewerkers hebben de zichzelf gestelde 
taak nauwkeurig uitgevoerd. Weinig van het
geen in de brieven aan de orde komt blijft de 
lezer onduidelijk. De noten bevatten veel 
fragmenten uit brieven van Kuyper en met 
name ldenburg aan derden of van derden 
aan hen. Door deze werkwijze wordt niet 
aileen de briefwisseling, maar ook ander be
langwekkend historisch bronnenmateriaal in 
de openbaarheid gebracht. 
Het boek bevat boeiend leesvoer voor wie in 
de geschiedenis van de ARP ge'(nteres
seerd is, maar de briefschrijvers an<Jivseer-
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den ook regelmatig de toestand in Neder
lands-lndie. Doordat ldenburg als gouver
neur-generaal met de eerste aanzetten tot 
een nationalistische beweging te maken 
kreeg Ievert dit aspect interessante be
schouwingen op. Ook het verloop en de 
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog wer
den regelmatig onder de loep genomen. Het 
spreekt bijna voor zich, gezien de hoofdper
sonen, dat er in de brieven veel aandacht is 
voor religie en theologie. Onvergelijkbaar 
met andere werken over deze periode is het 
boek, door het inzicht dat geboden wordt in 
de karakters van Kuyper en ldenburg en de 
ontwikkeling van hun persoonlijke verhou
ding. 

Globale kennis 
De briefwisseling begon met een op 4 de
cember 1893 gedateerde brief van ldenburg 
- op dat moment kapitein der genie in Bata
via - aan Kuyper, waarin hij deze vroeg een 
artikel van zijn hand over de oprichting van 
een christelijk doorgangshuis of logement 
voor zeelieden in De Heraut (kerkelijk week-
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blad onder Ieiding van Kuyper) op te nemen. 
ldenburg beoogde met dit artikel een finan
ciele bijdrage van de lezers van De Heraut 
los te krijgen voor dit tehuis. 
Allengs werd de verhouding tussen Kuyper 
en ldenburg vriendschappelijker. Vooral na 
de komst van ldenburg in 1901 naar Neder
land kreeg dit gestalte. Vermoedelijk heeft 
het tijdelijk verblijf van ldenburg met zijn kin
deren (zijn echgenote volgde een kuur in 
Arosa (Zwitserland)) bij de familie Kuyper 
hieraan bijgedragen. Op 2 juni 1901 schreef 
ldenburg aan zijn echtgenote, dat de oudste 
dochter van Kuyper tegen hem had gezegd, 
dat Kuyper veel met hem op had. ldenburg 
op zijn beurt had grate bewondering voor 
Kuyper. Niet aileen vond hij deze 'een geni
aal man', maar bovendien 'een zeer ootmoe
dig, en waarachtig kind Gods( ...... ). Hij doet 
zoals hij doet omdat hij meent dat aldus en 
niet anders Gods wil is. Hij zoekt heelemaal 
zich zelven niet'. 
Op 31 juli 1901 werd ldenburg voor het 
district Gouda tot Tweede-Kamerlid geko
zen. Uit de zo waardevolle briefw1sseling met 
zijn echtgenote komt naar voren, dat hij in 
het begin zwaar aan dit lidmaatschap tilde. 
Als een berg zag hij op tegen de behande
ling van de lndische begroting, waarbij hij 
voor de anti-revolutionaire Kamerfractie het 
woord zou moeten voeren. Op 27 oktober 
1901 schreef hij aan zijn echtgenote: 'Daar 
zit ik nu met mijn globale, oppervlakkige 
kennis die geen fundament heeft. Je weet 
niet hoe mij dat hindert. Aileen het geloof dat 
God mij in dezen weg heeft gebracht, doet 
mij stil zijn en niet morren'. 
Na de debatten bleek echter, dat ldenburg 
het er in de ogen van velen beter vanaf had 
gebracht dan hij zich had voorgesteld. Bij 
vriend en vijand oogstte hij waardenng en bij 
de anti-revolutionaire pers zelfs lof. Overi
gens was ldenburg van dit laatste weinig 
onder de indruk: 'De lof van onze partijpers 
zegt niets; die acht het haar taak ons door 
dik en dun op te hemelen' (29 november 
1901 aan zijn echtgenote). 
Het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
bracht geen verandering in de verhouding 
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tot Kuyper. Naar aanleiding van een vraag 
van mevrouw ldenburg op 26 oktober 1901 
(zij verbleef nog steeds in Arosa) of hij de 
familie Kuyper nog wei eens zag, antwoord
de ldenburg op 29 oktober, dat er van om
gang geen sprake was, omdat Kuyper het 
veel te druk had en hij veel te dom voor hem 
was. Over Kuyper als minister merkte hij op: 
'Kuyper voldoet als minister goed, aileen is 
hij mijns inziens wat onnoodig scherp en 
hatelijk. Maar misschien is dat hoogere poli
tiek' (11 december 1901 aan zijn echtge
note). 

Paradoxaal beeld 
Op 9 september 1901 overleed de minister 
van Kolonien in het kabinet-Kuyper, jhr.mr. 
T.A.J. van Asch van Wijck. Voor ldenburg 
had dit belangrijke consequenties, aange
zien hij als opvolger aangezocht werd. Eer
der had hij blijk gegeven voor een ministers
post niets te voelen: 'Wat het eventueele 
ministerschap betreft: het zou voor ons in elk 
opzicht een vreeselijke beproeving zijn. ( ...... ) 
Je weet zeker niet hoe ellendig het zou zijn, 
daarom schrijf ik je dit. Menschen die nooit 
kans hebben om zoo iets te worden zien het 
als iets zeer begeerigs aan' (1 maart 1902 
aan zijn echtgenote). 
Niettegenstaande de bezwaren werd hij mi
nister en hij was hierin zelfs redelijk succes
vol. Puchinger stelt in de inleiding van het 
boek, dat ldenburg een paradoxaal beeld 
biedt: 'voor de buitenwereld was hij een 
gerespecteerd en succesvol bewindsman, 
bijzonder gewaardeerd door de Koningin en 
zijn ambtgenoten; maar hij volbracht, door 
de verantwoordelijkheid die zwaar op hem 
drukte en de hoeveelheid werk waar hij 
iedere dag ( ...... ) als een berg tegenop zag, 
zijn ministersarbeid in de sfeer van een con
stante depressie' (lnleiding, pag. 30). 
In juli 1905 kwam er een e1nde aan het 
kabinet-Kuyper, doordat de rechtse partijen 
de verkiezingen verloren. ldenburg kreeg de 
mogelijkheid gouverneur-generaal van Suri
name te worden; een kans die hij met beide 
handen aangreep, omdat zijn financiele posi
tie na het ministerschap te wensen overliet. 
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Kuyper heeft hij bij deze beslissing niet om 
advies gevraagd. Oat had gezien de goede 
persoonlijke verhouding voor de hand gele
gen, maar Kuyper verbleef enige tijd in het 
buitenland. Uit een brief aan zijn echtgenote 
(2 september 1907) blijkt, dat hierbij nog een 
ander aspect speelde. ldenburg stelde in de 
brief namelijk, dat bij Kuyper, wanneer deze 
om advies zou zijn gevraagd de particuliere 
belangen van de familie ldenburg wegge
zonken zouden zijn bij de belangen der bin
nenlandse politiek. 'Hij is een groot man en 
voor hem moet alles ondergeschikt gemaakt 
worden aan zijn levenstaak voor zijn volk en 
voor de zaak des Heeren. Hij kan daten dat 
is een gave. lk kan dat niet; ik wil altijd 
rekenen met allerlei nevenzaken en zal daar
om nooit iets machtigs kunnen doen. ( ...... ) 
lk waardeer echter die gave in Kuyper, hoop 
echter te zorgen dat wij er niet het slachtoffer 
van worden.' 
Kuyper zou, met andere woorden, nooit in
gestemd hebben met het vertrek van !den
burg naar Suriname. Blijkens een gedeelte 
van een brief van Kuyper aan zijn dochter Jo 
(5 oktober 1905) had ldenburg de houding 
van Kuyper goed ingeschat: 'Aan ldenburg 
zal ik schrijven. lk deed 't nog niet, omdat ik 
met zijn gaan eigenlijk maar half ingenomen 
ben. Suriname geeft hem niets en het haalt 
hem uit 't milieu waar hij zoo prachtig op
wies. Doch de Heere regeert. Hij weet't zoo
vee! beter dan wij'. 

Kritiek 
Uit de correspondentie tussen ldenburg en 
zijn echtgenote blijkt, dat de regelmatige om
gang met Kuyper hen kritischer ten aanzien 
van hem heeft doen worden. Mogelijk is 
Kuyper door zijn ministerschap ook veran
derd. Hij heeft in dat ambt immers een fors 
aantal tegenslagen moeten incasseren (lnlei
ding pag. 35/36). Op 18 augustus 1907 
schreef ldenburg aan zijn echtgenote: 'Maar 
ik geloof wei dat er weinig eigenschappen 
zijn waarmede Henriette (de oudste dochter 
van Kuyper) zoo weinig opheeft als zwak
heid. Oat is met haar Vader ook zoo: hlj heeft 
heel graag zwakke menschen als zijn creatu-
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ren waarmee hlj kan doen wat hij wil, maar hij 
behandelt ze er dan ook naar. En aileen als 
men niet zwak is maar zich op een eigen 
standpunt plaatst en handhaaft dan boe
zemt men hem ontzag in en kan men wei 
wat van hem gedaan krijgen'. En mevrouw 
ldenburg over Kuyper (17 oktober 1907): 
'Wat is 't toch ontzettend jammer dat 
iemand met K.'s gaven niet meer takt heeft 
maar in alles zoo toont dat eigen eer zoo'n 

' Mogelijk is Kuyper door zijn 
ministerschap ook 
veranderd. ' 

groote plaats inneemt. De man begrijpt zelf 
niet hoe hij daarmede zijn invloed inkort, 
vooral bij hen die niet met hem op een lijn 
staan'. 
In de brieven van ldenburg aan Kuyper komt 
deze wat kritische houding niet naar voren. 
lntegendeel zelfs, er blijkt niets anders dan 
respect en waardering (vgl. brief 13 januari 
1908). Puchinger stelt met andere woorden 
in de inleiding, dat ldenburg zich de eigen
aardigheden van Kuyper bewust was, zich er 
ook aan ergerde, maar dat hij anderzijds 
Kuyper hoogschatte vanwege diens beteke
nis voor het anti-revolutionare volksdeel zo
wel op religieus als politiek terrein. ldenburg 
wilde daardoor niet te zwaar tillen aan de 
minder aantrekkelijke kanten van Kuypers 
karakter. 
De relatie tussen Kuyper en ldenburg werd 
tijdelijk verstoord, doordat ldenburg op drin
qend verzoek van mr. Th. Heemskerk en 
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bovenal de Koningin zich bereid verklaarde 
om als minister van Kolonien in het kabinet
Heemskerk op te treden. Kuyper kon zich 
volstrekt niet veren1gen met het aantreden 
van dit kabinet en vooral niet met het feit, dat 
zowel het ten val brengen van het l1nkse 
kabinet-Oe Meester, als de formatie van een 
nieuw kabinet, vrijwel volledig buiten hem om 
geschiedde. Het hele gebeuren was een 
ontgoocheling, mede doordat zijn vriend 
ldenburg, zonder hem te raadplegen, tot dit 
kabinet toe wilde treden. Een op 22 maart 
1908 gedateerde brief aan ldenburg laat zijn 
gevoelens hierover zien: 'zelf sta ik nu buiten 
alles en van allen kant oordeelt men nu, dat 
ik heb afgedaan en dat de uitslag der stem
bus van 1905 nu door de anti-revolutionaire 
club zelf bevestigd is. Oat hierin persoonlijk 
iets hards ligt, ontken ik niet. Na de wijze 
waarop ik in 1905 voor schelm ben wegge
jaagd, had 1k in stilte gehoopt op een rehabi
litatie. In plaats h1ervan krijg ik nu een duw te 
meer naar onder. Toch heb ik dit pijnlijke 
doorworsteld en aanvaard. De eenige vraag, 
die nu blijft is: of de zaak des Heeren er niet 
onder l1jden zal, en al mijn pogen en zin zal er 
op gencht blijven dat te helpen voorkomen. 
Een ding hoop ik maar, en dat is, dat uw 
zitting nemen in dit Kabinet geen stoornis zal 
brengen in de vriendschap, die ons zo geluk
kig verbond, en toch voel ik zoo diep de 
moeilijkheden, waarin Ge als vanzelf geraken 
zult. Die aan board is, moet mee'. 
ldenburg had deze reactie niet verwacht. De 
berichten die hij tijdens het verblijf in Surina
me kreeg, hadden hem de indruk gegeven 
dat de anti-revolutionaire Kamerfractie en 
Kuyper een lijn trokken. Hij begreep echter
zo blijkt uit de brief van 31 maart 1908 aan 
Kuyper - dat door de gebeurtenissen rond 
de kabinetsformatie de vriendschap met 
Kuyper op het spel was komen te staan en 
hij reageerde daarom 1n een ontroerende en 
met veel begrip voor de situatie van Kuyper 
geschreven brief, waarin hij trachtte z1jn toe
treden tot het kabinet te verklaren. 

Formatie kabinet-Heemskerk 
De formatie van het kabinet-Heemskerk 
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roept een groot aantal vragen op. De heren 
De Bruijn en Puchinger hebben dit onder
kend en citeren daarom rijkelijk, maar zeker 
niet overvloedig uit brieven die over of naar 
aanleiding van dit onderwerp geschreven 
zijn. Oat verschaft de lezer de mogelijkheid 
tot een eigen reconstructie van de gebeurte
nissen te komen. In dit verband is het op
merkelijk om te zien hoe Heemskerk en J.H. 
de Waal Malefijt ldenburg probeerden te 
strikken voor een ministerspost. De Waal 
Malefijt schreef op 22 januari 1908 aan 
Heemskerk, dat zijns inziens ldenburg twee 
bezwaren zou kunnen hebben tegen het 
aanvaarden van een ministerspost: 'Voor
eerst onbekendheid met pol. toestand al
daar en ten andere vrees om z1jn toekomst 
te bederven. Het eerste moet door U wor
den ondervangen. U moet hem telegraferen, 
dat rechterzijde een is, dat Lohman ook 
medewerkt (dat dr. K. in alles is gekend of 
iets dergelijks)'. Op 28 januari 1908 schreef 
Heemskerk aan De Waal Malefijt in een brief 
met het opschrift Geheim: 'U komt de mede
deling toe, dat ik hedenochtend een tele
gram ontving: 'lk aanvaard gaarne porte
feuille (get. 1.)'. Hoe dat in zijn werk is ge
gaan, misschien heb ik later wei eens gele
genheid u daarvan wat te vertellen. lk durf 
het niet te schrijven'. Wat was er dan wei 
gebeurd? Heemskerk had, vermoedelijk we
tend dat een appel van de Koningin grote 
indruk op ldenburg zou maken, zo niet van 
doorslaggevende beteken1s zou zijn, de Ko
ningin bewogen een ernstig beroep op lden
burg te doen tot het kabinet toe te treden. 

Bloeitijd 
Kort na zijn aankomst vanuit Suriname in 
Nederland (9 mei 1908) legde ldenburg een 
bezoek bij de familie Kuyper af, waarover hij 
na afloop aan zijn echtgenote schreef (15 
mei 1908) dat het hem was meegevallen. 
Aileen het herstel van zijn relatie met Kuyper 
bevredigde hem echter niet; hij wilde ook de 
relatie tussen Kuyper en Heemskerk verbe
teren. Een belangrijk deel van de briefwisse
ling in 1908 en 1909 gaat over deze kwestie. 
ldenburg deed zijn best de achtergronden 
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van de vertroebelde verhouding te achterha
len en tot een voor beide heren bevredigen
de oplossing te komen. 
De bloeitijd van de briefwisseling was de 
periode, dat ldenburg gouvemeur-generaal 
van Nederlands-lndie was. Als zodanig werd 
hij benoemd op 20 augustus 1909. Van
wege het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog heeft hij d1t ambt tot 21 maart 1916 
moeten vervullen. 
Uit de brieven die gedurende deze periode 
geschreven zijn, valt af te leiden dat ldenburg 
zich makkelijker uitsprak over zaken, waar
van hij wist dat Kuyper een andere mening 
had. Hij wist dit echter altijd op een zodanig 
niet-kwetsende wijze te verwoorden, dat 
Kuyper dit accepteerde. 
ldenburg verzette zich vooral tegen Kuypers 
polemiek met een aantal jonge, door Kuyper 
als een bedreiging van z1jn leiderschap van 
de partij beschouwde, intellectuelen. Deze 
polemiek begon met een aantal driestarren 
(redactioneel commentaar in De Standaard), 
waarin hij zijn bezwaren tegen de totstand
koming van het kabinet-Heemskerk nog 
eens op een nj zette. Hij stelde dat de partij 
tot dat tijdstip eensgezind was geweest, 
maar dat daarna het verval was begonnen. 
ldenburg schreef op 2 september 1915 aan 
Kuyper, dat d1ens gezag door de publikat1es 
bevestigd zou worden, maar hij had wei 
veroorzaakt dat enkele van de bekwaam
sten van het toch al niet grote intellectuele 
gedeelte van de partij zich voor het hoofd 
gestoten voelden. 
In reactie op de driestarren van Kuyper pu
bliceerde Heemskerk 1n 1915 zijn brochure: 
'Een woord over de genummerde driestar
ren van dr. Kuyper'. Kuyper meende dlt niet 
over zijn kant te moeten Iaten gaan en liet de 
reeks driestarren in een aparte brochure uit
geven. Ten dele als reactie h1erop verscheen 
een brochure van A Anema, H. Bavinck, 
P.A. Diepenhorst, Th. Heemskerk en S. de 
Vnes get1teld 'Leider en Ieiding in de A.RP.', 
wRann de schrijvers een aantal bezwaren 
opsomden tegen Kuypers leiderschap. 
ldenburg wilde geen partij kiezen in dit con
flict, hoewel hiJ begrip voor het standpunt 
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van de jongeren had. Aan zijn echtgenote 
schreef hij, dat hij nooit openlijk tegen Kuy
per positie zou nemen, omdat de christenen 
in Nederland aan hem een dragelijke positie 
te danken hadden 'aan hem danken we dat 
de ondragelijke hatelijke overheersching van 
de liberalen die ik in mijn jongen tijd heb 
ondervonden is gebroken' (4 augustus 
1915). Maar evenals de JOngeren had hij een 
open oog voor Kuypers gebreken, zoals 
blijkt uit de volgende passage: 'l<uyper trekt 
zich alles persoonlijk aan. Wie het niet met 
hem eens is, keert zich tegen hem; wie 
bezwaren heeft tegen organisatie of Ieiding 
van de a.r. -partij, wil hem weg hebben;- wie 
hem niet achtema loopen wenden zich van 
hem af en krenkt hem persoonlijk. Het is 
zo6: Kuyper is Gods instrument, wie zich 
tegen dat instrument keert, staat niet recht 
voor God' (aan zijn echtgenote, 23 januari 
1916). 

Tot slot 
Men moet de neiging onderdrukken om niet 
te blijven citeren uit dit schitterende boek
werk, dat zo veel waardevolle informatie be
vat en een heel goed inzicht verschaft in de 
karakters van twee van de prominentste 
voormannen van de ARP. 
Wanneer ldenburg in 1916 naar Nederland 
terugkeert, komt er een e1nde aan de gere
gelde briefwisseling tussen beide heren. Tot 
de dood van Kuyper is men echter buiten de 
andere onderlinge contacten met elkaar blij
ven schnjven. Voorzover bewaard gebleven 
zijn ook deze brieven in het boek terug te 
vinden. 
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Commentaar uit het 

Wetenschappe/ijk lnstituut 

Wiemetwie? 

Verkiezingsuitslagen beperken in hoge mate 
de partnerkeuze bij coalitievorming. In de 
eerste plaats maken die uitslagen de vor
ming van een meerderheidsregering door 
een partij onmogelijk. Men moet dus keuzen 
doen. Leuk is dat meestal niet, want coali
tievorming betekent conflictstof inbouwen. 
Soms zelfs veel conflictstof, of we het willen 
of niet. 
Een loutere machtskwestie is coalitievor
ming gelukkig niet. Althans als er nog wat te 
kiezen is. In dat laatste geval geven de pro
grams van potentiele coalitiegenoten enig 
houvast voor het maken van keuzen. 
Vijf jaar geleden werd in CDV 11 al aange
toond dat het denken in termen van links, 
rechts en midden niet meer voldoet. Toen 
was er al sprake van een groeiende beteke
nis van andere tegenstellingen zoals die tus
sen christelijk en humanistisch. Vandaag de 
dag is dat velen duidelijker geworden. De 
uitspraken van de heer Den Uyl voor het 
IKON over christenen en christelijke theolo
gie zijn geen verrassing voor al diegenen die 
weten hoezeer wordt uitgezien naar een co-
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alitie zonder 'kerkelijken'. In zo'n coalitie 
zouden heel wat vraagstukken anders gere
geld kunnen worden dan in een combinatie 
met het CDA. Terecht merkt het D'66-pro
gram op dat liberalisme versus socialisme 
een valse en onvruchtbare tegenstelling is 
omdat deze stromingen verwante denkwe
relden vertege.nwoordigen. 

Wat zijn de politieke feiten van vandaag? 
Welke combinaties bieden de beste moge
lijkheden voor een maatschappijver
nieuwend beleid zoals dat sinds een aantal 
jaren door het CDA wordt geformuleerd? Die 
vraag wordt in de eerste plaats bepaald door 
de opvatting van partijen over de verzor
gingsstaat, de rol van de georganiseerde 
samenleving en de gewenste veranderingen 
in hun onderlinge verhouding. 21 

1) A.M Oostlander, 'Links-rechts. ondersteboven'; Christen 
Democratische Verkenningen, nr. 3, 1981, pag. 182-195. 

2) Verkiez1ngsprograms 1986 van CDA, WD, PvdA en 0'66 
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Visies op de verzorgingsstaat 
Negatieve opmerkingen over de verzor
gingsstaat treffen we het meest bij de WD. 
De verzorgingsstaat komt niet overeen met 
wat 'ons (de WD) voor ogen staat'. De WD 
wil geen staat als alverzekeraar van risico's. 
Meer vrijheid is nodig, vooral voor individuen 
en voor economisch-commerciele machten 
D'66 signaleert dat de verzorgingsstaat he
laas niet bestand bleek tegen slecht weer. 
De overheid bestuurde op den duur bijna de 
hele samenleving. Daarom moet meer ac
cent worden gelegd op de individuen. 
Het CDA acht zich een van de bouwers van 
de verzorgingsstaat. Daarin is veel goeds 
gerealiseerd, hoewel er teveel verantwoor
delijkheden naar de overheid zijn geschoven. 
De verzorgingsstaat is daardoor uit zijn 
krachten gegroeid. Het CDA voert nu geen 
pleidooi voor 'individuen' of commercie 
maar voor een verzorgingsmaatschappij 
waarin allerlei niet-politieke verbanden hun 
taak weer zien en opnemen. 
De PvdA komt niet verder dan een verdedi
ging van de sociale rechtsstaat tegen aan
tasting van rechten en tegen het opdoemen 
van een oud-liberaal vrij spel van maat
schappelijke krachten. De problemen van de 
verzorgingsstaat wil de PvdA te lijf door te 
zoeken naar meer instrumenten voor de 
overheid om de marktsector te be'fnvloe
den, met name waar het de bestrijding van 
het pijnlijkste symptoom van de politieke 
misgroei, de werkloosheid, betreft. Wie des
tijds hoopvol naar de inbreng van de Wiardi 
Beckmanstichting31 uitkeek kan niet anders 
dan teleurgesteld zijn door de kennelijke 
overwinning van de ouderwetse krachten 
rond Den Uyl. Jammer, heel jammer! De 
PvdA heeft zich daardoor ook internationaal 
ge·l·soleerd ten opzichte van vernieuwende 
gedachten zoals die in de Franse sociaal
democratie worden aangetroffen. Zelfs Sov
jet-ideologen schrijven vandaag de dag met 
instemming over de publikaties van o.a. Ro
sanvallon inzake de rol van niet-overheids
verbanden van burgers gericht op de behar
tiging van bepaalde maatschappelijke 
taken. 41 

Chnsten Democratlsche Verkenningen 5/86 

Wie eenmaal heeft ingezien dat de proble
men van de sociale rechtsstaat juist veroor
zaakt zijn door de politieke cultuur van het 
afschuiven van taken naar de overheden en 
de ontmanteling van het 'sociale midden
veld' van al of niet ge'fnspireerde organisa
ties, die schijnt slechts steun te kunnen vin
den bij de WD. Maar die vervalt weer in de 
fout van de commercialisering en het indivi
dualisme. 
Het kleine D'66 is voor het CDA helemaal 
geen bondgenoot vanwege zijn consequen
te afkeer van de 'traditionele gezagsstructu
ren' en de 'verzuiling'. Daarmee is zo onge
veer de hele georganiseerde samenleving 
afgewezen behoudens die instelling waarop 
het 'voor aile gezindten' van toepassing is. 
Te weten verenigingen voor milieu- en na
tuurbehoud en wellicht ook het geleidehon
denfonds. 

lndividualisme of sociale organisaties? 
Met de twee grote concurrerende partijen en 
het vaak als eventuele coalitiepartij genoem
de D'66, bestaan dus grote problemen ter
wijl ook onderling die drie onverzoenbaar 
schijnen wat betreft hun visie op de rol van 
de staat. 
Gegeven deze feiten dienen we niet te vol
staan met het aangeven van de diepe kloven 
die ons scheiden. Het blijft nl. interessant om 
de graden van onderlinge vervreemding vast 
te stellen. Worden maatschappelijke verban
den uberhaupt gewaardeerd, zo ja, welke en 
in hoeverre. Het is duidelijk dat D'66 bijvoor
beeld de meest principiele pleitbezorger is 
van het individualisme en het non-engage
ment. Organisaties die verankerd zijn in le
vensbeschouwelijke en religieuze motieven 
staan hem tegen. De aanvaarding van nor
menstelsels welke door deze verbanden, 
maar bijvoorbeeld ook door gezinnen, wor-

3) P Kalma, De illusie van de democrat!sche staat, Wiardi 
Beckmanstichting, Kluwer, 1982. 

4) Prof. dr. A Wolkov: 'Socialistisch zelfbestuur van de 
bevolking'; lnformatiebulletin (Weekblad van de Ambas
sade van de USSR in Nederland), 12 april 1986. 
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den overgedragen, wordt als een aanslag op 
de individuele vrijheid ervaren. Vandaar dat 
de betekenis van de godsdienst in de 
schoolopvoeding en -opleiding niet wordt 
genoemd. Veeleer sluit 0'66 aan bij de feite
lijke secularisatie en daardoor biJ de tendens 
om het levensbeschouwelijke aanbod, zover 
als binnen onze democratische verhoudin
gen maar mogelijk is, in te perken. Vandaar 
dat de politiek of sociaal-filosofisch gekleur-

' De werkelijkheid van het 
menselijk bestaan ver
draagt geen consequent 
individualisme en de WD 
heeft dat feit verwerkt. ' 

de vakbeweging nauwelijks wordt vermeld 
en de nadruk valt op participatie van werk
nemers binnen de onderneming. 
Ten aanzien van de media wordt gesproken 
van een zinloos bolwerk van geprofileerde 
omroepen. In de volkshuisvesting komen ai
leen gemeentelijke woningbedrijven en de 
bewoners zelf aan de orde, de woningbouw
corporaties niet. 
lndiv1dualisering in de sociale zekerheid en 
het belastingstelsel wordt, zelfs nauwelijks 
geclausuleerd, bepleit. lndividueel zelfbe
schikkingsrecht is richtsnoer voor het eutha
nasiebeleid. Euthanasie moet mogelijk zijn 
voor 'wie de wens daartoe te kennen heeft 
gegeven'. Oat is als het ware een radicaal 
vervolg op de verruiming die de 0'66-fractie 
in de Tweede Kamer heeft voorgesteld. Alles 
staat onder de leuze dat respect voor het 
individu en diens mening steeds voorop 
moet staan. Kortom: qua mentaliteit staat 
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0'66 zeer ver van ons af en men zal zich 
bepaald enkele malen moeten bedenken al
vorens voor die partij een plaats in een coali
tie in te ruimen. 

Wat betreft het individualisme heeft de WD 
ook een bepaalde traditie hoog te houden. 
Deze partij heeft echter meer van politieke 
ervaringen kunnen leren. De werkelijkheid 
van het menselijk bestaan verdraagt geen 
consequent individualisme en de WD heeft 
dat feit verwerkt. Daarom spreken de libera
len veel voorzichtiger over euthanasie; maar 
vooral ook vager. Zorgvuldigheid wordt be
pleit en men moet 'mede rekening houden 
met het zelfbeschikkingsrecht'. Wat betreft 
de individualisering wordt in de sociale ze
kerheid doorvoering van het equivalentiebe
ginsel voorgestaan, wat neerkomt op een 
individuele verzekering. Solidariteitselemen
ten worden zowel door de WD als 0'66 in 
deze sector niet zo hoog aangeslagen. De 
belastingwetgeving ligt vooral onder kritiek 
vanwege de tweeverdienersmaatregel. De 
individualisering klinkt bij de WD minder ra
dicaal. De houding van de WD ten opzichte 
van de georganiseerde samenleving wordt 
niet zozeer bepaald door een pro-seculari
satiehouding, maar veeleer door een ex
treem bedrijfsmatig, commercialistisch den
ken. De bedrijfsmatige aanpak moet de le
vensbeschouwelijk-religieus gefundeerde 
vervangen. Dit wordt echter in minder nega
tief klinkende formules verpakt. Een uitzon
dering vormt het WD-voorstel voor de op
richting van een Nationale Educatieve Raad, 
waann de sociale partners en de 'direct 
belanghebbenden' vertegenwoordigd zijn. 
Deze Raad moet de huidige adviesorganen, 
waar de geprofileerde organisaties van be
sturen een grote plaats innemen, vervangen. 
Dit is een goed voorbeeld van de wijze waar
op een eenzijdig sociaal-econom1sche be
nadering de geschakeerdheid van visies in 
de samenleving kan bedreigen. Commer
ciele media (tenminste 1 tv-net), commercia
lisering in het hoger onderwijs, bedrijfsmatig 
functionerende overheidsdiensten, bedrijfs
matig gevormde instellingen voor de volks-
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gezondheid. Kortom de Firma Nederland. 
Zeltredzaamheid, eigen 'verantwoordelijk
heid', vrijheid. Een commerciele en tamelijk 
sterk op het individu gerichte aanpak, dat 
zijn de trefwoorden van de WD. 
Deze benadering laat echter meer ruimte 
voor een sociale organisatiestructuur met 
een grote mate van autonome bevoegdheid 
dan die van D'66. Opvallend is de eis om het 
openbaar Hoger Onderwijs eenzelfde speel
ruimte te bieden als het bijzondere, met na
tuurlijk de daarbij passende bestuursstruc
tuur. Ook elders in het onderwijs is bevoegd
heidsverruiming bij de WD aan de orde. De 
volksgezondheid moet een kwestie van par
ticulier initiatief blijven, evenals kinderopvang, 
sport etc. 
De WD steunt de verruiming van de rol van 
de sociale partners zoals die door 
overdracht van het stelsel van sociale zeker
heid tot stand zal komen. Ook in andere 
opzichten worden de vakbonden en werk
geversorganisaties in de hun toekomende 
bevoegdheden gerespecteerd. 
Het valt niet te ontkennen dat de WD, naar
mate meer afstand van het individualisme 
genomen wordt, voor het CDA een betere 
kandidaat is voor samenwerking in coali
tieverband. Liberalen zullen het trouwens 
moeilijk vinden om openlijk de religieuze mo
tieven van anderen met pol1tieke mddelen te 
bestrijden. 

De PvdA is uiteraard van oorsprong geen 
individualistische stroming. Toch is in die 
kring ook de druk van het modieuze indivi
dualiseringsstreven merkbaar. De program
schrijvers hebben zich die van het lijf kunnen 
houden door het voornemen om de juridi
sche en financiele (dus niet de sociale!) ge
volgen te onderzoeken van een consequen
te individuele behandeling van de burgers. 
Grappig is de PvdA-constatering dat er een 
drang is naar economische zelfstandigheid 
'bij mannen en ook bij vrouwen'. Van het 
eerste moeten we m.i. ten bate van de 
emancipatie van vrouwen af te zien komen 
(het gezinsinkomen is bijvoorbeeld geen in
dividueel eigendom van de 'kostwinner' die 
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zodoende 'economisch zelfstandig' zou zijn. 
Neen, op dat inkomen moeten beide part
ners gelijke rechten krijgen) en het tweede is 
een dwaalweg die de vrouwen nog verder in 
de problemen brengt. De PvdA pleit zoge
naamd voor individualisering in de belasting
heffing maar vult dat begrip volstrekt onor
thodox in door aile mogeliJke sociale facto
ren die de draagkracht bepalen erbij in reke
ning te brengen. Veel verbale lippendienst 
dus aan een anti-sociaal-democratisch con
cept, maar tegelijkertijd waarschuwt de 
PvdA dat 'de westerse democratie bedreigd 
wordt door het uiteenvallen van maatschap
pelijke solidariteit'. Als concreet voorbeeld 
van de spanning die ten aanzien van dit 
thema in het PvdA-denken bestaat, kan 
weer naar de voorstellen aangaande eutha
nasie worden verwezen. Het uitdrukkelijk 
verzoek, de ongeneeslijkheid, collegiale toet
sing, controleerbaarheid, zorgvuldigheid en 
nadere bezinning met name inzake de pro
blematiek van de comateuze patient is ge
wenst, aldus de PvdA. 
Bij de PvdA treffen we ook wei waardering 
aan voor de geestelijke pluriformiteit van de 
samenleving. Het mediabeleid bezwijkt 
vooralsnog niet voor de commerciele verlei
ding. Wei is de nadruk op de van overheids
wege opgelegde algemeenheid te bespeu
ren in het ple1dOo1 voor een 1nvloedrijker 
NOS. Verder ziet de PvdA de woningbouw
corporaties wei staan (naast de gemeentelij
ke woningbedrijven). De PvdA is echter 
openlijker anti-christelijke organisaties, het
geen uitkomt in de voorkeur voor openbaar 
onderwijs, zelfs als dat ten koste gaat van 
het bijzonder onderwijs. Maatschappelijke 
organisaties moeten aan een specifiek type 
democratisering beantwoorden: de zeggen
schap dient in de eerste en tweede plaats te 
berusten bij hen die van die organisaties 
profiteren (de clienten) en bij het personeel. 
In de derde plaats komen de al of niet le-

5) Bram Peper, Vormgev1ng van Welzijnsbeleld. Boom, 
Meppel, 1972 
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vensbeschouwelijke besturen pas. Uit wordt 
in de PvdA gezien als een beproefd wapen 
tegen 'het confessional is me'. De eertijds als 
partij-ideoloog fungerende Bram Peper heeft 
dat jaren geleden al openhartig uiteen
gezet.51 
Voor hervorming van de verzorgingsstaat is 
helaas bij de PvdA weinig aanknopingspunt 
te vinden. Structuurwijziging moet, aldus de 
PvdA, hoofdzakelijk door decentralisatie bin
nen de overheden worden bereikt. In tweede 
instantie \'Iorden maatschappelijke organi
saties als motoren van de samenleving ge
waardeerd. Toch blijkt dat niet erg veel voor 
te stellen. In het onderwijs is erg weinig 
sprake van verru'1m·1ng van bevoegdheden; 
gemeentelijke woningbedrijven moeten te
gen woningbouwcorporaties worden be
schermd. De overheid staat geen mandaat 
af aan de sociale partners. Zelfs geleide 
inkomenspolitiek wordt niet uitgesloten. Ja, 
de oude wens om aile inkomens politiek te 
beheersen leeft nog sterk. De problemen 
van de verzorgingsstaat worden bestreden 
met nog meer beleidsinstrumenten voor de 
overheid, nog meer voorrang voor de politiek 
ten koste van de bevoegdheden van de 
georganiseerde samenleving. De nieuwere 
gedachten zoals die o.a. via de Wiardi Beck
man Stichting werden geuit slaan niet aan. 
Als dat anders zou zijn dan kon de PvdA 
worden gezien als de beste coalitiekandi
daat voor het CDA De ouderwetsen hebben 
echter voorlopig gewonnen. Daardoor heeft 
de PvdA onze voorkeur niet. 

Vergelijking op specifieke punten 
De vergelijking op structurele kwesties aan
gaande de hervorming van de verzorgings
staat valt, zolang de vernieuwers in de PvdA 
nog overschreeuwd worden, uit in het voor
deel van de WD. D'66 is m.i. hekkesluiter 
vanwege de volstrekt andere visie op de 
mens en op de betekenis van de geestelijke 
verscheidenheid in ons volk. Voorts is deze 
partij soms nog etatistischer dan de PvdA 
Wie naar de op kortere termijn spelende 
vraagstukken betreffende het defensiebe
leid, de 1nvoering van het herziene stelsel van 
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sociale zekerheid en enkele andere punten 
ziet, komt tot een iets ander oordeel. 
D'66 staat in zijn defensiebeleid heel dicht bij 
het CDA, terwijl WD en PvdA daar op ver
schillende wijzen van afwijken. Bij de PvdA 
ligt er zelfs een ononderhandelbaar punt 
inzake de kruisvluchtwapens. Over het soci
ale-zekerheidsstelsel zijn WD en CDA het 
eens geworden. D'66 wijkt daar enigszins 
van af, maar is in elk geval niet zo negatief als 
de PvdA Het economisch herstelbeleid gaat 
bij D'66 met ongeveer even grote bezuinigin
gen op de overheid gepaard als bij het CDA 
Weer liggen WD en PvdA hier ter weerszij
den van onze opvatting. Eenzelfde indeling 
past op de voorstellen betreffende de over
heidsinvesteringen. De PvdA schijnt nog 
steeds te neigen naar het ouderwetse injec
tiebeleid, waar Mitterand destijds zo onge
lukkig mee terecht kwam. Europese coordi
natie wordt echter gelukkig door aile vier 
behandelde partijen bepleit. Het ATV-beleid 
is bij D'66 in paniekvoetbal ontaard. Hier 
moet wetgeving uitkomst bieden want de 
nadruk op de rol van de sociale partners 
werkt volgens D'66 niet: 'dat kan zo niet'. 
Het D'66-program, dat tegelijkertijd onbe
kommerd pleit voor gedifferentieerde toe
passing per bedrijfstak en per onderneming, 
wekt aileen maar verbazing. Wat voor wet
geving zou dat wei moeten zijn. Het CDA 
beklemtoont de bevoegdheden van sociale 
partners hier, evenals elders, het meest. De 
WD sluit zich daarbij aan. 
Concluderend kan worden gesteld dat D'66 
op enkele punten (defensie en sommige so
ciaal-economische vragen) een aanvaardba
re coalitiepartner zou kunnen zijn. Maar men 
moet de politiek positieve bijdrage, zeker op 
langere termijn, van D'66 niet overschatten. 
Dit is bij lange na niet de vanzelfsprekende 
medestander die als een inhoudelijke ver
sterking van een coalitie zou kunnen worden 
opgevat. 

Wie met wie? 
Als de vernieuwers in de PvdA het alsnog 
zouden winnen, dan zou samenwerking met 
die partij het meest voor de hand liggen. Nu 
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dat niet zo is moet de WD, mede op grond 
van de nodige continul'teit in het beleid, de 
voorkeur hebben. Deelname van 0'66 moet 
in aile gevallen als een noodoplossing of als 
een nauwelijks gewenste overbodigheid 
worden opgevat. 

Aan het begin van dit artikel stelden we 
reeds dat inhoudelijke kwesties niet de hele 
formatie bepalen. De onderhandelaars en de 

' Deelname van 0'66 moet in 
aile gevallen als een 
noodoplossing worden 
opgevat. ' 
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fraGties hebben hun eigen verantwoordelijk
heden en hun extra motieven om tot bepaal
de oplossingen te komen. Voor het CDA, zijn 
leden en zijn kiezers is het echter van be lang 
om te weten waar inhoudelijk de verbin
dingslijnen wei of niet liggen. En tevens is 
een politiek perspectief dat op de langere 
termijn de fronten kan wijzigen noodzakelijk. 
Principieel zijn wij aan n1emand gebonden en 
niemand is dat aan ons. Maar wat dat laatste 
betreft: een coalitie op basis van afkeer van 
'de kerkelijken' is voorlopig voor geen van de 
partijen interessant genoeg. 

A.M.O. 
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Leren om te Ieven 

'Leren om te Ieven' is de titel van Cahier 46 van de Unie 
'School en Evangelie'. De auteur is ds. Ype Schaaf. Het 
cahier (160 bladzijden) werd in september 1985 door Kok, 
Kampen uitgegeven en kost f 19, 90. Dit boek wordt 
besproken door drs. J. C. van Bruggen, directeur 
Leerplanzaken van de Stichting voor de 
Leerplanontwikkeling te Enschede. 

Westerse kennis, wetenschap en technolo
gie kunnen worden getypeerd als het onech
te en ongehoorzame kind van het Christen
dom. Oat is de centrale stelling van Schaaf. 
Oat kind is a-religieus, in veel opzichten zelfs 
anti-religieus, geworden in de loop van de 
historische ontwikkeling. De ondertitel geeft 
dan ook uitstekend het onderwerp van het 
boek aan: 'Over (westerse) kennis en (chris
telijk) onderw1js in de (derde) we reid.' De 
auteur schildert met forse lijnen - en gelar
deerd met tal van literatuurverwijzingen, cita
ten en 'petite histoires'- deze ontwikkeling 
en geeft in die beschrijving blijk van een 
grote belezenheid over de andere wereld
godsdiensten en de geschiedenis van mis
sie zending, kolonisatie en dekolonisatie. Hij 
put uit een rijke ervaring in vooral West
Afrika. Aileen al vanwege het knappe, pano
ramische en zeer leesbare overzicht in de 
eerste negen hoofdstukken is het boek zeer 
aan te bevelen. 

De zorg van de auteur wordt steeds preg-

226 

nanter geformuleerd. Vragen, die hij steeds 
weer stelt zijn: 
- is chnstelijk onderwijs in de derde wereld 

niet veel te eng verbonden met de vves
terse manier van rationeel denken en Ult
buitend handelen? 
is het niet veel te eng verbonden met 
kerkelijke kolonialisatie en elitevorming? 
bereidt het dus niet veel te veel voor op 
een manier van leren en Ieven, die jonge 
mensen in Afrika en elders uitdrijft naar 
materialistische a-religiositeit? Werkt het 
niet ontwortelend? Moeten mensen 'daar' 
dezelfde fouten maken die we 'hier' heb
ben gemaakt? 

'Eigenlands' 
In de laatste hoofdstukken stelt Schaaf -
opnieuw breed illustrerend - dat 'overal 
waar geen intensieve ontmoeting plaatsvindt 
tussen het Evangelie en een eigenlandse 
(een typisch Schaafs woord! JvB) samenle
ving Kerk en Christendom de strijd verliezen' 
(biz. 135). En dan wordt het betoog ook 
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algemener, omdat Schaaf vragen stelt die 
ook hier steeds nijpender worden en, ook in 
de vormgeving van christelijk onderwijs. 
Zoals: 
- waar ligt zonde en waar ligt bevrijding in 

de bevrijdingsbewegingen en emancipa
tiebewegingen? 

- hoe een politiek en onderwijskundig even
wicht te vinden tussen individualisering 
(een karaktertrek van het onechte kind) en 
gemeenschap in christelijke zin? 

- hoe te Ieven met zure regen, ontbossing, 
woestijnvorming, economische uitbuiting 
zonder al te veel welvaart prijs te geven? 

Het laatste hoofdstukje proclameert dat 
christelijk onderwijs bevrijding moet uitspel
len. In een eigenlandse school moeten de 
mensen daarginds zelf bepalen wat de in
houd van het onderwijs moet zijn (biz. 146); 
niet de overheid, niet de kerk, niet de wester-
se kapitaalverschaffers ..... . 

Het boek bevat een massa prikkelende vra
gen; opent de ogen voor problemen in de 
derde wereld in relatie tot het westen en het 
Christendom ...... , maar geeft geen uitwer
king aan de stelling in het laatste hoofdstuk. 
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Na lezing legde ik het wat onbevredigd opzij. 
De onrust, de zorg die velen in en rond het 
christelijk onderwijs in Nederland hebben 
(Leeft het nog echt? Is het niet te aange
past?) wordt door Schaaf aangescherpt. Zijn 
boek zet zeker aan het denken en bidden! 
Maar het geeft weinig richting daaraan. Wat 
zouden de kinderen dan hier en ook daar 
moeten leren? En hoe? En is verwerving van 
westerse kennis hier en ook daar op zichzelf 
verkeerd? Is Schaaf niet al te pessimistisch 
over de 'zegeningen van cultuur en tech
niek'? Kunnen christenen hier en ook daar 
dan eigenlijk aileen maar in een kleinschalige 
dorpssamenleving Ieven? 
Maar: voor wie zijn of haar kwade geweten 
wil scherpen - en en passant veel wetens
waardigs wil lezen - is het boekje van ds. 
Schaaf een goed leermiddel! 
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Mag Marie wijzer 
blijven? 

drs. J.W.A. van Dijk 

'Mijn generatlegenoten en ik zijn uniek in de 
geschiedenis omdat we de eersten zijn die, 
veeleer dan kinderen van onze ouders, kin
deren zljn van de verzorgingsstaat. We ver
keren in een merkwaardige oedipale s1tuatie. 
In zekere zin zijn we te vondeling gelegd op 
de stoep van de staat, die Je je in dit verband 
moet voorstellen als een immens weeshuis. 
Onze vader is een collectieve vader, met wie 
we ons niet kunnen vereenzelvigen. Te mid
den van het gekrakeel van verwanten z1jn we 
sans famille - een pathetisch en komsch 
gezichtl 
Mijn generatie heeft zich voor een groot deel 
geemancipeerd van het milieu waaruit ze 
voortkomt, niet zozeer door de eerzucht van 
haar biologische ouders, maar door de gul
heid van het naoorlogse Nederland. Er is 
geen band met een levende traditie. Oat 
gevoel van 'helemaal aileen opnieuw moeten 
beginnen', dat verweesde gevoel.' 

Aldus Frans Kellendonk, een van de jongere 
Nederlandse schrijvers. De opvoedingssitu
atie van jongeren is in de afgelopen twintig 
jaren ingrljpend gewijzigd. Te denken valt 
aan veranderingen in grootte en samenstel
ling van de primaire opvoedingskaders, an
dere opvattingen over huwelijk, gezin, sexua-
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liteit, opvoeding, ouder/kind-relaties en der
gelijke. De huidige generatie JOngeren heeft 
zelfs een kans van 1 op 5 om geconfron
teerd te worden met een verbroken band 
tussen de ouders; 1 op de 3 huwelijken 
wordt door echtscheiding ontbonden. De 
levenshoud1ng en identificatiemogelijkheden 
van jongeren worden daardoor aanzienlijk 
bei'nvloed. 
Voor veel meisjes is het minder vanzelfspre
kend geworden dat zij tradit1onele vrouwen
rollen gaan spelen. Het toekomstperspectief 
van een gezin wordt weliswaar niet terzijde 
geschoven, maar steeds m1nder exclus1ef als 
een eindstation in de levensloop beleefd. 
Jonge vrouwen trouwen in m1ndere mate of 
later. Deelname aan het onderwijs en op de 
arbe1dsmarkt wordt ook voor getrouwde 
vrouwen gelukkig niet meer als iets wezens
vreemds beoordeeld. Hoewel, ... de daaraan 
beleden lippendienst loopt nog dikwijls ver 
uiteen met de praktische mogeliJkheden d1e 
voor hen bestaan. En w1e die discmpantie 
constateert, hoort ook al snel dat 'het sys
teem' of 'de staat' of 'de politiek' gediskwali
ficeerd wordt. 
Hoe is de s1tuatie van meisjes en jonge 
vrouwen in bijvoorbeeld het onderwijs en op 
de arbeidsmarkP De onderwijsdeelname 
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van meisJeS is de laatste jaren aanz1enlijk 
toegenomen. Het aantal jaren dat men on
derwljs geniet bl1jft echter nog steeds achter 
bij de JOngens. Met de kwantitat1eve deelna
me aan het onderwiJS is nog lang niet alles 
gezegd. Want, meisjes kiezen nog steeds te 
vaak opleidingen die onder hun niveau lig
gen; 'pretpakketten' blijken aantrekkelijker 
dan natuurkunde of wiskunde. laat staan 
informatica. De beroepsonentatie van mels
jes en de daarop afgestelde schoolkeuze ligt 
veelal 1n de richt1ng van de kwartaire sector. 
Juist deze sector zal door noodzakeliJke om
bulgingen eerder in omvang afnemen dan 
groeien, terwijl de beroepenstructuur door 
de automatisering zodan1g zal veranderen 
dat jongens de meisjes zelfs u1t de traditio
nele vrouwenberoepen dreigen te ver
dnngen. 
Op de arbeidsmarkt is de beroepsbevolking 
tot 25 Jaar naar geslacht evenwicht1g opge
bouwd. Na die leeftiJd loopt de part1cipatie 
van vrouwen drast1sch terug. De gelijke par
t1c1patie van jongens en meiSJes b!ijkt echter 
geen gelijksoortige pos1tie in te houden 
me1sjes hebben over het algemeen banen 
met een iagere beloning, een slechtere 
rechtspos1t1e en minder promotieperspec
tleven. Ook worden ziJ b1j werkloosheid ge
confronteerd met een grotere kans op lang
dunger uitschakel1ng dan JOngens. De komst 
van het eerste kind is voor de meeste vrou
wen nog steeds een breuk met beroepsacti
viteiten. 
Deze feitelijke verschillen staan in schril con
trast met de formele garant1es op een gelijke 
behandeling van jongens en meisjes. Mane 
blijkt nog steeds een achterstand te hebben. 
Nu zal n1emand willen beweren dat de ver
schillen tussen de mannelijke en vrouwelijke 
deelnemers in onze samenleving berusten 
op de intrins1eke eigenschappen van de bei
de sexen. Veeleer zijn ziJ een gevolg van 
belangstelling, waardetoekenning en inge
schat nut van bepaalde leergebieden of be
roepsaspiratles. Z1jn dergelijke aspecten 
aangeboren? Of gaat het om houdingen en 
verwachtingen die gedurende de sociallsa
tieprocessen zijn overgedragen? 
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lndien dit laatste het geval IS, dan zal mis
schlen binnen een of twee generaties de 
sexe-gekleurde socialisatie een stuk minder 
geworden zijn. De rolidentificatie van meisjes 
met de aanwez1ge huismoeder wordt min
der, de onderwijsparticipatie neemt toe, het 
verzelfstandigingsproces start vroeger, de 
beroepsaspiraties groeien. Maar als deze 
tendens zich voortzet, nemen wij dan op de 
koop toe dat jongere mensen maar afzien 
van kinderen en kiezen voor een maat
schappelijke carnere? Is het echt nodig dat 
'de schepp1ng wordt gestaakt'? 
lk zou willen, dat wij ook in onze partij minder 
geemotioneerd en met meer gevoel voor 
nuance zouden gaan spreken over opvoe
dingsondersteunlng en de daarbij door aile 
betrokkenen te leveren inspanningen. Het 
heeft werkelijk n1ets met 'staatsopvoeding' 
te maken als we deze onderwerpen aansnij
den; zij die dit woord in de mond nemen zou 
men zeifs demagogie kunnen verwijten. 
Met het eenvoudig terugverwijzen van de 
zorg voor k1nderen naar de ouders doen wij 
de k1nderen zelfs onrecht; zij zullen het esta
fette-stokje straks van ons moeten overne
men en de rnaatschappelijke continU1teit 
moeten garanderen. Maar met het oproepen 
van 'de staat' als verzorger komen we ook 
nergens, ja, well1cht bij een nog groter wees
huis dan waarop Frans Kellendonk reeds 
wees. 
Om de analog1eredenering maar eens te 
gebru1ken: Voorzover ik weet is nog nooit 
een kleuter- of lagere school van de grond 
gekomen met een sirnpele fiscale aftrekpost 
voor de ouders van bezoekende kinderen. 
Met kinderopvang denken wij er echter wei 
op die rnan1er af te kunnen komen. Creatlvi
teit en inzet van het particul1er initiat1ef, ge
steund door infrastructurele overheidssteun 
op lokale n1veaus, Z1jn wiJ onze kinderen en 
onze vrouwen meer dan ooit verschuldigd. 
Brussel kan ons- indien we al te lang wach
ten - ook hier wei weer eens in gaan halen. 

Chnsten DernocratJsche Verkenn1ngen 6/86 

~ 
( 

l 

c 
z 
c 
s 
c 
'-

z 
lr 

Cl 



Nederlandse Anti lien 

De toekomst van de 
Nederlandse Anti lien 
prof. mr. W.C.L. van der Grinten 

De beslissing om de Nederlandse Anti/len te splitsen in 
Aruba en de overige eilanden is zeer te betreuren. Oit 
schrijft prof. Van der Grinten. Hij reageert op de column 
van mr. W F. de Gaay Fortman in het decembernummer 
van Christen Democratische Verkenningen. 

Prof. mr W C.L. van der Grinten 
(1913) is emeritus-hoogleraar aan de 
faculte1t der Rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universite1t te N1jmegen. 

Van der Grinten: een verdere opsplitsmg van de Anti/len 
zal moeten leiden tot het einde van de band met het 
Koninkrijk. In het naschrift volgen enkele kanttekeningen 
van mr. W F. de Gaay Fortman. 

In het decembernummer van Christen De
mocratische Verkenningen wijdt mr. W.F. De 
Gaay Fortman aandacht aan de Nederland
se Antillen onder het hoofd: Laat de Antillen 
met rust. Zijn beschouwingen prikkelen tot 
een zekere tegenspraak. 

1. De Nederlandse Antillen bestaan u1t een 
tweetal groepen van eilanden; drie zoge
naamde Benedenwindse eilanden en drie 
Bovenwindse eilanden. De eilandgroepen 
liggen honderden kilometers uit elkaar. Zij 
behoren allen tot de eilanden van het Caral·
bische gebied. Tussen de beide eilandgroe
pen ligt een groot aantal andere eilanden, 
deels onafhankelijk, deels Engels en Frans. 
Tussen de twee eilandgroepen bestaat geen 
'natuurlijk' verband. Oat zij tezamen als Ne
derlandse Antillen worden aangeduid vindt 
zijn oorzaak uitsluitend in de omstandigheid 
dat deze eilanden toevallig via de Westindi
sche Compagnie onder het gezag van de 
Staten Generaal van de Zeven Provincien 
zijn gekomen. 
In de negentiende eeuw werden de eilanden 
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van beide groepen onder een koloniaal be
stuur gebracht: Cura<;:ao en aanhorigheden 
vormden een Nederlandse kolonie. Deze ko
lonie is in onze eeuw omgezet in een staats
verband, de Nederlandse Antillen. De Neder
landse Antillen vormden tot 1 januari van dit 
jaar een staat, deel uitmakend van het Ko
ninkrijk der Nederlanden. Volkenrechtelijk 
zijn de Nederlandse Antillen niet een staat. 
Staatsrechtelijk kan wei van een staat wor
den gesproken. De Nederlandse Antillen zijn 
zelfstandig en in een hoge mate autonoom. 
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft geen 
zeggensmacht in interne Antilliaanse aange
legenheden. De verzorging van de buiten
landse betrekkingen en defensie zijn de be
langrijkste onderwerpen die aan het Konink
rijk zijn verbleven. De eilanden van de Neder
landse Antillen zijn kleine eilanden. Het 
grootste eiland is Curac;:ao met omstreeks 
150.000 inwoners. De totale bevolking van 
de drie Benedenwindse eilanden is ruim 
200.000. De Bovenwindse eilanden zijn nog 
veel kleiner. Het Nederlandse gedeelte van 
St. Maarten heeft omstreeks 20.000 inwo-
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ners. Saba en St. Eustatius hebben ieder 
minder dan 1 .500 inwoners. 
Het gehele inwonertal van de Nederlandse 
Antillen is kleiner dan dat van een grote 
Nederlandse gemeente. Steden komen in 
de Nederlandse Antillen niet voor. De woon
kernen bestaan uit wat wij in Nederland dor
pen en gehuchten zouden noemen. 

2. Per 1 januari 1986 is het staatsverband 
van de Nederlandse Antillen uiteengevallen 
in twee mini-staatjes, het land Aruba en het 
restant van de Nederlandse Antillen. De be
slissing om de reeds zeer kleine staat van de 
Nederlandse Antillen te splitsen in twee sta
ten, is m.i. zeer te betreuren. De splitsing 
heeft plaatsgevonden ol) aandrang van de 
toenmalige politieke Ieider van Aruba Betico 
Croes. Deze verzelfstandiging betekent een 
belangrijke desintegratie van de Nederland
se Antillen. 
Nederland heeft niet con amore medege
werkt aan deze desintegratie. Bezweken zijn 
regering en parlement voor de Arubaanse 
druk, waartegen Cura<;ao geen sterke te
gendruk gaf. Aan de afbraak van het Antilli
aanse staatsverband heeft Nederland echter 
een voorwaarde verbonden, het uittreden 
van Aruba uit het Koninkrijk per 1 januari 
1996. Deze voorwaarde is door de Antillen 
van de vijf en door Aruba aanvaard, zij het 
wat Aruba betreft met tegenzin. 
Naar mijn overtuiging heeft Nederland zeer 
terecht de eis gesteld dat het uittreden van 
Aruba uit het Antilliaanse staatsverband ver
dere consequenties behoort te hebben. Het 
- zelfstandige - land Aruba compliceert de 
verhoudingen in het Koninkrijk. Omdat de 
staat de Nederlandse Antillen zich niet ver
zette tegen de uittreding van Aruba waren er 
voor Nederland geen doorslaggevende re
denen om zich ten principale tegen deze 
uittreding te verzetten; het gevolg moet ech
ter wei zijn, dat ook de banden met het 
Koninkrijk worden beeindigd. Nederland had 
wellicht wijzer gedaan te stellen, dat er een 
onverbrekelijke samenhang is tussen de uit
treding uit de Nederlandse Antillen en uit het 
Koninkrijk en dat de slaking van de band met 
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de Nederlandse Antillen onmiddellijk zou 
medebrengen dat Aruba geen deel meer 
zou uitmaken van het Koninkrijk. Er zou dan 
een heel reele kans zijn geweest, dat Aruba 
in het staatsverband van de Nederlandse 
Antillen zou zijn gebleven. 
De beslissing is geweest, dat Aruba per 1 
januari 1996 ook volkenrechtelijk een staat 
zal zijn en Nederland vanaf die datum 
volkenrechtelijk geen verantwoordelijkheid 
voor Aruba meer zal dragen. In zijn column 
bepleit De Gaay Fortman om deze beslissing 
op losse schroeven te zetten en aan Aruba 
over te Iaten of het na 1 januari 1996 in het 
Koninkrijk wil blijven. Met een goed en con
sistent beleid is dit m.i. niet in overeenstem
ming. De beslissing is duidelijk bedoeld als 
een definitieve beslissing. Het is voor Aruba 
goed dat het weet waar het aan toe is; dit is 
ook het geval voor Nederland en voor de -
gemutileerde - staat van de Nederlandse 
Antillen. Het is m.i. voor aile betrokkenen van 
groot belang, dat de Nederlandse regering 
duidelijk laat weten, dat wordt vastgehouden 
aan de vastgelegde datum en dat geen Aru
baans referendum hierin verandering kan 
brengen. 

3. De Gaay Fortman betoogt nog, dat de 
einddatum van 1 januari 1996 in strijd zou 
zijn met artikel 1 van het Verdrag van New 
York inzake burgerrechten en politieke rech
ten. Zoals hiJ stelt, regelt dit artikel het zelfbe
schikkingsrecht van de volken. Hij wil uit dit 
artikel concluderen, dat een moederland niet 
zijnerzijds de bevoegdheid zou hebben de 
banden met een voormalige kolonie te ver
breken. Het behoeft nauwelijks betoog, dat 
deze conclusie onjuist is. Ook Nederland 
heeft het zelfgeschikkingsrecht, ook Neder
land heeft de bevoegdheid het rechtsver
band met de voormalige kolonie te bee'lndi
gen. De kwestie van eenzijdige opzeggings
bevoegdheid van Nederland speelt overi
gens bij Aruba niet; voor Aruba is de beeindi
ging in het statuut van let Koninkrijk met 
instemming van de partners neergelegd. 

4. De staat de Nederlandse Antillen bestaat 
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na 1 januan 1986 voort. Aangenomen wordt, 
dat er juridische identiteit is tussen de Antil
len van de zes en de huidige Antillen van de 
vijf. 
De Nederlandse Antillen nieuwe stijl vormen 
allerminst een hechte eenheid. Zoals hierbo
ven reeds opgemerkt is er geen natuurlijke 
verbondenheid van de twee groepen van 
eilanden waaruit de Nederlandse Anti lien be
staan en ook de onderlinge verbondenheid 
tussen de eilanden binnen de groep is niet 

' Het beeld van het bestuur 
op de Nederlandse Anti lien 
is vrij somber. ' 

groot. Van een echt nationaliteitsbesef is 
binnen de Nederlandse Antillen geen 
sprake. 
Een verdere desintegratie bedreigt het 
voortbestaan van de Nederlandse Antillen 
als een staatsverband. Cura<;:ao is verreweg 
het belangrijkste eiland. De bevolking van 
Cura<;:ao is ongeveer vijfmaal zo groot als die 
van de andere eilanden. Tot 1 januari was de 
samenstelling van het wetgevende lichaam, 
de Staten, aldus: 12 zetels Cura<;:ao, 8 zetels 
Aruba, 1 zetel Bonaire, 1 zetel Bovenwindse 
eilanden. Thans is de samenstelling: 14 ze
tels Cura<;:ao, 3 zetels Bonaire, 3 zetels St. 
Maarten, 1 zetel Saba, 1 zetel St. Eustatius. 
De Staten zijn in hun huidige samenstelling 
allerminst een democratische afspiegeling 
van de bevolking. Hierbij bedenke men, dat 
politieke partijvorming eilandsgewijze plaats
vindt. In feite zijn de kleine eilanden verre 
overbedeeld. De vroegere verdeling, 12 ze
tels Cura<;:ao, 2 zetels de kleine eilanden, 
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was een veel betere weerspiegeling van de 
getalsverhouding van de bevolking. 
De merkwaardige samenstelling van de Sta-. 
ten brengt mede, dat de kans groot is dat 
een kabinet weinig bestuurskracht heeft. In 
de huidige politieke constellatie gaan de po
litieke partijen op Cura<;:ao niet samen. Enige 
Cura<;:aose politieke partijen hebben een 
verbond gesloten met de 'vertegenwoordi
gers' van de kleine eilanden en tezamen een 
kabinet gevormd. De prijs hiervoor zullen zij 
hebben te betalen. De grootste Cura<;:aose 
partij is buiten spel gezet. lndien deze partij 
bij de eilandraadverkiezingen in 1987 de ab
solute meerderheid in Cura<;:ao behaalt, is te 
verwachten dat vele conflictsituaties zullen 
ontstaan. 
Het huidige kabinet belijdt dat het de be
stuursinrichting van de Nederlandse Antillen 
wil herstructureren. Voor herstructurering 
wordt wei gedacht aan uitholling van de 
bevoegdheden van de centrale overheid en 
grotere zeggensmacht van de eilandsbestu
ren. De bestuurskracht van de besturen van 
de kleine eilanden is echter slechts gering. 
Bij een herstructurering zou veeleer moeten 
worden gedacht aan een sterk centraal ge
zag met beperkte taken van de eilandsbe
sturen. Voor Cura<;:ao zou ideaal zijn, dat het 
landsbestuur tevens eilandsbestuur zou zijn 
en dat dus werd volstaan met een bestuurs
laag. Aan de bestuurskracht zou dit ten goe
de komen en het ambtelijk apparaat zou 
sterk kunnen worden verminderd. Politiek 
zal dat echter, vooral gelet op de samenstel
ling van de Staten, niet te verwezenlijken zijn. 
Het beeld van het bestuur op de Nederland
se Anti lien is vrij somber. De politieke partijen 
zijn sterk eilandgebonden. Besluitvaardig
heid ontbreekt. T ekenend is bijvoorbeeld dat 
niet aileen de begroting van 1986 nog niet in 
de Staten is behandeld, doch ook niet de 
begrotingen van 1984 en 1985. Het rege
ringsprogramrna van het huidige kabinet dat 
reeds enige maanden in functie is, is in 
maart ingediend. 
De Gaay Fortman schrijft in zijn column dat 
de verzwakte economische positie het on
vermijdelijk zal maken om begrotinqssteun 
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te verlenen. Mijn v1sie zou zljn, dat Nederland 
geen begrotingssteun zou moeten verlenen, 
en dat het te betreuren is dat minister De 
Koning aan Aruba begrotingssteun in uit
zicht heeft gesteld. Begrotingssteun zal er 
slechts toe leiden, dat economisch noodza
kelijke beslissingen verder worden uitge
steld. 
De Nederlandse Antillen hebben behoefte 
aan een sterke regering. Onder een sterke 
regering versta ik een kabinet bestaande uit 
vakbekwame ministers die als college willen 
samenwerken voor het belang van de Ne
derlandse Antillen als geheel, in onderlinge 
verbondenheid een op de toekomst gericht 
beleid voeren, niet terugschrikkend om im
populaire maatregelen te nemen. Partijpoli
tiek zal niet het denken en doen moeten 
beheersen. 

5. De Nederlandse Antillen wensen hun 
band met Nederland voorshands te behou
den. De idee dat 1 januari 1996 ook voor de 
huidige Nederlandse Antillen de einddatum 
zou zijn waarop zij deel uitmaken van het 
Koninkrijk, is door de Antillen van de hand 
gewezen en Nederland heeft hierop niet ver
der ge'(nsisteerd. 
Wat houdt deze band met Nederland in? 
Nederland draagt een zekere volkenrechtelij
ke verantwoordelijkheid voor de Nederland
se Antillen. Een analyse van deze verant
woordelijkheid zal ik niet pogen te geven. lk 
wil volstaan met een enkele opmerking. De 
middelen die Nederland heeft om orde en 
rust in de Nederlandse Anti lien- en in Aruba 
- te handhaven zijn zeer beperkt. De Anti lien 
vormen een eigen staatsverband; in het sta
tuut van het Koninkrijk worden Nederland en 
de Nederlandse Antillen - thans ook Aruba
naast elkaar geplaatst. Er is geen zeggen
schap van Nederland in het bestuur van de 
Anti!len. De gouverneurs van de Antillen en 
Aruba worden weliswaar door de Kroon be
noemd, doch de bevoegdheden van de gou
verneurs rei ken in binnenlandse aangeiegen
heden niet veel verder dan die van een con
stitutioneel staatshoofd. In feite heeft voorts 
de Koninkrijksregering haar zeggenschap 
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over de benoeming goeddeels uit handen 
gegeven. Voor het gouverneurschap komt 
slechts in aanmerking een landskind dat 
door het Antilliaanse of Arubaanse kabinet 
wordt voorgedragen. Men zou kunnen spre
ken van een marginale toetsing van de be
noemingsvoordracht. 

De gezaghebbers van de eilandgeb1eden -
vergelijkbaar met burgemeesters in Neder
land - worden eveneens door de Kroon 
benoemd. Ten aanzien van deze benoeming 
is de Koninkrijksregering nog lijdzamer dan 
bij de gouverneur. De voordrachten van de 
landsregering worden klakkeloos gevolgd. 
Nederland heeft een militair apparaat in de 
Nederlandse Antillen bestaande uit een dui
zendtal mariniers. Uit het oogpunt van exter
ne defensie stelt dit uiteraard niets voor. Een 
eigen militie hebben de Nederlandse Antillen 
niet. In zoverre is dit belangrijk, dat een 
militaire putsch in de Nederlandse Antillen 
zoals deze in Suriname heeft plaatsgevon
den, uitgesloten is. De Nederlandse Antillen 
worden niet bedreigd door een militaire dic
tatuur die, zoals Suriname bewijst, met een 
zeer klein legertje is te realiseren. Voor niet 
weinigen in de Antillen is dit een belangrijk 
argument voor de verbondenheid met Ne
derland. Het militaire apparaat kan belangrijk 
zijn bij binnenlandse onlusten. lndien echter 
binnenlandse onlusten een gevolg zijn van 
politieke partijstrijd en de Antilliaanse rege
ring geen ingrepen wenst, kan Nederland 
voor een moeilijk dilemma komen. De ge
schiedenis in 1969 heeft dit wei bewezen. 
De rechtspraak in de Nederlandse Antillen 
wordt uitgeoefend door rechters benoemd 
door de Kroon. In feite wordt een systeem 
van cobptatie gehanteerd. De bekwaamheid 
en onkreukbaarheid van de rechterlijke 
macht staan m.i. tot dusverre buiten twijfel. 
De benoemingsprocedure is zodanig gere
geld, dat politieke invloed van de landsrege
ring geen doorslaggevende rol kan spelen. 
Beduidend zwakker is de positie van het 
Openbaar Ministerie. De leden van het 
Openbaar Ministerie behoudens de procu
reur-generaal worden door de landsregering 
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benoemd. Tot dusverre zijn politieke benoe
mingen achterwege gebleven. Ten aanzien 
van het Openbaar Mlnisterie bestaat echter 
geen zekerheid, dat niet de minister van 
Justitie en daarmee de partijpolitiek een be
langrijke rol zou kunnen gaan spelen. Het 
behoeft geen betoog dat dit een latent ge
vaar IS voor een 'eerlijk' vervolgingsbeleid. 
De Ant1lliaan heeft de Nederlandse nat1onali
te1t. Als Nederlander heeft hij het recht in 
Nederland te gaan wonen en daar een be
driJf of beroep uit te oefenen. Omgekeerd 
geldt d1t niet. De Nederlandse Nederlander 
kan z1ch n1et vrij in de Nederlandse Antillen 
vest1gen en daar een maatschappelijke posi
tie bekleden. Of voor dit onderscheid vol
doende grond bestaat, kan worden betwij
feld. 
Nederlands is de officiele taal 1n de Neder
landse Antillen. De wetgeving vindt in het 
Nederlands plaats. De rechterlijke vonnissen 
en beschikk1ngen zijn in het Nederlands ge
redlgeerd. Ten aanzien van de Nederlandse 
taal v1ndt echter een zekere afkalving plaats. 
Tot voor kort werd onderwijs uitsluitend in 
het Nederlands gegeven. Er is thans een 
duidelijke stroming om op de Benedenwind
se eilanden het onderwijs, zeker in de lagere 
klassen van de lagere school, in het Papia
ments te doen plaatsv1nden, en op de Bo
venwindse eilanden in het Engels. Het motief 
voor deze stroming is, dat in het onderling 
verkeer de taal op de Benedenwindse eilan
den Papiaments is en op de Bovenwindse 
eilanden Engels. Het streven om het Papia
ments als een nationale taal op de Beneden
winden te propageren heeft duidelijke scha
duwzijden. Het Papiaments is de 'huistaal' 
van 200.000 mensen. lndien het Papia
ments de officiele taal van de Benedenwind
se eilanden zou worden, zou dit tot gevolg 
hebben dat het overgrote deel van de bevol
klng zich slechts goed in deze taal zou kun
nen uitdrukken, en dat elke andere taal voor 
hen een vreemde taal zou zijn die zij niet 
beheersen. Het Papiaments kan nooit een 
echte cultuurtaal worden, omdat de taal 
slechts wordt gesproken door een handjevol 
mensen. Het Pap1aments kan ten detrimen-
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te van de bevolk1ng komen. 
Is Nederlands de aangewezen officiele taal 
voor de Nederlandse Antillen? lndien men 
uitgaat van de regio waarin de eilanden zijn 
gelegen, is Nederlands een vreemde keus. In 
de Ianden van de regio zijn Spaans, Engels 
en Frans de officiele talen. In contacter: met 
andere Ianden uit de regio IS Nederlands een 
onbruikbare taal. 
V66r het Nederlands pleiten twee overwe
glngen. Vooreerst de overweging van de 
verbondenheid van Nederland en de Neder
landse Antillen. De band tussen Nederland 
en de Nederlandse Antillen is eeuwenoud. 
Huwelijken tussen Europese Nederlanders 
en Antilliaanse hebben veelvuldig plaatsge
vonden. Vele Antillianen hebben familie in 
Nederland. De twee voornaamste dagbla
den op Cura<;:ao verschijnen in het Neder
lands. In de Nederlandse Antillen zijn tot op 
de huidige dag vele leerkrachten uit Neder
land werkzaam. Niet weinige Antillianen heb
ben hun opleiding of althans een deel van 
hun opleiding in Nederland genoten. Het 
Antilliaanse recht is in zeer overwegende 
mate op het Nederlandse recht geent. 
Er is een tweede, niet minder belangrijke, 
overweging. De Antillianen hebben de Ne
derlandse nationalite1t. Dit Nederlander
schap brengt rechten, doch ook verplichtin
gen mede. Wie Nederlander wil zijn moet het 
Nederlands als eigen taal zien te beheersen. 
Wil het Antilliaanse staatsverband deel van 
het Koninkrijk blijven, dan behoort daarbij dat 
de Nederlandse cultuur openstaat voor de 

' Willen de Anti lien deel van 
het koninkrijk blijven, dan 
hoort de Nederlandse 
cultuur open te staan voor 
de Antillianen. ' 
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Antillianen , dat de Europese Nederlander 
niet als vreemdeling wordt behandeld , dat 
het Nederlands de officiële taal is en blijft. Wil 
men het laatste niet dan ligt het uittreden uit 
het Koninkrij k in de rede. Nederland zal zich 
tegen het uittreden niet verzetten. Het uittre
den zal ook niet tot gevolg behoeven te 
hebben dat Nederland de Antillen niet meer 
zou steunen. Oe Antillen zal een ontwikke
lingsland zijn dat bijzondere belangstelling 
van Nederland zal behouden. 

6. Anders dan Oe Gaay Fortman meen ik, 
dat Nederland volkenrechtelijk bevoegd is 
eenzijdig de koninkrijksband met de Neder
landse Antil len te verbreken. Ook Nederland 
heeft volkenrechtel ijk het zelfbeschikkings
recht. Voor gebruikmaking van dit recht te
gen de wens van de Nederlandse Antillen 
zullen echter goede gronden moeten be
staan. 
In het bijzonder drie gronden kunnen een 
rechtvaardiging zijn om de juridische band 
met de Nederlandse Antillen te verbreken. 
Oe eerste grond zou kunnen zijn , dat de 
regering van de Nederlandse Antillen geen 
orde op zaken zou weten te stellen. De 
economische situatie in de Nederlandse 
Antillen is bepaald niet rooskleurig. Oe loon
standaard op de Nederlandse Antillen is veel 
hoger dan die van de omringende landen 
hetgeen het concurrentievermogen zwak 
maakt. Het ambtelijk apparaat is excessief 
groot en is steeds verder uitgedijd vooral 
door partijpolitieke benoemingen. Vrij diep 
ingrijpende maatregelen zu llen moeten wor
den getroffen om sociaal-economisch een 
gezonde situatie te bereiken. Nederland 
staat hier machteloos, het heeft geen zeg
gensmacht in interne Anti lliaanse aangele
genheden. Begrotingssteun door Nederland 
is m.i. geheel uit den boze , omdat zulk een 
steun slechts tot effect heeft dat noodzakelij
ke maatregelen achterwege blijven. 
Regering en Staten moeten hun verantwoor
delijkheid voor het bestuur van het staats
verband van de Nederlandse Antillen waar
maken. Zouden zij dit niet doen dan geeft dit 
een deugdelijke grond voor verbreking van 
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de Koninkrijksband. Een tweede grond voor 
verbreking zou zijn, dat Openbaar Ministerie 
en politie onder partijpolitieke invloed zou
den komen en hiermede de rechtsbescher
ming van de burgers fundamenteel zou wor
den aangetast. Openbaar Ministerie en poli
tie behoren objectief zonder aanzien van een 
persoon te handelen. Vervolging mag niet 
achterwege blijven omdat de betrokkenen 
politieke vrienden van de machthebbers zijn . 
Ik wil allerminst suggereren, dat op dit punt 
momenteel in de Nederlandse Antillen mis
standen bestaan. Het latente gevaar dat po
litie en Openbaar Ministerie onder partijpoli
tieke invloed zouden komen, moet echter 
worden onderkend. Het is de taak van de 
Antilliaanse regering zorg te dragen dat geen 
ontwikkeling in deze richting zal plaats
vinden. 
Over een derde grond voor verbreking heb ik 
hierboven reeds gesproken. Wil het gerecht
vaard igd zijn dat de Nederlandse Antillen 
deel uitmaken van het Koninkrijk en dat de 
inwoners van de Nederlandse Antillen op 
grond van hun geboorte in de Nederlandse 
Antillen Nederlander zijn dan zullen regering 
en de Staten moeten zorgdragen dat de 
Nederlandse Antillen openstaan voor de Ne
derlandse cultuur, dat de officiële taal Neder
lands is, dat niet wordt gediscrimineerd ten 
nadele van Europese Nederlanders. De Ne
derlandse Antillen hebben in dezen een keu
ze. Zij kunnen zich veel minder dan tot dus
verre het geval was op Nederland gaan 
oriënteren, zij kunnen een andere officiële 
taal kiezen dan het Nederlands, zij kunnen 
voor het onderwijs een andere taal nemen 
dan het Nederlands en het Nederlands als 
een vreemde taal gaan behandelen. Het 
staat hun vrij, doch de logische consequen
tie is dan dat zij er niet langer aanspraak op 
mogen maken dat zij deel uitmaken van ons 
Koninkrijk. 

7. Het Koninkrijk bestaat voorshands uit 
drie landen, doch deze drie landen zijn geen 
gelijkwaardige partners. Oe landen Aruba en 
de Nederlandse Antillen zijn minimale staat
jes, ook in vergelijking met de op zichzelf 
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kleine staat Nederland. Nederland en het 
Koninkrijk val len in de realiteit van de verhou
dingen nagenoeg samen, de Nederlandse 
Antillen en Aruba zijn buitenplaatsjes in het 
Koninkrijk. Van deze realiteit moeten parle
mentariërs en de ministers van de drie lan
den zich bewust zijn. 
Aruba treedt volgens de thans geldende re
geling per 1 januari 1996 uit het Koninkrijk. 
Er zijn geen termen op deze beslissing terug 
te komen. Eén andere weg blijft open , te 
weten een terugkeer in het staatsverband 
van de Nederlandse Anti llen. Dat hiertoe po
litieke bereidheid in Aruba en in de Neder
landse Antil len zal bestaan , acht ik niet waar
schijnlijk doch niet geheel uitgesloten . In tien 
jaren kan veel gebeuren . 
Voor de Nederlandse Antillen is geen datum 
van uittreding uit het Koninkrijk bepaald. 
Laat de Antillen met rust , schreef De Gaay 
Fortman. Voor de Nederlandse Antillen van 
de Vijf stem ik hiermede in, echter met een 
tweetal kanttekeningen . Vooreerst de kant
tekening dat Nederland de voortzetting van 
de Koninkrijksband niet moet tolereren, in
dien niet aan de bovengestelde eisen is vol
daan. Deel van het Koninkrijk kan de staat 
van de Nederlandse Antillen slechts blijven, 
zolang het staatsbestuur behoorlijk functio
neert, rechtszekerheid voor de burgers be
staat, de Antil lianen zich in de praktijk van 
het leven gedragen als deel van het Neder
landse Koninkrijk. Mijn tweede kanttekening 
is, dat een verdere desintegratie van de Ne
derlandse Antillen het einde van de band 
met het Koninkrijk moet inhouden. Oe tole
rantie die Nederland ten aanzien van Aruba 
heeft betracht, moet niet worden herhaald. 
Indien het land de Nederlandse Antillen ver
der uiteen zou vallen behoeft Nederland zich 
hiertegen op zichzelf niet te verzetten. Wel 
zal de consequentie moeten zijn , dat de 
Uiteengevallen delen niet langer land van het 
Nederlandse Koninkrijk zijn. 

Naschrift 

Bovenstaand artikel noopt tot enkele kantte
keningen. 
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1. Een column is een korte, meestal enigs
zins journalistieke beschouwing over een 
actueel vraagstuk. De schrijver is daarbij 
gebonden aan een bepaalde lengte, die 
niet mag worden overschreden. 
De column beperkt zich daarom meestal 
tot een facet van. een meer omvattend 
probleem of verschijnsel. Ik zal mij daar
om in mijn weerwoord beperken tot de 
opmerkingen van Van der Grinten , die mij 
rechtstreeks raken. 

2. Ik heb gezwegen over de wijze, waarop 
de verheffing van Aruba tot land binnen 
het Koninkrijk tot stand is gekomen. Met 
Van der Grinten vind ik het jammer, dat 
dit gebeurd is. Hij meent, dat dit resultaat 
voornamelijk een gevolg is van het feit , 
dat Curaçao zich niet of nauwelijks daar
tegen heeft verzet. Ik,. ben van mening, 
dat vooral de politieke verhoudingen op 
Aruba tot dit ook door mij niet gewenste 
resultaat hebben geleid. Met name in de 
Staten-Generaal is er sedert het begin 
van de jaren zeventig op aangedrongen 
om aan de wensen van de bewoners der 
eilanden van de Antillen meer tegemoet 
te komen. Mede daardoor is van Neder
landse zijde sedert eind 1977 een tege
moetkomende houding tegenover het 
streven van Aruba nanr een zelfstandiç:te 
positie binnen het Koninkrijk, maar buiten 
het verband van de Nederlandse Antil len , 
ingenomen. Noodzakelijkerwijze heeft 
dat bij de andere eilanden de overtuiging 
gevestigd, dat Nederland aan de wensen 
van Aruba, die de wensen waren van de 
partij die op Aruba over de volstrekte 
meerderheid in de eilandraad beschikte, 
wilde voldoen. 

3. Aruba heeft vrijwillig ingestemd met de 
datum van 1 januari 1996 voor het volle
dig onafhankelijk worden, zegt Van der 
Grinten. Formeel, maar dan ook formeel 
is dat juist. ledereen weet echter, dat die 
instemming na zware druk van Neder
landse zijde slechts schoorvoetend is ge
geven. De grote voorvechter van een 
'status-aparte' van Aruba, G.F. Croes 
heeft bij de parlementaire behandeling 
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Antillianen , dat de Europese Nederlander 
niet als vreemdeling wordt behandeld , dat 
het Nederlands de officiële taal is en blijft. Wil 
men het laatste niet dan ligt het uittreden uit 
het Koninkrij k in de rede. Nederland zal zich 
tegen het uittreden niet verzetten. Het uittre
den zal ook niet tot gevolg behoeven te 
hebben dat Nederland de Antillen niet meer 
zou steunen. Oe Antillen zal een ontwikke
lingsland zijn dat bijzondere belangstelling 
van Nederland zal behouden. 

6. Anders dan Oe Gaay Fortman meen ik, 
dat Nederland volkenrechtelijk bevoegd is 
eenzijdig de koninkrijksband met de Neder
landse Antil len te verbreken. Ook Nederland 
heeft volkenrechtel ijk het zelfbeschikkings
recht. Voor gebruikmaking van dit recht te
gen de wens van de Nederlandse Antillen 
zullen echter goede gronden moeten be
staan. 
In het bijzonder drie gronden kunnen een 
rechtvaardiging zijn om de juridische band 
met de Nederlandse Antillen te verbreken. 
Oe eerste grond zou kunnen zijn , dat de 
regering van de Nederlandse Antillen geen 
orde op zaken zou weten te stellen. De 
economische situatie in de Nederlandse 
Antillen is bepaald niet rooskleurig. Oe loon
standaard op de Nederlandse Antillen is veel 
hoger dan die van de omringende landen 
hetgeen het concurrentievermogen zwak 
maakt. Het ambtelijk apparaat is excessief 
groot en is steeds verder uitgedijd vooral 
door partijpolitieke benoemingen. Vrij diep 
ingrijpende maatregelen zu llen moeten wor
den getroffen om sociaal-economisch een 
gezonde situatie te bereiken. Nederland 
staat hier machteloos, het heeft geen zeg
gensmacht in interne Anti lliaanse aangele
genheden. Begrotingssteun door Nederland 
is m.i. geheel uit den boze , omdat zulk een 
steun slechts tot effect heeft dat noodzakelij
ke maatregelen achterwege blijven. 
Regering en Staten moeten hun verantwoor
delijkheid voor het bestuur van het staats
verband van de Nederlandse Antillen waar
maken. Zouden zij dit niet doen dan geeft dit 
een deugdelijke grond voor verbreking van 
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de Koninkrijksband. Een tweede grond voor 
verbreking zou zijn, dat Openbaar Ministerie 
en politie onder partijpolitieke invloed zou
den komen en hiermede de rechtsbescher
ming van de burgers fundamenteel zou wor
den aangetast. Openbaar Ministerie en poli
tie behoren objectief zonder aanzien van een 
persoon te handelen. Vervolging mag niet 
achterwege blijven omdat de betrokkenen 
politieke vrienden van de machthebbers zijn . 
Ik wil allerminst suggereren, dat op dit punt 
momenteel in de Nederlandse Antillen mis
standen bestaan. Het latente gevaar dat po
litie en Openbaar Ministerie onder partijpoli
tieke invloed zouden komen, moet echter 
worden onderkend. Het is de taak van de 
Antilliaanse regering zorg te dragen dat geen 
ontwikkeling in deze richting zal plaats
vinden. 
Over een derde grond voor verbreking heb ik 
hierboven reeds gesproken. Wil het gerecht
vaard igd zijn dat de Nederlandse Antillen 
deel uitmaken van het Koninkrijk en dat de 
inwoners van de Nederlandse Antillen op 
grond van hun geboorte in de Nederlandse 
Antillen Nederlander zijn dan zullen regering 
en de Staten moeten zorgdragen dat de 
Nederlandse Antillen openstaan voor de Ne
derlandse cultuur, dat de officiële taal Neder
lands is, dat niet wordt gediscrimineerd ten 
nadele van Europese Nederlanders. De Ne
derlandse Antillen hebben in dezen een keu
ze. Zij kunnen zich veel minder dan tot dus
verre het geval was op Nederland gaan 
oriënteren, zij kunnen een andere officiële 
taal kiezen dan het Nederlands, zij kunnen 
voor het onderwijs een andere taal nemen 
dan het Nederlands en het Nederlands als 
een vreemde taal gaan behandelen. Het 
staat hun vrij, doch de logische consequen
tie is dan dat zij er niet langer aanspraak op 
mogen maken dat zij deel uitmaken van ons 
Koninkrijk. 

7. Het Koninkrijk bestaat voorshands uit 
drie landen, doch deze drie landen zijn geen 
gelijkwaardige partners. Oe landen Aruba en 
de Nederlandse Antillen zijn minimale staat
jes, ook in vergelijking met de op zichzelf 
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kleine staat Nederland. Nederland en het 
Koninkrijk val len in de realiteit van de verhou
dingen nagenoeg samen, de Nederlandse 
Antillen en Aruba zijn buitenplaatsjes in het 
Koninkrijk. Van deze realiteit moeten parle
mentariërs en de ministers van de drie lan
den zich bewust zijn. 
Aruba treedt volgens de thans geldende re
geling per 1 januari 1996 uit het Koninkrijk. 
Er zijn geen termen op deze beslissing terug 
te komen. Eén andere weg blijft open , te 
weten een terugkeer in het staatsverband 
van de Nederlandse Anti llen. Dat hiertoe po
litieke bereidheid in Aruba en in de Neder
landse Antil len zal bestaan , acht ik niet waar
schijnlijk doch niet geheel uitgesloten . In tien 
jaren kan veel gebeuren . 
Voor de Nederlandse Antillen is geen datum 
van uittreding uit het Koninkrijk bepaald. 
Laat de Antillen met rust , schreef De Gaay 
Fortman. Voor de Nederlandse Antillen van 
de Vijf stem ik hiermede in, echter met een 
tweetal kanttekeningen . Vooreerst de kant
tekening dat Nederland de voortzetting van 
de Koninkrijksband niet moet tolereren, in
dien niet aan de bovengestelde eisen is vol
daan. Deel van het Koninkrijk kan de staat 
van de Nederlandse Antillen slechts blijven, 
zolang het staatsbestuur behoorlijk functio
neert, rechtszekerheid voor de burgers be
staat, de Antil lianen zich in de praktijk van 
het leven gedragen als deel van het Neder
landse Koninkrijk. Mijn tweede kanttekening 
is, dat een verdere desintegratie van de Ne
derlandse Antillen het einde van de band 
met het Koninkrijk moet inhouden. Oe tole
rantie die Nederland ten aanzien van Aruba 
heeft betracht, moet niet worden herhaald. 
Indien het land de Nederlandse Antillen ver
der uiteen zou vallen behoeft Nederland zich 
hiertegen op zichzelf niet te verzetten. Wel 
zal de consequentie moeten zijn , dat de 
Uiteengevallen delen niet langer land van het 
Nederlandse Koninkrijk zijn. 

Naschrift 

Bovenstaand artikel noopt tot enkele kantte
keningen. 
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1. Een column is een korte, meestal enigs
zins journalistieke beschouwing over een 
actueel vraagstuk. De schrijver is daarbij 
gebonden aan een bepaalde lengte, die 
niet mag worden overschreden. 
De column beperkt zich daarom meestal 
tot een facet van. een meer omvattend 
probleem of verschijnsel. Ik zal mij daar
om in mijn weerwoord beperken tot de 
opmerkingen van Van der Grinten , die mij 
rechtstreeks raken. 

2. Ik heb gezwegen over de wijze, waarop 
de verheffing van Aruba tot land binnen 
het Koninkrijk tot stand is gekomen. Met 
Van der Grinten vind ik het jammer, dat 
dit gebeurd is. Hij meent, dat dit resultaat 
voornamelijk een gevolg is van het feit , 
dat Curaçao zich niet of nauwelijks daar
tegen heeft verzet. Ik,. ben van mening, 
dat vooral de politieke verhoudingen op 
Aruba tot dit ook door mij niet gewenste 
resultaat hebben geleid. Met name in de 
Staten-Generaal is er sedert het begin 
van de jaren zeventig op aangedrongen 
om aan de wensen van de bewoners der 
eilanden van de Antillen meer tegemoet 
te komen. Mede daardoor is van Neder
landse zijde sedert eind 1977 een tege
moetkomende houding tegenover het 
streven van Aruba nanr een zelfstandiç:te 
positie binnen het Koninkrijk, maar buiten 
het verband van de Nederlandse Antil len , 
ingenomen. Noodzakelijkerwijze heeft 
dat bij de andere eilanden de overtuiging 
gevestigd, dat Nederland aan de wensen 
van Aruba, die de wensen waren van de 
partij die op Aruba over de volstrekte 
meerderheid in de eilandraad beschikte, 
wilde voldoen. 

3. Aruba heeft vrijwillig ingestemd met de 
datum van 1 januari 1996 voor het volle
dig onafhankelijk worden, zegt Van der 
Grinten. Formeel, maar dan ook formeel 
is dat juist. ledereen weet echter, dat die 
instemming na zware druk van Neder
landse zijde slechts schoorvoetend is ge
geven. De grote voorvechter van een 
'status-aparte' van Aruba, G.F. Croes 
heeft bij de parlementaire behandeling 

237 



een dringend beroep op regering en Sta
ten-Generaal gedaan van die datum af te 
zien. De toen in de mnderheid zijnde 
Arubaanse partijen hebben zich steeds 
tegen enige wijziging van het statuut, die 
een komende onafhankelijkheid voor 
Aruba onontkoombaar zou maken, ver
zet. Het huidige kabinet van het land 
Aruba berust op een coalit1e van de laat
ste partijen. Deze hebben bij de eerste 
verk1ezingen na de wijziging van het Sta
tuut voor het Koninkrijk de meerderheid 
in de Staten van Aruba gekregen. Een 
politiek fe1t, dat een duidelijke aanwijzing 
is, welke gevoelens op dit punt bij de 
bevolking van Aruba Ieven. 

4. lk handhaaf mijn stelling, dat het bepalen 
van een datum voor onafhankelijkheid 
voor een voormalig koloniaal gebied op 
een termijn van tien jaar dwaas is, zeker 
wanneer men uitgaat van een recht op 
zelfbeschikking van een voorheen koloni
aal bestuurde bevolking. Zulk een beper
king bouwt in het bestuur van zulk een 
gebied verzwakking van bestuurskracht 
en onzekerheid terzake van het te voeren 
beleid in. 

5. lk handhaaf ook mijn interpretatie van 
artikel 1 van het Verdrag van New York 
van 1 966 inzake burgerlijke en politieke 
rechten. De lange voorgeschiedenis van 
dat Verdrag en de openbare behandeling 
in de Verenigde Naties tonen duidelijk 
aan, dat het artikel ziet op volken, die 
huns ondanks onder het gezag van een 
vreemde mogendheid zijn komen te 
vall en. 
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6. lk ben het met Van der Grinten eens, dat 
op de Anti lien van de Vijf en op Aruba de 
plicht rust zorg te dragen voor zorgvuldig 
en behoorlijk bestuur. Het statuut geeft 
de regering van het koninkrijk mogelijkhe
den zich daarover zo nodig met de lands
regeringen te verstaan. 

7. Ongebreidelde begrotingssteun voor de 
twee Ianden heb ik niet bepleit. Slechts 
heb ik willen zeggen, dat het principe: 
begrotingssteun past niet in de ontwikke
lingssamenwerking met de Cara1bische 
Ianden- een principe dat ook ik juist acht 
-, in de periode na 1 januari 1986 waar
schijnlijk niet onverkort zal mogen wor
den gehandhaafd, gelet op de economi
sche moeilijkheden, waarin beide Ianden 
terecht zijn gekomen. 

W.F. de Gaay Fortman. 
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Als het 
onderhandelingsfront 
breekt 
prof. mr. W.J.P.M. Fase 

FNV en CNV stonden buiten de in maart gesloten GAO's 
bij de banken en bij Philips. Prof Fase meent dat dit naar 
geldend recht geen onrechtmatige trekken vertoonde. 
Fase: Met de bestaande situatie valt, ondanks de rimpe
ling der golven, best te Ieven. 

Prot. mr. W.J PM. Fase (1944) is 
hoogleraar arbeidsrecht aan de Uni
versiteit van Amsterdam. HiJ is kroonl1d 
van de SER en lid van de Sociale Ver
zekeringsraad en het College Algeme
ne Bijstandswet. 

In maart van dit jaar sloten de bonden van 
middelbaar en hager personeel in het bank
wezen en bij Philips een c.a.o. af, waar de 
bonden van FNV en CNV buiten stonden. 
Van de kant van de laatste twee vakcentra
les werd dit onrechtmatig gevonden. Tegen 
de c.a.o.-partijen in de bankwereld werd een 
kort geding aangespannen om te beletten, 
dat een c.a.o. in werking zou treden, waar
aan de FNV- en CNV-bonden niet hadden 
deelgenomen. Op 25 maart 1986 deed de 
president van de Amsterdamse rechtbank 
uitspraak. Hij achtte het niet onrechtmatig, 
dat de werkgevers met de bonden van mid
delbaar en hager personeel tot een akkoord 
waren gekomen en weigerde de gevraagde 
voorziening. 
In onderstaand artikel wordt deze problema
tiek belicht vanuit het c.a.o.-recht, zoals dat 
in ons land geldt. Aangetoond wordt, dat de 
uitspraak van de president niet anders kon 
luiden. Ook zal blijken dat anders dan de 
pers suggereerde het geen nieuw probleem 
betreft. De in maart optredende problemen 
bij breking van het onderhandelingsfront zit-
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ten in het c.a.o.-systeem ingebakken. Een 
bevredigende oplossing van die problemen 
is moeilijk te vinden. 

De contractvrijheid 
De c.a.o. is een overeenkomst. Dit houdt in 
dat iedere werkgever of werkgeversorgani
satie en iedere vakbond in vrijheid beslist of 
een collectief contract wordt aangegaan en 
met wie dat contract wordt aangegaan. 
Contractdwang bestaat niet. 
Een werkgever of werkgeversorganisatie zal 
natuurlijk streven naar een c.a.o., waarbij aile 
in aanmerking komende bonden zoveel mo
gelijk partij zijn. Daarom zal zoveel mogelijk 
worden gepoogd om een onderhandelings
resultaat te bereiken, waarin zich aile c.a.o.
partijen vinden. Een dergelijk- al snel tot een 
compromis neigend - onderhandelingsre
sultaat zal echter niet altijd haalbaar blijken. 
Het gevolg kan zijn, dat van de totstandko
ming van de c.a.o. wordt afgezien of dat een 
c.a.o. met slechts een deel van de potentiele 
c.a.o.-partijen wordt afgesloten. Die laatste 
mogelijkheid laat ons c.a.o.-systeem uit-
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drukkelijk open. Oat is ook begrijpelijk, want 
als de contractvrijheid van een vakbond af
hankelijk zou zijn van de medewerking van 
andere vakbonden, dan zou die bond 
slechts de belangen van haar !eden kunnen 
behartigen voorzover die andere bonden 
daarmee instemmen. Dit zou op gespannen 
voet komen met de vakverenigingsvrijheid 
en het daaraan inherente collectieve onder
handelingsrecht van vakorganisaties. 
Als echter een c.a.o. wordt afgesloten met 
niet aile daarvoor in aanmerking komende 
vakbonden, rijst de vraag, of er wei sprake is 
van een volwaardige c.a.o. en of die c.a.o. 
moet worden gerespecteerd door de organi
saties, die van het overleg zijn weggelopen. 
Zou het laatste het geval zijn, dan zouden de 
afhakende organisaties van hun onderhan
delingsrecht worden beroofd. Ook dan komt 
de vakverenigingsvrijheid op het spel te 
staan. 
De ontrafeling van deze rechtsvragen vereist, 
dat eerst wordt stilgestaan bij de betekenis 
van de c.a.o. voor de werknemers, vervol
gens voor de organisaties die er geen partij 
bij zijn geweest en tenslotte voor de min1ster 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aan 
wie een verzoek kan worden gedaan tot 
algemeen-verbindendverklaring van de be
trokken c.a.o.-bepalingen. 

De werkingssfeer van de c.a.o. 
Als een werkgever met bepaalde vakbonden 
een c.a.o. afsluit, zijn zij vrij te bepalen voor 
welke werknemers de c.a.o. gaat gelden. 
C.a.o.-partijen kunnen in hun contract aan
geven voor welke personeelscategorieen de 
c.a.o. door de werkgever moet worden toe
gepast. De wet eist nergens, dat c.a.o.
partijen de werkingssfeer van de c.a.o. be
perken tot die werknemers, die geacht kun
nen worden in voldoende mate door de 
werknemers-c.a.o.-partijen te zijn vertegen
woordigd. Met andere woorden, de wet stelt 
geen representativiteitseisen aan werkne
mers-c .a.o. -partijen. 
Een c.a.o. geldt echter niet automatisch 
voor aile werknemers. Slechts de !eden van 
de c.a.o.-partijen aan werknemerskant wor-
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den rechtstreeks door de c.a.o. gebonden. 
Zij krijgen plichten door de c.a.o. opgelegd 
en kunnen er rechten aan ontlenen. Voor de 
overige werknemers geldt slechts, dat de 
werkgever verplicht wordt om aan die werk
nemers een bepaald aanbod te doen, name
lijk het in de c.a.o. vastgelegde pakket van 
arbeidsvoorwaarden. Zij kunnen dit aanbod 
aanvaarden, maar ook weigeren. Als het 
aanbod niet wordt geaccepteerd, blijven de 
arbeidsvoorwaarden zoals zij tot dan waren. 

' Een CAO geldt niet 
automatisch voor aile 
we~nemeffi. ' 

De werkgever kan dus niet eenzijdig de ar
beidsvoorwaarden veranderen. Hij heeft 
daarvoor de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
instemming van de werknemers nodig. Dit in 
art. 14 van de Wet op de c.a.o. neergelegde 
systeem maakt het onnodig om aan vakor
ganisaties eisen van representativiteit op te 
leggen: iedere werknemer, die geen lid is van 
een werknemers-c.a.o.-partij heeft immers 
zelf zeggenschap of zijn arbeidsvoorwaar
den door de c.a.o. veranderen of niet. 
Als er een c.a.o. bestaat, is het niet-lid zelfs 
vrij om met de werkgever in onderhandeling 
te treden over verandering van arbeidsvoor
waarden, zelfs als arbeidsvoorwaarden wor
den beoogd, die met de c.a.o. in strijd ko
men. Hij kan die rechtsgeldig met de werk
gever bedingen. De vraag is echter of de 
werkgever daartoe bereid is, nu de c.a.o.
partijen hem kunnen dwingen conform de 
c.a.o. te contracteren. De niet door de c.a.o. 
gebonden werknemers zullen een onwillige, 
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zo niet aan handen en voeten gebonden 
werkgever in hun onderhandelingen tegen
over zich vinden. Voor die werknemers zal 
op individuele kracht vaak niet veel te berei
ken zijn, maar bestaan voor hun eigen bon
den meer mogelijkheden? 

De afhakende c.a.o.-partij 
lndien een vakorganisatie om hem moveren
de redenen het c.a.o.-overleg verlaat, geeft 
zij daarmee niet zonder meer haar intentie 
prijs om op eigen kracht de belangen van 
haar leden te behartigen. Met andere woor
den: die organisatie zal voor haar leden tot 
een collectief contract willen komen, dat an
ders zal luiden dan de c.a.o. die afgesloten 
wordt. Staat de reeds afgesloten c.a.o. 
daaraan in de weg? 
Deze vraag is voor het eerst principieel be
antwoord in een arrest van het Hof van 
Amsterdam van 13 april 1972, NJ 1972, 
192. Het ging toen om een principe-akkoord 
tussen de werkgeversorganisatie 1n de me
taalindustrie en de confessionele bonden, 
waar de lndustriebond NW buiten stond. De 
lndustriebond probeerde toen via collectieve 
acties bij verschillende ondernemingen een 
eigen c.a.o. af te sluiten. Haar werd tegen
geworpen, dat die acties onrechtmatig wa
ren, onder meer omdat zij poogde een afge
sloten akkoord te ondermijnen. In essentie 
beoogde de lndustriebond ondernem1ngen 
te dwingen in strijd te handelen met reeds 
aangegane c.a.o.-verplichtingen. Het Hof 
maakte met deze stelling korte metten. Als 
bepaalde bonden een onderhandelingsre
sultaat aanvaarden, kan dat een andere 
bond niet van de vrijheid beroven te streven 
naar betere arbeidsvoorwaarden voor zijn 
!eden. De lndustriebond stond in haar recht 
om voor de belangen van haar leden op te 
komen. 
Deze uitspraak komt erop neer, dat een 
c.a.o. de niet participerende werknemersor
ganisaties volledig vrijlaat zich in te zetten 
voor een andere c.a.o., ook al komt die in 
strijd met de eerder afgesloten c.a.o. Oeze 
uitspraak past ook logisch in het c.a.o.
systeem. Hierboven zagen wij, dat niet-leden 
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van c.a.o.-partijen hun individuele onderhan
delingsvrijheid ondanks een c.a.o. behou
den. Waarom zouden zij die onderhande
lingsvrijheid dan niet via een door hen geko
zen vakorganisatie kunnen uitoefenen? 
Uiteraard is de wederpartij van de vakorgani
saties niet verplicht om dergelijke onderhan
delingen te voeren. Hij is immers vrij om al 
dan niet te contracteren. Oat betekent, dat 
een concurrerende c.a.o. slechts dan waar
schijnlijk is, indien de betrokken vakorganisa
tie zoveel macht - lees arbeidsonrust - kan 
ontwikkelen, dat de werkgever niet om haar 
heen kan. Hiermee is dan tegelijkertijd ook 
verklaard, waarom vrijwel geen c.a.o. 's in 
concurrentie met elkaar voorkomen. Van 
werkgeverszijde zal er geen c.a.o. worden 
afgesloten, als er een reeel risico bestaat, dat 
die nog door een tweede zal worden ge
volgd. 

Verbindendverklaring 
Elk der c.a.o.-partijen is bevoegd orn aan de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid verbindendverklaring van de betrokken 
c.a.o.-bepalingen te verzoeken. Gaat de mi
nister tot verbindendverklaring over, dan ver
liezen aile werkgevers en werknemers hun 
contractvrijheid, voorzover zij afspraken zou
den willen maken, die in strijd komen met de 
verbindendverklaarde bepalingen. De ver
bindendverklaring is een wet in materiele zin, 
die van rechtswege de arbeidsvoorwaarden 
overeenkomstig de verbindendverklaring 
wijzigt. Voor verbindendverklaring is een ver
eiste, dat de c.a.o. reeds voor een meerder
heid van de betrokken werkgevers en werk
nerners geldt en evenzeer, dat die meerder
heid naar het oordeel van de minister een 
belangrijke meerderheid is. De minister is 
wei bevoegd, maar niet verplicht tot verbin
dendverklaring over te gaan. 
Als het om een c.a.o. gaat waaraan niet aile 
betrokken potentiele c.a.o.-partijen hebben 
meegewerkt, is het antwoord op de vraag of 
die voor verbindendverklaring in aanmerking 
komt, op het eerste gezicht eenvoudig. ln
dien c.a.o.-partijen (met name aan werkge
verskant) voldoende draagvlak hebben om 
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een meerderheid van werkgevers en werK
nemers te bestrijken, inclusief niet-leden aan 
werknemerszijde, dan komt die c.a.o. voor 
verbindendverklaring in aanmerking. De 
vraag rijst of deze mechanische oplossing 
afdoende is. 
lk denk dat dat niet het geval is. Allereerst 
brengt de verbindendverklaring teweeg, dat 
individuele werkgevers en werknemers mo
gelijkheden verliezen te contracteren zoals 
zij willen. In de tweede plaats betekent dit, 
dat ook organisaties hun recht verliezen om 
namens hun leden tot bepaalde afspraken te 
komen. Als er geen individuele contractvrij
heid bestaat, kan die ook niet collectief wor
den uitgeoefend. Een en ander impliceert, 
dat verbindendverklaring vakorganisaties 
van hun collectief onderhandelingsrecht be
rooft, omdat de individuele contractvrijheid 
ongedaan wordt gemaakt. 
Dit brengt de beslissing tot verbindendver
klaring in de beleidssfeer. Is het belang van 
uniforme arbeidsvoorwaarden in een be
paalde bedrijfstak of sector het wei waard 
dat sommige organisaties, met name die in 
het c.a.o.-overleg hebben afgehaakt, van 
hun onderhandelingsrecht worden ontdaan? 
Dit is een moeilijke belangenafweging. Met 
andere woorden, de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zal bij zijn beslis
sing tot verbindendverklaring heel zwaar 
mee moeten Iaten wegen, in hoeverre hij 
bereid is bepaalde vakorganisaties van hun 
collectieve onderhandelingsrecht te bero
ven. In de praktijk zal dit veelal behoren te 
betekenen, dat een c.a.o., waaraan een be
langrijke werknemerscontractspartner niet 
meedoet, niet voor verbindendverklaring in 
aanmerking komt, indien die afhakende part
ner zich tegen de inhoud van de betrokken 
c.a.o. verzet en streeft naar een eigen col
lectief contract. 

De praktijk 
In de praktijk gebeurt het, niet al te vaak, dat 
een bepaalde c.a.o.-partij afhaakt en de 
c.a.o. niet ondertekent. Nog minder frequent 
geeft dat aanleiding tot het nemen van juridi
sche stappen. Drie gevallen wil ik memore-
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ren. Oat is allereerst de metaal-c.a.o. 1972, 
waarvan de uitspraak van het Amsterdamse 
Hof van 13 april 1972 een uitvloeisel was. 
Toen de werkgeversvereniging FME met de 
confessionele bonden een akkoord had be
reikt, wilde zij niet verder met de lndus
triebond FNV onderhandelen. De indus
triebond greep toen naar het stakingswapen 
om individuele werkgevers in de metaal tot 
onderhandelingen te dwingen. Zij kon de 
werkgeversorganisatie juridisch niet tot 
overleg noodzaken, want dan zou die zich
terecht - op haar contractvrijheid beroepen 
(vgl. ook de president van de Haagse Recht
bank 10 mei 1985, RvdW/KG 1985, 168). De 
juridische strijd g'1ng dan ook om de vraag of 
het gebruik van het stakingswapen in deze 
situatie geoorloofd was. Het hof kwam tot 
de conclusie dat de industriebond tot het 
voeren van collectieve actie gerechtigd was 
en niet in haar handelingsvrijheid beperkt 
was door het feit, dat er reeds een akkoord 
met de confessionele bonden was bereikt. 
Een tweede geval dat vermeldngverdient, is 
de haven-c.a.o. van 1982. Deze c.a.o. werd 
door de werkgeversvereniging SVZ slechts 
met de Vervoersbond CNV gesloten. De 
Vervoersbond FNV had afgehaakt. Toen de 
werkgevers een circulaire onder het perso
neel deden rondgaan, dat de c.a.o. op aile 
werknemers, dus ook de FNV-Ieden, zou 
worden toegepast, spande de Vervoers
bond FNV een kart geding aan, omdat van 
onjuiste, onrechtmatige voorlichting sprake 
was. De president van de Rotterdamse 
rechtbank besliste op 23 november 1982 
(NJ 1983, 398) echter, dat de Wet op de 
c.a.o. voorschrijft, dat de c.a.o. op aile werk
nemers behoort te worden toegepast, dus 
zowel op het bestaande als het nieuwe per
soneel, de FNV-Ieden niet uitgezonderd, zo
dat in de circulaire niets onrechtmatigs stak. 
De FNV-bond kon dus niet voorkomen, dat 
aan haar leden een aanbod conform de 
c.a.o. zou worden gedaan. Kennelijk wilde 
de bond het doer van dergelijke aanbiedin
gen voorkomen teneinde de actiebereidheid 
van haar leden niet in de kiem te doen 
smoren. 
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Het derde en laatste geval is de bank-c.a.o. 
1986, afgesloten zonder de dienstenbonden 
van FNV en CNV. Hier werd het orirechtma
tig geacht, dat een c.a.o. was afgesloten 
met de bonden van middelbaar en hoger 
personeel zonder dat met de FNV- en CNV
bonden was uitonderhandeld. Zij hadden 
namelijk verdaging van het c.a.o.-overleg 
gevraagd om de leden te raadplegen over 
hun onderhandelingsmandaat. Naar aanlei
ding van het door de bonden aangespannen 

' De afhakende bond moet 
wei een sterk bij de !eden 
levend 
onderhandelingsobject 
hebben. ' 

kort geding besliste de Amsterdamse presi
dent van de rechtbank op 25 maart 1986, 
dat niets in de Wet op de c.a.o. verbiedt, dat 
een werkgeversorganisatie met bepaalde 
werknemerspartijen tot een afzonderlijke 
c.a.o. komt. Een bond heeft dus niet het 
recht om een gezamenlijke c.a.o. te eisen. 
Dit betekent, dat als een bond meent in een 
bepaald stadium van onderhandelingen niet 
zonder raadpleging van de leden verder te 
kunnen, het voor haar risico komt, als de 
andere organisaties tot een akkoord komen. 
Bij deze drie gevallen passen een paar kant
tekeningen. Buiten kijf is, zoals in het eerste 
geval uitdrukkelijk bevestigd, dat de afha
kende bond mag streven naar een eigen 
c.a.o. en het stakingswapen daarvoor mag 
gebruiken. Dit feit maakt het al moeilijk om 
c.a.o.-partijen onrechtmatig handelen te ver
wijten. De afhakende bond wordt immers in 
haar onderhandelingsrecht door de afgeslo
ten c.a.o. niet qeschaad. Dit juridische facet 
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doet echter wei tekort aan de praktijk, in die 
zin dat de afhakende bond wei een sterk 
onder de achterban levend onderhande
lingsobject in handen moet hebben, wil zij tot 
dwanguitoefening en in het verlengde daar
van tot een afzonderlijk contract kunnen ko
men. Een eenmaal afgesloten c.a.o. bete
kent meestal het einde van de onderhande
lingen. Aileen in het eerstgenoemde geval 
heeft de eerst afgesloten c.a.o. geen stand 
kunnen houden. 
In de tweede plaats doet een juridische ana
lyse tekort aan de praktijk in die zin, dat als 
een werkgever of werkgeversorganisatie 
voor de serieuze vraag komt te staan of hij of 
zij met de afhakende bond tot een collectief 
contract wil komen, tevens de beslissing 
wordt genomen, dat met de partners bij de 
eerdere c.a.o. zal worden heronderhandeld 
over aanpassing van het eerder bereikte re
sultaat. Oat kan betekenen, dat het voor aile 
werknemersorganisaties prijsschieten 
wordt. Hierin en in het feit, dat de werkgever 
of de werkgeversorganisatie zich tegenover 
de eerdere c.a.o.-partijen gebonden weet en 
slechts met hun instemming van het eerdere 
contract af kan, brengt de bereidheid om 
met de afhakende bond te onderhandelen 
op een minimaal peil. 

Onrechtmatig gedrag 
Hierboven is gesteld, dat in het c.a.o.-veld 
contractvrijheid heerst. Ieder der partijen be
slist of en met wie een c.a.o. wordt aange
gaan. Dit uitgangspunt verdient enige nuan
cering. Soms kan het onrechtmatig zijn, als 
bepaalde partijen van de onderhandelings
tafel worden geweerd. Het gaat dan echter 
om andere situaties dan hierboven beschre
ven, waarbij een bepaalde bond tijdens het 
overleg afhaakt. Een bepaalde bond wordt 
uberhaupt niet tot het overleg toegelaten en 
krijgt geen kans om de belangen van haar 
leden te behartigen en mede voor haar I eden 
tot een c.a.o. te komen. 
De rechtspraak biedt enige voorbeelden, 
waarbij zulk handelen onrechtmatig is. Als 
een bepaalde bond riuidelijk representatief is 
voor bepaalde groepen van werknemers, 
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dan kan zlj er aanspraak op maken als 
c.a.o.-partij te worden toegelaten, indien de 
onderhandelende c.a.o.-partljen het voorne
men hebben een c.a.o. af te sluiten, d1e ook 
voor die groepen van werknemers is be
doeld. Een voorbeeld daarvan b1edt de uit
spraak van de rechtbank van Amsterdam 
van 20 januari 1982 (NJ 1984, 101 ). Het 
betrof hier de GMD-artsen in dienstverband. 
Het niet willen onderhandelen met hun vak
organisatie was onrechtmatig, omdat die or
ganisatie het overgrote deel van de artsen 
representeerde. 
Ook wordt een uitsluiting van het c.a.o.
overleg onrechtmatig, als daarmee terugge
komen wordt op een eerdere toezegging om 
de betrokken bond in het c.a.o.-overleg te 
betrekken. Dit heeft gespeeld b1j Van Neile/ 
Lassie in 1982, toen de bond van middel
baar en hoger personeel niet tot het c.a.o.
overleg werd toegelaten, nadat de bonden 
van het FNV en CNV zich daartegen hadden 
verzet, maar de werkgever wei toezeggingen 
had gedaan. De president van de Rotter
damse rechtbank verbood op 16 JUni 1982 
(RvdW/KG 1982, 1 03) de overige potentiele 
c.a.o.-partijen verder met elkaar te onder
handelen zonder de betrokken bond toe te 
Iaten. 
In het verlengde hiervan ligt, dat het ook 
onrechtrnatig zal zijn als een bond, die voor
heen c.a.o.-partij is geweest, plotseling van 
het c.a.o.-overleg wordt uitgesloten, bijvoor
beeld omdat zij meende de voorafgaande 
c.a.o. niet te kunnen ondertekenen. Een der
gelijke straf op een bepaalde beleidskeuze 
zou betekenen, dat de c.a.o.-partijen 1nvloed 
zouden mogen uitoefenen op het gebruik 
van de onderhandelingsvrijheid. Dit recht 
komt hen niet toe en komt in strijd met de 
zorgvuldigheid, die zij tegenover potentiele 
c.a.o.-partijen in acht moeten nemen. 
Tenslotte kan het onrechtmatig zijn, dat in 
een vergevorderd stadium van overleg, 
waarbij de kans op een eenstemmig resul
taat groot is, geen acht geslagen wordt op 
redelijke verlangens van een bond om con
tractpartij te kunnen zijn in verband met voor 
haar geldende interne beslisstructuren. Deze 
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onrechtmatigheidsgrond geeft de Amster
damse president in zijn vonnis van 25 maart 
1986 aan. Overigens zal zo een situatie zich 
n1et gauw voordoen, omdat van een vak
bond mag worden verlangd, dat zij onder 
voorbehoud van instemming van de leden 
de onderhandelingen tot een eind brengt. 

Reactie op onrechtmatige uitsluiting 
Als een bond van het c.a.o.-overleg wordt 
uitgesloten, staan haar in beginsel twee we
gen open. In de eerste plaats kan zij eisen, 
dat zij wordt toegelaten tot het c.a.o.
overleg, hetgeen neerkomt op een verbod 
tot onderhandelingen zonder haar. In de 
tweede plaats kan zij mede of in plaats 
daarvan eisen, dat aan de onderhandelende 
partijen wordt verboden om een c.a.o. af te 
sluiten, die mede gaat gelden voor de leden 
(en soortgelijke werknemers) van de uitge
sloten bond. 
De eerste vordering wordt veelal gekozen. 
Het welslagen van de vordering houdt ech
ter niet in, dat de overige c.a.o.-partijen ver
plicht zijn om met de gedwongen toegelaten 
overlegpartner tot een onderhandelingsre
sultaat te komen. Ieder blijft vrij om op elk 
gewenst moment af te haken. Per sal do 
behoeft een bond met gedwongen toelating 
geen succes te hebben geboekt. 
De tweede vordering lijkt reeler. Als poten
tiele c.a.o.-partijen verboden wordt om voor 
bepaalde werknemers arbeidsvoorwaarden 
af te spreken zonder dat daar een bepaalde 
bond mee instemt, dan worden die poten
tiele c.a.o.-partijen onder druk gezet. Zonder 
de medewerking van de betrokken bond 
kunnen zij bepaalde categorieen werkne
mers niet bestrljken. Een dergelijke uitspraak 
van de rechter brengt dus niet, zoals ver
wacht wordt, tweespalt op het onderhande
lingsfront teweeg, maar zal potentiele c.a.o.
partijen ertoe brengen een uiterste poging te 
doen om in overeenstemming met de be
trokken bond tot een regeling van arbeids
voorwaarden te komen. Met andere woor
den, bij de dreiging van een verbod om voor 
bepaalde categorieen werknemers arbeids
voorwaarden te regelen, zal men een uiterste 
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pog1ng tot unanim1teit doen. 
De vorderingsmogelijkheden die een uitge
sloten vakbond heeft, corrigeren in zekere 
zin het uitgangspunt van ons c.a.o.-recht, 
dat zowel aan werkgevers- als aan werkne
merskant vrijheid bestaat om zelf de con
tractpartners te kiezen. Het onderhande
lingsfront zal meestal slechts breken, als 
werkgever of werkgeversorganisatie slechts 
met een bepaalde bond niet verder kan. 
Uitsluiting van een bepaalde bond op voor
hand zal zelden voorkomen. Als het al voor
komt is dit eerder het gevolg van verzet van 
de traditionele werknemers-c.a.o. -partijen 
dan van werkgeverskant, zo leert de praktijk. 
Werkgevers bruskeren n1et vaak - uit 
eigenbelang - de spreekbu1s van bepaalde 
werknemersgroepen en zijn daartoe slechts 
bereid als belangrijker onderhandelingspart
ners zich voor het hoofd voelen gestoten. 

Geen alternatief 
Ons open c.a.o.-systeem, waarbij elk der 
c.a.o.-partijen beslist of zij en met wie zij 
contracteert, vormt een tamel1jk uitgebalan
ceerd systeem. Toch zit daarin wei enige 
spanning. ledere vakbond, zelfs als zij tame
lijk ondergeschikte betekenis heeft, kan via 
een c.a.o. een werkgever verplichten om 
aan werknemers bepaalde arbeidsvoor
waardenvoorstellen te doen. lnzoverre kan 
een bepaalde bond op het arbeidsvoorwaar
denniveau invloed uitoefenen, die niet in 
overeenstemming is met haar betekenis in 
de bedrijfstak of onderneming. 
Het alternatief zou zijn, dat de Wet op de 
c.a.o. representativiteitseisen aan c.a.o.
partijen gaat stellen. Slechts dan kunnen 
arbeidsvoorwaarden voor bepaalde werkne
mers worden afgesproken, als de werkne
mersvakbonden in voldoende mate geacht 
kunnen worden de betrokken werknemers
groep te representeren. Is dat niet het geval, 
dan kan van collectieve arbeidsvoorwaar
denvorrning geen sprake zijn. 
Een dergelijke systeemverandering is vol
strekt af te raden. Allereerst zal bij de aan
vang van elk c.a.o.-overleg de representati
viteitsvraag rnoeten worden beantwoord, 
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hetgeen inhoudt dat elke vakorganisatie een 
lijst van leden moet overleggen, uitgesplitst 
naar personeelscategorieen. In de tweede 
plaats zou dit betekenen, dat men al snel tot 
de conclusie komt, dat bepaalde perso
neels(sub)categorieen in onvoldoende mate 
door de beoogde c.a.o.-partijen vertegen
woordigd worden, zodat voor hen geen col
lectieve regeling van arbeidsvoorwaarden 
mogelijk is. In de derde plaats tenslotte, 
betekent het afhaken van een potentiele 
c.a.o.-partij tevens het wegvallen van de 
mogelijkheid om voor bepaalde categorieen 
van werknemers tot collectieve arbeidsvoor
waardenvorming te komen. Met andere 
woorden: het sluiten van een c.a.o. voor al 
het personeel of personeel tot een bepaalde 
functie- of salarisgrens wordt welhaast on
mogelijk. Een c.a.o. die in de beloningssfeer 
recht doet aan de functieverhoudingen, 
wordt al snel een utopie. Gemakshalve heb 
ik maar afgezien van de complicerende fac
tor, dat meer dan een organisatie represen
tatief kan zijn voor eenzelfde personeelsca
tegorie. Hoe zou dan de situatie rechtens 
zijn als een van die organisaties in het c.a.o.
overleg afhaakt? Kortom, bij verandering van 
een c.a.o.-systeem steekt men zich in een 
wespennest. Met de bestaande situatie valt, 
ondanks de rimpeling der golven, best te 
Ieven. 

Tenslotte 
Uit het bovenstaande blijkt, dat hetgeen in 
maart bij de banken en Philips is gebeurd, 
namelijk de totstandkorning van een c.a.o. 
waar de bonden van de FNV en het CNV 
buiten bleven, naar geldend recht bepaald 
niet onrechtmatige trekken vertoonde. In 
beide gevallen is aanvankelijk met aile bon
den onderhandeld en hebben de FNV- en 
CNV-bonden het overleg verlaten. Die bon
den zijn door hun stap en door het nadien 
bereikte c.a.o.-akkoord niet belernrnerd in 
hun mogelijkheden om op eigen kracht een 
nieuwe, andere c.a.o. tot stand te brengen. 
Zij kunnen echter de bonden van middelbaar 
en hoger personeel niet het recht ontzeggen 
datgene te doen, dat die bonden in het 
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' Als niet aile partijen tot 
overeenstemming kunnen 
komen moeten 
deelakkoorden mogelijk 
zijn. ' 

belang van hun leden geboden achten, noch 
de werkgeverspartij van onrechtmatig ge
drag betichten door met die bonden na het 
afhaken verder te onderhandelen. AI zal het 
streven erop gericht zijn om met aile onder
handelaars tot overeenstemming te komen, 
de onhaalbaarheid van die doelstelling 
brengt niet mee, dat deelakkoorden niet mo
gelijk zijn. Die deelakkoorden kunnen altijd 
met verdere deelakkoorden voor het door de 
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FNV en CNV gerepresenteerde personeel 
worden aangevuld. 
Met het bovenstaande wordt geen stelling 
gekozen in het materiele strijdpunt, de ar
beidsduurverkorting. lk heb niet meer gewild 
dan duidelijk te maken dat de loop der din
gen bij zowel de Philips- als de bank-c.a.o. 
niet onoirbaar is geweest. Bij tegengestelde 
waardering van beoogde c.a.o.-onderhan
delingseisen is het gevaar het grootst dat het 
onderhandelingsfront breekt. Die breuk 
moet mogelijk blijven. Anders heeft een be
paalde bond of hebben bepaalde bonden 
sterkere onderhandelingsrechten dan ande
re bonden. Het recht blijft- terecht- buiten 
die keus, zolang die op onderhandelingsni
veau moet worden gemaakt. 
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R.K. Kerk en staat in 
Polen: een instabiele 
verhouding 
prof. dr. 0. Kuschpeta 

De Communistische Partij en het Episcopaat denken 
verschil!end over de 'evangelische missie' van de katho
lieke kerk in Polen. Daarom, concludeert prof. Kuschpeta, 
zal de verhouding tussen beide vooralsnog verre van 
stable/ blijven. Hij schetst in zijn artikel de voorgeschiede
nis en de actuele situatie van de katholieke kerk in Polen. 

Prof. dr. 0. Kuschpeta (1924) IS Oost
Europa-deskundige aan de Katholieke 
Hogeschool Tilburg, Hij is lid van de 
comm1ssie Alternat1eve Veiligheidsmo
dellen van het Wetenschappelijk lnstl
tuut voor het CDA en lid van de Com
missie F1nancien gemeente Hilvaren
beek 

Door de gehele duizendjarige Poolse ge
schiedenis heen heeft de R.K. Kerk domine
rende invloed gehad op de geestelijke en 
culturele vorming van het Poolse volk. Zo 
zeer dat de Pool identiek werd gesteld met 
katholiek. In tijden van vreemde overheer
sing, na de delingen van Polen (in 1772, 
1793 en 1795) is de R.K. Kerk zonder twijfel 
de hoedster geweest van de Poolse nationa
le identiteit. Met recht heeft wijlen Kardinaal 
Wyszynski in 1949 kunnen zeggen, dat de 
R.K. Kerk duizend jaar het Poolse Vaderland 
'in haar handpalm heeft gekoesterd' 11 . 

Het is juist aan het nationale karakter van de 
Poolse Katholieke Kerk te dan ken dat zij zich 
ongeschonden in de atheistische staat wist 
te handhaven. Ja, zelfs meer. De positie en 
de invloed van de R.K. Kerk is met de jaren 
sterker geworden en in religieus opzicht kan 
men zelfs van een opbloei spreken. Nog 
steeds groeit het aantal priesterroepingen. In 
1984 waren er 1394 kerken in aanbouw en 
voor enkele honderden kerken werden door 
de staatsautoriteiten bouwvergunningen 
verstrekt21 . 
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Toch zijn de Poolse Katholieke Kerk, haar 
hierarchie en gelovigen, moeilijkheden, grate 
spanningen en zelfs vervolgingen in het 
veertigjarig bestaan van de socialistische 
Poolse Volksrepubliek niet bespaard geble
ven. De verhouding tussen de R. K. Kerk en 
de staat is nog steeds verre van stabiel. 

Zodra het Rode Ieger in de zomer van 1944 
de Poolse Oost-gebieden op de Duitsers 
began te veroveren, werd op initiatief van de 
Poolse communisten op 21 juli 1944 een 
Comite van de Nationale Bevrijding in het 
Ieven geroepen. Een dag daarop werd in 
een manifest het politiek en sociaal-econo
misch programma ontvouwd. Dit Comite, op 
31 december 1944 omgevormd tot de Voor
lopige Regering, werd direct door de Sowjet
Unie erkend. Aldus kwamen de communis
ten, qesteund door enkele andere linkse 

1) Citaat uit de redevoenng op 7 me1 1945. Lie Janusz St. 
Pas1ert Polski Kosci61 Ludu (Poolse 'Volkskerk'), Przeg
lad Kato/ick1 (nr 34, 25.8.1985) 3. 

2) Gegevens ontleend aan Jerzy Jarzeniec, Poslugi religij
ne, Polityka (nr. 47. 23.11.1985) 3/4. 
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groeperingen, aan het staatsroer in het ka
tholieke Poolse land. De Poolse exil-regering 
in Londen, die de steun had van de meerder
heid van het volk en erkend was door de 
Westerse geallieerden en ook door het Vati
caan, werd buiten spel gezet. 
Het vanuit Lublin opererende Pools-commu
nistische bewind concentreerde zich op 
twee punten: het organiseren van het 
machtsapparaat en het nemen van sociaal
economische maatregelen ter voorbereiding 
van de opbouw van de socialistische sa
menleving. Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog beschikten de communisten 
reeds over het sterke Poolse Volksleger en 
het staatsveiligheidsapparaat, controleerden 
de Poolse kolonisatie van de op Duitsland 
gewonnen gebieden en bepaalden de eco
nomische strategie. 
Ondanks talrijke uitspattingen van Russi
sche militairen ontzagen de Sowjetoverwin
naars de Poolse Katholieke Kerk. Ook de 
Poolse volksdemocratische autoriteiten tra
den behoedzaam ten opzichte van de Ka
tholieke Kerk op. 
De contouren van de kerkelijke politiek be
gonnen zich af te tekenen na de conferentie 
van Potsdam (17 juli- 2 augustus 1945), ten 
gevolge waarvan de westgrens van Polen 
tot de Oder-Neisse-linie werd verschoven. 
Toen de Primaat Kardinaal Hlond, gebruik
makend van de buitengewone volmachten 
van Paus Pius XII, op 15 augustus 1945 voor 
de nieuwe Poolse westgebieden vijf Aposto
lische Administratoren met de rechten en 
plichten van de residerende bisschoppen 
benoemde, kwam een onverwachte reactie 
van de Voorlopige regering. Met name werd 
het besluit van de Ministerraad van 12 sep
tember gepubliceerd, waaruit bleek dat: 
a. omdat het Vaticaan de regering in War

schau niet erkende, en derhalve geen 
normale diplomatieke relaties met Polen 
onderhield, de benoeming van de Apos
tolische Administratoren niet ter kennis 
genomen werd; 

b. omdat het Vaticaan door de benoeming 
van twee Bisschoppen tijdens de Duitse 
bezetting in strijd met het concordaat van 
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1925 gehandeld zou hebben, dit verdrag 
geen rechtskracht meer bezat. 

Tevens was in het besluit te lezen, dat de 
Ministerraad 'de activiteit van de Katholieke 
Kerk zoals tot nu toe het geval is geweest 
niet zal belemmeren en verder voile vrijheid 
van haar activiteit in het kader van de be
staande wetten verzekert' 31 . 

De opzegging van het concordaat, ogen
schijnlijk gericht tegen de Heilige Stoel, de
gradeerde ipso facto de Katholieke Kerk, tot 
nog toe rechtens erkende autonome subject 
in de Poolse samenleving, tot een louter 
object van de binnenlandse politiek van de 
regering. Nu werd het volstrekt duidelijk dat 
de nieuwe machthebbers niet voornemens 
waren de vooroorlogse positie van de R.K. 
Kerk te herstellen. Maar de zielzorg en het 
pastoraal werk waren vooralsnog niet in ge
vaar. 

Het jaar 194 7 luidde binnenlandse en inter
nationale ontwikkelingen in, die moeilijke tij
den voor de Poolse Katholieke Kerk teweeg
brachten. 
Na de in januari gehouden algemene ver
kiezingen werd communist B. Bierut staats
president. Het parlement en de regering 
werden door het 'Democratische Blok' on
der de aanvoering van de communisten 
overheerst. T egen de voorstanders van de 
democratie richtte zich de politieterreur. 
In de herfst van hetzelfde jaar werd in Praag 
'Kominform' (Kommunistisch lnformatiebu
reau) in het Ieven geroepen, waardoor de 
greep van Stalin op de communistische par
tijen verstevigd werd. 
In mei 1948 is tussen de PPS (Poolse Socia
listische Partij) en de communisten een fusie 
tot stand gekomen, zodat de communisten 
de alleenheerschappij verkregen. 
T engevolge van een en ander werden 
staatsrechtelijke, politieke en sociaal-econo
mische doelstellingen op die van de Sowjet
Unie afgestemd en ter realisering daarvan 
werden hoe Ianger hoe meer Stalinistische 

3) Hansjakob Stehle, Die Ostpolitik des Vatikans (Mun
chen!Zurich, 1975) 282/3. 
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dwang- en repressiemethoden aangewend. 
De communistische PZPR (Poolse Verenig
de Arbeiderspartij) koerste naar de bolsjevi
satie van Polen. 
De n1euwe koers, maar vooral de collectivl
satie van de landbouw, stuitte op tegen
stand van brede lagen van de bevolking en 
gewapend verzet van de nog steeds opere
rende ondergrondse strijdkrachten. De 
spreekbuis van de protesterenden werd de 
R.K. Kerk. Vanaf preekstoelen werd de on
tevredenheid van de bevolking geventileerd 
en het regeringsbeleid bekritiseerd. 
Afgezien van de arrestatie in 1946 van Bis
schop Kocylowskyj van Przemysl voor de 
Oekralnse katholieken van de Oosterse (1-
tus en de uitlevering van deze prelaat aan de 
Russen, hebben zich sinds de opzegging 
van het concordaat tot 194 7 geen flagrante 
schendingen van de geloofsvrijheid voorge
daan. Wei wilden de autoriteiten de in de 
nieuwe Poolse westelijke gebieden in beslag 
genomen kerkelijke eigendommen niet te
ruggeven. Er kwamen ook spanningen en 
wrijvingen tussen de R.K. Kerk en de com
munistische regering, omdat niet zelden de 
kerkdienaren werden gechicaneerd en met 
hinderlijke 'administratieve maatregelen' 
werden geconfronteerd. Nu de aan de 
macht zijnde Poolse communistische partij 
zich volkomen ondergeschikt aan Moskou 
gedroeg, verslechterden zienderogen de re
laties met de R.K. Kerk en werden hoe 
Ianger hoe meer antagonistisch. 
Toen aan het einde van 1948 Kardinaal 
Hlond stierf en Aartsbisschop Wyszynski 
hem als Primaat opvolgde, moest reeds voor 
de toekomst van de Poolse Katholieke Kerk 
worden gevreesd. lmmers, de communisti
sche overheid protegeerde niet aileen de 
door het R.K. Episcopaat niet erkende orga
nisatie 'Pax', die zich aan de politiek van de 
communistische partij conformeerde en 
'voor de vaste plaats van Polen in het socia
listische kamp streed' 31 , maar maakte ook 
aanstalten om een soort 'patriottische' be
weging van priesters op touw te zetten ten
einde het Episcopaat te isoleren. Ook de 
escalatie van de viiandelijke campagne in het 
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Sowjetblok tegen het Vaticaan, 'de agent 
van het imperialisme', de talrijke arrestaties 
van Katholieke Bisschoppen en priesters in 
de Oekra·l·ne, Roemenie, Tsjechoslowakije 
en 1n Hongarije en 1n het bijzonder het 
schandelijke showproces tegen Kardinaal 
Mindszenty in Boedapest voorspelden niets 
goeds. 
De nieuwe Primaat, die bij zijn intronisatie 
bekende geen politicus, geen diplomaat 
maar een zielzorger te zijn, nam uit eigen 
beweging contact met de regering op om 
een modus vivendi tussen de R.K. Kerk en 
de staat te bereiken. Aartsb1sschop Wys
zynski meende dit te mogen doen op grond 
van de bijzondere en vergaande pauselijke 
volmachten, die zijn voorganger u1t het Vati
caan had meegebracht, en te moeten doen 
uit nood. De regering wees de uitgestoken 
hand niet af. In 1949 werd een gezamenlijke 
commissie van de staats- en kerkelijke ver
tegenwoordigers in het Ieven geroepen. Op 
14 april 1950 werd door deze vertegen
woordigers een 'akte van overeenstemming' 
(dus geen verdrag) getekend. 
Het bovengenoemde document bevatte 
principiele uitspraken en concrete afspraken 
inzake relaties tussen de R.K. Kerk en de 
staat, die op het volgende neerkwamen: 
1 . Het Episcopaat erkende dat de door de 
Duitsers herwonnen gebieden een integraal 
deel vormen van de Republiek en richtte zich 
tot de Heilige Stoel om de definitieve rege
ling van de kerkelijke administratie door de 
verheffing van de residerende Bisschoppen 
tot Ordinarii. 
2. Er werd vastgesteld, dat de Paus in de 
vragen van het geloof, van de moraal en van 
de kerkelijke jurisdictie de enige en de hoog
ste autoriteit van de Kerk is en dat op de 
overige gebieden het R.K. Episcopaat zich 
door het Poolse staatsbelang laat leiden. 
3. Uitgaande van het principe dat de missie 
van de Kerk vervuld kan worden in verschil
lende maatschappelijk-economische syste
men, die door de wereldlijke machten gerea
liseerd worden, nam het Episcopaat op zich 
de geestelijkheid te instrueren geen tegen
stand te bieden tegen de ontwikkeling van 
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de cooperat1e op het platteland. Dit derhal
ve, omdat elk cobperatiesysteem fundamen
teel op de ethische basis van de menselijke 
natuur berust, die op vrijwillige sociale soli
dariteit gericht is en algemeen welzijn ten 
doel heeft. 
4. Trouw aan haar grondbeginselen zal de 
Kerk elk optreden tegen de staat veroorde
len en zich vooral weren tegen elk misbruik 
van de religieuze gevoelens voor de tegen 
de staat gerichte doeleinden. 
5. De regering zegde toe geen hinderpalen 
te zullen zetten tegen: 
- het godsdienstonderwijs op de scholen; 
- de zielzorg in het Ieger en in de zieken-

huizen; 
- het voortbestaan van de Katholieke Uni

versiteit in Lublin; 
- de activiteiten van de bestaande Katho

lieke verenigingen; 
- de 'vrije werkzaamheid' van de klooster

orden; 
- het houden van pelgrimstochten en pro

cessies41. 

Terecht was Aartsbisschop Wyszynski vol
daan met de bereikte resultaten. lmmers, de 
grondslagen van de R.K.Kerk bleven onaan
getast en de mogelijkheden voor de reli
gieuze activiteiten veilig gesteld. 
De vrede tussen de Katholieke Kerk en de 
staat duurde slechts enkele maanden. On
der het voorwendsel dat het Vaticaan niet tot 
de verheffing van de Voorlop1ge Administra
toren in de op de Duitsers herwonnen ge
bieden tot gewone Bisschoppen overging 
(en dus de nieuwe Westgrens van Polen niet 
erkende) zette de regering in de zomer 1950 
het bovenomschreven akkoord op losse 
schroeven. Op 26 januari 1956 werden de 
Apostolische Administratoren door de rege
ring gedwongen om hun zetels te verlaten. In 
hun plaatsen moesten de, merendeels rege
ringsgezinde, Kapittelvicarissen komen. Om 
een splitsing van de Kerk te voorkomen, 
erkende Primaat Wyszynski de opgedron
gen Vicarissen. In april 1951 begaf hij zich 
naar de Heilige Stoel om een oplossing te 
zoAkAn voor de ontstane moeilijkheden. 
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Paus Pius XII en zijn curie konden wei begrip 
opbrengen voor de gecompliceerde positie 
van de Poolse Katholieke Kerk. Maar kenne
lijk gezien het feit, dat vooralsnog het vredes
verdrag met (verdeeld) Duitsland niet geslo
ten was, wilde de Paus niet tot daden 
overgaan, die de-jure erkenning van de 
Oder-Neisse-l1nie als de Poolse westgrens 
door het Vaticaan impliceerden. Uiteindelijk 
werd een compromisoplossing getroffen: de 
Paus benoemde de vijf door de regering 
verdreven Apostolische Administratoren van 
de Oder-Neisse-gebieden tot Titularis-Bis
schoppen. 
Helaas lukte het Aartsbisschop Wyszynski in 
het daarop op 12 mei 1951 volgende onder
houd met de Poolse staatspresident niet zijn 
gesprekspartner ertoe over te halen om 
voorlopig genoegen te nemen met de ge
deeltelijke tegemoetkoming van het Vaticaan 
aan de Poolse wensen. Tot overmaat van 
ramp ging zich Moskou openlijk met het 
ontstane conflict bemoeien. Pravda van 17 
juli 1951 brandmerkte de houding van het 
Vaticaan als een politiek, die 'uitsluitend be
paald is uit de optiek van de Amerikaanse 
imperialisten, die naar de wereldheerschap
pij streven', kleineerde de reis van Primaat 
Wyszynski naar het Vaticaan en schold het 
Poolse Episcopaat uit voor 'De kliek, die 
.. door dik en dun de lijn volgt van het Vati
caan, dat een vijand van de vrede en de 
democratie is' 51 . 

De regering in Warschau ging tot de vervol
ging van de R.K. Kerk over, die- weliswaar 
niet in zo grote hevigheid als het het geval 
was in Roemenie, Tschechoslowakije en 
Hongarije - tot oktober 1956 duurde. Aile 
mogelijke middelen, zoals represailles, pro
vocaties en politieterreur tegen de geestelij
ken en pogingen om de Katholieke Kerk van 
binnenuit te ondermijnen, werden aange
wend om de R.K. Kerk aan de communisti
sche regering volkomen onderhorig te ma
ken en haar invloed op de Poolse samenle
ving radicaal te elimineren. De politiek ge-

4) Idem, 306/7. 
5) Idem, 308. 
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ncht op de verandenng van het bewustzijn 
en van de mentaliteit van Polen en het sloe
len daarvan op de grondslagen van de com
munJstisch-matenalistische ideologie werd 
successievelijk ge·J·ntensiveerd61

. 

Tenslotte werden zelfs de Primaat Wyszyns
ki, aan het einde van 1952 tot Kardinaal 
benoemd, en enkele andere kerkelijke hoog
waardlgheidsbekleders gearresteerd en in 
een klooster in afzondering gehouden. Ver
schillende geesteliJken werden in hechtenis 
genomen. 
Eerst na de arbeidersonlusten in Poznan op 
28 juni 1956, bloedig neergeslagen door de 
Poolse en Sowjetmilitairen, en de daarop 
volgende politieke crisis in de partijleiding en 
de regering, kwamen gunstiger lijden voor 
de R.K. Kerk. 

Ommekeer 
Onder de aanvoering van de in 1954 uit de 
gevangenis ontslagen en in oktober 1956 tot 
secretaris-generaal van de communistische 
Poolse Verenigde Arbeiderspartij gekozen 
Wladyslaw Gomulka kwam het tot een om
mekeer van het binnenlands-politieke beleid. 
Dit werd mogelijk omdat onder invloed van 
het destalinisatieproces in de Sowjet-Unie 
de greep van Moskou op de Oosteuropese 
satellieten verzwakte en de Commun1stische 
Partij van de Sovjet-Unie zich gedwongen 
zag te verklaren dat voortaan elke commu
nistische partij souverein zou zijn en zonder 
inmenging van buiten af een eigen, aan de 
historische omstandigheden en de nationale 
eigenaardigheden aangepaste, politiek zou 
voeren. 
Reeds voor de overname van de partijleiding 
door de gerehabiliteerde Gomulka werden 
op grond van een amnestie dertigduizend 
politieke gevangenen vnjgelaten. Ook werd 
de censuur milder, althans men liet in de 
pers en in het parlement een opbouwende 
kritiek op de partijpolitiek toe. Toch maakten 
deze grote verzoenende gebaren geen ein
de aan de heerstende onvrede onder de 
bevolking en de bloedige onlusten in Poznan 
hebben zelfs vijandige gevoelens van arbel
ders tegen het regime gemanifesteerd. 
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Het was dan ook polit1ek prudent, dat Go
mulka met een beleid startte dat duidelijk 
gericht was op het wegwerken van de rede
nen van de ontstane ontevredenheid en op
standigheid van het volk. Aan de R.K. Kerk 
werd het voorstel gedaan om de onderhan
delingen te beginnen ter regeling van weder
zijdse relaties. 
De net vrijgekomen Kardinaal Wyszynski 
aanvaardde direct en zonder een vooraf
gaand overleg met het Vaticaan het voorstel 
van Gomulka. De gereactiveerde gezamen
lijke commissie van staats- en kerkelijke ver
tegenwoordigers ging aan de slag en bereik
te betrekkelijk snel een overeenstemming. 
De qu1ntessens van deze overeenstemming 
werd geopenbaard op 7 december 1956 in 
het communique van de commissie. 
Zonder dat het uitdrukkelijk vermeld stond, 
bleek uit de strekking van het communique 
duidelijk dat de overeenstemming van 1950 
verder van kracht bleef. Daarenboven ver
plichtte de regering zich, naast de vrijlating 
van de veroordeelde geestelijken, 'hinderpa
len uit de weg te ruimen, als zij in de vroegere 
periode bij de verwezenlijking van het grond
beginsel van de voile vrijheid van het reli
gieuze Ieven optraden', terwijl de Bisschop
pen toezegden hun 'voile ondersteuning' te 
zullen geven aan 'de inspanningen van de 
regering ter versterking en ontwikkeling van 
Volkspolen, ter stipte naleving van de wetten 
van Volkspolen en ter vervulling van de bur
gerlijke plichten'. Voorts verklaarde de rege
ring zich akkoord met de pauselijke benoe
ming (voor 1951) van vijf Titularis-Bisschop
pen voor de Oder-Neisse-gebieden en 
Gdansk7

) 

In verband met het nieuwe akkoord nam de 
regering twee belangrijke beslissingen. Een 
decreet van 1953, waarin bepaald werd, dat 
voor de bezetting van elk kerkelijk ambt de 
goedkeuring van de staat was vereist, werd 
ingetrokken. In plaats daarvoor kwam een 

6) Zdzislaw Morawski, Panstwowe i Koscielne ('Wat van 
de staat en wat van de kerk is'), dagblad 'Zycie Warsza
wy', nr. 149, 28.6. 1985. 

7) Hansjakob Stehle, op. cit, 330. 
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voor het Episcopaat acceptabele verorde
ning8) Ook werd het door de vorige macht
hebbers uitgevaardigde verbod op de uitga
ve van een aantal katholieke tijdschritten en 
kranten opgeheven. Op zijn beurt heett Kar
dinaal Wyszynski op 15 januari 1957 de 
kathol1eken (± 90% van de totale bevolking 
van Polen) opgeroepen om aan de nieuwe 
landelijke verkiez1ngen deel te nemen. Indi
rect was deze oproep ook een vorm van het 
vertrouwen in de Gomulka-equipe, omdat bij 

' Kardinaal Wyszynski streed 
voor de rechten van de kerk 
en voor het welzijn van het 
Poolse volk. ' 

deze verkiezingen, zoals het gebruikelijk 1s in 
het volksdemocratisch staatsbestel, slechts 
op de communistische eenheidslijst ge
stemd kon worden. 
Het liet zich aanzien dat het tussen kardinaal 
Wyszynski en Gomulka aangegane compro
mis een redelijke basis vormde voor de ont
wikkeling van een stabiele verhouding tus
sen de op marxistisch-leninistische grond
slagen gevestigde staat en de Katholieke 
kerk. Helaas bleek na enkele jaren, toen 
Gomulka zijn macht had geconsolideerd en 
Moskou de ideologische en politieke supre
matie in Oost-Europa herwonnen had, dat 
de nieuwe communistische machthebber de 
arrogantie van de macht boven de redelijk
heid en de eliminatie van de integrale katho
lieke elementen uit de Poolse maatschappij 
boven de stabilisatie van de relatie tussen de 
staat en de Kerk liet prevaleren. Kardinaal 
Wyszynski legde zich niet neer bij de anti
katholieke koerswending van de regerings-
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politiek en trad intransigent ertegen op, maar 
bleef, in tegenstelling tot Gomulka, zich aan 
de geest van het gememoreerde compromis 
houden. 
Omdat Kardinaal Wyszynski ook ditmaal niet 
aileen voor behoud van de rechten en voor 
de vrijheid van de Katholieke Kerk streed 
maar tevens voor het welzijn van het volk 
opkwam en de Poolse nationale belangen in 
het oog hield, kreeg hij de voile steun van het 
volk. 
Het Vaticaan, dat inmiddels via directe en 
indirecte contacten een toenadering zocht 
tot Moskou en Oosteuropese regimes, zond 
in februan 1967 zijn 'minister van buitenland
se zaken' Aartsbisschop Augustino Casaroli 
naar Polen om de situatie van de R.K. Kerk 
aldaar te verkennen en directe contacten 
met de regering in Warschau op te nemen. 
Casaroli kreeg aile kansen en volledige vrij
heid om aile diocesen te bezoeken en ieder
een te spreken die hij maar wilde, zodat hij 
zich een werkelijk objectief beeld over de 
positie van de Kerk kon vormen en de opinie 
van aile lekengroeperingen vernemen. Zijn 
conclusie was: de toestand en de pos1tie van 
de Poolse Katholieke Kerk was erg goed; er 
waren maar twee dringende fundamentele 
problemen: de noodzaak van de formele 
regeling van de rechtspositie van de R.K. 
Kerk binnen het vigerend staatsbestel en de 
bekrachtiging van de Oder-Neisse-grens 
door de overeenkomstige vaststelling van de 
bisdomgrenzen en benoeming van de Ordi
narii. De nog andere op te lassen problemen, 
zoals bijv. kerkenbouw en teruggave van de 
kerkelijke bezittingen in de op de Duitsers 
terugveroverde gebieden, waren van prakti
sche aard. 
Na demonstraties en stakingen in Gdansk, 
Gdynia, Szczecin en andere Poolse steden 
als protest tegen de op 12 december 1970 
door de regering afgekondigde prijsverho
gingen voor levensmiddelen, en het geweld
dadig breken van dit arbeidersprotest door 

8) Art. 6 van deze verordening verplicht de d1ocesane 
Bisschoppen hun trouw aan de Volksrepubliek en haar 
rechtsorde 'plechtig' te bel oven. 
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veiligheidstroepen (omstreeks honderd, zo 
niet meer, arbeiders werden gedood), trad 
Gomulka, samen met enkele leden van het 
polit-bureau, af. Er voltrok zich een derde 
machtswisseling in communistisch Polen: E. 
Gierek werd partijleider en P. Jaroszewicz 
de premier. 
In de crisisdagen heeft Kardinaal Wyszynski 
alles gedaan om de gemoederen van het 
volk tot bedaren te brengen. Voor deze 'pa
triottische houding' heeft de nieuwe premier 
op 3 maart 1971 de dank van Gierek aan 
kardinaal Wyszynski overgebracht. Tevens 
heeft hij de verzekering gegeven, dat de 
nieuwe Ieiding het vaste voornemen had om 
samen met het Vaticaan en Episcopaat naar 
een oplossing voor de hangende problernen 
te zoeken. Kennelijk om dit voornemen ge
loofwaardig te maken, werden enkele maan
den later zonder onderhandelingen de kerk
bezittingen in de op de Duitsers herwonnen 
gebieden aan de R.K. Kerk overgedragen. 
Op 10 oktober 1971 ontvouwde de minister 
voor godsdienstaangelegenheden Skar
zynski in een redevoering de nieuwe con
ceptie van de kerkpolitiek en maakte de 
volgende twee uitgangspunten bekend: 
'a. Het kerkelijke bestuursorgaan, het Epls
copaat, dient- in overeenstemming met het 
door het concilie benadrukte apolitieke 91 

karakter van zijn religieuze missie - conse
quent het socialistische maatschappelijke 
stelsel van ons land, de politieke orientering 
van Volkspolen als onaantastbare, van natio
naal belang zijnde werkelijkheid te erkennen. 
b. De Volksstaat zal het duurzame karakter 
van de relig1euze activite1t van de Kerk eer
biedigen en de sociale waarde van haar 
opvoedkundige functie bij de gelovigen op 
prijs stellen' 101

. 

De door Gomulka verbroken contacten met 
het Vaticaan werden hersteld, maar de eer
ste gesprekken brachten geen concrete re
sultaten. Wei Iicht omdat er aanwijzingen wa
ren dat Moskou wantrouwend op toenade
ringspogingen van Warschau tot het Vati
caan reageerde. Maar de curiediplomatie 
gaf niet op. Zodra op 3 juni 1972 door de 
Duitse Bondsdag het grensverdrag van 
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1970 tussen Bonn en Warschau geratifi
ceerd werd, ruimde Paus Paulus VI een be
langrijke hinderpaal voor het vergelijk met 
Warschau op. Op 28 jun1 1972 werd name
lijk het besluit van de Heilige Stoel bekend 
gernaakt over de vaststelling van de bis
domsgrenzen voor de Oder-Neisse-ge
bieden en de benoeming van Ordinarii, 
waardoor ipso facto de Oder-Neisse-linie als 
de westgrens van de Poolse Volksrepubliek 
door het Vaticaan erkend werd. Maar eerst 
na het bezoek van de Poolse Minister van 
Buitenlandse Zaken Olszowski op 12 no
vember 1973 aan de Paus begonnen se
rieuze onderhandelingen tussen Warschau 
en het Vaticaan, die uiteindelijk (februari 
197 4) een mager resultaat opleverden. Al
thans, de 'werkelijke en volledige normalise
ring van de betrekkingen tussen Kerk en 
staat', waarnaar Casaroli gestreefd heeft, 
werden niet bereikt en de adequate instituti
onalisering van deze betrekkingen, die Ols
zowsk' in vooruitzicht heeft gesteld, is niet tot 
stand gekomen. Er werd namelijk aileen tot 
'permanente werkcontacten' besloten. Later 
(in het begin van 197 4) werden deze contac
ten aldus geformaliseerd: de pauselijke 'rei
zende Nuntius' Mgr. Luigi Poggi, kreeg een 
permanent visum voor Polen en Warschau 
stationeerde in de Poolse ambassade te 
Rome een bijzonder gevolmachtigd diplo
maat (K. Szablewski). 
Bij de gememoreerde onderhandelingen 
was Kardinaal Wyszynski formeel niet be
trokken geweest. Maar het resultaat daarvan 
impliceerde, dat voortaan bij het zoeken naar 
een duurzame modus vivendi tussen de 
Poolse Katholieke Kerk en de athe1stische 
staat het Vaticaan direct betrokken zal wor
den. Uit de homilie van Wyszynski op 7 
februari 197 4 gedurende een gezamenlijk 
met de Pauselijke afgezant (Aartsbisschop 
Casaroli) gecelebreerde H. Mis bleek, dat 
ook in de toekomst de houding van het door 

9. In het Pools origineel wurdt de term 'ponadustrOjowy' 
gebezigd, waanmee bedoeld wordt 'boven de politieke 
orde staande'. 

10) Hansjakob Stehle, op. cit., 381/2. 
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hem gele1de Episcopaat ten opzichte van de 
staats- en partijautoriteiten onveranderd zou 
blijven en dat de Poolse Katholieke Kerk 
voor een 'erkenning van de zelfstandige, we
zenlijke verkondigingsmissie' verder zou 
strijden. 
Vanaf 1975 intensiveerden de contacten 
tussen Warschau en het Vaticaan en de 
dialoog tussen het Poolse Episcopaat en de 
regenng werd voortgezet, maar een defini
tieve regeling van de relaties tussen de staat 
en de Katholieke Kerk kwam niet in zicht. 
Kardinaal Wyszynski zag z1ch zelfs gedwon
gen in het openbaar een harde stelling in te 
nemen tegen de voorgenomen wijz1gingen 
van de grondwet. Hij sloot zich aan b1j de 
mening van de katholieke intellectuelen dat 
het verheffen van het smeden van eeuwige 
vriendschap met de Sowjet-Unie tot een 
constitutioneel beginsel Polens nationale 
souvereiniteit ernstig in gevaar zou brengen. 
Maar met name veroordeelde hij een bepa
ling die inhield dat het 'gebruiken van rel1gie 
voor politieke doele1nden' gerechtelijk ge
straft zou worden, omdat dit soort alge
meenheld tot onderdrukking kon leiden. De 
formulering dat 'de rechten van de burgers 
onafscheidelijk verbonden zijn met eerlijke 
vervulling van hun plichten aan het soclalis
tisch moederland' beschouwde Wyszynski 
als een inbreuk op de vrijheid van geloof. AI 
is er daarna terzake een compromis in het 
geheim bereikt111

, het incident illustreerde 
dat staat en Kerk scherp tegenover elkaar 
stonden. Daarin kwam ook geen verande
ring, toen Gierek begin december 1977 voor 
prive-audientie bij Paus Paulus VI was en 
daarop Kardinaal Wyszynski Gierek in de 
Poolse ambassade te Rome ontmoette. lm
mers, na zijn terugreis uit Rome werd Gierek 
met een frontale aanval van het R.K. Episco
paat op de communistische staat gecon
fronteerd. In een in aile kerken voorgelezen 
herderlijke brief werd de staat voor het verval 
van aile waarden in de Poolse samenstelling, 
de morele aftakeling van de natie, de ver
nietiging van ethische principes en de wan
staltigheid van het onderwijs verantwoorde
lijk gesteld en aile leerkrachten en opvoed-
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kund1gen werden gemaand bij de pllchtsver
vulling uit te gaan van het principe, dat 'de 
school een algemeen nationale 1nstelling is 
en zij voor het welzijn van de ganse natie en 
in naam van de christelijke cultuur werkzaam 
dient te zijn' 12

'. 

Tot de normalisering en stabilisatie van de 
relaties tussen Kerk en staat kwam het ook 
niet na de keuze (in oktober 1978) van Kardi
naal Wojtyla tot Paus en evenmin na het 
historisch bezoek van deze (Poolse) Paus in 

' De communistische staat 
kon de moreel
maatschappelijke positie 
van de kerk niet 
zekerstellen. ' 

jun1 1 ~79 aan de Poo1se Volksrepubliek. 
Waarom? Kort voor zijn dood op 28 mei 
1981 gaf Kard1naal Wyszinski op deze vraag 
het volgende antwoord: 'Pogingen tot nor
malisenng van de relaties tussen Kerk en 
staat hebben tot nu toe geen duurzame 
resultaten opgeleverd omdat er juridische 
elementen ontbreken voor de totstandko
ming van het echte verdrag' 13

) Men kon wei 
praktische problemen, zoals de Kerkbezittin
gen en de kerkenbouw regelen, maar de 
zekerstelling van de historisch-gegroeide 
moreel-maatschappelijke functie van de 
R.K. Kerk 1n de Poolse samenleving niet. 

Solidarnosc 
Met de val van Gierek en het akkoord van 

1 1) Poolse liberalisatie bestaat bij de grat1e van het Kreml1n, 
in: De Tijd, 13 }anuari 1978, 32. 

1 2) Polen nach der Romreise Giereks und Wyszynskis, 
Neue Zurcher Zeitung, 10 december 1977, 5 

1 3) Michal Horoszewicz, Prymas Polskiego Pap1erza (De 
Primaat van de Poolse Paus). Polityka nr. 45, 9.1 1.1 985) 
14 
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Gdansk (31 augustus 1980) is een totaal 
nieuw hoofdstuk begonnen in de relatie tus
sen Kerk en staat. 
Het massale arbeidersprotest tegen de soci
aal-economische politiek van de regering en 
tegen de schending van de rechten van de 
mens heeft niet aileen de vorming van de 
onafhankelijke zelfstandige Vakverbond 'So
lidarnosc' tot gevolg gehad, maar heeft te
vens een aanzet gegeven tot een stormach
tige drang naar fundamentele maatschap
pelijk-politieke vernieuwing. Het streven naar 
de authentieke democrat1sering van de staat 
en van de samenlev1ng en de gezondmaking 
van de economie werd algemeen. Binnen de 
kortst mogelijke t1jd onttrokken zich, samen 
met de 'SolidarnosC' de overige maatschap
pelijke organisaties (van boeren tot intelli
gentsia) aan de overheers1ng en het gezag 
van de partij, terwijl vanuit de basisorganisa
ties van de PZPR spontaan een beweging 
naar een waarachtige interne democratise
nng van deze regerende partij ontstond. Op 
het IXe buitengewone congres van de PZPR 
werd afstand genomen van 'ernstige fouten' 
uit het verleden, het hervormingsprogramma 
voor de 'socialistische vernieuwing' aange
nomen en de interne democratisering van de 
Partij door een vergaande wiJziging van de 
statuten mogelijk gemaakt. De Partij bleef 
echter volharden 'de le1dende politieke 
kracht van de maatschappij bij de opbouw 
van het socialisme' te zijn. De opvattingen 
en doelstellingen van de Partij waren diame
traal tegengesteld aan die van de door de 
'Sol idarnosc' gerepresenteerde meerder
heid van de Poolse samenleving. Hierin lag 
de diepste oorzaak van de politieke strijd 
tussen de 'Solidarnosc' en de staatsautori
teiten, waardoor de maatschappelijk-poli
tieke en economische crisis hoe Ianger hoe 
ernstiger werd. Te meer omdat de politieke 
en milita1re druk van Moskou en het opper
bevel van de strijdkrachten van het War
schaupact op Polen stelselmatig groter 
we rd. 
In de uitzonderlijk gevaarlijke situatie van de 
'Solidarnosc' -periode is het morele gezag 
van de R.K. Kerk en haar Episcopaat nog 
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verder gestegen en de Kerk werd nolens 
volens een polit1eke factor van belang. Eerst 
door Kardinaal Wyszynski en daarna door 
zijn opvolger Glemp en hoogstwaarschijnlijk 
door de Paus, werd een matigende invloed 
op de strijdende partijen uitgPoefend. Er 
moet daarbij toegevoegd worden dat zowel 
het Poolse Episcopaat als ook de Paus de 
onafhankel1jkhe1d van de vakbeweging en 
van de maatschappelijke organisaties ten 
opzichte van de partij en de staat en het 
recht van het Poolse volk op het ideologisch 
pluralisme erkenden en bepieitten. Het R.K. 
Episcopaat stuurde op een compromis aan 
tussen de Regering en het 'Sol1darnosc'
kamp. Toen in november 1981 een ontmoe
ting plaatsvond tussen kardinaal Glemp. Ja
ruzelski en Walesa, ontstond bij de Polen de 
hoop dat Jaruzelski c.s. de reele maat
schappelijk-politieke krachtsverhouding er
kenden. Het afkondigen op 13 december 
1981 van 'de staat van oorlog' en de inter
nering van het leidend kader van 'Solidar
nosc' en van andere maatschappelijke orga
nisaties en andersdenkende intellectuelen 
toonde echter aan, dat dit een ijdele hoop 
was. 
De ruim een jaar durende 'staat van oorlog', 
volgens de toenmalige rechterhand van Ja
ruzelski, vice-premier Rakowski, bedoeld als 
shocktherapie teneinde 'de ontspoorde 
massa' weer in het gareel te krijgen en het 
volk tot gehoorzaamheid aan het gezag te 
dwingen, heeft per saldo de kloof tussen de 
gehavende Partij en de meerderheid van het 
volk vergroot en Jaruzelski tot de meest 
controversiele na-oorlogse Ieider gemaakt. 
In deze tijd van grote beproeving werd de 
Kerk de toevlucht en toeverlaat van Polen in 
nood. De gel'nterneerden kregen morele en 
materiele steun. De internationale hulpverle
ning in natura (levensm1ddelen, kleding en 
medicamenten) naar behoeftig Polen ge
schiedde door bemiddeling van kerkelijke 
(katholieke en niet-katholieke) organisaties. 
Het is ook mede aan de volharding en de 
diplomatie van het R.K. Episcopaat en onge
twijfeld het Vaticaan te danken dat de mees
te ge'(nterneerde 'Solidarnosc' -aanhangers 
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en andere oppositionelen van het regime 
vrijgelaten werden en dat de 'staat van oor
log' opgeheven werd. 

Ondanks het feit, dat bij het 'herstel van rust 
en orde' door de politie b1jna tien arbeiders 
werden gedood en het Poolse parlement 
('Sejm') op voorstel van Jaruzelski 'Solidar
nosc'' en andere onafhankelljke vakbonden 
gedelegaliseerd heeft, waren Walesa c.s. 
bereid om een dialoog met de regering te 
hervatten. Jaruzelski huldigde echter de op
vatting, dat noch naar de situatie van v66r 21 
september 1980 noch naar de toestand van 
v66r 13 december 1981 teruggekeerd 
mocht worden. H1j stelde: 'Wij willen dat een 
sterke staat steun krijgt van de democra
tisch georganiseerde maatschappit 41

. Wa
lesa en zijn aanhangers konden lid worden 
van de opnieuw te organiseren vakbond en 
de belangen van arbeiders conform de 
grondwet en de in 1982 door het parlement 
goedgekeurde nieuwe statuten behartigen. 
Door zich aan te sluiten bij de door hem in 
het Ieven geroepen PROM (Poolse bewe
ging van de nationale hernieuwing) konden 
ook Polen met katholieke of met een andere 
wereldbeschouwing aan de opbouw van de 
socialistische samenleving en van de sterke 
Poolse staat meewerken. Dit standpunt van 
Jaruzelski is tot op heden niet veranderd. En 
het is met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid aan te nemen, dat na de 
machtsovername in Moskou door Gorbats
jow en de resultaten van het XXVIIe congres 
van de Cornrnunistische Partij van de Sovjet
Unie (25/2-6/3 1986) Jaruzelski's positie in 
het Sovjetblok dusdanig versterkt is, dat hij 
'de leidende rol van de partij' in de Poolse 
'socialistische staat' en 'de stuwende rol' 
van deze partij bij 'de opbouw van de socia
listische samenleving op de grondslagen van 
het marxisme-leninisme' nooit en te nimmer 
zal opgeven. 

Utopie 
Juist door de harde leninistisch-orthodoxe 
opstelling van Jaruzelski is een vooruitzicht 
op een waarachtige verzoening in Polen tus-
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sen communisten en kathol1eken een poli
tieke utopie. 
Maar dat de Katholieke Kerk van Polen naar 
zo'n verzoening streeft en gelovigen achter 
haar heeft, is gebleken uit het verloop van 
het tweede bezoek van de Paus aan Polen 
in juni 1983. lmmers, miljoenen en miljoenen 
Polen hebben toen de aanhankelijkheid aan 
de Kerk gemanifesteerd en Johannes Pau
lus II heeft door zijn ontmoet1ng met Walesa 
duidelijk te verstaan gegeven dat hij voor de 
dialoog is en achter de maatschappelijke 
idealen van 'Solidarnosc' staat. Bovendien 
heeft de Paus op het hoogtepunt van zijn 
bezoek dit ondubbelz1nnig in zijn toespraak 
tot het Poolse Epicopaat in het Poolse natio
nale pelgrimsoord Czenstochowa verklaard. 
'De meest brandende wens van mijn hart is, 
- aldus de Paus - dat mijn tegenwoordige 
bezoek aan het Vaderland een bijdrage zal 
leveren ter verwezenlijking van al deze doel
stellingen, die tot uiting kwamen bij de voor
berelding (van dit bezoek). Zlj betreffen de 
fundamentele aangelegenheden voor het Ie
ven van het volk, voor zijn moraal, voor zijn 
toekomst. Zeer en intens b1d 1k samen met U 
om dit alles! Ononderbroken volg ik de in
spanningen van het Poolse Episcopaat voor 
de vervulling van de evangelische missie van 
de Kerk. Deze missie vervult U voor de ogen 
van de ganse Poolse samenleving en tegelij
kertijd van de wereld. lmmers, de gebeurte
nissen van de laatste jaren in Polen hebben 
de aandacht van de brede opinie op de Kerk 
in Polen gevestigd. Eeuwenlange historische 
ervaringen, vooral ervaringen van de laatste 
eeuwen, maar misschien nog meer van de 
laatste decennia, Iaten zien dat de Kerk in 
Polen blijft in een diepgewortelde verbon
denheid met het volk. Het is een evangeli
sche en pastorale verbondenheid. Zij blijft op 
dezelfde lijn, op welke de tegenwoordige 
Kerk wenst te zijn - in de geest van 'het 
Evangelie en van het Vaticanum II' - 'de 
Kerk van de arm en', zonder zich daardoor 

14) Zie: 0. Kuschpeta, Polen na een Jaar staat van beleg aan 
economische algrond, Elseviers Weekblad 11 decem
ber 1982, 25. 
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enigszins af te sluiten voor wie dan ook, 
noch met betrekking tot elke maatschappe
lljke groepering, noch met betrekking tot elke 
mens. 'Want de mens is de eerste en de 
fundamentele weg van de Kerk', zoals ik heb 
geuit in de Encycliek 'Redemptor hominis'. 
'De Kerk van de armen' betekent verschil
lende engagementen op de aarde in het 
belang van de mens, van zijn geestel1jke en 
materiele behoeften, van zijn fundamentele 
en onontbeerlijke rechten. Deze engage
menten beantwoorden aan verschillende si
tuaties. In verschillende situaties gaat het 
vooral om verschillende behoeften en om 
verschillende rechten van de mens' 151

. Uiter
aard volgt het Poolse Episcopaat in zijn op
stelling ten opzichte van het Jaruzelski-be
wind en zijn stellingname ten opzichte van 
de maatschappelijk-politieke tegenstellingen 
en de economische crisis in Polen de boven 
aangestipte richtlijn van de Paus. Getuige 
het volgende citaat uit het Communique van 
de 207e plenaire conferentie van het Episco
paat van Polen van 23 juni 1985: 'De Bis
schoppen hebben zich met grote zorg ge
bogen over de problemen van het land, dat 
nog steeds een veelzijdige crisis doormaakt. 
De Kerk, meer dan 1 000 jaar verbonden met 
het volk, Ievert haar bijdrage aan de oplos
sing van deze crisis door de verkondiging 
van het Evangelie, van de vrede en van de 
beginselen van de sociale rechtvaardigheid. 
Daardoor is het initiatief ontstaan voor het in 
het Ieven roepen van de Stichting van de 
landbouw (Fundacja Rolnicza), waarvan de 
doelstelling is de ondersteuning van de ont
wikkeling van de gezinslandbouwbedrijven'. 
En verder: 'De Kerk spreekt zich uit voor het 
zoeken naar maatschappelijke vrede die tot 
een waarachtige nationale overeenstem
ming leidt. De maatschappelijke vrede is 
afhankelijk van de eerbiediging van de rech
ten van de mens: het recht op waarheid, 
vrijheid, gerechtigheid en liefde en civiele 
(burgerlijke) rechten dienen rekening te hou
den met de natuurlijke menselijke wetten. 
Niemand mag vervolgd worden voor de ui
ting van zorg over het algemeen belang 
anders dan de opvatting daarover is van de 
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machthebbers' 161
. 

In zijn streven naar een nationale verzoening 
volgt het Poolse Ep1scopaat een onafhanke
lijke koers. In het bovenaangehaalde Com
munique wordt gesteld dat het Episcopaat 
de leer van het Vaticanum II als de leidraad 
voor zijn handelingen beschouwt. Derhalve 
vereenzelvigt de Poolse Kerk zich in geen 
enkel opzicht met een politieke richting noch 
bindt zij zich aan welk politiek systeem dan 
ook. Maar zij respecteert 'de evangelische 
waarheid verkondigend' en zij steunt 'tevens 
de politieke vrijheid en verantwoordelijkheid 
van de staatsburgers'. Daarbij wordt verwe
zen naar het besluit van het Vaticanum II dat 
'de Kerk toch steeds en overal waarachtige 
vrijheid dient te hebben bij de geloofsverkon
diging, bij de verkondiging van haar soc1ale 
leer, bij de vervulling op ongedwongen wijze 
van haar opdracht onder de mensen, maar 
ook bij het geven van haar morele beoorde
ling zelfs over zaken betreffende politiek, in
dien dit de grondrechten voor het individu of 
het zieleheli vorderen ....... ' 17

) 

Deze onafhankelijke koers werd duidelijk ge
demonstreerd bij de laatste parlementsver
kiezingen (13 oktober 1985). Het Episcopaat 
heeft nagelaten om aan de gelovigen een 
stemadvies te geven, d.w.z. of te gaan stem
men (wat Jaruzelski wilde) of de verkiezingen 
te boycott en (wat Walesa en de onder
grondse Ieiding van de verboden 'Solidar
nosc;' wensten). Maar na de verkiezingen 
verklaarde Kardinaal Glemp aan de 'Familia 
Christiana': 'Terug naar de dialoog. Het is 
noodzakelijk, indien men wil, dat het land 
leeft en zich ontwikkelt en dat mensen het 
vertrouwen terugwinnen'. En hij voegde er 
aan toe: 'de Kerk is bereid een eigen bijdra
ge te leveren, maar het moet duidelijk zijn, 

15) Jan Pawel II, Przemuwienia Ojca Swietego podczas 
drugiej Wizyty w Ojczyznie 16 - 23 czerwca 1983 
(Johannes Paylus II, Toespraken van de Heilige Vader 
geaurende het tweede bezoek aan het Vaderland 16-23 
juni 1 983) (Poznan 1984) 79. 

16) Komunika1 z 207 KonferenCJI plenarnej Episkopatu 
Polski, Tygodnik Powszechny (Aigemeen Weekblad) 
(nr. 26 van 30 juni 1985, Krakow), 1 en 3. 

17) Ibidem. 
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dat enerzijds ziJ nooit afstand zal doen van 
haar pl1cht de gehele evangelie te verkondi
gen en anderzljds zlj ook niet wil, door een 
partij als polit1ek instrument misbruikt te 
worden' 18

'. 

Ruimte 
Door de telkens opkomende ernstige maat
schappelijke en economische crises in de 
Poolse Volksrepub!iek en de prinCiplele val
harding van wijlen Kardinaal Wyszynski zag 
zich de communistische PZPR gedwongen 
hoe Ianger hoe meer rumte voor de activitei
ten van de Katholieke Kerk toe te staan. De 
politiek van de PZPR, gericht op de uitscha
keling van de Kathol1eke Kerk als een onaf
hankeiiJk subject van de Poolse samenle
ving, de seculansatie van deze samenleving 
en de marx1Stlsch-leninist1sche indoctrinatie 
van de naoorlogse generat1es, IS zo goed als 
mislukt. Het IS ook de PartiJ niet gelukt de 
Kathol1eke Kerk letterlijk binnen de muren 
van de kerkgebouwen terug te dnngen, 
d.w.z. van de katholieke godsdienst een 
afstervende folklore te maken wat biJV. de 
Russ1sche communisten met de Russische 
Orthodoxe Kerk wei gelukt is. lntegendeel, 
heden ten dage IS de Poolse samenleving 
zonder de Katholieke Kerk ondenkbaar. Het 
is wei zo, dat de communist1sche PZPR aile 
staatsinstellingen, administrat1eve organen 
en het politionele en militaire apparaat be
heerst, maar het is ook een fe1t dat de Poolse 
samenleving in haar meerderheid zich met 
de marxistisch-leninistische ideolog1e noch 
met 'de leidende partij' (PZPR) en de staat in 
de leninistische zin (dus de machtslnstitu
ties), identificeert. Bovendien zag zich de 
Partij gedwongen vanaf 1981, met onder
breking gedurende de staat van beleg, felte
lijk een ideologisch pluralisme te erkennen, 
wat vanuit de Moskouse optiek in beginsel 
en politiek ondenkbaar en ontoelaatbaar is. 
Dit ideologische pluralisme wil zeggen, dat 
ook een ongelovige lid kan worden van de 
partij en dat niet-communisten aan de activi
teiten van de staat (vanaf lagere organen tot 
en met de Sejm (parlement) en de Mlnister
raad toe), deel kunnen nemen. 
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Zander twiJfel IS het geestelijk klimaat in de 
laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Het is gro
tendeels aan de 500 dagen van de periode 
'Solidarnosc' te danken. Polen zijn gedurfder 
en reg1mekrit1scher geworden. Er is geen 
volled1ge persvrljheid in Polen, maar zelfs 
partijorganen z1jn opener en kritischer ge
worden. Er verschijnen ondergronds talrijke 
tijdschriften en zelfs boeken. Het politieke 
monopolie van de regerende PZPR is echter 
n1et gebroken, maar het monopolie van deze 
partij op de voorlichting en informatie wei. 
Het aantal katholieke kranten en tijdschriften 
is na 1 982 groter geworden en het niveau 
daarvan gestegen. Helaas IS de toewljzing 
van het papier te karig, zodat de totale opla
ge van al deze uitgaven slechts 1 .160.000 
bedraagt, een fractie in vergelijking met de 
oplage van de partijpublikaties. En tenslotte 
is de activiteit van de Katholieke intelligentsia 
en kunstenaars toegenomen. 
De tolerantie van de partij en van de regering 
ten opzichte van de kathol1eken en anders
denkenden is groter geworden. Toch heeft 
het tragische geval van priester Popieluszko, 
op 1 9 oktober 1 984 door de agenten van de 
staatspolit1e op gruweiiJke WIJZe vermoord, 
bewezen dat er binnen de regeringskringen 
nog groepen ZIJn die de Katholieken als de 
'vijanden des volks' beschouwen. En uit het 
art1kel van de voorlichtingsmin1ster Urban, 
met het pseudon1em Jan Rem ondertekend 
en begin april door het officiele persbureau 
(PAP) verspreid, blljkt dat de kerkpreken van 
bisschoppen en van priesters op band wor
den opgenomen om te kunnen bewijzen dat 
het 'clericale extremisme een lastige ballast 
voor de relaties tussen de staat en de Kerk 
vormt' en 'de geloofwaardigheid van de 
Kerk bij de dialoog met de staatsorganen 
vermindert' 191 . Een en ander getuigt ervan 
dat de partij- en staatsleiding de Katholieke 
Kerk, het Episcopaat en de priesters niet 
vertrouwt. 
Herhaaldelijk heeft Jaruzelski aan de buiten-

18) Citaat ontleend aan Zycie Warszawy (nr. 291 van 14/15 
december 19851 5. 

19) Zie: Zycie Warszawy (nr. 80 van 5/6 april 1986) 6 
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landse kranten ('Stern', 'II Tempo' en 'Le 
Monde')201 verklaard dat hij voor de dlaloog 
met het Poolse Episcopaat en de Paus is, 
echter over een concordaat met het Vati
caan rept hij niet. Maar de rechtspos1tie van 
de Katholieke Kerk en haar door de eeuwen 
heen gegroeide geestelijke en moreel-maat
schappelijke rol in de Poolse samenleving 
kan aileen door een concordaat of door een 
nationale organieke wet veilig gesteld wor
den. Of Jaruzelsk1 bereid is de rechtsposit1e 
op een van deze wijzen te regelen blljft voor
alsnog een open vraag. Maar het was de 
wens van wijlen Kardinaal Wyszynski. Der
halve heeft hij destijds zijn toenmalige JUridl
sche medewerker en de tegenwoordige Pri
maat Glemp met het ontwerpen van een 
concept van de rechtsregeling van de positie 
van de Katholieken in de Volksrepubliek en 
van de normalisatie van de betrekk1ng tus
sen de Kerk en de staat belast. 

Uit alles blijkt dat de tegenwoord1ge kerkpo
litiek van Jaruzelski c.s. een opportunistisch 
karakter draagt. Enerzijds wil men de autori
telt van de Paus en het Episcopaat en de 
verbondenheid van de Kerk met de gelovl
gen benutten om de lijdelijke houding van de 
brede massa ten opz1chte van het vigerende 
politieke en sociaal-economische systeem 
van Polen en een latente vijandighe1d van 
grote scharen van de bevolking ten opzichte 
van de Jaruzelski-equipe en van de heersen
de elite in positieve richting om te buigen, en 
ook om de passieve en actieve (legale en 
ondergrondse) politieke opposit1e voor het 
beleid van Jaruzelski te winnen. Anderzijds 
wil men bij de Poolse Katholieke hierarchie 
en bij de Paus steun vinden bij de pogingen 
om de politieke en vooral economische be
trekkingen met de NAVO-Ianden te normali
seren. Zo verklaarde minister Urban namens 
de regering op een recente persconferentie 
naar aanleiding van geruchten over een be
zoek van de Paus aan zijn vaderland in 
1987: 'Het is in het belang van de staat en 
van het Poolse volk, dat het eventuele be
zoek van het hoofd van de Rooms-Katho
lieke Kerk aan het Vaderland vooruitgang 
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brengt biJ de versterk1ng van de nat1onale 
consensus en van de vereniging van de 
Polen rondom de belangrijkste zaken voor 
Polen, en dat het een bijdrage Ievert voor de 
stabli1satie en ontw1kkeling van positieve 
waarden 1n het Ieven van onze samenleving. 
Het dient ook de pos1tie van Polen 1n de 
wereld te versterken'. Echter, zo voegde Ur
ban er aan toe, dit bezoek moet voorafge
gaan worden door het wegnemen van aile 
obstakels die de relatie tussen de Kerk en 

' Jaruzelski zal in de 
toekomst trachten de 
verloren ideologische 
positie terug te winnen. ' 

staat vergiftigen, d.w.z. 'relig1euze oorden en 
kerkelijke activiteiten mogen niet misbruikt 
worden voor de politieke strijd tegen de 
Poolse staat en waarden waarop de Poolse 
Volksrepubliek rust' en er moet een einde 
komen aan 'het strijdende clericalisme van 
sommige priesters en aan het ondergraven 
van het beginsel van de scheiding van Kerk 
en staat' 21

) 

Het is aannemel1jk dat ook in de toekomst 
de kerkpolitiek van Jaruzelski een opportu
nistisch karakter zal dragen, met dien ver
stande, dat de partij zal trachten de verloren 
ideologische positie terug te winnen. Oat 
kan men althans afle1den uit het concept van 
het nieuwe partijprogramma, dat ter goed
keuring wordt voorgelegd aan het in juni te 
houden Xe congres van de PZPR. 'De partij 

20) Z1e: Tnbuna Ludu. nr. 284 van 6 december 1985, Zycie 
Warszawy, nr 34 van 10 februan 1986 en Zycie Wars
zawy, nr 55 van 6 maart 1986. 

211 Zycie Warszawy (nr. 78 van 3 april 1986) 6. 
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streett- aldus dit concept - naar de verdrin
ging uit het maatschappelijk bewustzijn van 
de reactionaire trad1tie, van de anachronisti
sche politieke concepties, van de mitomanie 
en van het obscurantisme. (De partij) strijdt 
in het bijzonder tegen de verbre1ding van het 
kleinburgerlijke egoisme en van de 
eigendomscultus .... 
.. .. tegen de schadelijke opvattingen over 
een antagonistische indeling in staat en sa
menleving (conform de officiele ideologie is 
Polen een volksstaat, d.w.z. dat de belangen 
van de staat en van het volk identiek zijn -
O.K.), tegen de uitingen van het nationalisme 
als ook tegen de recidives van het politieke 
en gewoonteclericalisme, dat een sfeer van 
intolerantie schept en ons in cultureel op
zicht in vergelijking met de moderne maat
schappijen achteruit zet' 221

. Niet minder 
sprekend in dit verband is nog het feit dat in 
het concept van het nieuwe partijprogram
ma niet meer voorkomt artikel 14 van het 
VIle hoofdstuk van het nu nog geldende 
program231 inzake onderwijs en opvoeding, 
waarin o.a. het volgende wordt gesteld: 'Het 
beginsel van het algemeen openbare karak
ter van de school schept optimale voorwaar
den voor de verwezenlijking van het idee van 
de geloofstolerantie en garandeert voor de 
leerling de vrijheid van keuze van een we
reldbeschouwing'. Daarentegen wordt nu 
gesproken over de 'onderwijskundige en 
opvoedkundige rol van de Poolse socialisti
sche school', die in 'het doe/model van het 
onderwijs' o.a. ook 'de eenheid van de vor
mende en opvoedkundige functie van de 
school, de consequente ideele beihvloeding 
conform het socialistische persoonsmodel 
..... dient te verzekeren' 241 (cursiveringen van 
de auteur). 
Als wij nu de boven aangehaalde uitlatingen 
van minister Urban en citaten uit het nieuwe 
partijprogramma vergelijken met de opvat
tingen van de Paus en van het Poolse Epis
copaat, dan moeten wij concluderen dat 
beide partners verschillend denken over 'de 
evangelische missie' van de Katholieke Kerk 
in Polen. Daarom zal vooralsnog de verhou
ding tussen de R.K. Kerk en de volksdemo-
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cratische Poolse staat verre van stabiel 
blijven. 

Geraadpleegde literatuur 
Z teorii rewolucji socjalistycznej (Uit de theo
rie van de revolutie; bijdragen van: Marian 
Doerosielski en Ryszard Gradowski) en Wo
k61 religii i polityki wyznaniowej (Rondom de 
religie en de godsdienstpolitiek; bijdragen 
van: Wieslaw Myslek en Eryk Sztekker) in het 
theoretisch en politiek orgaan Nowe Drogi 
(Nieuwe wegen) (nr. 10, oktober 1985) 99 t! 
m 150. 
Linia, kt6ra sprawdza sie w zyciu (Politieke 
richtlijn, die zich in praktijk verwezenlijkt) en 
Problemy dialogu (Problemen van de 
dialoog: bijdragen van: Tadeusz Mendelski 
en Tadeusz Pluzanski) in Nowe Orogi (nr. 12, 
december 1985) 1 0 tim 17 en 114 t/m 143. 
Maciej Poleski, Polska polityka (Poolse poli
tiek) in Kultura (nr. 1/2, Parijs, 1986) 7 tim 40. 

22) Zycie Warszawy (nr. 42 van 19 februari 1986) 3. 
23) Aangenomen d.d 20 juli 1981 op het IXe Buitengewone 

congres van de PZPR en bedoeld als het program van 
'de socialistische vernieuwing'. De uitgave van 'Trybuna 
Ludu', Warszawa Uuli 1981) 19/20. 

24) Zycie Warszawy (nr 42 van 19 februari 1986) 3. 
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Samenlevingsvormen 

Een pleidooi voor 
gerechtigheid 
prof. dr. F.J. Heggen 

1 + 1 = Samen. Publieke erkenning van lotsverbonden
heid 

Prof. dr. F.J. Heggen (1930) IS hoogle
raar ethiek aan de Hogeschool voor 
Theologie en Pastoraat te Heerlen. 

Een christen-democratische bijdrage tot de gedachten
vorming over huwelijkse en niet-huwelljkse tweerelaties; 
rapport van een commissie van het wetenschappelijk 
instituut voor het CDA. 

De commissie had tot opdracht 'op basis 
van het Program van Uitgangspunten een 
registratiemodel te ontwikkelen opdat ande
re duurzame relatievormen dan het huwelijk, 
waarin de partners verantwoordelijkheid 
voor elkaar aanvaarden, op een met het 
huwelijk vergelijkbare rechtspositie aan
spraak zou kunnen maken' (Rapport, p. 
159)1

1. De commissie heeft een vrij omvang
rijk en goed gedocumenteerd geschrift op 
tafel gelegd. In een bestek van 170 bladzij
den, verdeeld over 13 hoofdstukken biedt zij 
haar overwegingen aan. Elk hoofdstuk wordt 
afgesloten met conclusies. Hoofdstuk XIII 
vat de wezenlijke trekken van het rapport 
samen wat betreft probleemstelling, bena
dering en gehanteerde modellen; daarna 
plaatst het de eerder na ieder hoofdstuk 
getrokken conclusies bij elkaar. In een bijla
ge worden enkele kerkelijke uitspraken be
treffende niet -huwelijkse tweerelaties weer
gegeven. 
lk heb het rapport met genoegen gelezen. In 
de aangeboden argumentatie kan ik mij 
goed vinden. De geformuleerde conclusies 
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vertonen een logische samenhang. Het ge
heel is goed leesbaar. Het vermijdt de extre
men van popularisering en vakjargon. 
In deze bespreking streef ik twee doelen na: 
presentatie van de inhoud alsmede beoor
deling. Daartoe ga ik eerst in op de gekozen 
probleemstelling en de kernbenadering. 
Daarna bespreek ik de verschillende hoofd
stukken. In mijn kritiek zal ik niet buiten de 
competentie van mijn vakgebied treden. lk 
reageer als ethicus. Vragen van juridische 
aard, fiscale problemen enz. laat ik terzijde. 
Enkele meer algemene opmerkingen sluiten 
deze bespreking af. 

Probleemstelling en kernbenadering 
Expliciet wordt de probleemstelling op het 
einde geformuleerd (R. 145): In onze samen
leving is een duidelijke verstoring van even
wicht in rechten en plichten tussen gehuw
den en ongehuwd samenwonenden. De ba-

1) Citaten uit dir rapport geef ik voortaan aan met de letter 
R. gevolgd door de betreffende bladzijde. 
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lans slaat soms in de ene en dan in de 
andere richting uit. Aan ongehuwd samen
wonenden worden soms plichten opgelegd 
die bij het huwelijk horen zonder dat hun de 
daarbij behorende rechten worden toege
kend. 
Maar ook het omgekeerde v1ndt plaats, recht 
zonder pl1cht. Soms worden ongehuwd sa
menwonenden behandeld als waren zij ge
huwd. Dan worden relat1es verondersteld, 
als het ware opgelegd zonder dat mensen 
ervoor gekozen hebben. Anderzijds m1ssen 
mensen die duurzaam verantwoordelijkheid 
voor elkaar hebben gekozen, elke erkenning 
en bescherming van hun verbondenheid van 
de zijde van de overheid. Sommige mensen 
wensen wijziging in de rechtspositie van de 
gehuwden, met name in onderhoudsplicht 
(en de daarmee verbonden alimentatieplicht) 
en in de mogelijkheden tot beeindiging van 
de relatie. De gelijkwaardigheid van de part
ners komt in de huidige wetgeving onvol
doende tot uiting. 
Deze probleemstelling blijft in opzet en 
structuur van het rapport overwegend impli
ciet. De commissie heeft ervoor gekozen 
een meer beschrijvende weg te volgen door 
in de eerste hoofdstukken overeenkomsten 
en verschillen van huwelijkse en niet-huwe
lijkse tweerelaties te analyseren en 1n hun 
sociaal-historische samenhang te benade
ren. Daardoor plaatst zij vragen betreffende 
recht en rechtspositie in een bredere- voor
al antropologische - samenhang. Wanneer 
in de hoofdstukken IV tim XII de vragen aan 
de orde komen die een wettelijke regeling 
behoeven, is het mogelijk deze regelingen 
niet op een positivistische grondslag te fun
deren, maar op een redelijk getoetste visie 
betreffende mensen in hun verantwoordelijk
heid voor zichzelf en voor elkaar en betref
fende de taak van de overheid in een pluri
forme samenleving. 
J. van Ussel zegt in zijn Afscheid van de 
seksualiteit. 'aile 'laatste' vragen zijn antro
pologische vragen' 21 . Hoe zorgvuldig een 
ethiek haar argumenten ook opbouwt, hoe 
aandachtig zij daartoe ook de menselijke 
ervaringen beluistert, zij verwijst steeds terug 
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naar een mensbeeld. Omtrent mensbeelden 
bestaat onder ons geen eensgezindheid. Wij 
kunnen onze beelden omtrent de mens en 
zijn mogelijkheden voor onszelf en voor el
kaar verhelderen, op innerlijke samenhang 
onderzoeken, met onze levensovertuiging en 
zinervaring in verband brengen. Wij kunnen 
ze aan elkaar tonen, maar niet bewijzen. 
Het rapport kiest duidelijk voor een relatione
le benadering: de mens komt tot zichzelf en 
tot menselijke ontplooiing in en vanuit de 

' De in het rapport gekozen 
relationele benadering 
onderschrijf ik integraal. ' 

betrokkenheid op de ander. Voor de vorm
geving van deze betrokkenheid is de mens 
verantwoordelijk. In deze verantwoordelijk
heid dient de mens gerespecteerd te wor
den, ook door de overheid. Op deze verant
woordelijkheid zal de mens dus worden aan
gesproken. Daarbij is niet de vorm van de 
relatie - huwelijk of niet-huwelijkse relatie
maar de aard van de relatie en de daarmee 
gegeven leefsituatie - de gekozen en aan de 
overheid bekend gemaakte (mate van) lots
verbondenheid en solidariteit - doorslagge
vend. 
De hier gekozen relationele benadering on
derschrijf ik integraal. De betekenis welke 
huwelijk en gezin voor mensen kunnen heb
ben, wordt in deze benadering geen ogen
blik geminimaliseerd. Zij wordt echter ook 
niet op zich gesteld, alsof zij in abstracto, 

2) J. van Ussel, Atscheid van de seksuatneit, Den Haag
Meppel 1970, p. 11. 
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vooraf aan menselijke zingeving een waarde 
zou vertegenwoordigen. Niet het instituut als 
zodanig, maar de op de (verbonds)keuze 
voor elkaar berustende lotsverbondenheid, 
verantwoordelijkheid en trouw bepalen het 
dragende en waarde-stichtende karakter 
van de op duurzaamheid gerichte tweerela
tie. Bijbels gezien staat deze benadering 
heel sterk, juist doordat zij niet de sabbat 
maar de mens centraal stelt. De waarde van 
de instituties wordt door het christelijk gelo
ven gerelativeerd. De bijbels-positivistische 
benadering als zou er sprake zijn van het 
huwelijk als een verplichtende 'inzetting 
Gods' (vaak in protestants-christelijke kring) 
of van een 'natuur-wettelijk gegeven orde' 
(vaak in katholieke krinq) is in brede, theolo
gische kringen verlaten 3

) Het rapport verwijst 
niet meer naar dergelijke opvattingen. Het 
keert zich wei tegen het individualisme. Deze 
houding werpt mensen finaal op zichzelf te
rug, omdat het verbondenheid met zichzelf 
en met de ander niet als een complementai
re houding verstaat, maar als mogelijke te
genstellingen. lndividualisme heft solidariteit 
open is daarom regelrechte bedreiging voor 
elke menselijke verbondenheid, zowel van 
het huwelijk, als van andere samenlevings
verbanden. In de feitelijke situatie van alleen
staanden is dit vaak het duidelijkst zichtbaar. 

De eenzaamheid binnen samenlevingsver
banden, blijft immers doorgaans sterker aan 
het oog van de buitenwereld onttrokken. De 
commissie spreekt uit: 'Ook alleenstaanden 
hebben andere mensen nodig en andere 
mensen moeten op hen een beroep kunnen 
doen. Ook alleenstaanden moeten op hun 
verantwoordelijkheid worden aangesproken; 
ze zijn geen tweederangs burgers' (R. 145). 

Twee-relaties (hoofdstuk I en II) 
lk beschouw deze twee hoofdstukken tesa
men met de zojuist vermelde kernbenade
ring als het fundament van het rapport. De 
tekst is zeer feitelijk gehouden, sterk be
schrijvend, veelal steunend op sociologisch 
onderzoek. Dit maakt de kracht van de stel
lingname uit. 
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a. Het rapport 
De motieven om te trouwen, respectievelijk 
om ongehuwd te gaan samenwonen blijken 
beide zeer verschillend in de zin van com
plex te zijn. Echter, het motief waarom het 
ene paar kiest voor het huwelijk en het ande
re voor een niet-huwelijkse tweerelatie kan 
hetzelfde zijn. 
lk meen dat het verstandig is om dit klaarblij
kelijke gegeven goed tot ons te Iaten door
dringen. Het is in strijd met de werkelijkheid 
te stellen, dat mensen die huwen, 'door
gaans of steeds' door andere motieven be
wogen worden dan zij die gaan sarnenwo
nen. In deze motivatie spelen levensbe
schouwelijke opvattingen een belangrijke rol. 
Vervolgens gaat het rapport in op de vraag 
of mensen die ongehuwd samenleven, hun 
Ieven anders inrichten dan gehuwden, of zij 
duidelijk andere waarden en norrnen hante
ren. Aan de hand van het onderzoek van I. 
Weeda, Huwelljksleven, ideaal en praktijk4!, 

wordt het ideaalbeeld geschetst van een 
'gesloten' en van een 'open' huwelijks- en 
gezinsleven. lk Iicht een element uit deze 
typering. Voor het gesloten type: 'Kenmer
kend voor een goede huwelijksrelatie zijn 
liefde, zo weinig mogelijk ruzie, geven en 
nemen, begrip, aandacht, vertrouwen, eerlijk
heid e.a.'. Voor het open type: 'Kenmerkend 
voor een goede huwelijksrelatie zijn: kame
raadschap, goede communicatie en zo no
dig af en toe een 'opbouwende' ruzie, ver
trouwen, respect, begrip, elkaar de vrijheid 
geven, elkaar de ruimte Iaten e.d.' (R. 16). 
Onze kennis van de niet-huwelijkse twee
relaties in Nederland is nog beperkt. Het 
onderzoek van C. Straver e.a. Twee-relaties 
anders dan het huwe!ijf<Sl laat zien dat hier 
twee basis-intenties te onderscheiden zijn, 
nl. het 'samen-delen' en het 'samen zelf
standig zijn'. Dit geldt zowel voor heterofiele 
als voor homofiele paren. Het onderscheid 

3) Uitgebreid hierover R. Grimm, L'institution du mariage. 
Essai d'ethique fondamentale. Parijs 1984. 

4) Utrecht 1984. 
5) Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Gezinsraad, 

NISSO-onderzoeksrapport, nr. 27, Zeist 1979. 
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tussen deze twee doelstellingen is de be~ 
reidheid om wei of niet in elkaars onderhoud 
te voorzien. 
Verder blijkt dat ten aanzien van de man1er 
waarop partners in n1et~huwelijkse relaties 
met elkaar omgaan, er meer overeenkom~ 
sten bestaan met gehuwden dan velen van 
ons in eerste instant1e vermoeden. Op grond 
van nadere gegevens concludeert het rap~ 
port: 'De opvatting dat mensen niet huwen 
maar wei samenwonen, omdat zij elkaar n1et 
trouw willen z1jn, geen verantwoordelijkheid 
voor elkaar willen dragen en niet de intentie 
hebben de relat1e levenslang te doen zijn, 
doet in zijn algemeenheid geen recht aan de 
maatschappelijke werkelijkheid. ( ...... ). De 
huwelijkse status of het ontbreken daarvan, 
blijkt niet bij voorbaat en niet per definitie 
bepalend te zijn voor de intrinsieke waarde 
(de 'inhoud') van de tweerelatie'. (R. 22~23) 
Bij tweerelaties zijn grofweg twee verschil~ 
lende leefpatronen te onderscheiden: een 
meer open en een meer gesloten type. Deze 

' Bijbels gezien staat de 
benadering van het 
rapport heel sterk. ' 

leefpatronen zijn zowel in huwelijkse als in 
niet~huwelijkse tweerelaties aan te wijzen. 
Het rapport geeft vervolgens een beknopte 
historische schets van de sociaal~culturele 
ontwikkelingen in de samenlevingsvormen. 
Centraal hierin staat de verschuiving van 
institutie naar relatie. Voor het slagen van 
een huwelijk wordt de partnerrelatie het 
meest belangrijk geacht: al hetgeen beslis~ 
send is voor 'een emotioneel bevredigende 

264 

Samenlevingsvormen 

persoonlijke verhouding' (R. 28). 
Het huwelijk wordt als samenlevingsvorm 
onveranderd hoog gewaardeerd. Oat geldt 
zowel voor Nederland als voor nabijgelegen 
Westeuropese Ianden. Niet~huwelijkse 

tweerelaties lijken in toenemende mate 
naast het huwelijk geaccepteerd te worden, 
vooral als zij fungeren als mogelijke voorbe~ 
reiding op een huwelijk. Echtscheiding wordt 
in hoge mate geaccepteerd. Het rapport 
vermeldt uitdrukkelijk dat de toename van 
het aantal scheidingen niet zozeer wijst op 
een lichtvaardig verbreken van de huwelijks~ 
band als wei op (te) hoge verwachtingen (of 
snelle besl1ssingen) bij de aanvang ervan61 . 

De intentie tot en het verlangen naar duur~ 
zaamheid zijn bl1jkens vele gegevens onver~ 
kort aanwezig. Ongehuwd samenwonen 
vervult voor velen de functie van een proef~ 
periode. Het valt op dat echtscheiding ac~ 
ceptabel wordt geacht wanneer de partner 
tekort schiet 1n zorg en liefde en (vooral?) in 
seksuele trouw. Het is opvallend dat ener~ 
zijds seksuele relaties aanmerkelijk minder 
exclusief aan het huwelijk worden verbon~ 
den dan voorheen het geval was en dat 
vooral het ontbreken van wederzijdse affec~ 
tie en betrokkenheid bij ongehuwden als een 
bezwaar wordt gezien. Anderzijds wordt 
seksuele ontrouw van de partner, met name 
wanneer deze voortdurend van aard is, als 
eerste scheidingsgrond genoemd. Het is de 
vraag (door het rapport niet gesteld) of sek~ 
suele trouw als een zelfstandige factor func~ 
tioneert in de opvatting van veel mensen of 
dat deze verbonden wordt met integrale be~ 
trokkenheid op en participatie in het Ieven 
van de partner. 
Bewuste kinderloosheid wordt algemeen 
geaccepteerd. Onder de motieven geen kin~ 
deren (meer) te krijgen, vallen op naast de 
gebruikelijke (zoals de wens om het 
ouderschap zo goed mogelijk te vervullen) 
zorg voor overbevolking en een sombere 
visie op de toekomst. 
Belangrijke veranderingen worden aange~ 

6) Vgl. nader F. Heggen - G. van Tillo, Het kwetsbare 
huwe/ijk, Averbode 1984. 
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wezen in de positie van de vrouw en wei 
vooral in het rolpatroon tussen man en 
vrouw. Uit enquetes komt een duidelijke ten
dens naar voren ten gunste van een flexibele 
rolverdeling voor zowel het betaalde als het 
onbetaalde werk (huishouding en verzorging 
van de kinderen). Wanneer een vrouw met 
schoolgaande kinderen buitenshuis werkt, 
achten Nederlanders dat in meerderheid ac
ceptabel, zolang de kinderen daardoor niet 
naar een creche moeten gaan. Het rapport 
vermeldt niet of zij hier principieel of financi
eel reageren. 

b. Waardering. 
lk waardeer dit gedeelte van het rapport in 
hoge mate. Hier blijkt duidelijk: wie zich door 
feiten laat instrueren, wordt tot een genuan
ceerde opstelling gebracht. Nederlanders 
blijven in overgrote meerderheid vasthouden 
aan het huwelijk als liefst gekozen rela
tievorm. In dit opzicht zijn de cijfers omtrent 
een volgend huwelijk na echtscheiding illu
stratief. Het ongehuwd samenwonen holt 
het huwelijk niet uit. 
Graag zou ik gezien hebben dat het rapport 
nog iets verder gegaan was. De historische 
schets in hoofdstuk II is kort om de ontwik
kelingen in de tweerelaties in beeld te bren
gen. Daarom komt niet naar voren dat in het 
verleden zeer frequent huwelijken werden 
gesloten op basis van economische en fami
liale overwegingen, zonder dat van persoon
lijke partnerkeuze sprake was. Huwelijk zon
der partnerschap is volop sociale realiteit 
geweest. De Reformatie heeft het huwelijk 
benadrukt als de door God gewilde Ievens
staat van de mensn 'men kan God niet 
dienen door tegen de natuur in te gaan. De 
christen doet er goed aan te trouwen, kinde
ren te krijgen en zijn taak in de samenleving 
getrouw te vervullen'. Tegelijk bleef (en niet 
aileen in katholieke kringen) een onderschat
ting van huwelijk en seksualiteit tenminste 
latent aanwezig. De erkenning dat tederheid, 
lichamelijke verrukking en seksuele vreugde 
personen verrijken, voor elkaar en voor zich
zelf ontsluiten, komt in onze cultuur pas laat 
naar voren. Zij komt gedeeltelijk naar voren 
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als een ervaring die buiten of v66r het huwe
lijk wordt opgedaan81 . Het rapport had expli
cieter mogen ingaan op de bezwaren die 
tegen het huwelijk naar voren komen in 'de 
oude milieus' die huwelijk en seksualiteit pri
mair als dienstbaar aan familie en samenle
ving beschouwen en daardoor voor sommi
ge personen een ongehuwd bestaan aanbe
velen (de katholieke priester maar tot in de 
moderne tijd ook de man van de weten
schap kunnen zich beter rechtstreeks en 
dus buiten het huwelijk aan de samenleving 
wijden). Het rapport had ook bezwaren mo
gen aangeven die in sommige existentialisti
sche kringen (o.a. Sartre) geuit werden, doch 
die reeds veel eerder in onze cultuur aanwe
zig zijn: de institutionele binding van de part
ners staat een waarachtig persoonlijke part
nerrelatie in de weg: 'wat recht is, kan niet in 
vrijheid en spontaniteit gegeven worden'. De 
spanning tussen duur en moment wordt niet 
aangeraakt. Ook de vraag naar de verhou
ding tussen menselijk bestaan en drang tot 
institutionalisering blijft liggen. Dit laatste 
heeft mij wei wat verbaasd omdat de start
vraag aan de commissie gesteld, de ontwik
keling van een registratiemodel voor duurza
me samenlevingsvormen inhoudt. Het had 
voor de hand gelegen in te gaan op de 
functie van de huwelijksinstitutie, op de kriti
sche vragen die aan deze institutie gesteld 
worden, op de vraag of de menselijke exis
tentie door het beginsel van de institutionali
teit gekenmerkt wordt. Is bij de beminnende 
mens aan te wijzen dat hij erkend wil worden 
door de samenleving? lk meen dat de be
langrijkste functie van huwelijksriten juist ge
legen is in de integratie van de erotische 
liefde in de samenleving. De huwelijkssituatie 
impliceert socialisatie en moralisering van 
onze verlangens, die een tendens tot asocia-

7) Vgl. A. Jelsma, Waar1oe de mens bestemd is. Over 
huwelijk en gezin in de reformatietijd, inK. Bertels e.a., 
Vrouw man kind. Lijnen van vroeger naar nu, Baarn 
1978, p. 79-88. 

8) lk denk hier ook aan de betekenis van de hoofse liefde. 
Heel boeiend is G. Duby, Ridder, vrouw en priester. De 
middeleeuwse oorsprong van het moderne huwe/ijk, 
Amsterdam 1985. 
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liteit en subversiviteit hebben. Daarmee 1s 
gezegd dat de institutie in een voortdurende 
spanningsverhouding staat tot de individuele 
vrijheid. Zij heeft een conservatief karakter. 
Zij roept de exterioriteit op. Daarmee is de 
noodzaak van een kritische reflexie op haar 
legitimiteit gegeven. 
De spanningen en de tegenstellingen die 
met de lluwelijksrealiteit zijn gegeven, komen 
in het rapport niet aan de orde. Er vindt geen 
verwijzing plaats naar de ervaring van hen 
die stellen dat het huwelijk zo vele functies 
en zo van elkaar verschillende moet vervul
len, dat botsingen onvermijdelijk zijn. Het 
rapport onthoudt zich doorgaans van een 
interpretatie van motieven van mensen. Het 
steunt duidelijk op bekend sociologisch on
derzoek. lnbreng van psychologische zijde is 
nauwelijks aanwezig. 

De taak van de overheid in een pluriforme 
samenleving (hoofdstuk Ill) 
Dit hoofdstuk vervult een duidelijke schar
nierfunctie tussen de eerder opgeroepen so
ciaal-culturele realiteit enerzijds en de door 
de overheid te treffen regelingen ten aanzien 
van de rechtsposities van de betrokkenen 
op verschillende beleidsterreinen. Vertrek
punt vormt de vastgestelde pluriformiteit van 
opvattingen en de verscheidenheid van sa
menlevingsvormen. Zulks terwijl de stabiliteit 
in waardering van duurzame tweerelaties 
opvallend is. De pluriformiteit in opvattingen 
en gedragingen uit zich mede in verlangens 
naar de overheid. Sommige niet-gehuwde 
tweerelaties wensen een gelijke behandeling 
als de gehuwden; andere wensen dat niet en 
zijn soms juist daarom niet getrouwd (R. 47). 

a. Aard en mate van overheidsbemoeienis 
In deze fundamentele paragraaf staat cen
traal de wederzijdse verantwoordelijkheid 
van de partners in een tweerelatie als voor
waarde voor hun emancipatie. Deze verant
woordelijkheid is een fundamenteel ethisch 
gevolg van het antropologisch gegeven dat 
menswording zich slechts in en vanuit de 
relatie tot anderen kan voltrekken. De over
heid dient voor de burgers een rechtspositie 
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te scheppen die toegesneden is op de aard 
van hun relatie. Daarbij dient de overheid 
geen voorkeur aan de dag te leggen voor 
een bepaalde leefvorm. Ook ten aanzien van 
de rolverdeling van de partners en ten aan
zien van de vraag of men aileen- of tweever
diener wil zijn, dient de overheid een onpartij
dige houding in te nemen. Maatschappelijke 
verbanden en particuliere organisaties 
dienen in hun eigen verantwoordelijkheid ge
laten te worden. 'In een democratie zullen 

' lndividualisme heft 
solidariteit op en is 
daarom een regel
rechte bedreiging 
voor elke menselijke 
verbondenheid. ' 

we ook voor de rechten van minderheden 
moeten opkomen indien zij denk- en leefwe
relden hebben die de onze niet zijn' (R. 55). 
'Bij overheidsinstellingen zelf mag inzake het 
personeelsbeleid geen onderscheid ge
maakt worden naar geslacht, sexuele ge
aardheid, het samenwonen van mensen en 
de huwelijkse status. Bij particuliere organi
saties moet de overheid echter grote terug
houdendheid betrachten' (R. 56). Het rap
port verwijst naar CDA-publikaties over het 
voorontwerp Wet Gelijke Behandeling, de 
Homofilie-resolutie en naar het CDA-ver
kiezingsprogram 1986-1990, Uitzicht - Sa
menwerken voor morgen. 

b. Mensen in een tweerelatie. Probleemstel
ling inzake de overheidstaak. 
Ook in Nederland is de burgerlijke institutiio
nalisering van het huwelijk van vrij recente 
datum. Pas met de invoering van het Wet
boek Napoleon in 1809 werd het burgerlijk 
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huwel1jk een feit 9J Oaarmee heeft de overheid 
normen vastgesteld met het oog op de 
rechtsbescherming van de partners en hun 
eventuele kinderen in hun onderlinge ver
houding alsook in hun verhouding tot derden 
(R. 59). Door de hedendaagse ontwikkeling 
en waardering van buitenhuwelijkse tweere
laties zijn een aantal knelpunten ontstaan. Er 
is een verstoring in de balans van rechten en 
plichten, bijvoorbeeld inzake de sociale wet
geving. Er zijn problemen rand de zichtbaar
heid van de relatie met het bekende onver
kwikkelijke geneus in privacy, wanneer de 
overheid in het kader van de uitvoering van 
de bijstandswet tweerelaties toetst aan die 
van gehuwden. 
Met nadruk spreekt het rapport uit dat men
sen het recht hebben op een publieke er
kenning van de lotsverbondenheid waarvoor 
zij gekozen hebben (R. 61 ). Feitelijk worden 
gehuwden op een aantal beleidsterreinen 
(zoals sociale zekerheid en belastingwetge
ving) niet beschouwd als een relatie maar als 
een optelsom van twee delen. Voorts heb
ben niet aile mensen het feitelijke recht om te 
kiezen voor een publieke erkenning van hun 
lotsverbondenheid. Oat is heel duidelijk bij 
homofiele tweerelaties. Het is echter on
loochenbaar dat wederzijdse trouw en ver
antwoordelijkheid en het verlangen naar er
kenning daarvan niet aileen bij gehuwden of 
bij heterofielen aanwezig is. Er zijn meer 
mensen wier relatie niet die van een huwelijk 
is, doch bij wie daadwerkelijk van lotsver
bondenheid sprake is. Als voorbeeld worden 
genoemd broer en zus, vriendinnen die op 
basis van gemak of vriendschap samenwo
nen. Tenslotte personen die juridisch samen 
een huwelijk kunnen aangaan, doch daar 
overwegende bezwaren tegen hebben. 
Het rapport verwerpt enkele min of meer 
gangbare gedachten gericht op een oplos
sing van de genoemde knelpunten. Het 
'Iichter' maken van het huwelijk en het ver
zwaren van het ongehuwd samenwonen lijkt 
geen goede weg. Een aantal bezwaren ra
ken immers kernelementen van het huwelijk; 
zo de wederzijdse zorgplicht of de alimenta
tieplicht als uiting van post-huwelijkse soli-

Christen Democratische Verkenntngen 6/86 

dariteit. In deze plichten dienen wei wijzigin
gen plaats te vinden om vooral de gelijk
waardigheid van de echtgenoten meer recht 
te doen. Het verzwaren van andere relaties 
zal de genoernde knelpunten waarschijnlijk 
nag vergroten. De keuze voor een sexe
neutraal huwelijk stuit op bezwaren van in
ternationale aard; verschillende internationa
le verdragen vormen een belemmering. 
Oaarenboven beleven homofiele partners 
hun lotsverbondenheid niet als een huwelijk. 
Zij wensen geen imitatie of afzwakking te zijn 
van heterofielen. Oak de samenleving in haar 
algemeenheid erkent het onderscheid tus
sen homofiele en heterofiele relaties. Onver
meld blijft het feit dat een sexe-neutraal hu
welijk geen verbetering zou brengen in de 
situatie van hen die broer en zus, vriend of 
vriendin zijnde samenwonen zonder een hu
welijk te ambieren of voor hen die funda
mentele bezwaren tegen een huwelijk koes
teren. Het rapport wijst tenslotte een herstel 
van de exclusiviteit van het huwelijk af, om
dat de overheid dan prioriteit zou geven aan 
de heterofiele tweerelaties en de fundamen
tele rechten van degenen die anders willen 
Ieven, zou aantasten. 

c. Publieke erkenning van lotsverbonden
heid. 
Het rapport kiest als uitgangspunt met na
druk niet het juridische instituut (het huwe
lijk), maar de zin die het samenleven in twee
relaties heeft. Voor het kunnen beleven hier
van dient de overheid voorwaarden te 
scheppen. 'Aangezien het een fundamen
teel recht van burgers is om een leefvorrn te 
kiezen zoals zij die zelf wensen, behoort de 
overheid hen niet tot enigerlei keuze te dwin
gen. Het zichtbaar maken van de bedoeling 
van de partners met de inrichting van hun 
samenleven in een tweerelatie dient dus aan 
het initiatief van henzelf te worden overgela
ten' (R. 66). 

9) Voor een schets van de ontwtkkelingen in deze: E. 
Schillebeeckx, Het huwelijk. Aardse werkelijkheid en 
heilsmysterie, Bilthoven 1963. Duby brengt belangrijke 
nuancerinqen aan in deze schets. 
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Op deze wijze kan recht woraen gedaan aan 
de gelijkwaardigheid van de partners, aan 
hun wens om duurzaam verantwoordelijk
heid te dragen voor elkaar en aan het even
wicht tussen rechten en plichten (R. 76). 

Vijf leefvormen worden onderscheiden: 
1. gehuwden, man en vrouw die hun Ieven 
met elkaar willen delen en dit middels regis
tratie kenbaar maken aan de overheid. Voor 
hen bestaat reeds het burgerlijk huwelijk. 
2. samenlevers, homofiele partners in een 
tweerelatie die evenzeer en evenzo verant
woordelijk voor elkaar willen zijn en dit mid
dels reg1stratie kenbaar maken aan de over
heid. Voor hen zal dus een apart rechtsinsti
tuut moeten worden geschapen. In wetge
ving en beleid worden zij als relatie behan
deld. Een theologisch oordeel over huwelijk
se en niet-huwelijkse tweerelaties valt buiten 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de 
politiek. Het scheppen van een met het bur
gerlijk huwelijk vergelijkbaar rechtsinstituut 
voor homofiele relaties laat de eigenheid van 
hetJserkelijk huwelijk onverlet. 
3. samenwoners, twee mensen die samen-
wonen in een relatie die niet vergelijkbaar is 
met een huwelijk of met een homofiele rela
tie. Ook zij kunnen de intentie hebben duur
zaam samen te wonen en (ook financieel) 
voor elkaar in te staan. Dit is een brede 
groep. Hieronder zijn te rekenen bijvoor
beeld de samenwonende broer en zus, de 
weduwnaar en zijn huishoudster, twee 
vriendinnen, maar ook het heterofiele paar 
dat zou kunnen trouwen en het homofiele 
paar dat zich als samenlevers zou kunnen 
aanmelden, kunnen tot deze groep behoren. 
4. voordeurdelers, mensen die wei samen
wonen maar dit niet kenbaar maken aan de 
overheid. De overheid kan dan aileen het feit 
dat zij samenwonen in haar beleid verdis
conteren. Zij zullen niet als relatie maar als 
samenwonende alleenstaanden benaderd 
worden. 
5. alleenstaanden, diegenen die een huis
houden voeren waarvan een volwassene 
deel uitmaakt. 
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Het rapport ondersche!dt vervolgens twee 
modellen, A en B. In beide modellen wordt 
de wettelijke mogeiljkheid van registratie 
voor tweerelaties geboden. Model A stelt dat 
vanuit de optiek van de overheid geen on
derscheid gemaakt d1ent te worden tussen 
gehuwden en samenlevers. Principieel kan 
met een registratie voor beide groepen wor
den volstaan. Vanwege de gebondenheid 
van Nederland aan internationale verdragen 
en vanwege het feitelijke onderscheid dat in 
onze samenleving gemaakt wordt tussen 
hetero- en homofiele relaties dient feitelijk 
voor een aparte registratiemogelijkheid ge
kozen te worden. De rechtspositie van ge
huwden en van samenlevers dient dezelfde 
te zijn. Derhalve ontstaan familierechtelijke 
betrekkingen, wordt adoptie mogelijk en is 
de rechterlijke tussenkomst bij de beeindi
ging van de relatie vereist. Model B stelt dat 
de overheid het biologisch onderscheid tus
sen homo- en heterofielen in een verschil in 
rechtspositie tussen gehuwden en samenle
vers dient uit te drukken. Daarom zal de 
overheid de samenlevers op eenzelfde wijze 
benaderen als partners wier lotsverbonden
heid tot een financieel-economische band is 
beperkt. De rechtspositie voor de samenle
vers dient dus gelijk te zijn aan die van de 
samenwoners. Derhalve ontstaat geen aan
verwantschap, geen mogelijkheid van adop
tie en geen rechterlijke tussenkomst bij de 
beeindiging van de relatie. 

d. Waardering. 
Mijn opmerkingen richten zich vooral op de 
stellingname omtrent aard en mate van 
overheidsbemoeienis. lk vind het wat karig 
wanneer verantwoordelijkheid als centrale 
voorwaarde voor emancipatie wordt ge
noemd. In relatie tot verantwoordelijkheid 
dient hier zelfbeschikking aan te worden toe
gevoegd. lk zie niet dat deze aanvulling tot 
wijzigingen in de feitelijke aanbevelingen zal 
leiden. Het rapport stelt expliciet dat de 
overheid het huwelijk niet als exclusieve 
rechtsvorm mag opleggen. lk onderschrijf 
dat van harte! De notie 'zelfbeschikking' 
vormt een goede toespitsing van verant-
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woordel1jkhe1d. Het valt mij dikwijls op dat 
deze notie associaties oproept van w1llekeur 
die evenmin innerlijk met het begrip verbon
den zijn als egoisme met zelfkritiek zou zijn 
te verwarren. Zelfbeschikking staat tegen
over bevoogding door of onderworpenheid 
aan mensen. Zij is volop verenigbaar met de 
bijbelse notie voor de mens als beeld Gods. 
lk erken dat de overheid 'in haar beleid een 
onpartijdige houding (dient) in te nemen ten 
aanzien van de relverdeling van de partners' 
en alles wat daarmee samenhangt (R. 53), 
inclusief de vraag wie een inkomen verdient. 
Toch acht ik het rapport hier te terughou
dend. De overhe1d dient een actief beleid te 
voeren zoals ook in het actieprogramma Ge
lijke kansen voor vrouwen (1986-1990) op
gesteld door de Europese Commissie wordt 
voorgesteld. Heel goed voorstelbaar is een 
quoteringsprogramma om meer vrouwen in 
opleidingen en arbeidsplaatsen te krijgen. 
Evenzeer is het wenselijk dat de Nederland
se overheid maatregelen treft om het beter 
mogelijk te maken arbeid en gezin te combi
neren, ondermeer door verruiming van mid
delen voor creches 1 

D) Een overheid die 
waarachtige onpartijdigheid wil innemen, 
dient niet terug te schrikken voor een actief 
(en dus ook ingrijpend) beleid. Zij zal ook 
structurele voorwaarden moeten scheppen 
opdat mensen hun eigen keuzen kunnen 
gaan maken. Anders blijft het toegekende 
recht een privilege van enkelen. 
Bezwaar heb ik tegen de door het rapport 
verdedigde opvattingen omtrent de over
heidsbemoeienis ten aanzien van particuliere 
organisaties. lk bepleit een actiever optre
den. Ongetwijfeld zal het voorkomen dat 
'particuliere organisaties die hun grondslag 
niet beleefbaar kunnen maken voor hun le
den ( ...... ) hun geloofwaardigheid (zullen) 
verliezen' (R. 54). Oat zij zo en dat is soms 
maar goed ook. Het rapport is in deze para
graaf wat onzorgvuldig. De uitspraak: 'In een 
democratie zullen we ook voor de rechten 
van minderheden moeten opkomen indien 
zij denk- en leefwerelden hebben die de 
onze niet zijn' (R. 55) is te algemeen. Zij 
dreigt de overheid te maken tot een instantie 
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die opvattingen gadeslaat en aan het zoge
naamde vrije krachtenspel overlaat. Oat is 
overigens niet de bedoeling van het rapport 
dat nog op dezelfde bladzijde uitspreekt: 
'maar ze (de politiek) zal aan de andere kant 
wei verder moeten rei ken dan het registreren 
en honoreren van allerhande verlangens van 
burgers of maatschappelijke belangengroe
pen' (R. 55). De overheid maakt in haar 
beleid steeds keuzen. Waar zij voor een 
keuze terugschrikt, laat zij het veld aan de 
sterksten. Onvermi]delijk gaat dit ten koste 
van hen die in een zeer beinvloedbare en/of 
kwetsbare positie verkeren. Wanneer het 
daarenboven om organisaties gaat die mede 
afhankelijk zijn van overheidsgelden, komt 
de verantwoordelijkheid van de overheid nog 
sterker naar voren. 

De voorstellen tot publieke erkenning van 
lotsverbondenheid juich ik toe. lk acht het 
een grate verbetering vergeleken met de 
huidige situatie. Als centraal moment be
schouw ik de erkenning dat het een funda
menteel recht van de burgers is om een 
leefvorm te kiezen zoals zij die zelf wensen. 
De overheid dient een beleid te ontwikkelen 
waardoor dit fundamentele recht daadwer
kelijk geeffectueerd kan worden. Basisleef
gemeenschappen die evenals het huwelijk 
op duurzaamheid gericht zijn en door we
derzijdse verantwoordelijkheid gekenmerkt 
worden, dienen rechten en plichten te ont
vangen die met die van het huwelijk verge
lijkbaar zijn. Daarbij acht ik Model A conse
quenter dan B. De ter verdediging van B 
gegeven argumentatie lijkt mij in het geheel 
niet relevant. 'De mensheid kent het vrouwe
lijke en het mannelijke geslacht. Dit gegeven 
heeft zijn zin: een man en een vrouw zijn 
biologisch zo geschapen dat zij nieuw Ieven 
kunnen verwekken. Bij twee mensen van 
hetzelfde geslacht is dit niet mogelijk ( ...... ). 
Die elementen echter, die kenmerkend zijn 
voor de rechtspositie van een heterofiele 

1 0) Vgl. A. Penders, Emancipaflerapport Brussel zet hoek
steen COA op de he/ling, in NRC-Handelsblad, 
7.5.1986. 
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relatie, dienen achterwege gelaten te wor
den blj mensen van hetzelfde geslacht' (R. 
73). lk vermag niet in te zien dat h1eruit 
logisch volgt dat 'voor de overheid de lots
verbondenheid van samenlevers evenals bij 
de samenwoners beperkt is tot een financi
eel-economische band' (R. 73). 
lk acht het juist dat het rapport nadrukkelijk 
stelt dat het 'zichtbaar maken van de bedoe
ling van de partners met de inrichting van 
hun samenleven in een tweerelatie ( ...... ) aan 

' De voorstellen in het rapport 
houden ethisch vaak een 
grote verbetering in 
vergeleken met de huidige 
situatie. ' 

het initiatief van henzelf (dient) te worden 
overgelaten' (R. 66). 

Rechtsposities (hoofdstuk IV tim XII) 
lk betreed hier een terrein dat buiten mijn 
vakgebied ligt. Daarom beperk ik mij tot een 
summiere en terughoudende benadering. lk 
heb de indruk dat het rapport consequent te 
werk gaat. De voorstellen houden ethisch 
vaak een grate verbetering in vergeleken 
met de huidige situatie. 

Gehuwden, samenlevers en samenwoners 
worden als een relationele eenheid be
schouwd, 'bij wie de gelijkwaardigheid van 
de partners door de overheid moet worden 
erkend en bevestigd in wetgeving en beleid, 
die allen op hun financieel-economische 
lotsverbondenheid zullen worden aange
sproken en bij wier rechtspositie een even
wicht in rechten en plichten dient te zijn 
waarbij in Model A samenlevers dezelfde 
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rechtspositie toekomt als de gehuwden ter
wijl in Model B samenlevers de rechten en 
plichten van samenwoners krijgen; voor
deurdelers niet als partners in een tweerela
tie worden beschouwd maar als twee sa
menwonende alleenstaanden, bij wie aileen 
met de feitelijkheid van hun samenwonen 
rekening wordt gehouden, bij wie de over
heid geen recht kan doen aan de gelijkwaar
digheid van partners omdat zij niet als zoda
nig herkenbaar zijn en wier rechtspositie ook 
gekenmerkt dient te zijn door een evenwicht 
in rechten en plichten; alleenstaanden een 
rechtspositie verkrijgen die ( ...... ) toegesne
den is op hun situatie, waarbij rekening 
wordt gehouden met het feit dat zij een 
eenpersoonshuishouding voeren en ook hun 
rechtspositie gekenmerkt dient te zijn door 
een evenwicht in toegekende rechten en 
opgelegde plichten' (R. 79). 

a. Relatie vermogensrecht/alimentatie 
(hoofdstuk IV) 
Gehuwden, samenlevers en samenwoners 
zullen een wettelijke plicht hebben om in 
elkaars levensonderhoud te voorzien. Ook 
de alimentatieplicht zal in beginsel voor hen 
bestaan. Voordeurdelers hebben zich niet 
als relatie bekend gemaakt. Voor hen zal de 
verplichting niet bestaan. 
Uitgaande van de gelijkwaardigheid van de 
partners en van hun gezamenlijke verant
woordelijkheid voor de besteding van het 
inkomen, dient de bestedingsmacht aan 
beiden gezamenlijk toe te komen. 
Dit geldt voor gehuwden, samenlevers 
en samenwoners. 
Alimentatie eindigt van rechtswege bij huwe
lijk of bij registratie als samenlever of samen
woner. De alimentatieplicht kan verminderd 
of beeindigd worden wegens verandering 
van omstandigheden: indien de alimenta
tiegrechtigde gaat samenwonen zonder re
gistratie hiervan bij de overheid. 
Na echtscheiding of formele beeindiging van 
de samenleving of samenwoning dient de 
rechter tot alimentatie te kunnen besluiten 
ook als het gevolg daarvan is dat beide 
personen een aanvullend beroep op de bij-
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stand moeten doen. 

b. De positie van het kind {hoofdstuk V? 
Het rapport behandelt de adoptre, naamge
ving, wettelijk erfrecht, ouderlijk gezag/voog
dijschap, wettelijke onderhoudsplicht en 
ouderlijk vruchtgenot. De behandeling lijkt 
mij zeer consequent. Het adoptierecht wordt 
in Model A principieel aan samenlevers toe
gekend. Bij rechterlijke toetsing blijft 'het be
lang van het kind' het meest essentiele crite
rium. In Model B krijgen samenlevers even
min als samenwoners het adoptierecht. De 
andere punten worden op bas;s van de aan
wezigheid of afwezigheid van het jurid;sche 
ouderschap behandeld. 

c. Het erfrecht (hoofdstuk VI) 
Ook hier leiden Model A en B tot verschillen
de voorstellen. In Model A ontstaan voor 
samenlevers familierechtelijke betrekkingen 
en op grand hiervan wettelijk erfrecht. In 
Model B wordt hun relatie als enkel financi
eel-economisch beschouwd en moeten zij 
evenals samenwoners testamentaire moge
lijkheden benutten om de langstlevende 
partner erfrechtelijk te bevoordelen. Voor 
voordeurdelers geldt hetzelfde. lk acht dit 
een du;deliJk voorbeeld ten gunste van Mo
del A. 

d. Successiebelasting (hoofdstuk VII) 
Gehuwden, samenlevers en samenwoners 
hebben allen een wettelijke onderhouds
plicht. Gezien de financiele lasten die op hen 
rusten krachtens de jegens elkaar aangega
ne zorgplrcht, dienen zij ook de financiele 
voordelen van successierechten te ontvan
gen. Voordeurdelers hebben geen kenbare 
zorgplicht en worden als alleenstaanden be
handeld. 

e. lnkomstenbelasting (hoofdstuk VIII) 
Gezien de wens van gehuwden, samenle
vers en samenwoners om als relationele 
eenherd te worden behandeld, dient ook de 
fiscus uit te gaan van het totale inkomen. 
Een gelijke behandeling van de partners 
dient plaats te vinden door de belastingbe-
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dragen te verdelen naar rato van het aandeel 
dat ieder in het totRalinkomen heeft. 

f. Sociale zekerheid {hoofdstuk IX) 
Besproken worden de volksverzekeringen, 
de werknemersverzekeringen en de sociRie 
voorzieningen. 
BiJ de volksverzekeringen zullen gehuwden, 
samenlevers en samenwoners als relationele 
eenheid worden beschouwd; op voordeur
delers en alleenstaanden zal een individuele 
benadering worden toegepast. Het kostwin
nersbegrip in de AWW (Aigemene Wedu
wen- en Wezenwet) dient sekse-neutraal te 
worden geformuleerd. 
Bij de werknemersverzekeringen zal iedere 
verzeker-de individueel een loonvervangende 
uitkering ontvangen. De toelagen zullen toe
reikend moeten zijn voor het minimum van 
de leefeenheid. Bij voordeurdelers en alleen
staanden een toeslag tot het minmum van 
de alleenstaande. Er geldt een arbeidsplicht 
per leefeenheid, met waar·borg voor de keu
zevrijheid van de partners om betaalde en 
onbetaalde arbeid onderling te verdelen. 
De bijstandsuitkeringen zullen afgestemd 
zijn op de leefeenheid. Voordeurdelers en 
alleenstaanden hebben een zelfstandig 
recht op een uitkering. 

g. Volkshuisvesting (hoofdstuk X) 
Ook hier wordt consequent geredeneerd. 
De (gemeentelijke) overheid dient enig zicht 
te hebben op de duurzaamheid van het 
samenwonen. Gehuwden, samenlevers en 
samenwoners worden in de hoogste pun
tencategorie ingedeeld, omdat de duur
zaamheid van hun relatie kan worden veron
dersteld. 
Een opmerkelijk punt (waar ik graag mee 
instem): De overheid dient het woonrecht 
van de burgers te garanderen. lndien door 
de handelwijze van een woningcorporatie te 
weinig woningen beschikbaar komen voor 
niet-huwelijkse tweerelaties, dient de ge
meente van die corporatie woningen te kun
nen huren die zij onderverhuurt aan degenen 
die niet of rechtstreeks bij de corporaties 
terecht kunnen. 
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h. Strafwetgeving/Rechterlljke organ;satie 
(hoofdstuk XI) 
Het rapport b1edt een illustratie op welke 
wijze de registratiemogelijkheden voor sa
menleven en samenwonen in de wetgeving 
kunnen worden verwerkt in het strafrecht, 
het strafprocesrecht en de rechterlijke orga
nisatie. 

i. T oelatingsbeleid van vreemdelingen 
(hoofdstuk XII) 
Samenwoners zullen niet gelijk behandeld 
worden met gehuwde partners van vreem
delingen die reeds met een geldige verblijfs
titel in ons land verblijven. Evenmin zullen zij 
aanspraak kunnen maken op de soepelhe1d 
die geldt ten aanzien van gehuwde partners. 
lmmers, samenwoners kunnen bij wilsover
eenstemming hun relatie formeel beeindigen 
zonder rechterlijke tussenkomst. One1genlijk 
gebruik van deze registratiemogelijkheid 
moet worden voorkomen. 
De behandeling van samenlevers in resp. 
Model A en B komt overeen met het gestel
de ten aanzien van resp. gehuwden en sa
menwoners. 

Tot besluit 
De juridische uitwerking van de publieke er
kenning van de lotsverbondenheid tussen 
mensen zal ongetwijfeld nog een aantal con
crete problemen oproepen. lk denk ook niet 
dat het behoort tot de taak van een rapport 
om tot in detail te gaan. Het CDA heeft 
hiermee een rapport op tafel liggen dat be
langrijke vragen stelt aan de bereidheid om 
rechtsongelijkheid te doorbreken en een 
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emancipatoir beleid te voeren dat recht doet 
aan de verantwoordelijkheid en de zelfbe
schikking van mensen in een pluriforme sa
menleving. Huwelijk en gezin worden niet 
uitgehold wanneer aan mensen in andere 
samenlevingsverbanden gerechtigheid ge
boden wordt. Ook in Nederland is tot op 
vandaag in velerlei opzicht sprake van al dan 
niet verhalen discriminatie van homoseksue
len, ongehuwd samenwonenden en alleen
staanden. Wie zich verplicht weet aan de 
bijbelse noties omtrent gerechtigheid en vre
de, weet dat hij tegen patronen van achter
uitzetting moet ingaan. Dan kan het een 
trieste ervaring zijn dat deze patronen van 
discriminatie in stand worden gehouden 
door personen en organisaties die vanuit 
dezelfde Schrift proberen te Ieven als dege
nen die juist in de bijbelse boodschap een 
inspiratie putten om aile vormen van feitelijke 
menselijke lotsverbondenheid en solidariteit 
te ondersteunen. 
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Periscoop 

Commentaar uit het 
Wetenschappe/ijk lnstituut 

Wat nu met de PvdA? 

De PvdA heeft nu al tweemaal een forse 
verkiezingswinst gemaakt zonder dat in poli
tieke invloed (regeringsdeelname) te kunnen 
omzetten. Sinds 1959 is er, zelfs inclusief 
demissionaire staat, maar 6V2 jaar van socia
listische ministers sprake geweest, waarvan 
slechts 3V, jaar een functionerende socialis
tische minister-president. Tot 1990 zal dat 
naar men aanneemt niet veranderen. Krijgen 
we ltaliaanse toestanden? Wordt de PvdA 
een soort PCI 11 , een partij die rond 30% van 
de stemmen heeft of meer, maar toch nooit 
tot regeren wordt geroepen? En hoe komt 
dat dan toch? Zou dat misschien aan de 
PvdA zelf liggen? Wat moet er dan verande
ren? Allemaal pijnlijke vragen waar in de 
partijgelederen en daarbuiten over gespro
ken wordt. 

Traditioneel oppositioneel 
De sociaal-democratie is in Nederland ge
start met 45 jaar oppositionele zuiverheid. In 
1894 opgericht, gehoorzaamde men aan de 
regel van de lnternationale dat niet dan in 
dwanqsituaties meeregeren met de 'burger-
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lijke partijen' aanvaardbaar was. 21 De rode 
patriarch Kautsky heeft in 1913 de SOAP 
nog eens subtiel aan die regel herinnerd. De 
partij moest primair een strijdorganisatie zijn, 
niet gericht op dragen van mede-verant
woordelijkheid. De verhouding met de RKSP 
ontwikkelde zich mede daardoor dusdanig 
dat de R.K. voorman Nolens in 1925 van 
mening was dat tot samenwerking met de 
SOAP 'niet dan in uiterste noodzaak' moest 
worden overgegaan. 

Pas door de opstelling van een nieuw begin
selprogram in 1937 werd de SOAP een po
tentiele regeringspartij. Het zelfgekozen iso
lement werd verlaten. Prompt twee jaar later 
maakten zij deel uit van het kabinet-De Geer 
en dan niet eens 'bij uiterste noodzaak'. In 
het oorlogskabinet-Gerbrandy werd de sa
menwerking voortgezet. Zo bereidde de 
oude SOAP in haar laatste jaren de koers-

1) Bart Tromp in Voorwaarts, 1 juni 1986. 
2) Anneke Visser in Het zesde jaarboek voor het democra

tisch socialisme. 
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wending voor waardoor na de oorlog een 
zeer gouvernementeel PvdA het vaandel kon 
overnemen. De tijd van Drees, de enige peri
ode waarin de sociaal-democraten recht
streeks en langdurig de politiek hebben kun
nen be'invloeden. De invloed van de fu
siepartners van de SOAP, ni. de Vrijzinnig 
Democratische Bond en de Christen-Demo
cratische Unie (bestaande uit links denkende 
christenen) was daarin wei Iicht voelbaar. Het 
eerste beginselproqram van de PvdA, opge-

' PvdA: een belangrijke 
politieke factor met de 
allure van een 
getuigenis-partijtje. ' 

steld door de protestantse theoloog Ban
ning, droeg een centrum-links karakter. Per
sonalistisch-socialisme noemde men dat 
toen. De waarde van het gezin scoorde zeer 
hoog, evenals die van de zedeliJk te typeren 
'persoon'. Het klassemodel was voor een 
flink stuk ingeruild voor een mentaliteit van 
'samen de schouders eronder'. Na 45 jaar 
van politiek vruchteloze oppositie volgden 
dus 20 jaren van mede-verantwoordelijk
heid. En dat was te merken. 

Toch was derek er in 1958 bij de PvdA al uit. 
De geest van de oude SOAP keerde terug, 
de twee fusiepartners werden steeds minder 
herkenbaar. De 'doorbraak' is mentaal voile
dig mislukt. Afkeer van samenwerking be
paalt het klimaat in de partij. Eind '58 biedt 
het verschijnsel van de Fakkeldragers, het 
·ongeduldige kader dat wars is van compro
missen en de sectarische zuiverheid zoekt. 
Het alles of niets. Meeregeren 'niet dan in 
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een dwangsituatie' zoals de lnternationale in 
1900 voorschreef. De 'Fakkeldragersdag', 
met zijn anti-confessionele eisen, vond zijn 
vervolg in de val van het kabinet die door 
Burger als noodzakeliJk werd gezien, idem 
de val van het kabinet-Cals onder gejuich 
van klein-links, de anti-KVP-motie van 1969, 
de Voorwaardenstrategie, de Meerderheids
strategie, de polarisatie, het ononderhandel
bare Keerpuntprogramma, de opzettelijke 
ongelljke behandeling van de chnsten-de
mocraten in het rode kabinet-Den Uyl met 
z'n groene randje, het fiasco van de kabi
netsformatie van 1977 waar gelijke behan
deling van christen-democraten door de 
PvdA onaanvaardbaar werd geacht waarna 
de PvdA zelf de deur dichtsloeg, het fiasco 
van het kabinet-Van Agt!Den Uyl, het zgn. 
vechtkabinet. Anneke Visser geeft daarover 
een eerlijk en kntisch verslag in 'Het zesde 
jaarboek voor het democratisch socialisme' 
(1985). 
Oat is op zichzelf een verademing na lezing 
van 'verklaringen' waarin 'de confessione
len' worden aangewezen als degenen die 
'aileen in Uiterste noodzaak' met de socialis
ten zouden willen regeren. Anneke Visser en 
anderen 1n de PvdA-kring3

' wijzen die 'ver
klanng' af en erkennen dat, integendeel, 
lange tljd bij 'de confessionelen' (vooral bij 
de KVP) een voorkeur voor de PvdA boven 
de WD heeft bestaan. 
Men vraagt zich af of er na 1958/' 59 weer 
wordt teruggegrepen op de 45-jarige oppo
sitionele beginfase van de SOAP. S1nds 
1959 regeert de PvdA af en toe mee, maar 
voor nog geen kwart van de sindsdien ver
streken periode. Als dat de toekomst van de 
PvdA is dan kunnen we in deze eeuw nog op 
een halverwege onderbroken kabinet met 
de PvdA rekenen. Meer niet. Misschien wei 
minder41 De PvdA, een belangrijke politieke 
factor met de allure van een getuigenispartij
tje. Strijd noemen ze dat. 

Traditioneel tegen de 'confessionelen' 
De oude SOAP met haar vooropstellen van 

3) Socialisme en Democratie, 86/1 
4) Frank Lafort 1n Elseviers Magazine 5 JUni 1986 
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klassetegenstellingen is van meetaan 1n haar 
streven gefrustreerd doordat christelijke ar
beiders n1et op klassebasis maar op basis 
van hun confessie stemden en zich organi
seerden. Aanvankelijk heeft de SOAP ge
poogd om 'de confessie' te bestnjden. Oat 
werkte averechts. De soc1alisten ontdekten 
dat ze de waarde van de levensbeschou
wing onaangetast moesten laten51

. Daarna 
probeerde de SOAP de godsdienst politiek 
irrelevant te verklaren. Christen-arbeiders 
werden als christen geaccepteerd als het 
klasse-bewustzijn sociaal en politiek b1j hen 
maar voorop stond. 
Op die manier kon veel later ook een gede
confessionaliseerd NKV worden geaccep
teerd 1n het FNV. Die fusie van NW en NKV 
is het belangrijkste succes geweest in de 
strijd tegen de 'zuilen'. De zuilen waren een 
ernstige hinderpaal voor de machtsvergro
ting van het socialisme. ldeologen in hun 
kring zien 'de verzuiling als een strategie om 
de klassetegenstellingen te dempen' 6) 

De Doorbraak was geheel en al gericht op 
het politiek irrelevant maken van de gods
dienstige motivat1e. Althans, deze zou geen 
aanleiding tot enigerlei politieke of sociale 
organisatie meer mogen zijn. Ook nu nog 
klinkt bij overigens gematigde PvdA-figuren71 

de intolerante afkeer van godsdienst als or
ganisatiemotief: 'Daar mag de niet-confessi
onele meerderhe1d openlijk verantwoording 
vragen, zoals zij dat tientallen jaren niet heeft 
gemogen' (nl. inzake de instandhouding van 
'verzuilde instituten'). De PvdA is heel ver 
gegaan in het toegeven aan christelijke 
kiezers, als zij zich maar niet als zodanig 
organiseerden. Het beginselprogramma van 
1946 beklemtoonde zelfs de religieuze fac
tor als private, persoonlijke drijfveer voor po
litiek. Oat was echter niet genoeg om 'de 
confessionele massa voor zich te winnen' 81, 

maar stootte wei anderen af. De hoge score 
voor de CPN in 1946 (1 0%) wordt onder
meer daaraan toegeschreven. De Door
braak is inhoudelijk geheel mislukt, hetgeen 
uitvoerig wordt aangetoond in de af en toe 
gepubliceerde klaagzangen van christelijke 
PvdA-Ieden. Bosscher schrijft 'Wie links is 
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en gelovig, en niet tot een pol1tieke splinter 
wil behoren, kan anno 1986 heel goed hij de 
PvdA terecht, maar moet dan wei de nodlge 
onverschilligheid of zelfs argwaan voor lief 
nemen'. 
Naar bu1ten klinkt de afkeer openlijker tegen 
'de KVP, later het CDA'; een uitspraak die 
bedoelt te zeggen dat 'de KVP' iets van een 
vanzelfsprekende verwerpelijkheid heeft, 
waar later in het CDA de andere partners 
CHU en ARP in meegesleurd zijn. Indirect 
worden ARP en CHU dus als franje afge
daan hetgeen aldaar niet in dank wordt afge
nomen. In PvdA-kringen hebben veel te ve
len geen enkel oog voor wat bij anderen 
leeft. Men wist destijds dat er een voorkeur 
voor regeren met links bestond. Oat krediet 
heeft men moedwill1g verkwist. 'CDA-tje 
pesten', dat was op den duur het adagium. 
Fantastisch 'strategisch' onbenul. Als men 
enkele Jaargangen 'Socialisme en Democra
tie' doorbladert, alsmede diverse interviews 
van PvdA-toplieden, dan moet men conclu
deren dat er, ook intern, genoeg gewaar
schuwd is. Toch spreekt Den Uyl in 'Voor
waarts' van 1 jun1 1986 nog gewoon uit dat 
veranderingen niet nodig zijn. De langzame 
leerschool van de sociaal-democratie. 

Socialistische macht, een vruchteloos 
streven 
Veertig jaar analyse van stembusuitslagen 
zou best enig leerresultaat kunnen opleve
ren. Het strijden tegen 'confessionelen' is 
een centraal thema in de PvdA-strategie ge
weest. Ook de polarisatie met de WD wilde 
niet de WD tot slachtoffer maken, maar was 
gericht op een spl1tsing van de christen
democratie volgens de geloofsbeginselen 
van het links/rechts-denken. In militaire ter
men gedacht voert bestrijding tot onderwer
ping en inlijving van tegenstanders. In de 
politiek gaat deze militaire metafoor niet op. 

5) J C.H. Blom!W. ten Have 1n SocJalisme en DemocratJe, 
86/1 

6) Stuurman, geciteerd door J.Th. van den Berg, Socialis
me en Democratie, 85/5. 

7) J.Th. van den Berg, Socia!Jsme en Democratie, 85/5 
8) D. Bosscher, Socialisme en Democratie, 86/1. 
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Op dat vlak kan men aileen tegenstanders 
inlijven als men ze overtuigt. Daartoe is we
derzijdse sympathie of openheid een beslis
sende voorwaarde. Onderwerping is in een 
democratie geen fatsoenlijk doel. Wie dat wil 
moet verboden worden. Hij is tegen de 
Grondwet. De strijd tegen de 'confessione
len' heeft, hetgeen niet anders dan vanzelf
sprekend is, niet tot winst voor de PvdA 
gevoerd. De christelijke kiezers hebben vaak 
wei de christen-democratische partijen ver
laten maar dan aileen omdat ze door de 
PvdA rechts de gordijnen ingejaagd waren. 
Sinds 40 jaar ziet men dan ook de WD 
krachtig groeien ten koste van de christelijke 
partijen. Deze laatsten kregen tenslotte zelf 
ook een hekel aan die socialisten die zo 
dramatisch aan zelfoverschatting leden. 
PvdA-strategen, tel uit uw winst. 
Politieke macht verwerft men niet met Von 
Clausewitz in de hand. Met aile oorbare en 
minder oorbare middelen zetels aan het 
CDA pogen te ontwringen om vervolgens 
met datzelfde CDA, maar dan als ongelijk
waardig behandeld, te willen regeren; zo'n 
streven gaat aan innerlijke tegenstrijdighe
den te grande. Den Uyl-1 toonde aan dat de 
PvdA alles eerlijk wil delen, behalve de 
macht91 , ieder gelijk wil behandelen behalve 
coalitiepartners. Oat was de essentie van 
Den Uyl-1 voor de PvdA. En vervolgens werd 
geroepen 'dat kabinet Den Uyl-11, dat komt 
er toch'. 
Welnu, christen-democraten begrepen wat 
daarmee bedoeld werd. 

In Amerikaanse handboeken voor psycho
therapie wordt er soms op gewezen dat 
men zich aan de client moet voorstellen, 
hem de hand moet geven en een stoel moet 
aanbieden. Oat doet vreemd aan. Welke 
nurks zal zoiets nalaten. Toch moet men 
zich niet vergissen. Het totaal gebrek aan 
tact waar men in de politieke wereld, en 
vooral in zgn. linkse kringen op stuit, maakt 
soortgelijke richtlijnen noodzakelijk. Oat ge
brek aan politieke beschaving komt, naar 
mijn ervaring, niet altijd uit kwaadwillendheid 
voort. In de literatuur kennen we het amu-
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sante verhaal van Hildebrand over 'Een on
aangenaam mens in de Haarlemmerhout'. 
Na tal van tactische misgrepen vertrekt de 
nurkse held. Vanuit de postkoets roept hij de 
uitwuivers nog, met een blik op z'n mederei
zigers, toe: 'Niet veel zaaks!' Welnu, waarom 
zou het CDA samen met zo'n 'nurks' in de 
postkoets (kabinet) plaatsnemen? 

Nog wat mogelijkheden voor het oude 
spoor 
Bestrijding van de christelijke 'confessie' is 
contraproduktief; het irrelevant verklaren van 
de christelijke inspiratie als organisatiemotief 
leverde links ook niets op. In datzelfde spoor 
doorgaand zou men nu christelijke organisa
ties in het algemeen, en het CDA in het 
bijzonder, kunnen aanpraten dat ze een stuk 
machtiger en grater kunnen worden als zij 
de 'C' verdoezelen. Het welbekende 'Lucas 
4 vers 5 tim 7' recept 10

) 

In andere dan politieke organisaties is dit een 
succesvolle weg gebleken. Bestuurders zijn 
soms geheel uit zichzelf bereid om de zin 
van hun organisatie aan hun machtsstreven 
op te offeren. De 'zinloze bolwerken', waar
over 0'66 spreekt 111 bestaan echt. De be
kende vriend van het christelijk geloof de 
heer Held ring 121 schrijft in zijn NRC (ook al 
zo'n orgaan dat het beste met het CDA voor 
heeft) dat het CDA voor hem heel aanvaard
baar wordt als de 'C' maar wat minder 
aandacht krijgt. Maurice de Hond131 leest uit 
de stand van zaken van zijn grafieken als een 
echte cijferwichelaar af dat het CDA door
breekt naar de niet-christelijke milieus. Via 
dat pad zou nog meer macht te halen zijn. 
Hier en daar in het partijapparaat slaat de 
begeerte toe. Wie weet is macht toch aan
trekkelijker dan zin, principe of ideaal. Als de 

9) Manies Nagel in Bestuursforum, mei 1 986. 
1 0) N .T. ·En HiJ voerde Hem op een hoogte en toonde Hem 

al de koninkrijken ter wereld in een ogenblik tijds. En de 
duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze mach! geven en 
hun heenijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef 
haar wie ik wil. lndien Gij mij aanbidt, zal zij geheel van U 
zijn.' 

11) Verkiezingsprogramma van 0'66 voor '86-'90. 
12) NRC 22 mei 1986. 
13) Maurice de Hand, Hoe wij kiezen, 1986. 
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raad van Heldring gehoor vindt kan het CDA 
toch nog stuk. 'If you cannot beat it, join it.' 
Op termijn kan het CDA vervolgens, per fusie 
met een andere partij, worden opgeheven. 
Oat Ievert aile politieke rivalen wei wat op. 
Het links/rechts-denken of een ander secu
lier 'geloof' bepaalt dan het openbare Ieven. 
Het christelijk willen zijn is in de politiek zo
doende even weinig terzake als nu al binnen 
de PvdA. Het CDA-partijbestuur laat zich 
deze omhelzingstactiek voorlopig niet wel
gevallen. Partij-kaders hebben in de regel 
ideal en, anders zouden ze dat moeizame 
werk niet doen. 
Een andere vorm van karakterverlies die ze
telwinst voor de PvdA belooft is die van het 
politieke schuiven van de PvdA zelf. Minder 
socialistisch worden, geen rode vlaggen, 
geen internationale meer. Het centrum aan
spreken 14

1. Het centrum, die abstractie die 
zich 'tussen links en rechts' bevindt. Be
doeld zijn de christen-democratische 
kiezers. Volgens deze wonderlijke filosofi
sche conceptie is het christelijk geloof 1ets 
dat in de politiek tussen liberaal-humanisme 
en socialistisch-human1sme in ligt. Wij wen
sen deze denkers succes. Wat hen bij dit 
alles drijft is de krampachtige wens om 
kiezers die niet socialistisch maar christen
democratisch den ken op valse voorwendse
len te verleiden tegen hun principes te 
stem men. 

Krampachtige zeteljacht op deze basis treft 
men trouwens ook bij liberalen en sommige 
CDA-Ieden aan. Zeteljacht mag best tijdens 
het campagne-seizoen. Winst is goed voor 
het moraal en ook wei voor de politieke 
invloed. Maar de effecten zijn verder heel 
betrekkelijk. 

Het zwakke verband tussen zetelwinst en 
politieke macht 
In de PvdA wordt onvoldoende beseft dat 
verkiezingswinst politiek volstrekt niet rele
vant is als men zich intussen bij de aanhang 
van andere partijen gehaat heeft gemaakt. 
De WD kan rustig negen zetels aan het CDA 
verliezen en toch een significante politieke 
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inbreng behouden. Omdat de WD bij de 
meeste CDA-k1ezers geen afkeer oproept. 
Wiegel heeft dat uitstekend begrepen. Hij 
bestreed het CDA niet zoals de PvdA dat 
deed. Hij stelde zich niet zo anti-christelijk 
op. Daarom dachten veel christenen dat de 
WD best iets voor hen was. De WD werd 
voor hen een uitlaatklep om de PvdA haar 
streken betaald te zetten. De jongere garde 
in de WD-fractie doet het anders. Die pleit 
ijverig voor punten die opvallend strijden met 

' Zeteljacht mag, tijdens het 
campagneseizoen. ' 

christelijke waarden. De christelijke k1ezers, 
vooral de hervormde, keren dus weer terug 
naar het CDA. 
De PvdA heeft een meerderheidsmacht
strategie gevolgd die inhoudt dat ze aileen 
politieke invloed kan krijgen als ze de meer
derheid heeft, anders niet. Welnu, de meer
derheid ligt buiten bereik. Oat ziet men goed 
in. Diverse commentaren 151 wijzen erop dat, 
wat betreft de linkse kiezers, de koek op is. 
Kan de PvdA, net als andere. democratische 
groepen, erkennen dat ze een minderheid is, 
of blijft ze nog steeds vruchteloos streven 
naar het 'alles' van de dictatuur van haar 
verhoopte meerderheid? Het niets zal haar 
deel zijn. Regeren kan men als men sterk 
genoeg is, ja. Maar veel belangrijker is het of 
men enigszins bevriende partners kan vin-

14) Den Uyl in Voorwaarts, 1 juni 1986. 
15) J. IJf, Socialisme en Democratie, 8317-8. 

J. de Jong, Socialisme en Oemocratie 8415. 



derl. Het gaat er dus om dat de PvdA weer 
even acceptabel wordt voor de CDA-achter
ban als ze vroeger biJ de KVP was. 
Met een 'strategie' red je dat n1et. Daar is 
mentale veranderrng en oprechtheid voor 
nodig. Zolang de PvdA voor anderen geen 
acceptabele partnerwil zijn, zal zij een parle
mentaire paria blijven. Kortom, de PvdA 
moet eindelijk eens inzien dat Nederland een 
minderheidsdemocratie is, waarin wederzijd
se aanvaardbaarheld, billijke pacificaties en 
pluralist1sche ontplooiing de sleutelbegrip
pen zijn. De PvdA moet dat, net als anderen, 
leuk gaan vinden. 

Mentale verandering mogelijk? 
Het klassieke socialisme is in hoge mate 
gesternpeld door de 'meester van het wan
trouwen', Marx. Oat bepaalt sfeer en stijl ook 
nu nog. Het is rnoeilijk om vanuit die visie 
waardering voor andersdenkenden op te 
brengen. Hun redenerrng is imrners als volgt: 
het arbeidersbelang IS de exclusieve zorg 

' Als de PvdA geen 
acceptabele partner wil 
zijn, zal zij een 
parlernentaire paria 
blijven. ' 

van de socialistische partij. Wie dat belang 
langs andere weg wil bevorderen ontbreekt 
het aan waar bewustzijn. Arbeidersbelang is 
voorts algemeen belang. De strijd daarvoor 
is die van de ware progressie. De juistheid 
van die strijd berust op de wetenschappelij
ke analyse van het maatschappelijk Ieven. 
Wie die juistheid ontkent is of dom of kwaad
willend. Hij dient belangen die strijdig zijn 
met die van de arbeidersklasse. Kritiek op 
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het socialisrne IS eigenlijk niet fatsoenlijk. 
Compromissen tussen hen die het ware be
wustziJn hebben en die een vals bewustz1jn 
hebben is eigenlijk niet gerechtvaardigd. 

Het socialisme kent van zichzelf uit niet de 
overtuiging dat men de wijsheid niet in pacht 
heeft. Morele principes in de polit1ek zijn 
goed verklede eigenbelangen. Principieel 
handelen dat niet het eigenbelang, maar 
soms zelfs primair dat van anderen dient, dat 
kan eigenlijk niet. Oat moet ontmaskerd wor
den. Als men Sowjet-ideologen uitlegt dat 
beginselpolitiek mogelijk is, ontstaat er een 
lacherig sfeertje. 'Oat is natuurlijk hypo
crisie.' 
In de sociaal-dernocratie gaat men zover 
niet. Toch is de sfeer in linkse kringen in 
Nederland vanuit deze achtergrond beter te 
begrijpen. Het gebrek aan tolerantie, res
pect, fairness, dat is niet toevallig. Het zit 
diep. Men wil er hoogstens uit opportunisti
sche redenen wei tijdelijk vanaf zien. Het 1s 
immers belangrijk om 'het centrum aan te 
spreken'. 
We kunnen dus niet helemaal overzien wat 
we van de sociaal-democratie vragen als we 
voor· een oprechte wending van polarisatie
naar coalit1e-denken pleiten. Voordat die 
wend1ng in brede kringen binnen de PvdA en 
de verwante journalistieke wereld werkelijk 
met overtuiging voltrokken is, zijn we jaren 
verder. 

A.M.O. 
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NIEUWE PUBLIKATIE VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET COA 

Wereldeconomie en ontwikkeling 

Het rapport 'Wereldeconomie en ontwikkeling. Een christen-democratische bijdrage aan het 
denken over ontwikkel1ngssamenwerking' is recent gepubliceerd. H1erin behandelt een 
werkgroep o.l.v. prof. dr. L.B.M. Mennes diverse aspecten van de ontwikkelingsproblema
tiek. 
Op basis van de christen-democratische uitgangspunten en aan de hand van tal van 
wetenschappelijke analyses wordt aandacht besteed aan o.m. de grote onderlinge verschil
len tussen ontw1kkelingslanden, de u1tdagingen voor de komende jaren, de samenhang van 
economische, soc1aal-culturele en politieke factoren en de heronentatie van het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid. 

Het rapport behandelt achtereenvolgens: 
- Uitgangspunten 

Sociaal-economische aspecten van ontwikkeling (landbouw, industrialisatie en tech
nologie, urbanisatie, armoede, ontwikkelingseconomie) 
De maatschappelijke context van ontwikkeling (politiek, mensenrechten, positie van 
vrouwen, onderw1js, gezondheidszorg, huisvesting, milieu) 
lnternationale aspecten van ontwikkeling (econornische wereldorde en handel, IMF 
en Wereldbank, EG-beleid - incl. landbouw -, ontwikkelingshulp) 
De organisatie van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (hulp, finan
cien, departementale organisatie, rol bedrijfsleven en medefinancieringsorganisaties) 
Perspectief. 

Het rapport kost f 11 ,-en is te bestellen door overmaking van dit bedrag op giro 3961449 
van het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, Or. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den Haag. 
Tel. 070-924021. 
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NIEUWE PUBLIKATIE VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET COA 

Vredewegen 

Kan het veiligheidsbele1d beter? Het Wetenschappelijk lnstituut heett een studie gemaakt 
naar een aantal van de meest genoemde alternatieven. S.D.I., Palme-Commissie, Freeze, 
Sociale Verdediging. 
Dit rapport wil de lezer allereerst pure informatie geven over deze en andere voorstellen. 
Bovendien geett het een instrumentarium waarmee de verschillende alternatieven beoor
deeld kunnen worden. Oaarmee formuleert het een christen-democratische benadenng van 
het vredes- en veiligheidsbeleid. 

Het rapport kost f 11 ,-en is te bestellen door overmaking van dit bedrag op giro 3961449 
van het Wetenschappelijk lnstituut voor het COA, Dr. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den Haag. 
Tel. 070-924021. 
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'Appel en Weerklank' 

De Europese uitdaging 

drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Het conservatisme oefent een sterke verlei
ding uit op de christen-democratie. Oat 
schrijft o.a. Herman van Rompuy in dit num
mer van Christen Democratische Verkennin
gen. Deze stelling gaat voor op diegenen die 
deze politieke beweging zien als het alterna
tief voor het socialisme. Velen denken dat 
het socialisme vooruitstrevend is, dus dat de 
niet -socialisten automatisch behoudend zijn. 
Vele artikelen in het voorl1ggende nummer 
van Christen Democratische Verkenningen 
getuigen daarvan. Deze uitdaging is nadruk
kelijk ook op internationaal niveau manifest. 

De columnist van deze maand heeft daarvan 
recentelijk nog duidelijke voorbeelden mee
gemaakt. Begin juli organiseerde de Europe
se Volkspartij onder de aegis van de Konrad 
Adenauer Stiftung een symposium over de 
relatie West-EuropaNerenigde Staten. De 
Konrad Adenauer Stiftung is het weten
schappelijk bureau van de Westduitse CDU. 
Zij organiseert het kader- en vormingswerk, 
de kaderschool, etc. Zij heeft enkele honder
den mensen in dienst, niet aileen in de 
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Bondsrepubl1ek zelf, maar ook in Brussel, in 
Zuid-Europa, Latijns-Amerika. Het is een 
schatrijke instelling. De vertegenwoordigers 
van de KAS doen daarmee veel goed werk. 
Omdat de KAS onafhankelijk opereert van 
het partijsecretariaat van de CDU, kan zij dat 
ook. Bijvoorbeeld voor de christen-demo
cratische beweging in Latijns-Amerika. De 
KAS vervult een soort sleutelfunctie in de 
samenwerkende christen-democratische 
partijen in Europa. Zij is geruggesteund door 
de macht van West-Duitsland, en heeft een 
enorm reservoir aan mensen en geld, een 
uitgebreid netwerk van contacten en een 
uitstekende organisatie achter zich. 
En dat alles gebruikt men ook. Geleidelijk 
aan zijn de mensen van de KAS zich steeds 
zelfverzekerder gaan gedragen. De overtui
ging dat de christen-democratie het alterna
tief is voor het socialisme, en dus conserva
tief, was al overheersend in de CDU. Genoeg 
om de nazaten van Bismarck en de keizer 
van Oostenrijk-Hongarije zich er thuis te 
doen voelen. De CDU haalt de banden aan 
met de Britse conservat1even van rnevrouw 
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Thatcher, de republikeinen in de Verenigde 
Staten, en meer van dergelijke strom1ngen. 
De Konrad Adenauer Stiftung doet dit nu 
ook. Zij heeft goede contacten mst de Hen
tage Foundation in Amerika. Deze club stelt 
zich ten doel: 1ndividuele vnjheid, beperking 
van de rol van de overheid, een sterke natio
nale defens1e en vrijilandel. Zij houdt vurige 
pleidooien voor SOl, voor bezuinigingen op 
de b1nnenlandse uitgaven, en een krachtige 
bestrijding van het communisme in de Derde 
Wereld. Het nat1onale Amerikaanse belang 
staat voor deze Heritage Foundation 
voorop. 
De Konrad Adenauer Stiftung steunt nieuwe 
politieke partijen in de jonge democratieen 
van Griekenland, SpanJe en Portugal. Daar
mee bewijst zij Europa een goede dienst. 
Ook daar helpt zij echter bewegingen die in 
de eerste piaats ant1-socialistisch zijn, en die 
in ruil daarvoor het etiket 'christen-democra
tisch' opgeplakt krijgen. Met de Nea Demo
kratia (Griekenland) voelen CDA'ers biJZOn
der wein1g affiniteit. Nog minder met de Alll
anza Popular (Spanje), waarin ook de vroe
gere handlangers van generalissimo Franco 
georganiseerd zijn. 

Op het EVP-symposium was deze keer een 
vertegenwoordigster van de Amerikaanse 
Association for Public Justice. Oat is een 
zeer gunstige ontwikkeling. De APJ 1s een 
organisatie van ge·l·nspireerde, zeer actieve 
christenen. Zij proberen de gedachte om 
vanuit christelijke pnncipes politiek te bedrij
ven ingang te doen vinden bij de bestuur
ders van de Verenigde Staten. De APJ-ver
tegenwoordigster was naar Europa geko
men in de verwachting van haar geestver
wanten, die hier een veel sterkere positie 
innemen, een flinke hoeveelheid inspirat1e op 
te doen. Hoe teleurstellend was het voor 
haar de betogen van Westduitsers, Gneken, 
Spanjaarden te moeten horen, waar het con
servatisme vanaf droop. Of de Franse spre
kers, die afschuwelijk arrogant hun e1gen 
land tot sanctuaire (heiligdom) uitroepen. 
Is de conservatieve verleiding dan zo sterk in 
de Europese Volkspartij? Macht, geld en 
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massa's mensen vermogen veel. Ook in Ne
derland, Belgie, ltalie of lerland is zij voelbaar. 
En wie meegaat mag zich rekenen tot de 
machtigen in Europa. De toekomst van de 
christen-democrat1sche part1jen gaat echter 
n1et onherroepelijk in deze richt1ng. De ongl
nele wortels van de christen-democratie in 
Europa zijn nu eenmaal te waardevol om op 
te geven. Van des te meer belang kunnen 
dan ook de werkzaamheden van de Groupe 
de Travail 'Doctnne' ziJn. Deze EVP-werk
groep heeft de opdracht een beglnselpro
gramma voor de christen-democratische 
partijen 1n Europa te ontwerpen. Zij werkt 
aan eenwording op basis van eigen, posi
tieve idealen. D1e zijn op de lange duur veel 
sterker dan de negatieve partijvorming op 
bas1s van het zich afzetten tegen een ge
meenschappelijke vijand. 
Er zijn hoopvolle tekenen dat in Europa op 
den duur eenzelfde conclusie zal worden 
getrokken als nu het CDA doet. De christen
democratle kan de grate progressieve, chris
telijk ge1nspireerde beweg1ng vormen naar 
een zorgzame samenleving. Socialisten, li
beralen en conservatieven, die vasthouden 
aan achterhaalde negentiende-eeuwse 
ideeen over de staat, het individu en het 
nationale eigenbelang zal zij achter zich 
Iaten. 
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'Appel en Weerklank' 

Mr. J.J.A.M. van Genmp (1939) ts P!aatsvervangend 
Directeur-Generaallntemationale Samenwerking van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Toerusting voor de toekomst 
Kadervorming voor een moderne en principiele partij 

In een nog sterker antr-CDA artrkel dan we 
normaal van het progr·essief katholieke 
weekblad 'De Bazurn' gewend zrjn, schreef 
dezer dagen de redactie, dat er tenminste 
een positieve kant aan de uitslag van 21 mer 
verbonden was: de toestroom van nieuwe, 
nret-confessioneel gebonden krezers zou de 
partij nu definitief in de beginselloosheid en 
de behoudzucht drijven. Men kan rustrg 
voorbijgaan aan de onverdraagzaamherd 
van sommige chnsteltjke periodieken van 
links of van rechts die in een bepaalde na
ijver niet dulden dat een andere stromrng 
dan de hunne zrch ook serieus op een zelfde 
inspiratiebron beroept. Maar men kan niet 
voorbrjgaan aan de uitdagrng waarvoor 
iedere partij al staat in de wisseling van de 
generaties en waarvoor de christen-demo
cratrsche bewegrng nu in het bijzonder staat. 
Het rapport 'Appel en Weerklank' srgnaleert 
in aile scherpte de grote behoefte aan een 
herkenbare politieke overtuigrng. Oit komt 
niet aileen tot uitdrukkrng rn fraaie program
ma's en rapporten. Het verwijt heeft dikwijls 
de kloof gegolden tussen de soms door een 
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aantal huurlingen opgestelde papieren en de 
politieke vertaling. Herkenbare politieke 
overtuiging komt tot uitdrukking rn de con
sistentre van verklaringen en politiek hande
len. Zij komt ook en vooral tot urtdrukkrng in 
een bestaffrng van de partij op aile niveaus 
met personen die zakelijke competentie we
ten te verbinden met een christen-democra
trsche politieke overtuiging. In dat verband 
houdt 'Appel en Weerklank' een sterk plei
dooi voor een opwaardering van het kader
en vormingswerk. Zelfs pleit het voor de 
oprichting van een kaderschool. 

Een grote traditie 
Kadervorming en bezinning, ook op de ver
houding evangelie en maatschappelijk han
delen, is binnen de constituerende delen van 
het COA gedurende meerdere generaties 
een belangnjke activiteit geweest. Soms 
vond die scholing plaats in specifiek partij
verband. Oikwijls ook waren de kaderleden 
van de partijen gepokt en gemazeld in de 
vormrng brnnen christelijk-sociale organisa
ties. Niet zelden hadden de prominenten 
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een universitaire scholing gehad waarbinnen 
veel, zeer veel en soms te veel aandacht was 
besteed aan de verhouding evangelie-sa
menleving, in normatieve zin (en te weinig 
aan de feitelijke kennrs van die samenleving). 
En wat belangrijker was: er was een duidelij
ke wisselwerking tussen de sociologische, 
de economische, theologische en wijsgerige 
opleidingen en de christen-democratische 
partijen. De Vrije Universiteit heeft generaties 
kader gevormd en het debat over de juiste 
inrichting van onze samenleving grondig 
bernvloed. In de mij meer vertrouwde ka
tholieke wereld was het vooral de Tilburgse 
Hogeschool die misschien minder in naar 
buiten tredende debatten, maar daarom niet 
minder intensief, diezelfde rol vervulde. En in 
het eerste kwart van deze eeuw de Leuven
se Universiteit, die vele katholieke parlemen
tariers en bewrndslieden heeft gevormd. Niet 
aileen de un1versiteiten leverden het pre-fab 
kader voor de christelijke partijen. In aile 
geledingen kon men kaderleden vrnden, die 
door scholing en bijscholing 1n staat waren 
het gesprek te voeren over de inrichting van 
een samenleving op basis van principiele 
criteria en die conclusie van dat gesprek ook 
trachtten te vertalen in concreet politiek han
delen. De socrale studiedagen, zoals die 
jaarlijks bijv. in Rolduc werden gehouden, 
hebben een halve eeuw lang gewone mijn
werkers gevormd tot mondige meespelers in 
de politrek op lokaal, regionaal en zelfs natio
naal niveau (de eminente rol die daarbij 
priesters en religieuzen hebben gespeeld is 
het tegendeel geweest van wat in de recente 
verkrezingscampagne nog beweerd werd in 
Limburg, waarin opnieuw het beeld werd 
opgeroepen van een domhoudende kerk). 
Mondigheid van gewone mensen: het ken
merk van het vormingswerk in de christelijke 
sociale en politieke beweging is geweest het 
volledig au serieux nemen van de participan
ten, hen in hun volwassenheid en verant
woordelijkheid aanspreken, ook al hadden 
ze geen enkele vervolgstudie na de lagere 
school gehad. 
Men kon zich als hoogleraar of als minister 
niet onttrekken aan de uitnodiging om ook te 
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doceren in de vele cursussen en instituten 
van christelijke sociale organisaties of de 
politieke partijen. Menigmaal zijn baanbre
kende vertogen over de orientering van de 
samenleving juist daar gehouden en niet in 
de collegezaal of het parlement. Het had het 
voordeel, dat de sociale wetenschapper en 
politicus zich moest uitdrukken in verstaan
bare taal, maar ook dat men zo het contact 
hield met de maatschappelijke realiteit. 

De breuk 
Opeens was het allemaal weg: Het Romme
instituut verkocht, de Rolducse studiedagen 
verlopen en Tilburg werd de Karl Marx-Uni
versiteit. Van de christelijk-sociale leer die in 
de politiek vertaald moest worden, sprak 
niemand meer. Menigeen bepleitte op dat 
moment de omvorming van de christelijke 
partijen tot een democratische middenpartij. 
lk ook. 
Onbegrijpelijk was de verflauwing van de 
aandacht voor principiele vragen rond de 
samenlevingsinrichting zeker niet. De na
oorlogse ontnuchtering had ook veel kritiek 
meegebracht op de soms wei erg wereld
vreemde, gekunstelde schema's en formu
les waarin men de samenleving voor de 
oorlog dacht te moeten persen. Soms kwa
men de ordeningsvoorstellen in het grensge
bied van de democratie terecht, en wie in zijn 
studententijd Nederlands aanwezigheid in 
Nieuw-Guinea heeft horen legitimeren met 
het natuurrecht, hoeft even niet meer. Maar 
er was meer: de behoefte aan de discussie 
over de inrichting van de samenleving, de 
keuze voor wat voor soort samenleving werd 
verdrongen door de 'geontideologiseerde' 
agenda van wederopbouw en economische 
groei. De grote vragen over de blauwdruk 
van de samenleving waren weliswaar niet 
aile opgelost en de samenleving zag er an
ders uit dan de sociaal-filosofen van voor de 
oorlog zich hadden voorgesteld. Toch groei
de er een maatschappij waarin welvaart soli
dariteit en indivrdualiteit mogelijk leek te ma
ken; een krachtige staat en een sterke toe
rusting van maatschappelrjke tussenverban
den als buffer tegen die staat, een omvanq-
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rijk systeem van sociale zekerheid zonder 
socialisatie, een industrialisatiebeleid zonder 
de proletarisering van Engeland of de Bori
nage, een moderniseringsbeleid van de 
landbouw zonder de landvlucht van Frank
rijk, een maatschappij met klassengeledin
gen, maar met doorstromingsmogelljkheden 
en zonder klassestrijd. Niet de ideale samen
leving, maar wei een waarin de grote keuze
vragen zeker niet slechter waren opgelost 
dan die in vele andere ge1ndustrialiseerde 
Ianden. Aan het werk en geen gezeur. 

Zeker geen christelijk gezeur. Juist in Neder
land was het spreken over politiek vanuit 
kerkelijke hoek onder een zware hypotheek 
gekomen. De representanten van de chris
telijke politieke partijen verlegden hun inte
resse naar de pragmatiek en ook de nieuwe 
partijopbouw. De universiteiten legden meer 
belangstell1ng voor de feitelijkheid dan voor 
de normering aan den dag en vele sociale 
organisaties lieten hun identiteit vervagen. 
Toch verstomde het spreken over de relatie 
geloof-politiek niet. Het verlegde zich naar 
binnen de kerken, en naar een bewuste at
stand van deze samenleving, met haar com
promissen, met haar verworvenheden en 
met de noodzakelijke kennis om het een 
tegen het ander te kunnen afwegen. Het 
profetisch getuigenis van kerkelijke en para
kerkelijke instellingen verving het brede 
gesprek 1n de christelijke organisaties en 
politiek over de inrichting van de samenle
ving, op basis van m1nstens de pretentie van 
wetenschappelijkheid en deskundigheid. En 
zo kon het gebeuren, dat binnen de christen
democratie 1n Nederland de vraagstelling 
naar de verhouding tussen grondslag en 
polit1ek handelen, de kwestie van het inhoud 
geven aan de politieke overtuiging, een op
gave werd in plaats van een gegevenheid. 
En zo werd de aflossing van de kaders, die 
dikw1jls nog juist gevormd zijn in de christe
lijk-soclale organisaties en bij met de chns
ten-democratle verwante hoogleraren, een 
nog grotere opgave. Als men tenminste een 
christen-democratie wil doorreiken naar een 
volgende eeuw die principieel en competent 
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is. Als men tenm1nste meer van die part1j 
verwacht dan het zijn van een vehikel voor 
machtsuitoefening of carriere. 
Zo kon dat gebeuren; d1e niet onbegrijpelijke 
verflauwing in de belangstelling voor de prin
cipiele toerusting op een moment, dat elders 
in de wereld de belangstell1ng voor het ver
band tussen levensbeschouwing en politiek 
handelen weer enorm toeneemt, christenen 
in de derde wereld een gigantisch bezin
ningsproces doormaken over de inrichtings
vragen in hun samenleving, en bijv. een bis
schoppenconferentie als die van de VS een 
intensieve nationale discussie op gang 
brengt over de inrichting van de economie, 
op basis van 1dealen en werkelijkheid, norm 
en deskundigheid. 

lnhaalbehoeften 
Nieuwe kaders voor een nieuwe partij, en 
een vergrote belangstelling voor de politieke 
overtuiging, voor de doorwerking van de 
grondslag. Ze zijn in deze benadering be
wust gekoppeld. Het gaat om het kader van 
deze partij; het gaat niet om een in iedere 
partij inzetbaar kader. Het zal een pakket 
moeten verwerken van spreken in het open
baar tot enige grondnoties van het functio
neren van ons parlementair stelsel, de staat
kunde en wat capita selecta uit actuele poli
tieke aandachtsvelden. De kadervorming 
binnen het CDA dient uit twee aan elkaar 
gekoppelde lagen te bestaan. Daar is op de 
eerste plaats de huidige taak van het kader
en vormingswerk. Permanent moet daarbin
nen de gedachtenwisseling in de partij be
vorderd worden over actuele en principiele 
vragen. Oat geldt voor iedere partij, maar de 
werkelijkheid gebiedt te erkennen dat niet 
aile constituerende delen van onze partij een 
even grote traditie hebben als politieke be
weging. Zeker ten opzichte van de PvdA en 
kleinere partijen heeft het CDA behoefte aan 
een constante vitaminetoevoeging van poli
tieke bewustwording. Aileen op die manier 
wordt tegenwicht geboden tegen een ten
dens om partijpolitiek te zien als een optel
som van te behartigen belangen. 
Maar er is meer: de wat bredere ge-
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schiedschrijving beoogde aan te tonen, dat 
er voor het CDA een duidelijke inhaalbehoef
te is voor de vorming van een toegesneden 
kader met een christen-democratische iden
titeit. Voor een gedeelte correspondeert 
deze behoefte met die van andere christelij
ke organisaties, die voor hun nieuw vrijge
steld kader met name niet meer kunnen 
terugvallen op beleidsmedewerkers, be
stuurderen en staf, die hetzij op de universi
teiten, hetzij in de eigen opleidingsinstituten, 

' Het CDA heeft behoefte aan 
toegesneden kader met 
christen-democratische 
identiteit. ' 

hetzij door zelfstudie de grondnoties beheer
sen van grondslag en maatschappelijk han
delen. Er is gewoon behoefte aan kennis van 
christelijk-sociale geschiedenis, van de his
torie van de christen-democratie en haar 
plaats in de Nederlandse samenleving over 
de periode van een eeuw. 

Er is vooral behoefte aan kennis - en dat is 
meer dan een vaag gevoel - van hoe de 
grondslag in het politiek handelen vertaald 
kan worden. Begrippen als solidariteit, rent
meesterschap en andere kernbegrippen uit 
onze politieke overtuiging dienen eerst ge
kend te worden. Er is een generatie die het 
verleerd heeft met deze begrippen om te 
gaan. Er heerst vooral buiten de christen
dernocratie een opvatting die de paging tot 
systematische vertaling van de grondslag in 
een relevante politieke strorning minacht of 
ridiculiseert. Zelfs of soms julst binnen de 
kerken. 
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Daarorn staat het CDA naast een krachtig 
vormingswerk voor de noodzaak van extra
inspanning, in ieder geval een inhaalma
noeuvre voor de creering van een nieuw en 
herkenbaar kader, en wei 'in eigen beheer'. 
In deze geest nam op basis van 'Appel en 
Weerklank' de CDA-Partijraad te Hooge
veen twee jaar geleden het besluit tot de 
instelling van een eigen kaderschool, beter 
gezegd hogere kadercursus. 
Niet uit heimwee naar de soms eindeloze 
discussie over de christelijk-sociale leer en 
haar consequenties voor de politiek, soms 
met haar byzantismen ook, maar vanwege 
de behoefte aan een nieuw competent en 
principieel kader. 

De agenda van de toekomst 
De pure constatering dat er een inhaalbe
hoefte is en dat die kennis die vroeger als 
vanzelfsprekend verondersteld kon worden, 
niet meer aanwezig is, is echter geen vol
doende rechtvaardigingsgrond voor een zo 
toegespitste aandacht (en financien) die een 
instituut als een kaderschool vraagt. Althans 
een kaderschool die een dwarsverbinding 
legt met de grondslag en de eigen politieke 
overtuiging. lk denk, dat de echte grond voor 
de noodzaak en van een kaderschool en van 
versterkte aandacht voor de relatie met de 
grondslag en voor de identiteit (zonder 
wierook) van de partij gelegen is in het besef, 
dat het tijdperk van het pragmatisme aan het 
overgaan is. Dit is geen pleidooi voor de 
vervanging van zakelijke, op hun vakgebied 
competente kaders. De kaderschool zal juist 
het besef dienen aan te wakkeren dat poli
tiek spreken deskundigheid en specialisatie 
vraagt, maar ook het besef, dat onze samen
leving als geheel en de politiek in het bijzon
der voor nieuwe principiele keuzevraagstuk
ken komt te staan, die alles met Ievens- en 
mensbeschouwtng te maken hebben. De 
generatie die nu de politieke Ieiding heeft in 
het CDA, zo ergens tussen de veertig en 
vijfenvijftig jaar, is een generatie in de mist. 
Achter ons liggen de vaag geworden con
touren van de wederopbouwperiode en de 
vestiging van de welvaartsstaat. De op-
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dracht. van nu is met man en macht dat 
opgebouwde te behouden. Maar voor ons 
doemen - vooralsnog vage - aanduidingen 
op dat onze samenleving in de nabije toe
komst - nationaal en internationaal - voor 
enorme herordeningskeuzen zal komen te 
staan. 
Vervolgens de internationale ordening. De 
Nederlandse christen-democratie heeft goe
de rapportcijfers als het erom gaat de ge
dachte van solidariteit niet te Iaten stoppen 
bij de landsgrenzen. Maar zoals ooit die 
intensieve discussie gevoerd is over de be
tekenis van solidariteit voor de gehele inrich
ting van onze eigen nationale samenleving, 
zo dient nu met deskundigheid en met bij
lichten van onze uitgangspunten het 
gesprek over een genormeerde internationa
le orde geintensiveerd te worden. Minstens 
dienen we op ons te Iaten inwerken de 
consequenties van de radicale en snelle wij
zigingen daarin, het bewustzijn te creeren 
van de Sternstunde in de menselijke ge
schiedenis op dit terrein. 
Maar een toekomstgerichte christen-demo
cratie prepareert zich ook op de revolutio
naire veranderingen in de eigen samenle
ving. Weiler heeft eerder in dit blad opgeroe
pen tot reflectie over de door T offler be
schreven ontkoppeling tussen arbeid en 
produktie. Als de voortbrenging van goede
ren slechts in beperkte mate afhankelijk 
wordt van menselijke arbeid, hoe herordent 
men dan de toegang tot die goederen en de 
arbeid? Het gaat nu al om het niet-conjunc
turele gedeelte van ons werkloosheidspro
bleem. Het gaat om fundamentele samenle
vingsvragen. Deze keuzevragen zullen veel 
minder dan vroeger beantwoord worden 
vanuit een impliciete religieuze consensus. 
Oat betekent de noodzaak van het helder 
maken van de keuzemogelijkheden, het 
waarom aangeven van de voorkeur. Oat 
geldt in het bljzonder ten aanzien van die 
twee andere agendapunten waarmee de 
pol1tiek in de komende jaren in toenemende 
mate te maken krijgt, die van de bio-ethiek 
en die van de demografie. 
Wij moeten duidelijk kunnen maken, dat ons 

Christen Democratische Verkenn1ngen 7-8/86 

bezig zijn met ethische kwesties geen heim
wee is naar het ideaal van een christelijke 
natie, geen paging om klein rechts in de 
kring te halen, maar alles te maken heeft met 
de vraag hoe de mens omgaat met nieuw 
verworven macht. 

Eenzelfde benadering past het demogra
fisch vraagstuk. Het gaat hier niet om een 
moralistische benadering van de terugloop 
van het geboortenaantal, het gaat ook niet 
over een dubieuze verbinding van natie en 
macht. Maar het gaat wei om de vraag of de 
inrichting van onze samenleving voldoende 
ruimte biedt voor persoonlijke ontplooiing en 
kindvriendelijk is. Wie het emancipatiestre
ven serieus neemt, en terzelfdertijd de toe
komstgerichtheid van de samenleving ook 
waarde toekent, realisere zich, dat de combi
natie van die verlangens waarschijnlijk verre
gaande consequenties heeft voor de inrich
ting van onze samenleving. 
Zoveel is zeker: centraal in het politieke de-

' Het tijdperk van het 
pragmatisme is aan het 
overgaan. ' 

bat in de komende jaren zal staan de vraag 
naar de beheersing en de normering van de 
macht, de nieuwe macht waarover de men
sen met name door de technische ontwikke
ling zijn gaan beschikken, macht die tot uit
drukking komt in de mogelijkheid van mani
pulatie van de kwaliteit van het individuele 
Ieven, beinvloeding van de geest van perso
nen en massa's, macht ook om het Ieven 
van allen en alles te beeindigen. Maar daar-
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' Onze opvattingen over 
persoon en wetenschap 
vereisen iets anders dan 
een cassette-serie. ' 

mee is ook weer actueel de vraag naar de 
plaats van de staat: wie hanteert die macht 
en hoe, wat is opgave en beperking van de 
staat: het thema uit de christen-democrati
sche discussies van vroeger is terug. Een 
kaderschool moet mensen toerusten om die 
discussie te voeren. 

Aileen maar filosofie? 
Het is natuurlijk niet zo, dat die kaderschool 
aileen maar een soort futuristische filoso
fieclub moet zijn. De participatie in het poli
tieke gebeuren is niet aileen beperkt in ons 
land vanwege een beperkte belangstelling. 
Ze is dat ook omdat het functioneren binnen 
het politieke gebeuren ingewikkeld is, het 
beheersen van moeilijke spelregels vereist 
het beschikken over specifieke vaardighe
den. Spelregels moeten geleerd worden, 
vaardigheden verworven: de kaderschool 
moet een functie vervullen in die drempel
overschrijding. lnzicht in ons staatkundig be
stel, maar ook basiskennis over de actuele 
politieke aandachtsvelden, de kenmerken 
van de andere politieke stromingen. Kennis 
ook van moderne politicologische tech
nieken. Waar ook onze Europese zusterpar
tijen met dezelfde problemen te maken heb
ben, zou het een dubbel effect kunnen heb
ben als uitdrukkelijk voorzien kon worden in 
scholing en kennismaking met de Europese 
christen-democratie. 
En nog iets: zoals geconstateerd is dat aca
demici zeker niet zoveel meekrijgen, dat een 
bijscholing als hier bedoeld overbodig is, zo 
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moet het CDA zich zeer nadrukkelijk inzetten 
om de politieke participatie geen monopolie 
te Iaten zijn van academici. Wij hebben op 
het terrein van de breedte van die participa
tie een goede traditie. Wij moeten dat zo 
houden in de bestuurscolleges van de partij 
op aile niveaus en bij de voordracht van onze 
representanten in de gekozen organen van 
onze samenleving. Daarmee is ook de doel
groep in eerste instantie aangegeven van die 
kaderschool: zij die in de toekomst de eigen 
kaders gaan vormen en die vanuit het CDA 
in vertegenwoordigende functies komen. 
Maar als het niveau hoog is, het curriculum 
ook over de kern van de christen-democra
tie gaat en toekomstgericht is, moet het niet 
uitgesloten worden geacht, dat ook vanuit 
de samenleving, wetenschap, media, sociale 
organisaties, kerken, interesse zal blijken om 
te participeren. Zeker zolang elders weinig of 
geen aandacht besteed wordt aan de vraag 
naar de verbanden tussen levensbeschou
wing en maatschappelijk handelen. De am
bitie van een goed opgezette kaderschool 
moet tenminste zijn de creering van eigen 
kader, de bevordering van een studiecultuur 
binnen het CDA, maar ook een loopbrug 
naar anderen die in sociale organisaties, ker
ken, media of universiteiten zich de vraag 
stellen, of en wat het CDA meer bezielt dan 
het uitoefenen van macht. 

Plaatsbepaling 
Als er naar een hoog niveau gestreefd wordt, 
een open opstelling, maar terzelfdertijd de 
voorziene kaderschool een direct nut voor 
de partij moet hebben, dan wordt daarmee 
ook iets gezegd van de formele plaatsbepa
ling. 
Vormingswerk in relatie met gevestigde or
ganisaties kan op twee manieren misgaan; 
per definitie staat het bloot aan de verleiding 
om zich in originaliteit en eigen agendabepa
ling te verwijderen van de eigen opdrachtge
ver. Ofwel van de andere kant: de opdracht
gever waardeert het in de mate waarin de 
eigen opvattingen en niets anders herkauwd 
en doorgegeven worden. Het vrije model 
versus het partijacademie-model. 
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Een partijacadem1e hoort thuis bij politieke 
organisaties waarmee het COA niets van 
doen heeft Onze opvatting over persoon en 
wetenschap vereisen iets anders dan een 
cassette-serie over de partij en haar achter
gronden. Oaarom moet de garantie van ni
veau, orientenng en relevantie in een zekere 
autonomie gestalte krijgen, minstens in een 
bestuurlijk college, dat garant kan staan voor 
die beoogde openheid, toekomstgerichtheid 
en niveau. Een college waarin ook de relatie 
met de van buiten af aan te trekken kennis 
gegarandeerd is. Oat geldt temeer, als men 
van meet af aan inteelt wil vermijden en ook 
bewust profijt wil trekken en kennis opdoen 
van het denken van christenen elders 
(Noord-Amerika, derde wereld, Centre Jac
ques Maritain, Konrad Adenauer Stiftung) 
over de vragen van maatschappelijk en poli
tiek handelen. 
Maar intussen kan een nu en hier functione
rende politieke partij zich niet de weelde 
veroorloven van een volledig autonoom soci
aal-wetenschappelijk genootschap. En nog 
minder mag het gebeuren, dat er een soort 
klassenstrijd ontstaat tussen het huidige ka
der- en vormingswerk en de beoogde ka
derschool. 
De Partijraad in Hoogeveen heeft bevolen de 
kaderschool op te hangen aan de Stichting 
Kader- en Vormingswerk en het Weten
schappelijk lnstituut De nauwe relatie met 
het Wetenschappelijk lnstituut zal duidelijk 
zijn voor wie het eens is met het beoogde 
niveau en de orientering. 
De noodzaak voor het Wetenschappelijk ln
stituut om zich intensief met de kaderschool 
bezig te houden, personeelsmatig en inhou
delijk, kan voor dat Wetenschappelijk lnsti
tuut zelf vruchtbaar z1jn, een test op de ver
staanbaarheid, een confrontatie met realite1t 
en werkelijke interesse. Zoals boven be
schreven, is het nut van zo'n wisselwerking 
eerder aangetoond: de doorstroming van 
het kader- en vormingswerk naar de kader
school en omgekeerd de inzet van hen die 
cursussen of de cursus gevolgd hebben op 
de kaderschool lijkt een voor de hand llg
qend qeqeven. Waar de relevantie voor het 
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COA uitgangspunt is, is tevens een directe 
inbreng van het (Oagelijks) Partijbestuur ge
wenst 
Het is niet aan mij aan te geven, hoe die 
elementen, Kader- en Vormingswerk, We
tenschappelijk lnstituut, inbreng van buiten 
en vanuit de partij als zodanig zich in een 
bestuurlijk college moeten verhouden. Waar 
het om gaat is, dat de kaderschool geen 
Fremdkorper wordt binnen de partijorgani
satie. Maar dat zij optimaal gebruik kan ma
ken van de al aanwezige mogelijkheden bin
nen het COA en terzelfdertijd zoveel autono
mie heeft en openheid naar buiten, dat haar 
creativiteit ruimte geboden wordt en docen
ten en ideeen van buiten, binnen de partij 
gebracht worden. 
Aan de kwaliteit van het functioneren van de 
partij als zodanig, aan haar toekomstgericht
heid en aan haar identiteit kan het idee van 
een kaderschool zeer veel bijdragen; aan die 
identiteit zelfs op dubbele wijze; en door de 
aandacht voor de politieke overtuiging, en 
doordat er systematisch ruimte wordt ge
maakt voor scholing en bezinning. Oat 
maakt die partij ook weer een gezochte 
gesprekspartner van die andere 1nstituten in 
onze samenleving, die zich ook vanuit 
dezelfde uitgangspunten, maar soms met 
minder directe verantwoordelijkheid bezig 
houden met de inrichting van de samenle
ving en de orientering op de toekomst Het 
in de steigers zetten van de kaderschool in 
deze opzet is een ambitieuze taak. Het zal 
zeer veel van de creatieve vermogens, de tijd 
en het bestuurlijk micht vragen. 
Oat twee jaren na Hoogeveen deze resolutie 
nog niet is uitgevoerd is zeer begrijpelijk 
vanuit de opgaven waarvoor de partij heeft 
gestaan. Oit is iets water niet eventjes bijge
nomen kan worden en ook niet weggedele
geerd kan worden aan een of andere com
missie. Bovendlen kan haast een concurrent 
van de degelijkheid worden, als men tenmin
ste van meet af aan de standaard van vor
ming en bezinning hoog wil houden. 
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'Appel en Weerklank' 'Apr 

Drs. M. Smits (1944) is secretaris van het CDA en 
campagne/eider bij de afgelopen Tweede
Kamerverkiezingen. 

Rappel en klankkleur 

Het CDA groeit in drie fasen 
'Appel en Weerklank' heeft een vernieuwen
de invloed op het CDA. Het proces dat in 
1984 is ingezet gaat nog steeds door. 'Ap
pel en Weerklank' past in het ontwikkelings
stadium waarin het CDA zich als politieke 
beweging thans bevindt. De groei van het 
CDA naar een volwassen en solide politieke 
beweging voltrekt zich in drie fasen, waarvan 
er twee zijn voltooid. De eerste fase betrof 
het proces in de jaren zeventig om een 
organisatorische fusie tussen ARP, CHU en 
KVP tot stand te brengen. Een tijdvak dat op 
11 oktober 1980 werd afgesloten. Die da
tum was tevens het begin van de tweede 
fase om als CDA tot politieke eensgezind
heid te komen. In deze periode hebben de 
discussies in de partij over 'Appel en Weer
klank', alsmede over 'Van Verzorgingsstaat 
naar Verzorgingsmaatschappij', geleid tot de 
ontwikkeling van een christen-democrati
sche nestgeur. Een nadrukkelijker cobrdina
tie inzake de publieke presentatie van poli
tieke standpunten van partij, fracties en be
windslieden heeft er toe bijgedragen dat het 

290 

CDA als volwassen politieke partij eensge
zind en duidelijk zich kon presenteren. De 
voltooiing van fase 2. 

De derde fase dient nog ingevuld te worden. 
Een periode die een reeks van jaren zal 
omvatten. Nu het CDA landelijk op orde is, 
dient een beweging op gang te worden ge
bracht om de tienduizenden lokale en pro
vinciale kaders van de partij vertrouwd te 
maken met de wijze waarop je als politieke 
beweging je aan de basis organiseert en hoe 
de christen-democratie in de samenleving 
behoort te functioneren. De inzet die hier
voor gepleegd moet worden mag er niet toe 
leiden dat het gistingsproces dat in fase 1 en 
2 op gang is gebracht wordt vertraagd of 
stopgezet. 

Bewaking van fase 1 en 2 
De organisatorische eenwording mag dan 
wei goed verlopen zijn, er blijft een neiging bij 
onder de CDA-paraplu opererende organi
saties en organen om in politiek en organisa
torisch opzicht te verzelfstandigen. Dit blijkt 
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'Appel en Weerklank' 

onder meer uit de cultuur, waarin elke CDA
organisatie haar eigen krant of periodiek 
heeft. Ondanks afnemende financiele moge
lijkheden wordt aan het behoud van de 
eigen periodiek een hoge prioriteit toege
kend. Een versterking van dit beleid leidt tot 
verspilling van geld, tijd en energie, maar nog 
erger is dat het kan leiden tot verschillende 
politieke stellingname. Hiertegen waar
schuwde 'Appel en Weerklank' door te stel
len: 'het CDA lijkt soms meer op een boot 
waaruit mensen naar believen buiten boord 
hangen'. 
De vraag rijst of CDA-organisaties voldoen
de oog hebben voor de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid waarvoor we staan. 
Een te sterke geconcentreerdheid op het 
behoud van de positie van de eigen organi
satie lijkt soms de belangrijkste doelstelling 
te zijn. lk bepleit niet dat Vrouwenberaad, 
Bestuurdersvereniging en Wetenschappelijk 
lnstituut niet met eigen rapporten of discus
siestukken mogen komen. lk bepleit wei dat 

' Rapporten van gelieerde 
organisaties moeten door 
het partijbestuur worden 
goedgekeurd. ' 

dergelijke rapporten en discussiestukken 
eerst in de partij aan de orde worden ge
steld, alvorens ze publiek worden gemaakt. 
De politieke waarde en betekenis van derge
lijke stukken wordt vergroot indien zij mede 
door de partij worden gedragen. 
T eneinde de resultaten van hetgeen in fase 1 
en 2 van het CDA-fusieproces is bereikt te 
kunnen behouden en versterken, is het wen
selljk dat de cobrdinatie tussen partij en 
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gelieerde organisaties wordt verbeterd. Het 
genomen besluit om naast een vertegen
woordiging van het Wetenschappelijk lnsti
tuut, CDA-Vrouwenberaad en CDJA, nu ook 
een vertegenwoordiger van de Bestuurders
vereniging in het Dagelijks Bestuur van de 
partij toe te Iaten is een eerste stap op weg 
naar verbetering. Vervolgens dient consen
sus te worden bereikt over de noodzakelijk
heid dat het primaat van de politieke cobrdi
natie omtrent hetgeen het CDA en zijn geli
eerde organisaties aan stellingnamen pu
bliek wenst te maken ligt bij het Dagelijks 
Bestuur c.q. het partijbestuur van het CDA. 

lnvulling van fase 3 
Het door het CDA op 21 mei jl. behaalde 
verkiezingsresultaat schept grote verplichtin
gen en geeft het CDA een bijzondere verant
woordelijkheid. Het CDA kan zelfs nog meer 
en beter. Belangrijker lijkt evenwel op korte 
termijn om hetgeen het CDA nu bereikt heeft 
te consolideren en sterker te binden aan de 
partij, Een partij die in opbouw is, zoals het 
CDA, kan niet alles tegelijk. In die groeifase is 
er tot op heden onvoldoende ruimte ge
weest om het lokale en provinciale kader 
meer vertrouwd te maken met de wijze 
waarop een christen-democraat ook op lo
kaal en provinciaal niveau inhoud geeft aan 
zijn of haar functioneren. 
De introductie van de partij-politieke discus
sie, waardoor het kader aan de basis meer 
vertrouwd werd gemaakt met actuele poli
tieke thema's, is een eerste stap in de goede 
richting geweest. In de afgelopen jaren wa
ren onder meer in discussie de politieke 
onderwerpen: herziening van het sociale
zekerheidsstelsel, de emancipatie, de homo
filie, het rapport 'Appel en Weerklank' alsme
de het rapport 'Van Verzorgingsstaat naar 
Verzorgingsmaatschappij'. De partijpolitieke 
discussie heeft ertoe geleid dat binnen het 
CDA een politieke nestgeur ontstond en 
heeft er ook toe bijgedragen dat de perma
nente reeks van massa-ontmoetingen tus
sen Binnenhofse en 'buitenhofse' christen
democaten kon slagen. Deze activiteiten 
hebben in de afgelopen jaren de basis ge-
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legd voor de sterke electorale positie van het 
CDA nu. Zowel de partij-politieke discussie 
als het voortzetten van de massa-ontmoe
tingen dienen te worden voortgezet. Om de 
integratie tussen partij en gelieerde organi
saties te stimuleren verdient het aanbeveling 
de gelieerde organisaties meer bij de partij
politieke discussies te betrekken. 
De ervaringen van de afgelopen jaren heb
ben geleerd dat het kader aan de basis 
onvoldoende bekend is met het in de praktijk 
omgaan met onze uitgangspunten en het 
eigen verkiezingsprogram. Voorts is men -
goede uitzonderingen daargelaten - onvol
doende in staat invulling te geven aan de 
taak die een politieke partij als het CDA heeft 
in de eigen plaats of provincie. 
Het CDA als politieke partij wil functioneren 
in het hart van de samenleving. Oat houdt in 
dat de afgevaardigden in Staten en Raden, 
alsmede de leden van het CDA-bestuur en 
de leden in de praktijk, handen en voeten 
geven aan onze uitgangspunten. Staan in 
het hart van de samenleving betekent con
tact onderhouden met vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties als werk
gevers, werknemers, vredesbeweg'.ngen, 
milieu-organisaties, middenstandsorganisa
ties, vrouwenbewegingen, kerken, enz. 
Om tot een zodanig functioneren te komen, 
dient de in 'Appel en Weerklank' aanbevolen 
kaderschool te worden opgericht. Na de 
discussie over 'Appel en Weerklank' zijn er 
pogingen ondernomen om tot een kader
school te komen. Financiele randvoorwaar
den en competentieverschillen over welke 
organisatie het beheer over de kaderschool 
moet voeren, hebben de oprichting tot op 
heden verhinderd. Wil het CDA een seneuze 
kans maken om de huidige electorale positie 
te behouden, of te versterken, dan moet het 
aan de oprichting van de kaderschool een 
eerste prioriteit toekennen. 
Zicht op mogelijkheden tot financiering van 
de kaderschool is er. Onopgelost is het be
heersprobleem. Mijns inziens behoort het 
primaat van een kaderschool bij de partij, die 
de educatieve activiteiten laat verrichten 
door de Stichting Kader- en Vormingswerk, 
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'Appel en Weerklank' 'Appel 

1n welke stichting zowel het Wetenschappe
lijk lnstituut, het CDA-Vrouwenberaad als het 
CDJA vertegenwoordigd zijn. Organisaties, 
die uiteraard een inbreng hebben in de acti
viteiten van de kaderschool. De verantwoor
delijkheid ligt bij de partij en de partij dient 
deze ook te nemen. 

Herverdeling van taken 
Keulen en Aken zijn niet op een dag ge
bouwd. Het CDA ook niet. De conclusies en 
aanbevelingen van 'Appel en Weerklank' zijn 
geen jaarwisseling. Ze vormen een proces, 
dat op gang is gebracht. Veel is uitgevoerd, 
meer in beweging, en enkele zaken moeten 
nog ter hand worden genomen. 
'Appel en Weerklank' beveelt een commis
sie aan die gaat bezien of de taken van het 
partijsecretariaat kunnen worden gedecon
centreerd. Mij lijkt zo'n commissie nuttig. De 
vraag of er gedeconcentreerd kan worden 
beantwoord ik met 'neen' en 'ja' indien geen 
betere coordinatie tussen de partij en haar 
gelieerde organisaties wordt bereikt. lndien 
wei, zijn er mogelijkheden tot deconcentra
tie. De deconcentratie-aanbeveling van 'Ap
pel en Weerklank' 1s mede 1ngegeven om het 
CDA-secretanaat te ontlasten en de mede
verantwoordelijkheid van provinciale afdelin
gen, Kamerkringen en gemeentelijke afdelin
gen meer accent te geven. 
De statuten en reglementen van het CDA 
trekken een zware wissel op het partijbe
stuur en dus ook op het partijsecretanaat. 
De statuten en reglementen die onoverzich
telijk en te ingewikkeld zijn. Bij een herziening 
van de taken van het secretariaat dient tege
lijkertijd de stofkam door de statuten en 
reglementen te worden gehaald. Het keurslijf 
van landelijke bepalingen inzake incompati
bilitelten, royementen, kandidaatstellingspro
cedures enz. dient vereenvoudigd en ver
soepeld te worden. In lijn met het CDA
uitgangspunt van gespreide verantwoorde
lijkheid dienen de landelijke CDA-statuten en 
reglementen slechts globale kaders aan te 
geven, waarbinnen een en ander in de pro
vinciale en lokale context naar maat 1nhoud 
wordt gegeven. 
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'Appel en Weerklank' 

De dikke vinger, die het landelijk secretariaat 
in de provinciale en lokale pap heeft, mag 
wat mij betreft verdwijnen, mits de centrale 
coordinatie wordt versterkt en de provinciale 
en lokale invulling geschiedt binnen de mar
ges van landelijke richtlijnen. Tot deze pro
vinciale en lokale vrijheid reken ik ook de 
mogelijkheid om soepeler op te treden met 
betrekking tot de landelijke financiele richtlij
nen die van toepassing zijn op de contribu
tie-regeling. AI te gemakkelijk worden leden 

' De verschillende 
periodieken die 
binnen het CDA 
worden uitgegeven 
moeten worden 
ge'1'ntegreerd. ' 

van het CDA, die om verschillende redenen 
niet in de gelegenheid zijn om het geadvi
seerde contributiebedrag te betalen, ge
weerd uit het bestand van het CDA. 

Conclusies 
Het CDA is een volwassen, sol ide en stabiele 
politieke partij. Zij kan haar positie in de 
Nederlandse politiek bevestigen en verster
ken, indien zij vanuit de geest van 'Appel en 

Christen Democratische Verkenningen 7-8/86 

Weerklank' er naar blijft streven haar organi
satie en functioneren bij te stellen. Daarbij 
dient prioriteit te worden toegekend aan de 
cobrdinatie en de permanente campagne. In 
dit kader adviseer ik de partij het navol
gende: 

a. cobrdinatie 
1 . De coordinatie tussen partij, fracties 

en bewindslieden dient te worden ge
continueerd en waar mogelijk te wor
den versterkt. 

2. De coordinatie tussen de partij en de 
gelieerde organisaties dient te wor
den versterkt onder de aantekening 
dat het primaat ligt bij de partij. 

3. Gestreefd dient te worden om te ko
men tot een integratie tussen de ver
schillende periodieken, die door het 
CDA en de verschillende CDA-organi
saties worden uitgegeven. 

b. de permanente campagne 
1 . De partij-politieke discussie die het 

CDA telkenjare voert, dient te worden 
vervolgd en te worden ge'(ntensi
veerd. 

2. Het Binnenhof dient in toenemende 
mate naar het 'buitenhof' te worden 
verplaatst. 

3. De start van een kaderschool dient op 
1 januari 1987 een feit te zijn. 
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'Appel en Weerklank' 'Ap 

G. C. de Groot (1942) was tot aan de fusie panijsecretaris 
van de CHU en is thans lid van het partijbestuur en voorzitter 
van de Kamerkring Dordrecht. Hij is werkzaam a/s 
beleidsmedewerker van de CDA-T weedeKamerfractie en 
wethouder van de gemeente Alblasserdam. 

Is het Appel beantwoord? 

In hoeverre is het appel beantwoord, of zijn 
het 'klanken van weleer' gebleven? Een al
gemene analyse van de maatregelen die het 
CDA genomen heeft naar aanleid1ng van het 
verschijnen van het rapport 'Appel en Weer
klank' zou een buitengewoon uitvoerig ver
haal worden. Daarom is de volgende keuze 
gemaakt In een zo kort mogelijk bestek de 
belangrijkste aanbevelingen uit 'Appel en 
Weerklank' aan de orde stellen. En nagaan 
of er 'al iets mee is gedaan' en zo ja, of al op 
dit ogenblik is vast te stellen wat het resul
taat ervan is geweest. Voorts wil ik met 
name ingaan op de vraag in hoeverre de 
politieke overtuiging thans beter doorwerkt 
in de partij. Kort samengevat le1dt dit tot 
1 . een beschouwing over de belangrijkste 
voorstellen uit 'Appel en Weerklank' op het 
organisatorisch vlak, en 
2. een inhoudelijke beoordeling van de ma
te waarin de aanbevelingen uit het rapport 
'Grondslag en politiek handelen' daadwer
kelijk z1jn geeffectueerd. Voorwaar geen ge
ringe opgave. 

Om te beginnen beperk ik mij tot die punten 
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die in de aanbiedingsbrief van 'Appel en 
Weerklank' door de partijvoorzitter en secre
taris in het bijzonder onder de aandacht zijn 
gebracht. Oat waren echtereenvolgens: 
- het aantal en de omvang van de bestuur

lijke organen (aanbeveling 1 Oa) 
- de relatie tussen fractie en kabinet (aan

beveling 17) 
- de relatie tussen partij en fractie (aanbe

velingen 14, 15, 16, 1 9) 
- de verjonging en 'verversing' van de partij 

(aanbeveling 12). 

Aanbeveling 1 Oa luidde als volgt: Bij een 
kleiner en slagvaardiger dagelijks bestuur 
bestaat geen apane taak voor het presidium 
a/s afzonderlijk instituut. 
Met betrekking tot het presidium is inmid
dels volstrekt duidel1jk geworden dat slechts 
zeer weinigen dit orgaan als afzonderlijk in
stituut missen. Afschaffing was dan ook een 
juiste en voor de hand liggende zaak. 
Veel gecompltceerder ligt het met betrekking 
tot het dagelijks bestuur. Hoewel door velen 
destijds de noodzaak werd onderschreven 
om te komen tot een kleiner en slagvaardi-
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'Appel en Weerklank' 

ger D.B. heb 1k de stellige indruk dat de 
verkleining die inmiddels is doorgevoerd tot 
een zodanige grate 'slagvaardigheid' heeft 
gele1d, dat vele voorstanders van destijds er 
nu op gepaste wijze regelrnatig buikkramp 
aan overhouden. Wat is het geval? Het D.B. 
is veel meer dan voorheen (en dan was 
voorz1en) het echte centrum van de macht 
geworden. Tervvijl het juist de bedoeling was 
het partijbestuur als zodan1g een beter func
tionerende en politiek leidende functie in de 
partij te geven. Met name door meer verte
genwoordlgers vanuit de Kamerkringen er in 
te betrekken. (Oat blijf ik overigens een heel 
juiste zaak vinden want daar leeft de partij en 
niet in de Haagse bureaucratie.) Het D. B. als 
machtscentrum wordt door sommigen in het 
partijbestuur al gekscherend aangeduid met 
'Politbureau'. Meer dan wenselijk is, heeft 
zich een concentratie van macht voorge
daan bij een zeer beperkte partij-elite die in 
de praktijk leidt tot een te grate mogelijkheid 
van (we houden het vriendelijk) 'beinvloe
ding' van het partijbestuur. 
Als lid van het partijbestuur vanaf de fusie, 
constateer ik een vergaande verschu1ving 
van macht van het partijbestuur naar het 
dagelijks bestuur. De verkleining van het 
partijbestuur als zodanig veroordeel ik niet. 
Deze club was in het verleden wei erg groat 
en een kleine rondvraag duurde al anderhalf 
uur. Toch acht 1k het wei noodzakelijk dat 
het functioneren van O.B. en P.B. eens door 
middel van een kritisch evaluerende gedach
tenwisseling aan de orde wordt gesteld, 
vooral omdat het doel nu juist was meer 
invloed vanuit de Kamerkringen. Van een 
grotere invloed van de Kamerkringen is vol
strekt geen sprake, eerder is het tegendeel 
het geval. Enkele Kringen, die gua aantallen 
kiezers niet tot de kle1nste behoren, 'regelen' 
individueel hun zaken met Den Haag. De 
structuur is nog veel ondoorzichtiger gewor
den dan deze al was en verbeteringen zijn 
nog meer dan in het verleden noodzakelijk. 
Overigens 1s het niet geheel ondekbaar dat 
ook de relatief slechte voorbereiding van de 
P.B.-vergaderingen mede van invloed is ge
weest op de geschetste ontwikkelinq. Type-
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rend voor de manier waarop het O.B. met 
het partijbestuur omging was dat bijvoor
beeld steevast stukken twee dagen tevoren 
werden toegezonden (met 6 gulden expres
kosten) danwel in veel gevallen pas ter ver
gadering werden uitgereikt. Overleg in Ka
merkringbesturen was daardoor volstrekt 
uitgesloten. Altijd waren er wei weer zaken 
voor het partijbureau die net even belang
rijker waren dan een zorgvuldige voorberei
ding van een partijbestuursvergadering. Be
sluitenlijsten van voorafgaande vergaderin
gen ontbraken nogal eens of werden met 
twee of drie tegelijk behat~deld. Oat is een 
bijzonder frustrerende man1er van werken, 
waarover je ook niet elke keer iets wilt zeg
gen om niet bij voorbaat de sfeer van zo'n 
vergadering te bederven. Kortom, als iets 
voor verbetering vatbaar is dan is het wei de 
voorbereiding van vergaderingen. 
Nog anders gezegd, er was nauwelijks spra
ke van werkelijke politieke be1nvloeding 
door het P.B. Wat wei goed functioneerde 

' Er was nauwelijks sprake 
van politieke be·l·nvloeding 
door het partijbestuur. ' 

waren de \:JeuctGI 11enwisselingen met de 
fractievoorzitter, die uiterst correct de op
merkingen vanuit het P.B. terugkoppelde 
naar de fractie, maar dat lag meer aan de 
serieuze inslag van de fractievoorzitter dan 
aan het 'politieke zelfbewustzijn' van het 
partiJbestuur. 
Een veelheid van nieuwe mensen binnen 
korte tijd in een bestuur (waar aileen de 
insiders weten 'hoe de hazen \open') is van-
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zelfsprekend niet bevorderlijk voor een 
krachtig optreden als politiek college. Nu 
hoeft dat ook niet altijd, de fractie moet niet 
onder curatele komen van een partijhestuur, 
dat is het andere uiterste, maar zo 'tam' als 
het na de bestuurswisseling is geweest 
maakt me ook bang om het hart. 

De relatie tussen fractie en kabinet 
Aanbeveling 17: Het verdient aanbeveling 
dat het CDA het dualisme tussen regering en 
par/ement tussen verkiezingen in aldus ge
sta/te geeft dat de fractievoorzitter de primai
re woordvoerder is terzake van het CDA
standpunt. Deze aanbeveling werd in de 
discussies algemeen onderschreven. Hier 
past zelfs een waarschuwing, aangezien nog 
op het laatste congres tot veler verbazing 
iets gebeurde dat, hoewel begrijpelijk, van 
geen kant zou moeten kunnen. Aangezien 
de persoon van onze minister-president mij 
na aan het hart ligt, wil ik toch op een enkel 
punt een 'waarschuwend vingertje' opste
ken. Want los van het feit dat een CDA
congres in onze nieuwe structuur geen be
sluitvormend karakter meer heeft, was het 
niet juist dat daar een standpunt van het 
kabinet- dat strijdig was, althans niet geheel 
parallel liep met het recent vastgestelde 
CDA-program - ter flattering aan de aanwe
zigen werd voorgelegd. Bovendien dient er 
voor te worden gewaakt dat de verschillen 
tussen kabinetsbeleid en COA-beleid niet 
geheel vervagen als het om wezenlijke zaken 
gaat. 
Ook de functie van het fractievoorzitter
schap mag zeker niet onbesproken blijven. 
Het is nauwelijks duidelijk te maken wat er 
allemaal op zo iemand 'afkomt'. Essentieel 
is, dat men zo goed mogelijk tracht de ver
schillende verantwoordelijkheden te schei
den en dat een fractie niet geprest wordt 
onder het juk van een kabinetsbesluit door 
te gaan als dit besluit strijdig is met de eigen 
uitgangspunten. Nu maakt het natuurlijk 
nogal wat uit of er verschil van inzicht be
staat over de hoogte van het percentage 
huurverhoging of dat er werkelijk wezenlijk 
principiele uitqanqspunten in het geding zijn. 
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Is dit laatste het geval, dan behoort onder 
geen beding een fractie moreel gebonden te 
zijn aan welk kabinetsstandpunt dan ook. 
Ook al is het het best haalbare compromis 
dat in die situatie denkbaar is. We mogen er 
toch wei van uitgaan dat een fractie niet 
lichtvaardig een kabinetsbesluit ter zijde 
schuift zonder eerst aile consequenties goed 
doordacht te hebben. 

De relatie tussen partij en fractie 
Aanbeveling 14, 15, 16, 19: over de relatie 
tussen de partij en de fractie. Reeds uit de 
rapportages vanuit de Kamerkringen bleek 
al duidelijk dat de partij van oordeel was dat 
doorstroming geen doel op zichzelf zou mo
gen zijn en dat dit op een verantwoorde 
wijze zou moeten plaatsvinden. Met betrek
king tot de gezindheid ten aanzien van het 
dragen van een gezamenlijke verantwoorde
lijkheid dient het Program van Uitgangspun
ten in het bijzonder het geestelijk eigendom 
te zijn van nieuwe kandidaten. 
Het kan worden betwijfeld of er al iets met 
de aanbeveling om meer generalisten in te 
zetten is gedaan. Het lijkt er zelfs op of er in 
de nieuwe fractie een nog sterker mate van 
specialisatie heeft plaatsgevonden. 
Roulatie van fractieleden over verschillende 
specialisaties zoals het rapport aanbeveelt 
(en de partij heeft deze opvatting onder
schreven) gebeurt nog maar sporadisch. Bij 
de kandidaatstelling kan dit 'gerealiseerd' 
worden, zegt aanbeveling 16. In de praktijk 
evenwel komt iemand daarentegen echter 
nauwelijks aan de bak als hij/zij niet een of 
meerdere specialisaties heeft. Men moet 
overigens het woord generalisten ook niet te 
eng interpreteren. Bedoeld is waarschijnlijk 
vooral aan te geven dat behoefte is aan 
mensen die in staat zijn tot een samenhan
gende oordeelsvorming, die de grote lijnen in 
het oog blijven houden. Oat hoeft niet per 
definitie uit te sluiten dat ook een specialist 
wei eens generalist kan zijn als hij zich niet 
uitsluitend opstelt als behartiger van deelbe
langen. 

Wat de conclusies en aanbevelingen betreft 
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wil ik nog een korte opmerking maken over 
aanbeveling 1: Een fusie tussen Kader- en 
Vormingswerk en het WI. Dit wordt heel 
duidelijk niet gedragen door de partij die 
overigens wei een nauwere samenwerking 
wil zien gerealiseerd. Aangevoeld wordt dat 
van het W.l. lange-termijnverkenningen en 
studies over het functioneren van de Bijbelse 
noties mogen en moeten worden verwacht 
terwijl Kader- en Vormingswerk korte-ter
mijnwerk is, maar niet minder belangrijk 
overigens. 
Het komt mij voor dat het zeer noodzakelijk 
is op verantwoorde wijze een grater deel van 
de beschikbare middelen aan te wenden ten 
behoeve van een gerichte aanpak voor wat 
betreft training van CDA'ers in Raden, Sta
ten, Kamers Qa ook dat) en Besturen, alsme
de van hen die overwegen zich in de toe
komst kandidaat te stellen. Als dit systeem 
enige jaren heeft gefunctioneerd, kan dan 
van een soort morele verplichting gesproken 
worden voor kandidaten om eerst de nodige 
training en vaardigheid op te doen alvorens 
als kandidaat beschikbaar te zijn. 

Doorwerking politieke overtuiging 
In hoeverre werkt de politieke overtuiging 
thans beter door in de partij? Voert het CDA 
een beginselvaste politiek die wervend is? 
Laat ik beginnen met de vaststelling dat 
opstelling van 'Appel en Weerklank' en de 
daaruit voortvloeiende discussie en be
sluitvorming - voor zover die al heeft plaats
gevonden- zeer noodzakelijk was. lmmers, 
een uiterst essentieel stuk, n.l. het rapport 
'Grondslag en politiek handelen' was in de 
partij hetzelfde lot beschoren als de lnstitutie 
van Calvijn bij de Protestanten, n.l. veel ge
prezen en weinig gelezen. Met dit verschil 
echter dat het grondslagrapport in CDA
kring zo weinig gelezen werd dat het zelfs 
bijna niet meer geprezen werd. Laat staan 
dat het enige invloed had op de in ontwikke
ling zijnde partij. Terwijl het een zeer goed 
document is, van wezenlijke betekenis, om
dat het grote waarde toekent aan de relatie 
tussen uitgangspunt, program en beleid. En 
als ie dan zoals schrijver dezes deel hebt 
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uitgemaakt van de delegatie die in Noordwij
kerhout het Program van Uitgangspunten 
heeft opgesteld en de indrukwekkende dis
cussies aldaar nog in gedachten hebt waar 
tot in de kern de christen-democratie werd 
ontleed, dan doet het je pijn als men over het 
CDA spreekt als over de CDU in Duitsland 
('Der C is ganz nicht wichtig', aldus een 
kopstuk enkele jaren geleden). 
Een voortdurende bezinning op de politieke 
betekenis van het Evangelisch getuigenis is 
derhalve noodzakelijk, opdat de inspiratie 
vanuit de Heilige Schrift werkelijk in ons poli
tiek handelen gestalte zal krijgen. 
Welnu, naar mijn oordeel kan op dit moment 
worden vastgesteld dat er na het verschijnen 
van 'Appel en Weerklank' toch een gevoel 
van herkenning door de partij ging, zo in de 
geest van: 'Gelukkig, de boel is toch nog niet 
ingeslapen. Fijn dat er eens een paar zaken 
ter discussie worden gesteld'. Dit heeft op 
vele punten zijn uitwerking niet gemist en 
soms werd heel duidelijk rekeninq oehouden 

' Het partijbureau is een 
onneembaar 
bureaucratisch bolwerk. ' 

met de aanbevelingen, al zijn er op het orga
nisatorische vlak enkele zeer grote knelpun
ten blijven liggen. 

Enkele specifieke problemen zijn nog onop
gelost, n.l. de contacten tussen partijtop en 
basis e.g. partijbureau en plaatselijke afde
lingen. Voor ieder die, hetzij bij het campag
newerk betrokken is geweest dan wei als 
afdelingsbestuurder incidenteel contact 
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heeft met het partijbureau (en er dus de weg 
niet kent) is het een 'onneembaar bureau
cratisch bolwerk', waar men moedeloos van 
wordt. Ondanks de bewonderenswaardige 
kalmte en vriendelijkheid van de medewer
kers tljdens topdrukte, daar ligt het niet aan. 
Maar het IS de organisatie die zo is gebu
reaucratiseerd, zo volstrekt ondoorzichtig 
voor mensen uit de afdelingen dat het een
voudig veelal niet meer werkt. Kamerkring
en in mijn Kring ook Statenkringcampagne
teams hebben op bewonderenswaardige 
wijze veel dingen opgevangen die volstrekt 
mis dreigden te gaan. Dit leidt tot de conclu
sie dat een grondige studie naar de moge
lijkheden tot verbetering van de contacten 
met de basis noodzakelijk is. lets wat 'Appel 
en Weerklank' trouwens al duidelijk aan
geeft. 
!k bepleit dan oak op de kortst mogelijke 
termijn de instelling door het partijbestuur 
van een commissie die een blauwdruk gaat 
maken van een totaa/ vemieuwde organisa
tJe die niet is gebaseerd op centralisme maar 
op service-verlening aan veel meer zelf
standig opererende Kamerkringsecretaria
ten e.g. Provinciale besturen (Provinciale bu
reaus van beperkte omvang dus). lk ben 
daar vroeger wei eens wat huiverig van ge
weest, maar het k<'m nauwelijks meer an
ders. Ouidelijke afbakening van doelstellin
gen en verantwoordelljkheden is een absolu
te vereiste, dit moet ook zo snel mogelijk 
gebeuren. Dit systeem moet functioneren 
minstens twee jaar voor de volgende Kamer
verkiezlng en er zal nog wei de nodige dis
cussie en onderzoek aan vooraf moeten 
gaan. Grote haast is dan ook geboden en 
voorzichtigheid met het in vaste dienst aan
nemen van personeel evenzeer. 
Een tweede punt waar door een groep van 
'wijze mannen' (en vrouwen wat mij betreft) 
ook besl1st op moet worden gestudeerd, 1s 
de volstrekt onduldbare wijze waarop in de 
praktijk (niet volgens 'het boekje' want daar 
staan redelijke procedures in, aileen werken 
ze niet) de 'selectie' plaatsvindt van kandida
ten voor de beide Kamers. Er 1s blijkbaar 
nauwelijks meer iets 'bij te sturen' als het 
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'Politbureau' bepaalde opvattingen heeft ge
ventileerd. Zijn er dan geen forse wijzigingen 
aangebracht door de afdelingsbesturen op 
de adv1eslijst? Jazeker, maar daar gaat het 
niet om; ViJf of zelfs tien plaatsen omhoog (of 
naar beneden) is aileen maar interessant 
voor de persoon die het betreft. De kardinale 
vraag ·1s: moet Jansen of Pietersen uber
haupt wei op de lijst als blijkt dat hij door een 
bepaalde lobby, bloedgroep of groepering 
die deelbelangen behartigt, wordt naar voren 
geschoven omdat hij zo uitstekend de zaken 
met betrekking tot onderwerp x of y kan 
behartigen. Het is mooi meegenomen als de 
kandidaat dat kan, maar primair behoort 
echter centraal te staan de 'behoefte het 
christen-democratisch beginsel daadwerke
!ijk uit te dragen' en daar zal hij/zij dan in 
woord en geschrift en in daden in het ver/e
den oak blijk van gegeven moeten hebben. 
Wat dat betreft heb ik veel vertrouwen in 
jongere kandidaten. Het moest niet meer 
mogelijk zijn dat bij de kandidaatstelling de 
overweging aan de orde is of iemand 'be
taald' moet worden voor wat hij in de achter
liggende jaren voor de partij heeft gedaan, zo 
luidde een wat kritische opmerking die ik 
onlangs optekende uit de mond van een 
vertrekkend kamerlid. Het zou onjuist zijn in 
het kader van dit artikel hierop nog verder in 
te gaan. Ouidelijk is even wei voor vel en in de 
partij dat op dit punt nog verschrikkelijk veel 
oneigenlijke invloeden meespelen die in feite 
nooit bepalend zouden mogen zijn bij een 
echt serieuze afweging of men voor 'het vak' 
geschikt is. 
Hiervoor bepleit ik dan oak een studiecom
missie bestaande uit oud-kamerleden aan
gevuld met enkele partijbestuurs/eden e.g. 
Kamerkringvoorzitters. De opdracht zou 
moeten lui den een aantal concrete aanbeve
!ingen (ter verbetering) te formuleren die ver
vo!gens aan het partijbestuur en de partij
raad- tijdig voor de vo/gende kandidaatstel
!ing - ter goedkeuring kunnen worden voor
gelegd. Tevens dient daarbij het vraagstuk 
van de regiona!isering aan de orde te komen 
dat een steeds grotere ro! gaat spe!en. Wan
neer er toevall1g bij wijze van spreken vier 
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'Appel en Weerklank' 

heel erg goede volksvertegenwoordigers 1n 
Groningen zouden wonen die het GOA 
graag in de Kamer zou willen hebben, waar
om kan dat dan in de praktijk vrijwel nooit 
gerealiseerd worden? Antwoord: omdat de 
lobby uit andere Kringen- die zich beroepen 
op veel meer GOA-kiezers - zo krachtig en 
groat is, dat het gewoon kan gebeuren dat 
u1t die Kring kandidaten naar voren worden 
geschoven die niet in de schaduw kunnen 
staan van - nogmaals bij wijze van voor-

' Beloning voor diensten aan 
de partij mag geen 
overweging zijn bij 
kandidaatstellingen. ' 

beeld - die vier Groningers. Vraag: behoren 
er in een christen-democratische partij geen 
andere maatstaven te worden aangelegd 
dan getalsmatige vergelijkingen van kiezers 
aantallenr; · Ook zonder dit alles is het mo
gelijk toch een redelijk evenwicht te bewaren 
tussen Protestanten en Rooms-Katholieken. 
ZiJn we n1et bez1g een bepaalde vorm van 
machtsdenken als normaal te accepteren, 
die ons eigenlijk gehee! wezensvreemd zou 
moeten zijn? 
Ten aanz1en van de doorwerking van de 
politieke overtuiging in het GOA zou het een 
1llusie zijn te menen dat met het aannemen 
van een aantal aanbevelingen ook ineens 
alles verbeterd zou zijn. Er blijft toch ook 
altiJd wei een categorie 1n elke partij die een 
deelname aan het werk van een politieke 
groepering per definit1e z1et als een legale 
mogeiiJkheid bij voortduring bepaalde deel
belangen te behartigen. Reden tot pessimis
me? Neen, gelukkig niet. Er is een generatie 
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aan het opkomen van ruwweg tussen de 20 
en 30 jaar die veel minder materialistisch is 
ingesteld en veel meer oog heeft voor imma
teriele zaken dan tot voor kort door sommi
gen voor mogelijk werd gehouden. lk voel 
mij nog jong maar behoor helaas niet meer 
tot die categorie, althans wat leeftijd betreft. 
Het is een voorrecht regelmatig in contact te 
komen met jongeren en te mogen ervaren 
op welk een verfrissende manier sommigen 
van hen 'tegen de wereld aankijken'. Soms 
komen ze nauwelijks in een kerk of slechts 
sporadisch, kunnen kunnen ze de dingen zo 
scherp formuleren dat je denkt: vindt deze 
discussie eigenlijk in het GOA ook wei 
plaats? Hun idealisme, vervuld met een nog 
ongeschonden geloof in de mogelijkheden 
van het eigen kunnen, is bemoedigend. Ook 
en vooral, omdat een generatie opgroeit die 
beslist niet lijkt op die jongeren die zo 'beeld
bepalend' zijn door pers en tv. Ook al heeft 
men soms een versimpelde visie op de taak 
van de overheid en de kerk, toch is het 
h3rtverwarmend te mogen constateren dat 
velen van hen zich meer dan ooit aange
sproken voelen door de normen en waarden 
die door het christendom zijn gevormd. 
Een zeer positieve ervaring deed ik onlangs 
op in een gesprek met iemand die zich zeer 
aangesproken voelde door het antwoord 
van minister De Ruiter op een vraag gesteld 
door Hervormd Nederland. De vraag luidde: 
Wat is volgens u de roeping van de kerk? De 
Ruiter antwoordde als volgt: 'De roeping van 
de kerk is de mensen in hun hart te treffen, 
om hun hart te raken. Er staat geschreven, 
dat uit het hart de uitgangen van het Ieven 
z1jn. Als je iemand op een bepaalde manier in 
z'n hart raakt, werkt dat dus door bij alles 
wat hij doet. Oat bepaalt eigenlijk het cen
trum van zijn denken, daar komt alles uit 
voort. Wordt daar dus de boodschap van 
het Evangelie tot Ieven gewekt, dan heeft dat 
effect'. Tot zover dit citaat. Als een dergelijke 
benadering jonge mensen aanspreekt dan 
word je daar toch wei even stil van. Gelijktij
dlg maakt het ook duidelijk dat er voor de 
nabije toekomst van het GOA nog een ge
weldige taak ligt te wachten, n.l. om de 
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jongeren die ditzelfde gevoelen in hun hart 
meedragen te overtuigen van de noodzaak 
de christen-democratie met hun inbreng te 
versterken. Oat behoeft niet te betekenen 
dat oude waarden overboard moeten wor
den gegooid, dat vooral niet. Maar het zal 
wei betekenen dat veel hypocrisie die ons 
soms toch nog aankleeft, de prullemand in 
moet. 
In dit vorband is het op zijn plaats de aan
dacht te vestigen op een interview met prof. 
Kuiper in CDA-ACTUEEL van 31 mei- en ik 
heb het in nog hardere bewoordingen ge
zegd in het partijbestuur van 23 mei - 'dat 
het ergste wat het CDA kan doen zwabbe
ren is tussen open partij en beginselpartij. Bij 
de totstandkoming van het CDA is de 
grondslagdiscussie met het rapport van de 
Cie-Van Verschuer tot een uitstekend einde 
gebracht. Namelijk met een Program van 
Uitgangspunten dat probeert politieke be
ginselen te formuleren die ons antwoord zijn 
op de oproep van het Evangelie'. 
Anders gezegd, als zo duidelijk is dat ook 
voor niet-kerkelijk meelevende kiezers de 
normen en waarden zoals die door het chris
tendom zijn geformuleerd, nog een zodanige 
betekenis blijken te hebben dat velen zich 
daartoe aangesproken voelen (denk aan het 
duidelijk door het CDA uitgedragen stand
punt met betrekking tot euthanasie bijvoor
beeld) dan 'slaat het appel dus aan'. Oat 
betekent dan wei dat het een volstrekt ver
keerde zaak zou zijn als oak maar even de 
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gedachte zou opkomen aan een open partlj 
of iets in die geest. Oaar kan geen sprake 
van zijn. Gelukkig schreef ook onze partij
voorzitter in CDA-ACTUEEL van 31 mei j.l. 
terecht dat: 'niet-kerkelijke kiezers' niet het
zelfde is als 'niet-gelovige kiezers'. Welnu, 
als we dat maar goed vasthouden. Ons 
samenbindend element is de vanuit het 
Evangelie afgeleide politieke overtuiging 
waarop een ieder aanspreekbaar is en moet 
blijven. Een formule die, mits eerlijk toege
past, ook blijkt te werken. Daarmee is ook 
een antwoord gegeven op de vraag die de 
redactie stelde n.l. of het CDA een beginsel
vaste politiek voert die wervend is. 
Hierbij dient evenwel in het oog te worden 
gehouden dat het bij de wervende activiteit 
niet aileen om vergroting van het ledental 
behoort te gaan, maar het er vooral om gaat 
mensen te overtuigen van de waarde van de 
politieke opvattingen die in het CDA functio
neren. Misschien moeten we en het is ko
misch dat een protestant dat neerschrijft, 
wei zeggen dat we met Ignatius van Loyola 
moeten spreken van een 'gemeenschapser
varing door hetzelfde te willen en door van 
hetzelfde gevoelen te zijn'. 
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'Appel en Weerklank' 

Drs. H Eversdijk (1933) is vice~voorzitter van de GOA~ 
T weedeKamerfractie. 

Beginselpolitiek vindt weerklank in 
brede lagen van de bevolking 
'Afscheid nemen van de vertrekkende colle~ 
gae' was het hoofddoel van de jaarlijkse 
'Fractledag'. Deze vond plaats op zaterdag 
31 mei j.l. Ditmaal trok de fractie met aan~ 
hang naar Drente. Vooral de avond stond 
uiteraard al spoedig in het teken van de 
geweldige verkiezingsoverwinning. 't Was 
dan ook inderdaad 'een klein wonder' die 54 
zetels en dat mocht best gevierd worden. 

Het Drentse land leende zich daar uitste~ 

kend toe. 

Na de roes 
Maar na de roes is het loch goed weer snel 
met beide benen op de grond te gaan staan 
en om vooral niet al te ijdel te worden ook 
nog even het onderstaande tabelletje te be~ 
studeren: 

Verkiezingsjaar Zetels 

KVP/ ARP/CHU (1 00 kamerzetels) 1946 53 

idem 1948 54 

idem 1952 51 

KVP/ARP/CHU (150 kamerzetels) 1956 77 

idem 1959 75 

idem 1963 76 

idem 1967 72 

idem 1971 58 

idem 1972 48 

CDA 1977 49 

CDA 1981 48 

COA 1982 45 

CDA 1986 54 
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In zeteltal z1jn we dus terug zo ongeveer 
begin zeventiger jaren. 't Karwei is dus nog 
niet af wat dat betreft. AI is de helft plus 1 
ook geen comfortabele positie al lijkt dat 
soms zo! 

Appel en weerklank 
De nieuwe CDA-fractie heeft als een zeer 
grote taak om waar te maken wat in het 
rapport 'Appel en Weerklank' staat en te
vens de plicht te trachten tenminste die 54 

' Het belangrijkste element 
dat het CDA tot een 
samenhangende partij 
maakt is de politieke 
overtuiging. ' 

zetels te behouden! Tussen die twee kan wei 
enige spanning ontstaan. Bij zo'n spanning 
zal evenwel 'Appel en Weerklank' de door
slag moeten geven 1n plaats van het 'toege
ven' aan 'de waan van de dag'. Voor de 
nieuwe CDA-fractie zullen vooral de volgen
de zaken uit 'Appel en Weerklank' een lei
dende rol moeten spelen:li 
- een duidelijk en beginselvast beleid, met 

andere woorden het doorwerken van de 
politieke overtu1ging 

- eensgezindheid en eenheid 
- niet toegeven aan consumptiestemmen; 

dus volkspartij blijven 
- contacten met kerken en christelijke orga

nisaties 
- het links-rechts schema past niet biJ het 

CD A. 

Het beginsel 

'Appel en Weerklank' 

Kamerfractie) moeten een duidelijk en begin
selvast beleid uitdragen, met andere woor
den: De politieke overtuiging gebaseerd op 
het uitgangspunt, moet concreet doorwer
ken in het politiek handelen van aile dag. Het 
gaat dan vooral om het eigene van een 
ge'(nspireerde christen-democratische be
nadering van de politiek. Hierdoor is het 
CDA weerbaar tegen allerlei uitdagingen. 
Hierdoor blijft het CDA herkenbaar en aan
trekkelijk in ieder geval voor ongeveer 80% 
van ons electoraat dat gerekend mag wor
den tot 'het kerkvolk'. 
In zijn naam en in zijn grondslag brengt het 
CDA tot uitdrukking dat het zich gehoor
zaam wil stellen onder de oproep van de 
Heilige Schrift ten aanzien van het politieke 
leven. 2

1 Om met de Romeinenbrief te spre
ken 'Wij schamen ons voor het Evangelie 
van Jezus Christus niet'. Het belangrijkste 
element waardoor het CDA tot een samen
hangende partij wordt gevormd is de poli
tieke overtuiging, welke als antwoord op de 
grondslag vanuit het politieke Ieven tot stand 
komt. Het streven naar christen-democrati
sche eenwording is gericht op de vorming 
van een politieke partij die wordt gekenmerkt 
door samenhang, duurzaamheid en be
trouwbaarheid. Een politieke partij met ka
rakter dus. En hoewel een deel van de ker
kelijke elite in bedekte en onbedekte termen 
het CDA er flink van langs gaf, blijft een fors 
deel van het kerkvolk ons trouwl 
Oat legt echter een zware verplichting op de 
CDA-Tweede Kamerfractie. Zowel in materi
eel als, vooral, ook in niet-materieel opzicht 
zal de CDA-fractie een herkenbare koers 
moeten varen, gebaseerd op het christelijk 
normen- en waardenpatroon. Oat christelijke 
normen- en waardenpatroon bleek voor ve
len die niet meer geregeld (± 1 0% van ons 
electoraat) of geheel niet meer (ook onge
veer 1 0%) in de kerk komen, geen beletsel 
om toch op het CDA te stemmen. Sterker, 
ze voelen zich er wei bijl Velen uit die groep 

De politieke vertegenwoordigers van het 11 z18 'Appel en weerklank' pag. 24 en 25. 

CDA (ik beperk menu tot de CDA-Tweede 2) Zie 'Rapport Grondsiag en Pol!tiek Handelen' pag. 86. 
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'Appel en Weerklank' 

kiezen bijvoorbeeld ook voor de bijzondere 
scho011 
Het is juist deze groep die de komende jaren 
kntisch naar ons zal kijken en terecht, want 
zij verwachten veel van ons. Ook al komt 
men niet of niet geregeld in de kerk, het 
christelijke normen- en waardenpatroon 
wordt door zeer velen bewust of onbewust 
aanvaard! Heel concreet: De COA-Tweede 
Kamerfractie zal in de komende vier jaar zeer 
veel aandacht moeten geven aan de door
werking van de politieke overtuiging, de frac
tie zal moeten zorgen voor een sterke more
le band tussen CDA en samenleving. De 
velden zijn immers wit om te oogsten. Zeer 
velen in de samenleving willen nu weer 
openlijk weten dat ze bij het CDA horen. De 
fractie heeft met 54 zetels de kans om in 
zeer vele sectoren van de samenleving sterk 
naar buiten te treden. 
Het zal er vooral op aankomen of die 54 
fractieleden in staat zullen zijn om waar te 
maken dat de klem gereden samenleving 
weer in het goede spoor wordt gebrache1, 

dat aan de opdracht werd voldaan om niet 
aan de overkant voorbij te gaan, dat het CDA 
geen WD is met een christelijke saus en dat 
het Samen Verantwoordelijk ook werkelijk 
waar wordt gemaakt!41 

Eensgezindheid en eenheid 
Verdeeldheid is voor de CDA-fract1e de 
'dood in de pot'. Oat is geblekenl Trouwens, 
dat geldt voor elke partij. Laten we ons 
spiegelen aan de WD of aan de CPN, of 
beter nog, Iaten we naar ons zelf kijken, zo'n . 
Jaar of wat geleden! 
Eensgezindheid en eenheid moeten de ko
mende vier jaar voor de fractie het motto zijn. 
Oat mag natuurlijk niet leiden tot kadaver
discipline, dat mag ook niet leiden tot uithol
ling van ons dualistisch systeem, dat zou een 
ander uiterste zijn. Binnen de fractie mag, 
nee moet uiteraard gediscussieerd worden 
zodat de stukken eraf vliegen, maar naar 
buiten toe moet eenheid het parool zijn. De 
afgelopen slotrace van de verkiezingscam
pagne heeft bewezen dat 'Vertrouwd en 
Betrouwbaar' de mensen aanspreekt. Oat 
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moet dus zo blijven en de fractie speelt 
daarbij een hoofdrol. Concreet: Geen monis
me, geen handjeklap, geen achterkamertjes
politiek, wei openheid, wei naar elkaar luiste
ren en tenslotte samen verder 'de rijen ge
sloten'. 
Natuurlijk begrijpt iedereen dat in een groep 
van 54 mensen, bijeengebracht uit het hele 
land, wei verschil van mening zal zijn. Maar 
men moet elkaar tenslotte willen 'verstaan' 
en 'samen verder' willen. 

' Geen monisme, geen 
handjeklap' wei 
openheid, wei naar 
elkaar luisteren. ' 

Dualisme moet blijven 
In de afgelopen jaren met een straf regeer
akkoord was er nogal eens sprake van een 
zeker 'strategisch monisme'. Oat acht ik 
toch een bedenkelijke ontwikkeling. Want 
zeker voor de controlerende taak van het 
parlement is in ieder geval een 'gematigd 
dualisme' nodig. lmmers, voor 'controle' is 
nu eenmaal een zekere afstand nodig. Maar 
betekent 'eenheid en eensgezindheid' dat 
het dualisme toch moet verdwijnen? Nee! 
Vooral de fractie heeft daarbij een bijzondere 
taak. Vooral bij zaken van 'wezenlijk be lang', 
met name als het zaken betreft die het hart 
van de christen-democratie raken, mag en 
moet zelfs duidelijk worden dat er grote 
verschillen zijn tussen de coalitiepartners. 
Duideliik moet steeds zijn dat het CDA geen 

4)113) Zie 'UitZicht' pag. 3 
4) Zie 'Gespreide Verantwoordelijkheid' pag 157. 
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'WD is met een christelijke saus'. De rege~ 
ring moet nu eenmaal vaak met compromis~ 
sen naar de Kamer. De CDA~fractie mag en 
moet die compromissen toetsen 3.an het 
verkiezingsprogram, maar vooral ook aan de 
uitgangspunten van het CDA Een regeerak~ 
koord mag nooit zo 'strak en straf' zijn, dat 
de CDA~fractie bij voorbaat 'ja' moet zeg~ 
gen. Uiteraard slaat het 'vertrouwd en be~ 
trouwbaar' ook op afspraken d1e je maakt, 
maar er mag geen degradatie zijn tot ap~ 
plausmachine. Het waarmaken van het dua~ 
lisme is een uiterst moeilijke zaak overigens. 
Oat hebben we gezien bij het eerste kabinet ~ 
Van Agt.Daar was inderdaad sprake van 
'voortdurend' dualisme met als gevolg dat 
'Bestek '81' in duigen viel en het eerste 
kabinet~Lubbers veel forser moest snljden 
dan nodig was geweest als er door de CDA~ 
fractie minder 'gaten' waren geschoten! De 
fractieleiding heeft dus een 'grootse' taak in 
de komende 4 jaar!l Enerzijds dualisme be~ 
schermen, anderzijds Lubbers in staat stel~ 
len het karwei af te maken. 'Appel en Weer~ 
klank' ziet de rol als 'politiek' Ieider van het 
CDA vooral in de persoon van de frac~ 

tievoorzitter. In een puur dualistisch stelsel is 
dat logisch. In de huidige situatie waarin het 
CDA verkeert is dat echter uiterst moeilijk. 
Het feit dat de politiek Ieider van het CDA 
tevens min1ster~president is, versterkt na~ 

tuurlijk monistische tendenzen. Toch IS Lub~ 

bers de afgelopen periode zo hoog boven 
de gewone partijpolitiek uitgestegen dat dit 
gevaar minder groot is dan het lljkt. 

Niet toegeven aan consumptiestemmers 
Elke partij loopt het gevaar toe te geven aan 
'consumpt1e~stemmers'. lk bedoel h1ermee: 
toegeven aan kiezers die in de eerste plaats 
stemmen op het CDA omdat zij menen dat 
het CDA hun persoonl1jk nut dient. Blj die 
kiezers gaat het dus niet in de eerste plaats 
om het fe1t dat ze de principes van het CDA 
delen, maar dat ze verwachten er door het 
CDA 'persoonlijk beter' van te worden. 
Daaraan toegeven heeft twee belangrijke na~ 
delen. In de eerste plaats 'het verwateren' 
van het pnncipe. De 'C' wordt dan 'Cen~ 
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trum' of 'Centraal' of misschien zelfs 'Con~ 
servatief'. Oat kan niet. Als immers het 'zout 
zijn kracht verliest, waarmee zal het gezou~ 
ten worden'. 
Het tweede nadeel is dat het CDA daardoor 
het karakter van volkspartij zou verliezen. 
Voor een deel is dat al het geval omdat velen 
aan de onderkant van de samenleving, geen 
socialisten zijnde, toch voor de PvdA kozen. 
Oat moeten we zien om te buigen. Terecht 
heeft Lubbers de nadruk gelegd op rust aan 
het sociale front na de stelselherziening. Te~ 
recht staat koopkrachthandhaving centraal. 
Positief punt is nu JUist dat Lubbers sterk 
boven het niveau van de 'consumptiestem~ 
mers' is gestegen en in feite maakte hij de 
oude CHU~Ieuze waar: Voor heel het volk. 
Oat moet vooral zo blijven. Met een duidelljk 
beleid, niet gericht op groepsbelang, moet 
het mogelijk zijn om onze k1ezers vast te 
houden en anderen naar ons toe te trekken. 
lmmers, tegen het beleid van het kabinet~ 
Lubbers liepen velen te hoop, en toch stem~ 
den velen massaal CDA Moed wordt soms 
beloond. Lubbers sprak eigentijdse taall 
Maar ook daarin kun je Iaten zien dat je 
christen~democraat bent. Als 'naastenliefde' 
vertaald wordt naar 'Samen verantwoorde~ 
lijk' en Lubbers spreekt over: 'Een bood~ 
schap hebben aan elkaar' dan lijkt dat laat~ 
ste niet de 'Tale Kanaans', maar 'tis het well 
't Is bovendien een versmalling om bij chris~ 
ten~democratische politiek aileen maar te 
denken aan niet~materiele onderwerpen, 
hoe wezenlijk die voor het CDA ook zijn. 

Christelijke kerk en christelijke organisa
ties 
Vanu1t de christelijke kerk en vanuit andere 
chnstelijke organisaties 1s het CDA nogal 
eens fors aangepakt. De k1ezer liet zich 
daardoor overigens geen zand in de ogen 
strooien. Die kritiek moet voor het CDA een 
aansporing zijn om de banden met de kerk 
en de chnstelijke organisat1es aan te halen. 
Hler l1gt een enorm belangrijke taak voor de 
fractie en vooral voor de fractieleiding. Ju1st 
hier kan 'mon1sme' worden bestreden, om~ 
dat juist de relatie met de kerken en de 
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Appel en Weerklank' 

chnstelijke organisaties echt op de weg van 
de CDA-fractie l1gt en veel minder op de weg 
van het (coal1tie)kabinet. Die relatie IS 'we
derzijds' nodig. lk wil niet zover gaan als bijv. 
de VARA, die haar zendtijd tijdens de afgelo
pen verkiez1ngscampagne voor een fors deel 
ten dienste stelde van de propaganda direct 
en ind1rect voor de PvdA Zo echt onlogisch 
1s dat overigens n1et. Weinig christen-demo
craten en liberalen zullen lid zijn van de 
VARA. Maar het heeft er wei eens op gele
ken dat de christel1jke omroepen bijvoor
beeld zich wat geneerden als ze 66k aan
dacht aan het CDA gaven. Kerken en chris
teliJke organisaties moeten zich echt wei rea
liseren dat liberalen en soc1alisten aan hen 
geen echte boodschap hebbenl Het aantal 
socialist1sche en liberale kamerleden dat de 
eed aflegt 1s niet zo grootl Het CDA zal 
samen met de chnstelijke kerken en de 
christelijke organ1saties ten stnjde moeten 
trekken tegen de veralgemeniseringl De 
COA-fractie zal daarbij in de komende kabl
netspenode zeer waakzaam moeten zijn, 
want 1n de afgelopen jaren is ook mede door 
het kabinetsbeleid (schaalvergroting bijv.) 
een fl1nk stuk veralgemenisering bevorderd. 
Ook het CDA en dus ook CDA-bewinds
ileden z1jn daar mede verantwoordelijk voor. 

Geen links-rechts schema voor het CDA 
Door de grate verkiez1ngsoverwinn1ng van 
het COA dreigt de tweedeling in de Neder
landse politiek scherper dan oo1t. Ook het 
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wegvagen van de kle1ne fracties (ik rouw 
daar niet om) werkt in die richting. Het zou 
echter een foute boel zijn als het CO!', - en 
dan met name de fract1e - z1ch in het links
rechts schema zou Iaten drukken. Oat zou 
absoluut leiden tot een 'conservatief beeld' 
en dat kan niet en dat mag niet. Een christen 
- en dus ook een christen-democraat -
behoort niet conservatief te zijn, want Chris
tus heeft ons geleerd dat dat aileen maar 
kan leiden tot bescherming van hen die 
'hebben' en juist de christen - en dus de 
christen-democraat - krijgt dageiiJkS de op
dracht 'Niet aan de overzijde voorbij te 
gaan'. Bepalend is voor het COA de eigen 
richting, die anders IS dan bij onze pol1tieke 
tegenstanders: PvdA en WO. Zowel in ma
terieel als immaterieel opzicht moet de CDA
fractie 'Recht door zee' gaan. Dan kan be
ginselpolitiek wervend blijven voor brede 
groepen van de samenleving. Dan kan ook 
steeds duidelijk worden aangegeven waar 
en waarom compromissen nodig waren. 
Dan kan de Tweede-Kamerfractie weer het 
politieke gezicht van het CDA bepalen. In 
een dualistisch stelsel moet dat ook, al is het 
moeil1jk met zo'n sterke Ieider als minister
president. 
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'Appel en Weerklank' 

J F. Huibers (1961) is voorzitter van het CDJA Hij is lid van 
het CDA-partijbestuuren adviserend lid van het dagelijks 
bestuur. 

Het appel en de weerklank bij 
' JOngeren 

De forse zetelwinst van het CDA tijdens de 
verkiezingen van 21 mei lijkt histonsch 1n 
kwantiteit vergelijkbaar met de ook al histo
nsch genoemde winst van de PvdA in 1 977. 
Maar zeker ook kwalitatief. Voor het eerst na 
een lange opeenvolgende reeks van vermin
derde electorale steun boekt het CDA een 
duidelijke verk1ezingsoverwinning en wei 
dusdanig dat de christen-democratie z1ch 
als een politieke beweging definit1ef lijkt te 
bevestigen in het pol1tieke krachtenveld. In 
tegenstelling tot toch nog regelmatig ge
hoorde redenenngen dat door deconfesslo
nalisenng en ontzu1ling er aileen maar sprake 
kan zijn van een steeds verder afkalvend 
geheel. Waarvan hoogu1t het tempo nog 
enigszins vertraagd kan worden. En, hier
mee samenhangend, voor het eerst een 
electorale doorbraak naar niet-traditionele 
CDA-kiezers. Jongeren en n1euwe kiezers, 
die in groten getale op het CDA stemden en 
ook niet-confess1onele kiezers. 
Dit alles plaatst de vraag van de redact1e van 
dit blad naar een evaluatie van 'Appel en 
Weerklank' in een nieuw Iicht. Heeft dit rap-
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port, dat het eigene van een ge1nspireerde 
christen-democratische benadering centraal 
stelt hier enige invloed op gehad, een ver
kiezingsoverwinning dankzij of ondanks 'Ap
pel en Weerklank'? En, minstens zo relevant, 
wat zal haar doorwerking op de politieke 
koers van het CDA na dit bijzondere mo
ment zijn? Me dunkt, nogal wat stof ter 
overdenking voor een warme zomeravond. 
lk wil 'Appel en Weerklank' vooral bezien op 
de u1tvoering van de aanbevelingen die be
trekking hebben op jongeren. Dan gaat het 
vooral om de mogeliJkheden voor jongeren 
verantwoordelijkheid te dragen in het CDA, 
de aantrekkingskracht van de partij op jon
geren en ook de rol die het CDJA daarbij 
speelt. 

Daaraan zit een belangrijke organisatorische 
component (doorstroming 1n partijgeledin
gen, de activiteitengraad van een jongeren
organisatie e.d.) en een politiek-inhoudelijke 
component (wat is het dan, dat jongeren 
trekt tot een partij, d1e z1ch chnsten-demo
cratisch noemt). Alvorens echter op die as
pecten in te gaan, eerst aandacht voor een 
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'Appel en Weerklank' 

aantal ontwikkelingen die ook in relat1e met 
'Appel en Weerklank' moeten worden be
Zien. 

Moeilijke maar belangrijke jaren 
'Appel en Weerklank' was niet mals in de 
dos1s zelfkritiek op de organisatie en het 
politiek functioneren van het CDA 'De partij 
ondervindt schade door een gebrek aan 
eenduidige presentatie van het beleid. N1et 
alt1jd wordt een princpieel onderbouwde 
consistente visie u1tgedragen. Zelfvertrou
wen en creativ1teit lijken soms te ontbreken.' 
Zelfkrit1ek, maar toch vooral geschreven van
Uit het nodige zelfvertrouwen, omdat het 
rapport zoveel kansen en mogelijkheden zag 
en ziet voor de christen-democratie. Kansen 
en mogelijkheden, vanu1t een op diepgang 
gebaseerde eigen politieke ideologie, door
werkend in aile hoeken en gaten van de 
partij, u1tmondend in een brede politieke be
weging, waarin mensen inspiratie, bewogen
heid herkennen. lnspirat1e om een creatieve 
biJdrage te leveren aan een menselijker en 
rechtvaardiger samenleving, nationaal en in
ternatlonaal. lk denk dat met name dat het 
appel is uit het rapport dat vraagt om een 
weerklank in de partij, ook organisatorisch, 1n 
aile geled1ngen, op aile niveaus. 
Het CDA heeft moellijke, maar heel belang
nJke wen achter de rug. Ten eerste als 
organisatie, als partij. Het integratieproces 
na de fusie vergde begnJpelijk de nodlge tijd. 
Belangnjk is ook daarbij wat voor imago je 
opbouwt als politieke organisatie. Dan gaat 
het ook om zaken als duidelijkheid, eenheid, 
het opereren met zelfvertrouwen Het ziJn 
veel, soms te veel gehoorde termen de laat
ste jaren. Het schortte daar dan ook sterk 
aan, zoals ook 'Appel en Weerklank' consta
teerde dat uit verk1ezingsonderzoek bleek 
dat de beeldvorming van het CDA bepaald 
werd door vaagheid, besluiteloosheid en 
verdeeldheid. Het heeft heel wat gekost om 
daar verandering 1n aa1l te brengen. Het 
dual1sme is er de afgelopen periode aan 
opgeofferd. politieke vleugels zijn bijna 
monddood gemaakt. Het CDA heeft zich er 
doorheen geworsteld, met pijn en moeite. In 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 7-8/86 

de afgelopen campagne kon niemand het 
CDA iets in die richting verwijten. 
Ten tweede, ook politlek-inhoudelijk moei
lijke maar belangrijke jaren. Het beleid van 
kabinet-Lubbers heeft - hoe je het ook 
wendt of keert - voor een ommekeer in de 
samenleving gezorgd. Met vast te stellen 
posit1eve effecten, en veranderingen in de 
houding en het denken van mensen over 
ontwikkelingen in de samenleving en de rol 
van de overheid; een nieuw en gezond eco
nomisch fundament waarop verdere Ult
bouw mogelijk is, weer beter beheersbaar 
geworden overheidsfinancien; en niet in de 
laatste plaats een beginnend herstel van 
werkgelegenheid. 
Positieve, maar ook negatieve gevolgen: de 
inkomenspos1tie van aile mensen fors onder 
druk; vier jaar lang, op aile terreinen, steeds 
weer het bezuinig1ngsmes; steeds weer het 
argument dat we wei anders willen, maar 
n1et kunnen, gelet op de financiele proble
men. Bij veel mensen ontstond iets van on
zekerheid. Zij voelden zich aangevallen in 
plaats van beschermd door de overheid. 
Fundamentele onzekerheid, het gevoel te 
hebben niet gehoord te worden, is veel 
schrijnender dan kritiek te hebben op 
beleidspunten. Pas de laatste t1jd begint dat 
idee iets te veranderen. Nu de vruchten van 
het beleid zich schoorvoetend, maar onte
genzeggelijk aandienen. 
En het CDA Het CDA stond mddenin dat 
geheel. Kreeg CJ.IIes over zich heen, n1et ai
leen van bu1ten, maar het voelde d1e span
ning vooral ook in zichzelf. Tot op het bot. 
Het wilde wei anders, maar het was intens 
overtuigd dat het niet anders k6n. En dat 
had dan ook z'n consequent1es. Het drukte 
het CDA als het ware jaren in de verdedi
ging. Het bouwde een organisatie op tegen 
de verdrukking in. Het CDA zocht naar zelf
vertrouwen, maar steeds weer vanuit een 
verontschuldigende positie 'omdat we wei 
anders zouden w1llen, maar niet kunnen'. Als 
Je dat zo analyseert, dan 1s het resultaat tot 
nu toe alleszins bevredigend. 
Maar het zette ook minder gewenste krach
ten in werking. Krachten, die het finan-
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cieringstekort tot eerste uitgangspunt rna
ken, d1e nieuwe economsche zakelijkheid 
tot norm verheffen, die denivellering tot doel 
in plaats van als zeer zorgvuldig toe te pas
sen middel kiezen. Krachten, die aileen om 
reden van du1delijkheid gehoorzaamheid aan 
de NAVO als doelstell1ng hanteren, 1n plaats 
van vanuit die loyaliteit telkens ook eigen 
creativiteit en 1nitiatieven aan de dag te leg
gen. Krachten die wei eens te weinig tegen
wicht knjgen. 
Consequenties, ook 1n die zin dat het CDA 
zich rond deze verkiezingen vastklampte 
aan de WD. Vier Jaar samen tegen de maat
schappelijke en polit1eke stroom in, 
overtuigd van de noodzaak en zelts sociale 
rechtvaardigheid van het bele1d op sociaal
economisch terrein. En 1n het gelijk gesteld 
door de kiezers. Maar tegelijk geeft het ook 
voed1ng aan verhalen over de tweedel1ng in 
de Nederlandse politiek, wordt het ris1co ge
nomen dat een politiek beeld bij mensen 
ontstaat dat voorbijgaat aan tundamentele 

' Uit de CDA-beginselen 
spreekt een 
voorhoedemental iteit, 
geen conservatisme. ' 

verschillen van mening met de WD. Niet 
aileen op immaterieel gebied, want daar ver
schillen we net zo sterk met de PvdA, maar 
juist ook keihard sociaal-econom1sch. In tun
damentele zin geldt dat, zoals dat regelmatig 
in CDNerkenningen beschreven wordt, 
maar ook in de praktische polit1eke Ultwer
king daarvan moet dat tot uitdrukking 
komen. 
Als het gaat om de rust in de sociale zeker-
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heid, om de koopkrachtbescherming voor 
minima, de waardering voor een sociaal 
rechtvaardige inkomensverdeling. En tegelij
kertijd de keuze voor werk boven inkomen, 
omdat het gaat om solidariteit tussen wer
kenden en niet-werkenden. De krachtige wil 
door te gaan met het eerlijker verdelen van 
het werk. Een terugtredende overheid, niet 
als doel op zich, maar juist om verantwoor
delljkheden weer dichter in de samenleving 
zeit te leggen. Keihard sociaal-economisch, 
en dan heb ik het nog niet eens over vrede 
en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, 
onderwiJsbeleid, milieu. Het CDA is geen 
WD met nog een christelijk immateriele 
saus, en evenmin voert de WD CDA-beleid 
met enkele liberaal-ethische oprispingen. 
Het CDA staat n1et schouder aan schouder 
met de WD diametraal tegenover de PvdA 
Het CDA · moet appelleren aan eigen waar
den in de politiek, moet opkomen voor de 
zwakken in de samenleving, moet streven 
naar nationale en internationale gerechtig
heid, moet begaan zijn met het lot van men
sen, het lot van ontrechten. Ook in het bui
tenland: politiek ontrechten, vluchtelingen, 
slachtoffers van structureel scheetgegroeide 
internationale verhoudingen in de Derde We
reid. Het CDA wil juist vanuit zijn uitgangs
punten volkspartij zijn in het hart van de 
samenleving. Het is er immers van overtuigd 
dat, zoals 'Appel en Weerklank' in de eerste 
conclusie aangaf, de christen-democrati
sche politieke overtuiging, gezien haar 
grondslag en haar uitgangspunten, een 
vruchtbare voedingsbodem moet kunnen 
blijven voor een brede pol1tieke partij. Een 
politieke partij waann velen zich met elkaar 
verbonden voelen, zowel door eenheid van 
beg1nselen als door de gekozen politieke 
koers. Daar spreekt als vanzelt een voorhoe
dementaliteit uit. en dat is iets tundamenteel 
anders dan een conservatieve volkspartij, die 
zich laat leiden door het 'gesundenes Volks
emptinden'. Het CDA appelleert vanu1t zijn 
uitgangspunten aan eigen waarden 1n de 
politiek, heeft zijn eigen priorite1ten, die wei 
eens verder van de WD at zouden kunnen 
liggen dan anderen ons nu willen doen ge-
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Appel en Weerklank 

Ioven. 

Jongeren 
Terug naar 'Appel en Weerklank'. Want de 
speciale vraag vanu1t de redactie was om 
extra aandacht te besteden aan de vraag of 
de aanbevelingen hebben doorgewerkt in 
het beleid ten aanzien van jongeren. Het 
rapport was adembenemend helder over de 
noodzaak meer jongeren te betrekken bij de 
christen-democratie en meer kansen te ge
ven in het CDA. 'Het CDA biedt jongeren 
veel te weinig gelegenheid om verantwoor
delijkheid te dragen in partij en vertegen
woorciigende lichamen en houdt te weinig 
rekening met wat er onder de jeugd leeft. 
Een drastische herorientatie is geboden.' En 
daar IS druk aan gewerkt. 01rect na de vast
stelling van 'Appel en Weerklank' hebben op 
initiat1ef van het CDJA part1j en jongerenor
ganisatie gezamenlijk deze aanbevelingen 
u1tgewerkt in het plan 'CDA 5 jaar JOng'. Zij 
haakten in op het vijfjarig bestaan van het 
CDA 1n 1985 en deden dit vanuit de weten
schap dat naast de ongeveer 600 CDA
afdelingen er 'slechts' 150 CDJA-kernen 
functioneren. Daarom zagen beide organlsa
ties het als een gemeenschappelijke verant
woordelijkheld om 1n zoveel mogelijk plaat
sen een actieve en zelfstandige CDJA-kern 
van de grand te krijgen. Omdat een eigen 
platform waar generatiegenoten op tal van 
manieren om kunnen gaan met politiek de 
beste mogelijkheden biedt om drempelverla
gend te werken voor jongeren, voor wie het 
vaak een grate stap 1s om wat algemene 
1nteresse in politiek om te zetten in een 
specifieke keuze voor een part1j en een be
paalde beginselpolitiek. 
Een zelfstandig platform ook, omdat dat in 
het belang is van jongeren zelf en van het 
CDA. Belangnjk voor jongeren zelf, omdat 
het goed is als je in redelijke mate frank en 
vr11 tegen maatschappelijke problemen aan 
kunt kijken en samen met anderen kunt 
zoeken naar de antwoorden op vragen die 
JOngeren elkaar en zichzelf stellen en naar 
oploss1ngen voor die problemen. Ju1st wij, 
omdat het om de samenleving van morgen 
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en dus om onze toekomst gaat. Daar z1t een 
belangrijk aspect van politieke en maat
schappelijke vorming in. BelangriJk ook voor 
het CDA, omdat een partij aileen maar baat 
heeft bij een jongerenorganisatie die iedere 
keer nieuwe ideeen aandraagt en haar 
scherp op de voet volgt biJ haar handelen. 
Oat houdt een partij jong, ook na 5 Jaar. 
Vanuit het CDJA zijn ongeveer 50 jongeren 
voor het CDA verkozen in de Gemeenteraad 
tijdens de laatste verkiezingen op 19 maart. 
Een forse stijging ten opzichte van vier jaar 
geleden toen het aantal bijna op een hand te 
tellen was ... Tegelijk zien we dat het nage
noeg aileen daar gelukt IS jongeren voor het 
CDA in de Raad verkozen te krijgen waar 
een actieve en zelfstandlge CDJA-kern func
tioneert. Ook in het belang van het CDA dus! 
De gepleegde 1nspanningen leveren resul
taat op. lk noemde reeds het veel grater 
aantal jongeren in de Gemeenteraad. Nog 
lang niet voldoende, maar een beginnende 
trend is 1ngezet, welke zijn vervolg zal moe
ten krijgen 1n het bestuurlijk kader van de 
partij. De laatste anderhalf jaar zijn ongeveer 
35 CDJA-kernen opgericht. Over het gehele 
land verspreid probeert telkens weer een 
aantal jonge mensen vol enthousiasme in 
hun eigen plaats andere JOngeren te betrek
ken bij pol1t1ek in het algemeen en de chris
ten-democratie in het bijzonder. In diezelfde 
periode kreeg het CDJA een n1euwe ledenin
stroom van maar liefst 40% te verwerken, 
terwijl aileen al het laatste half jaar de netto
ledengroei 20% bedroeg. 
En - nog belangrijker dan getallen - ik heb 
sterk de indruk dat het CDA steeds beter in 
staat is het bestaande beeld en veelal voor
oordeel van een politieke JOngerenorganisa
lie als een wat bedaagde club jonge heren te 
veranderen. Het is te merken aan de n1euwe 
leden1nstroom, waarb11 we kunnen vaststel
len dat die zich vnjwel bev1ndt in de leeftijds
categorie tussen 16 en 24 jaar, waardoor de 
organisatie ook in dat opz1cht drast1sch ver
Jongt. Het is ook te merken aan de vormen, 
waarin het CDJA 1nvulling geeft aan haar 
politieke act1viteiten. Steeds vaker wordt ge
zocht naar een evenwichtige combinatie 
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---------------............... ..... 
tussen sterk politiek-vormende en funda
menteel-inhoudelijke act1viteiten (discussie
avonden, them a -conferenties e. d.), activitei
ten die het verbindende en verenigende ka
rakter van de organisatie centraal stellen 
(een jaarlijkse sportdag) en concrete, pro
jectmatige activiteiten, die vooral ook de pre
sentatie van het CDJA naar buiten toe, naar 
andere groepen jongeren toe dienen ('doe
projecten' voor buurthuizen en scholen, 
geldinzamelingsacties op straat en op de 
markt e.d.). 
Zo bevatte ons jaarthema voor 1985, Ont
wikkelingssamenwerking, een dergelijke 
combinatie. Naast studiedagen en politieke 
discussies voor eigen /eden heeft het CDJA 
in samenwerking met CEBEMO een tweetal 
concrete prOJecten in Uruguay mede-gefi
nancierd. In een land in Latijns-Amerika, om
dat daar christen-democraten zo'n belang
rijke rol spelen in de politieke, economische 
en sociale opbouw van het continent. Daar
voor hebben tegelijkertijd zoveel mogelijk 
CDJA-kernen in het hele land concrete acti
vlteiten op markten en op straat georgani
seerd om geld op te halen voor deze pro
jecten, om aandacht te vragen voor ontwik
kelingssamenwerking. En om het CDJA 
eens op een totaal andere man1er te presen
teren dan gebruikelijk. 
Zo zullen we ook ons jaarthema voor 1986 
invulling geven. Mensenrechten als thema is 
een bewuste keuze, net als vorig jaar ontwik
kelingssamenwerking. Omdat we vinden dat 
dat terreinen bij uitstek zijn waar CD(J)A'ers 
actief zouden moeten zijn, zich bij betrokken 
zouden moeten voelen. Omdat het gaat, 
zoals boven vermeld, om het begaan zijn 
met het lot van mensen. Het opkomen voor 
ontrechten. In het buitenland, maar ook in 
het binnenland. Het lot van andere mensen, 
die in de knel zitten, het moeilijk hebben. 
Gehandicapten, belemmerd in hun streven 
om als volwaardig burger dee/ te nemen aan 
onze samenleving. Ouderen, wier positie in 
een vergrijzende samenleving steeds meer 
onder druk kan komen te staan. Werklozen, 
voor w1e het gevoel om inhoud te geven aan 
hun bestaan verloren lijkt. Jongeren, die op 
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' Jongeren verdienen kansen 
in het CDA, niet omdat ze 
aileen maar jong zijn, maar 
omdat ze kwaliteit leveren, 
kundig en beginselvast 
zijn. ' 

de een of andere manier in problemen zijn 
gekomen. Uit gebroken gezinnen, jonge 
mensen die al zo langdurig werkloos zijn, dat 
ze aileen al om die reden het vertrouwen in 
de samenleving opzeggen. En het vertrou
wen in zichzelf, gedemotiveerd, alles en ie
dereen daarvan de schuld gevend. 
Mensenrechten in die zin opgevat is niet 
aileen een zaak voor de politiek, voor in een 
politieke jongerenorganisatie. Oat is een 
zaak voor de hele samenleving, dat is de 
concretisering van die zorgzame samenle
ving. Juist christen-democraten, die van
daag de dag zoveel van de verzorgings
maatschappij, van maatschappelijke betrok
kenheid verwachten moeten dit ernstig ne
men en zelf waarmaken. Het is om die reden 
dat we onze activ1teiten steeds meer naar 
buiten toe, naar andere jongeren gericht 
vormgeven. Als blijkt dat het moeilijk is om 
jongeren te betrekken bij maatschappij en 
politiek, als jongeren niet naar ons komen, 
dan komen wij wei naar hen toel 

Nieuwe uitdagingen 
Kortom, een evaluatie van 'Appel en Weer
klank' op dit punt geeft reden tot redelijke 
tevredenheid. Zeker, we zijn er nog lang niet. 
In het CDA bemerk ik nog steeds hier en 
daar huiver voor de eigen inbreng van jonge
ren en jongerenorganisaties en wat ds door
stroming in de gehele partij betreft, staan we 
eerder aan het begin dan dat de laatste 
lijstensamenstelling het eind van een proces 
betekent. En wat jongeren zelf betreft zullen 
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zijzelf op de eerste plaats de gewekte ver
wachtingen waar moeten maken. Jongeren 
moeten kansen krijgen om verantwoordelijk
heid te dragen, niet wanneer ze aileen maar 
jong zijn, maar primair wanneer ze kwaliteit 
leveren, kundig en beginselvast zijn. 
Maar het belangrijkste is toch dat het rap
port als een signaal heeft gediend in de 
richting van COA en COJA om een inten
sievere benadering van jongeren en een gro
tere ontvankelijkheid voor jongeren centraal 
te zetten. Oat is de goede kant van de 
bovengeschetste vernieuwende ontwikkelin
gen. Maar er is ook een zorgwekkende kant, 
welke zou rnoeten leiden tot nieuwe uitda
gingen. Het is van belang nate gaan wat de 
eerste oorzaak is van die groeiende aantrek
kingskracht van de christen-dernocratie. Is 
dat aileen omdat het beleid van het CDA zo 
goed is? Het beleid - zeker- rnet een sterke 
christen-dernocratische sternpel en zijn 
vruchtend afwerpend, maar ook zakelijk, 
koel en bovenal coalitiebeleid. Worden men
sen dus aangetrokken of lid van de coalitie, 
waarin het COA verreweg de betere helft 
was? Of worden mensen vooral aangetrok
ken door een uitmuntende lijsttrekker, lid dus 
van zoiets als een fanclub. Of worden men
sen lid van een politieke organisatie, die in de 
eerste plaats invulling wil geven aan eigen 
maatschappelijke prioriteiten, voortvloeiend 
uit principiele uitgangspunten, uit een funda
mentele levenshouding die consequenties 
heeft, die tot prioriteiten leidt, waar een ver
nieuwende, verbeterende en beschermende 
maatschappelijke kracht vanuit gaat? De 
eigen appellerende dimensie van de chris
ten-democratie onderwerpt, los van beleid of 
personen, juist beleid en personen iedere 
keer weer aan die toetsing. 
lk denk dat het een zeer actuele vraag is. Het 
brengt me terug bij het begin van deze eva
luatie. Als je in electorale zin analyseert dat 
het COA een doorbraak in de richting van 
Jonge en niet-confessionele kiezers mee
maakte, als je in politieke zin constateert dat 
voor een groep mensen COA en WO uitwis
selbaar lijken en als Je bovendien de oorza
ken van de grotere aantrekkingskracht van 
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de christen-democratie nagaat, met een for
se ledengroei (in ieder geval van het COJA), 
herkrijgt 'Appel en Weerklank' zijn actualiteit. 
Een van de andere aanbevelingen van het 
rapport luidde: 'christen-democratische poli
tiek is vanouds wervend voor een bredere 
kring dan het direct kerkelijke erf aileen. Min
der aan de kerk gebonden mensen kunnen 
door het concrete beleid en aansprekende 
politici weer voor beginselpolitiek worden 
gewonnen. De weg andersom kan hen on
voldoende aanspreken. Oat geldt 1n het bij
zonder ook voor veel jongeren'. 
De verkiezingsuitslag heeft een grote maat
schappelijke verantwoordelijkheid op de 
schouders van het CDA gelegd. Om een 
nieuw economisch fundament blijvend te 
doen zijn en nu gevolgd te Iaten worden 
door een sociaal-maatschappelijk beleid dat 
met name aandacht besteedt aan hen, die 
net niet van de economische opleving heb
ben geprofiteerd. De ontwikkelingen binnen 
het COA leiden tot de belangrijke verant
woordelijkheid om prioriteit te geven aan het 
profileren van de eigen politieke inspiratie, 
van de eigen appellerende dimensie van de 
christen-democratie, om aan te geven dat 
CDA en WO niet schouder aan schouder 
staan tegenover 'de oppositie', om aan te 
geven dat de COA-gedachten over de ver
zorgingsmaatschappij meer zijn dan aileen 
een bezuinigingsrechtvaard1ging, aan te ge
ven dat het CDA zijn politiek wil normeren 
vanuit zijn uitgangspunten. Als COJA zullen 
we ons jaarthema 1987 zelfs geheel wijden 
aan de maatschappelijke en polit1eke rol van 
de christen-dernocratie op middellange ter
mijn. Zowel bezien vanu1t het politieke krach
tenveld en haar positie daarin als vanuit een 
aantal maatschappelijke verschijnselen die 
fundamentele gevolgen voor de samenle
ving als geheel kunnen hebben, zoals de 
technologische innovatie, de armoedebe
strijding en de vrijetijdsbesteding. We kiezen 
dit thema, om daarmee invulling te geven 
aan politiek-inhoudellijke en ideologische 
discussie en vorming, gericht op zoveel 
nieuwe en jonge mensen die zich aangetrok
ken voelen tot het CDJA. Maar ook kiezen 
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we dit thema, om daarmee het CDA te blij
ven prikkelen haar eigen principiele politieke 
benadering serieus te nemen, los van electo
rale overwegingen. 
Er breken wat dat betreft cruciale jaren aan 
voor de christen-democratie in Nederland. 
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Uitvoering geven aan de besluiten en aanbe
velingen van 'Appel en Weerklank' is een 
karwe1 dat nog lang niet afgemaakt is! 
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'Appel en Weerklank' 

Mr. JE Biesheuve/- Vermeijden (1949) is waamemend 
griffier bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. 
Zij is voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad Den Haag. 

'Meer vrouwen in bestuursorganen 
en op kandidatenlijsten' 

aanbeveling nr. 12 uit het CDA-rapport 'Appel 
en Weerklank' 

De redactie van Christen Oemocratische 
Verkenningen heeft mij gevraagd aandacht 
te willen besteden aan de vraag of de aan
bevelingen van 'Appel en Weerklank' heb
ben doorgewerkt in het beleid ten aanzien 
van vrouwen in het CD A. Het rapport 'Appel 
en Weerklank' stelt voorop dat vertegen
woordigers van het CDA in bestuursorganen 
en op de kandidatenlijsten kundig en begin
selvast moeten zijn. Speciaal geldt dit voor 
kandidaten. Maar ook zouden meer vrou
wen op de l1jsten voor de Tweede Kamer-, 
Provinciale Staten- en Gemeenteraadsver
kiezingen geplaatst moeten worden. De 
vraag is: in hoeverre heeft het COA deze 
aanbevelingen overgenomen? Wat zou hier 
1n de komende jaren verbeterd kunnen wor
den? Moeten CDA en Vrouwenberaad beter 
op elkaar betrokken worden? 
In het onderstaande zal ik trachten een oor
deel te geven over deze vragen wat betreft 
het beleid van het COA-Vrouwenberaad en 
het CDA. 
Alvorens dat te doen lijkt het mij zinvol om 
eerst bovengenoemde aanbeveling uit het 
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GOA-rapport 'Appel en Weerklank', c.q. de 
Resolutie 'Appel en Weerklank' aangeno
men op de Partijraad in Hoogeveen d.d. 18 
en 19 mei 1984 en de doelstelling van het 
COA-Vrouwenberaad de revue te Iaten pas
seren. Oat is immers de basis van waaruit wiJ 
als Vrouwenberaad in Den Haag ons werk 
verrichten. 
Vervolgens zal ik aan de hand van enige 
voorbeelden uit de Kamerkring 's-Graven
hage een beeld trachten te schetsen hoe de 
onderhavige aanbeveling uit 'Appel en 
Weerklank' al of niet in de praktijk wordt 
toegepast In de laatste paragraaf zal ik ten
slotte lijnen proberen uit te zetten voor het 
beleid van het COA-Vrouwenberaad en het 
CDA naar de toekomst. 

1. Aanbeveling nr. 12 uit het rapport 'Ap-
pel en Weerklank' 

In hoofdstuk 3 'De leden van het COA' wordt 
onder punt 6 gesproken over het COA-Vrou
wenberaad onder het kopje: 'In het isole
ment ligt niet de kracht'. Opgemerkt wordt 
dat 'het COA-Vrouwenberaad is bedoeld om 
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het ( ... ) vrouwen gemakkelijker te maken om 
politiek actief te worden in het CDA'. Het 
Vrouwenberaad heeft een drempelverlagen
de functie. Volgens het rapport 'is op dit 
gebied nog veel aan activering en bewust
wording te doen'. Ook zegt het rapport dat 
'voor vrouwen ( ... ) meer plaats gemaakt 
dient te worden in het CDA'. Er is een rela
tieve achterstand. 'Het accent dient te liggen 
op de vorming en oefening van politieke 
vaardigheden in een relatief beschermde 
omgeving.' 
Deze uitspraken in het rapport 'Appel en 
Weerklank' hebben dezelfde intentie als en 
komen overeen met de doelstelling van het 
CDA-Vrouwenberaad. In het Standaard-reg
lement voor de plaatselijke afdeling van het 
CDA-Vrouwenberaad staat dat de doelstel
ling van het CDA-Vrouwenberaad is 'het be
vorderen van de politieke bewustwording bij 
vrouwen' en 'het bevorderen van de integra
tie van vrouwen in de partij' (art. 3a en 3b). 
Dit doel tracht het CDA-Vrouwenberaad te 
bereiken door: 'het ontwikkelen en stimule
ren van vormings- en emancipatieactiviteiten 
op plaatselijk niveau' en 'het voordragen van 
vrouwen voor functies binnen en buiten de 
partij en in de politieke vertegenwoordigln
gen' (art. 4a en 4b). 

Het rapport 'Appel en Weerklank' merkt ver
volgens op dat meningsvorming bij catego
rale organisaties snel tot enge belangenbe
hartiging tendeert. En niets is slechter dan 
belangen te stellen boven beginselen. Bo
vendien verschaft men aldus het CDA een 
alibi om zich met deze belangenbehartiging 
minder bezig te houden: 'daar zorgt de vrou
wenorganisatie wei voor'. Het verdient der
halve geen aanbeveling dat deze organisatie 
zich ontwikkelt tot schaduwpartij. Aldus 'Ap
pel en Weerklank'. 
Ook bij deze uitspraken zien wij grote over
eenstemming met de doelstelling van het 
CDA-Vrouwenberaad. In het al eerder geci
teerde Standaardreglement staat vooraf
gaande aan de twee hierboven aangehaalde 
doelstellingen: 'Het CDA-Vrouwenberaad 
stelt zich tot doel, in nauwe samenwerking 

314 

en overleg met het Partijbestuur van het 
CDA ..... enz.' (eerste regel art. 3), en 'het 
leveren van een inbreng in het politiek beleid 
op basis van het politiek program van het 
CDA, waarbij de politieke verantwoordelijk
heid in aile gevallen ligt bij het bevoegde 
GOA-Program' (art. 3c). 

Het rapport 'Appel en Weerklank' spreekt 
ook uit dat terzake van de contributierege
ling onderzocht dient te worden hoe in de 

' Niets is slechter dan het 
stellen van belangen 
boven beginselen. ' 

organisatie van het Vrouwenberaad de fi
nanciele drempel voor toetreding tot het 
CDA zo laag mogelijk kan zijn. lk kom hier in 
de volgende paragraaf op terug. 

In hoofdstuk 6 komt het rapport 'Appel en 
Weerklank' tenslotte met de volgende aan
beveling: 'Het verdient aanbeveling dat het 
CDA vee I meer dan thans vrouwen opneemt 
in bestuursorganen en op kandidaten!ijsten. 
Het is van groot belang dat Vrouwenberaad 
( ... ) enerzijds en het CDA anderzijds weder
zijds op elkaar betrokken blijven. Van beide 
zijden mogen daartoe inspanningen worden 
gevergd'. 
Deze aanbeveling is als aanbeveling nr. 12 in 
de Resolutie 'Appel en Weerklank' aangeno
men op de Partijraad d.d. 18 en 19 mei 1984 
te Hoogeveen. 
Het belang van deze resolutie en met name 
van aanbeveling nr. 12 kan niet genoeg on
derstreept worden. Het betekent dat de hele 
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'Appel en Weerklank' 

partij zich achter deze resolutie dient te 
scharen. De inhoud van de resolutie moet 
een zorg zijn van ieder CDA-bestuur, van 
iedere CDA-afdeling. De last die tot dusverre 
bijna uitsluitend op de schouders van het 
Vrouwenberaad rustte, zou nu verder geza
menlijk gedragen dienen te worden. 
lk heb hierover mijn twijfels. Hieronder zal ik 
aangeven waarom. 

2. Doorwerking van de Resolutie 'Appel 
en Weerklank' in het CDA-Den Haag 

Allereerst enkele feiten. In mei 1983 waren ± 
75 van de in totaal 800 vrouwelijke CDA
Ieden in Den Haag tevens lid of belangstel
lende van het CDA-Vrouwenberaad. Oat is 
ruim 9% van aile vrouwelijke CDA-Ieden. Op 
dit moment is ruim 18% van aile Haagse 
vrouwelijke CDA-Ieden lid of belangstellende 
van het CDA-Vrouwenberaad. Een verdub
beling dus ten opzichte van 1983. 
Het opkomstpercentage van vrouwen bij ac
tiviteiten van het CDA-Vrouwenberaad ligt 
erg hoog. De gemiddelde opkomst op een 
ledenvergadering bijvoorbeeld bedraagt 
30% van het aantal !eden van het Vrouwen
beraad. Het opkomstpercentage van vrou
wen bij bijeenkomsten van het CDA-Den 
Haag ligt aanmerkelijk lager. Zeer laag is het 
opkomstpercentage van vrouwen bij bijeen
komsten van de CDA-wijkafdelingen in Den 
Haag. Voor aile CDA-bijeenkomsten 1n Den 
Haag geldt bovendien dat de daarbij aanwe
zige vrouwen bijna uitsluitend !eden en/of 
sympathisanten van het Vrouwenberaad 
ziJn. 
Geconcludeerd kan dus worden dat ten eer
ste ongeveer 82% van de vrouwelijke CDA
Ieden in Den Haag zelden of nooit een CDA
bijeenkomst bezoekt en dat de mate waarin 
de overblijvende 18% zich bij het CDA be
trokken voelt varieert van zeer sterk tot zeer 
zwak of zelfs helemaal niet. 
In de tweede plaats kan geconcludeerd wor
den dat de noodzaak om met een 'drempel
verlaging' te werken om zodoende meer 
vrouwen in het politieke gebeuren te betrek
ken, in Den Haag zeer duidelijk aanwezig is. 
De vraaq is nu: wat doet het CDA-Vrouwen-
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beraad c.q. het CDA-Den Haag hieraan? En 
dan gaat het bij de beantwoording van deze 
vraag om de hierboven reeds vermelde 
punten: 
- het bevorderen van politieke bewustwor

ding bij vrouwen, 
- meer vrouwen in bestuursorganen, 

meer vrouwen op kandidatenlijsten en 
- het leveren van een inbreng in het poli

tieke beleid. 

Het bevorderen van politieke bewustwor
ding bij vrouwen 
Uitgangspunt voor het CDA-Vrouwenberaad 
bij de verwezenlijking van deze doelstelling is 
de politiek. Het onderwerp van de vergade
ring, de werkgroep, de studiedag of de ex
cursie dient rechtstreeks te maken te heb
ben met de politiek. Het onderwerp moet 
bovendien zo actueel mogelijk zijn en het 
moet de leden van het Vrouwenberaad sterk 
aanspreken. Met deze ingredienten sla je als 
Vrouwenberaad twee vliegen in een klap. 
Enerzijds trek je door de actualiteit van het 
onderwerp ook vrouwen aan die (nog) geen 
lid zijn van het Vrouwenberaad maar die wei 
over dat onderwerp willen meedenken en 
meepraten. Anderz1jds is de mate van actua
liteit van het onderwerp van groot belang 
voor het vasthouden van diegenen die al lid 
of sympathisant van het Vrouwenberaad 
zijn. Tenslotte is tot nu toe in de praktijk 
steeds weer gebleken dat als het onderwerp 
erg actueel is het voor veel vrouwen veel 
gemakkelijker is om zich hierover uit te Iaten. 
Met andere woorden, de mate waarin men 
binnen het Vrouwenberaad politiek bedrijft 
wordt grotendeels bepaald door de actuali
teitswaarde van het gekozen onderwerp. 
Grotendeels, maar er is nog een belangrijke 
factor. Die houdt verband met het vasthou
den van diegenen die al lid of sympathisant 
van het Vrouwenberaad zijn. Oat betekent 
dat het programma niet aileen actueel moet 
zijn maar ook moet tegemoet komen aan 
persoonlijke verlangens van de leden/sym
pathisanten bijv. wat betreft het tijdstip 
waarop een bijeenkomst besproken is hetzij 
door middel van een discussiegroep hetzij 
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door middel van een cursus. Houdt een 
Vrouwenberaad geen rekening met deze 
wensen dat IS de kans groot dat men het na 
een of twee bijeenkomsten wei voor gezien 
houdt en zich al u1t de politiek terugtrekt 
voordat men de stap naar het CDA heeft 
gemaakt. Oat is dweilen met de kraan open. 
In de praktijk van het COA-Vrouwenberaad 
komt het voorgaande erop neer dat per jaar 
twee algemene ledenvergaderingen plaats
vinden en een jaarvergadering, dat een a 
twee excursies worden georganiseerd, een 
cursus en een a twee gespreksgroepen 
worden geentameerd en ook de gezelligheid 
in de vorm van een Nieuwjaarsbijeenkomst 
aan bod komt. De plaats van bijeenkomst is 
altljd dezelfde - behalve uiteraard in het 
geval van een excursie - maar wat betreft 
het tijdstip, het al of niet openbare karakter 
van de bijeenkomst en de vraag welke (ka
der-) groep binnen en buiten ons ledenbe
stand wordt uitgenodigd, vindt de nodige 
variat1e plaats. 
Het rapport 'Appel en Weerklank' spreekt 
over 'inspanningen van beide zijden'. ln
spanningen van de kant van het CDA-Vrou
wenberaad en van de kant van het COA 
Met andere woorden: ook van het CDA-Den 
Haag mogen inspanningen verwacht wor
den ter bevordering van de politieke bewust
wording bij vrouwen. Wat doet het CDA-Den 
Haag op dit gebied? 

Het antwoord is: onvoldoende. Aileen op 
financieel gebied - niet onbelangrijk - komt 
de COA-kring Den Haag ons tegemoet. 
Voornamelijk dankzij deze bijdrage is het 
Vrouwenberaad 1n Den Haag 1n staat het 
hierboven reeds geschetste programma te 
realiseren en is de financiele drempel voor 
toetreding tot het Vrouwenberaad c.q. het 
COA erg laag. 
In de periode 1983 - 1986 is door de COA
Kring Den Haag slechts eenmaal een basis
cursus politiek georganiseerd voor pas be
noemde bestuursleden. Dit is toch wei erg 
weinig gez1en de hierboven geschetste grote 
achterstand van vrouwen ten opzichte van 
mannen in het CDA-Den Haag. Het is een 
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typerend voorbeeld van de in het rapport 
'Appel en Weerklank' gevreesde houding 
binnen het COA in de trant van 'daar zorgt 
het Vrouwenberaad wei voor'. 
Voor de CDA-Kring Den Haag is ook nog 
veel te doen op dit gebied. Niet aileen het 
geven van (kader-)cursussen die enerzijds 
een ondersteuning kunnen zijn van datgene 
dat op dit gebied al door het Vrouwenbe
raad wordt gedaan en anderzijds een essen
tiele voorwaarde zijn voor de verdere training 
van toekornstige bestuurders en kandidaten 
voor vertegenwoordigende functies, maar 
ook het onderhouden van een goede com
municatie over en weer tussen het Vrouwen
beraad en het CDA-Den Haag over weder
zijdse activite1ten moet een stevige irnpuls 
krijgen. Oat is de strekking van aanbeveling 
nr. 12 in het rapport 'Appel en Weerklank'! 

Meer vrouwen in bestuursorganen 
De COA-Knng Den Haag die zowel Kamer
kring als Gerneentelijke afdeling met ver
schillende wijken (9) is, heeft sinds septem
ber 1984 een eigen reglement. Oat regle
ment IS een soort optelsom van de stan
daardreglementen voor de Kamerkringen en 
de Gemeentelijke afdelingen met verschillen
de wijken. Niet zonder veel strijd en comma
tie is in dit nieuwe reglement de regel opge
nomen dat deel uitmaken van het bestuur: 
'twee leden, gekozen door de algemene le
denvergadering, namens het Vrouwenbe
raad binnen het werkgeb1ed van het Kring
verband, op overigens niet bindende voor
dracht van het bestuur, gehoord en in 
overleg met het Vrouwenberaad' (art. 12, 
eerste lid onder c). 
En met betrekking tot de samenstelling van 
het dagelijks bestuur vermeldt het regle
ment: 'Een van de bestuursleden, als be
doeld in art1kel 12 lid 1 sub c, van dit regle
ment, wordt door de algemene ledenverga
dering aangewezen als l1d van het dageliJks 
bestuur' (art 14 eerste lid, tweede z1n). 
De argumentatie van diegenen die meenden 
dat het Vrouwenberaad genoegen zou moe
ten nemen met een zetel in het algemeen 
bestuur berustte onder meer op de volgen-
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de afwegingen: 
- het aantal leden van het Vrouwenberaad 

vergeleken met de gemiddelde grootte 
van de verschillende wijken binnen de 
CDA-Kring Den Haag, rechtvaardigt geen 
twee zetels maar een; 

- het is juist de bedoeling dat vrouwen via 
de wijken voor het algemeen bestuur ge
kandideerd worden; kandidaatstelling via 
het Vrouwenberaad geeft immers aan de 
vrouwen een 'dubbel stemrecht'; 

- het Vrouwenberaad heeft een adviseren
de functie en dat houdt in dat ook de 
bestuurfunctie aileen maar adviserend 
kan zijn; 

- het Vrouwenberaad kan geen capabele 
vrouwen voor het algemeen bestuur kan
didaat stellen, 

Het voert te ver om in het bestek van dit 
artikel uiteen te zetten met welke argumen
ten het Vrouwenberaad uiteindelijk het pleit 
in dezen heeft gewonnen, lk volsta met de 
opmerking dat het gezonde verstand - me
de of dankzij het rapport 'Appel en Weer
klank'?- heeft gezegevierd, 
Bij de eerste bestuursverkiezing volgens het 
n1euwe reglement in oktober 1984 bleek dat 
slechts een vrouw rechtstreeks via haar wijk 
in het nieuwe Kringbestuur was gekozen, 
lnmiddels zijn nog twee vrouwen via hun wijk 
in het Kringbestuur gekozen zodat het 
Kringbestuur dat uit 25 leden bestaat mo
menteel inclusief de twee vrouwen die afge
vaardigd zijn namens het Vrouwenberaad 5 
vrouwen telt Een geweldig grote achter
standl 

In de negen wijkbesturen was en is de situa
tie niet veel beter, Weliswaar z1t in elk wijk
bestuur minimaal een vrouw, maar een ver
houding mannen/vrouwen van 8 op 1 of 7 
op 2 is geen uitzondering, Toch heeft het 
Vrouwenberaad in Den Haag voor de oplos
sing van dit probleem een andere weg inge
slagen dan in het geval van het Kringbe
stuur, Het Vrouwenberaad heeft niet con
form het geldende standaardreglement naar 
elk wijkbestuur een vrouw afgevaardigd, 
maar heeft een vrouw die reeds lid was van 
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een bepaald wijkbestuur en ook als zodanig 
door haar wijk gekozen was, gevraagd om 
als contactvrouw tussen dat wijkbestuur en 
het Vrouwenberaad te gaan fungeren, Het 
hoofdmotief voor deze opzet is dat bij de 
wijkbesturen het door 'Appel en Weerklank' 
gesignaleerde gevaar van afschuiven van 
het probleem naar het Vrouwenberaad erg 
groot is, Bovendien wordt zodoende voor
komen dat te veel capabele vrouwen wor
den 'weggezogen' naar wijkbesturen en 
derhalve niet meer voorgedragen kunnen 
worden voor andere functies, De wijkbestu
ren worden als het ware met hun neus op 
het tekort aan vrouwen in hun bestuur ge
drukt en zullen dus zeit aan het werk moeten 
om dit probleem op te lossen, Tot nu toe 
werkt het systeem van contactvrouwen in de 
wijken goed, Het begin is er, maar het moet 
nog uitgroeien tot een hechte band, 

Meer vrouwen op kandidatenlijsten 
Van groot belang is wat dit onderdeel betreft 
de notitie van het CDA-Kringbestuur d,d, 26 
augustus 1985 die als leidraad gefungeerd 
heeft bij de kandidaatstelling voor de ge
meenteraadsverkiezing op 19 maart jJ In 
deze notitie staat onder meer bij de criteria 
voor de samenstelling van de fractie: 'De 
fractie heeft een goede reputatie voor wat 
betreft de verdeling tussen mannen en vrou
wen, De huidige verhouding tussen mannen 
en vrouwen ware op zijn minst te handha
ven' (punt 3a), en: 'Bij een fractie van 10 
leden wordt de vernieuwing en cont1nu'1teit 
gediend bij het beschikbaar stellen van 3 a 4 
verkiesbare plaatsen aan niet-zittende kan
didaten', 

Op 19 maart jJ hebben de gemeenteraads
verkiezlngen plaats gevonden, Tot die tijd 
werden 4 van de 10 CDA-zetels in de Haag
se gemeenteraad bezet door vrouwen, Se
dertdien telt de Haagse CDA-fractie nog 
slechts 3 vrouwen, hoewel er geen zetelver
lies of -winst is geweest 
Reeds bij de kandidaatstelling voor deze 
verkiezing is gebleken dat het niet mogelijk 
was om voldoende gekwalificeerde vrouwen 
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naar voren te schuiven. Een vrauw aileen 
maar kandidaat stellen omdat ze een vrouw 
is, heeft geen enkele zin en werkt zelfs ave
rechts naar beide kanten, zowel naar de kant 
van de gekandideerde vrauw als naar de 
kant van het Vrouwenberaad dat haar ge
kandideerd heeft. De gekandideerde vrouw 
zal het immers, omdat ze onvoldoende is 
toegerust voor de functie, niet redden, gaat 
onderui~ en wordt - hoogstwaarschijnlijk -
vervangen door een man. Het Vrouwenbe
raad krijgt vervolgens de zwarte piet toege
speeld. 
Een eerste vereiste is dus dat de vrauw de 
voor een vertegenwoordigende functie ver
eiste capaciteiten heeft. Een tweede vereiste 
is dat er voldoende gekwalificeerde vrauwen 
voorhanden zijn. Hoe grater het aanbod, hoe 
grater de variatie en hoe grater de kans op 
een evenwichtige verdeling tussen mannen 
en vrauwen. 
De conclusie is dan ook dat hoewel in Den 
Haag de intentie om tot een evenwichtiqe 

' Een vrouw aileen maar 
kandidaat stellen omdat 
ze vrouw is werkt 
averechts. ' 

verdel1ng tussen mannen en vrouwen op 
kandidatenlijsten te komen aanwezig is, de 
kansen op realisatie van deze doelstelling 
gering zijn vanwege het nog steeds grate 
tekort aan voldoende gekwalificeerde 
vrouwen. 

Het leveren van een inbreng in het politieke 
beleid 
'Geen enge belangenbehartiging' zegt het 
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rapport 'Appel en Weerklank'. Nu, dat ge
vaar is bij het Vrouwenberaad in Den Haag, 
gezien de ook binnen het Vrouwenberaad -
gelukkig maar - bestaande verschillende 
meningen, niet zo graot. Het probleem 
schuilt veel meer in de relatie tussen het 
Vrauwenberaad en het CDA Er is weinig 
overleg en coordinatie tussen het Vrouwen
beraad en het CDA Enerzijds zou het moge
lijk moeten zijn dat als binnen het Vrouwen
beraad over een bepaald onderwerp 
gesproken is, dit ook binnen het CDA-Den 
Haag aan de orde gesteld wordt. Anderzijds 
zou het een goede zaak zijn als het Vrau
wenberaad voordat een bepaald onderwerp 
in de CDA-Kring Den Haag aan de orde 
komt, in de gelegenheid wordt gesteld hier
over intern van gedachten te wisselen en/of 
in de gelegenheid wordt gesteld vrouwen af 
te vaardigen om deel te nemen aan de dis
cussie hieraver. 

3. Aanbevelingen voor toekomstig beleid 
In de voorafgaande paragraaf heb ik uiteen
gezet wat het Vrouwenberaad in Den Haag 
doet ter verwezenlijking van aanbeveling nr. 
12 uit het rapport 'Appel en Weerklank'. Ook 
heb ik uiteengezet wat het CDA-Den Haag 
op dit gebied doet. In Den Haag is het ideale 
plaatje nog lang niet bereikt. Ter ondersteu
ning op de nog lange weg die wij - CDA
Vrouwenberaad en CDA-Den Haag - nog te 
gaan hebben, wil ik dit artikel besluiten met 
een aantal stellingen. 

1 , Vergrating van het ledenbestand van het 
Vrouwenberaad is een eerste vereiste om 
rneer vrouwen bij de politiek te be
trekken. 

2. Een enkele kwalitatief goede kandidaat 
loopt te veel risico om af t8 branden. 

3. Er rnoeten zoveel goede kandidaten zijn, 
dat men er niet om heen kan; het is 
derhalve zowel een vraagstuk van kwali
teit als van kwantiteit. 

4. Verbetering van de kwaliteit van de kan-
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did.aten is een taak van het Vrouwenbe
raad en het CDA gezamenlijk. 

5. Bij het zoeken naar geschikte kandidaten 
mag het CDA geen afschuifsysteem naar 
het Vrouwenberaad toepassen; het CDA 
moet oak zelf op zoek gaan naar ge
schikte kandidaten. 

6. Enkel en aileen een mentaliteitsverande
ring binnen het CDA brengt nag niet 
meer vrouwen binnen het CDA; niet al-
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leen de verpakking maar oak de inhoud 
moet stroken met 'Appel en Weerklank'. 

7. Een bloeiende roos in de woestijn moet je 
niet afplukken, maar water geven want 
dan kun je er nag lang van genieten. 
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Mr. Sj. H. Scheenstra (1933) is burgemeester van 
Oegstgeest. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging van 
christen-democratische gemeente- en 
provinciebestuurders. 

Consensus is geboden 
Tien bestuurlijke kanttekeningen 

Mijn antwoord op de kritische vraag van de 
redactie naar het effect van het rapport 'Ap
pel en Weerklank' - en dan speciaal gezien 
vanuit de optiek van de CDA-bestuurder -
geef ik in de volgende tien kanttekeningen. 

1. Duizend ankers 
Het is toch opmerkelijk dat het partijbestuur 
reeds op 12 november 1982 de werkgroep 
'Interne Partij Organisatie' 1nstelt, die het on
derhavige rapport heeft gewrocht, nadat pas 
op 11 oktober 1980 het CDA plechtig was 
geconstitueerd. Kennelijk bestond daartoe 
een dringende reden. Toch was het CDA 
niet tot stand gekomen zonder zware fu
sieprotocollen en ijzersterke statutaire re
gels. Kortom: de partij lag aan duizend an
kers! Oat was en is in zekere zin de crux van 
de partij. De reden daarvan is niet ver te 
zoeken. Het CDA (als politieke beweging) is 
namelijk geen spontane schepping maar 
een maaksel. De lange slepende weg naar 
de fusie toe bracht met het CDA niet iets 
wezenlijk nieuws, maar een instituut, veran
kerd in notariele akten en protocollen. Maar 
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wat ontbrak was een 'unite de doctrine'. 
Weliswaar kende de partij het rapport 
'Grondslag en politiek handelen', doch de 
politieke overtuiging - die in dat rapport 
wordt beschreven tJ.Is de verbinding tussen 
de grondslag en het politieke handelen -
was niet alom in de partij manifest. Die con
statering gold in 1980 zonder meer als juist 
en in 1982 was er niet minder reden zich 
daarover zorgen te maken. Vandaar derhal
ve het initiat1ef van het partijbestuur om o.m. 
de werkgroep IPO aan het werk te zetten. 
De vraag is nu of wij na het rapport 'Appel en 
Weerklank' en de aanvaarding van de daar
bijbehorende conclusies en aanbevelingen 
door de Partijraad in Hoogeveen (rnei 1984) 
van een merkbaar verbeterde s1tuatie kun
nen spreken. Die vraag kan ik tot mijn spijt 
n1et met louter enthousiasme beant
woorden. 

2. Consensus 
lk noemde hiervoor het begrip 'unite de doc
trine', waaronder ik versta een algemeen 
gedragen en ervaren consensus door de 
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aanhangers van een beweging terzake van 
hun leidend beginsel. Voor het floreren van 
het CDA moet er onder de !eden van de 
partij een consensus bestaan met betrek
king tot de plaats en de taak van de overheid 
in de samenleving. Zo'n CDA-visie op de 
overheid zal ook iets zeggen over de positie 
van de (verenigingen van) burgers jegens 
hun overheid. Die consensus moet bestaan 
in de voile breedte van de partij (tussen de 
!eden onderling), maar moet evenzeer te vin
den zijn in de verticale lijnen van de partij: in 
de hierarchische partijstructuur bij het ma
ken van programs en het voeren van beleid. 
Geen politieke partij kan het stellen zonder 
een leidend beginsel. Het is echter mijn 
overtuiging dat men in schier aile andere 
partijen eerder tot een consensus komt dan 
in het CDA. Enerzijds komt dat door de 
eenvoud en eenduidigheid van het uitgangs
punt van de andere partijen (socialisme, libe
ralisme, pacifisme), anderzijds kent het CDA 
een conglomeraat van stromingen in zijn 
midden. 
In Nederland kent elke grondsoort zijn lands
aard, zijn cultuur en zijn daarb1j passende 
religiositeit. Die bonte verscheidenheid 
weerspiegelt zich in het CDA. Daar zijn uiter
aard de oorsprongen van het CDA debet 
aan. Maar bijgevolg is van een inspirerende 
consensus over de voile breedte van het 
CDA-functioneren geen sprake. Eerder is er 
een consensus in het negatieve: een antl
socialistenstemming. 
De conclusie lijkt mij daarom gewettigd dat 
geen 'unite de doctrine' tot het CDA heeft 
geleid - zoals in de rede ligt - doch dat het 
CDA (als JOnge politieke beweging) nog op 
weg is naar die essentiele consensus. 

3. Folkloristisch schouwspel 
De vorige kanttekening zette ik om tenmin
ste drie redenen op papier. Allereerst lag 
naar mijn mening in de noodzaak tot con
sensus de drijfveer besloten om tot het rap
port 'Appel en Weerklank' te komen. Herle
zing van het rapport bevestigt mijn idee waar 
een gebrek aan samenbindende opvattin
gen in de partii als een probleem voor het 

Chnsten Democr3tische Verkenn1ngen 7-8/86 

CDA wordt gesignaleerd. Teksten die ik nu 
daarover in het rapport lees, liegen er niet 
om en zijn niet vleiend: 'gebrek aan onderlin
ge verbondenheid' en 'op het niveau van de 
politieke overtuiging vormt de partij geen 
eenheid'. Dit is de diagnose van de rappor
teurs. Hoe zou zomer '86 hun diagnose 
luiden? lk vrees nog niet gunstiger. 
Als ik in dit verband slechts een uit het CDA
Ieven gegrepen illustratie mag geven: de 
jongste kandidaatstelling voor !eden van de 

' De jongste kandidaatstelling 
voor de Tweede Kamer was 
een folkloristisch 
schouwspel. ' 

Tweede Kamer was meer een folkloristisch 
schouwspel van achtergrond en achterban, 
dan dat antwoord werd gegeven op de 
vraag: welke mensen hebben kwalitatief de 
beste papieren? 
In de tweede plaats vraag ik bijzondere aan
dacht voor het samenbindende cement van 
de consensus, omdat men in de partij c.q. 
het partijbestuur ten onrechte te hoogge
stemde verwachtingen van de effecten van 
rapporten kan hebben. Evenmin als de tota
le samenleving is een politieke partij (als 
onderdeel daarvan) maakbaar door rappor
ten. Zo min als de fusie-protocollen het ce
ment van een dynamische partij kunnen zijn, 
zo min bieden rapporten de uitkomst: zij 
leggen de feilen bloot en geven in hoofdzaak 
theoretisch een weg tot herstel aan. Want 
behalve enige organisatorische en statutaire 
maatregelen, hangt het optimale functione
ren van de partij toch in bijzondere mate af 
van de inzet en de intentie van de 'dragers' 
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van de partij. Je kneedt noch modelleert het 
CDA als ideale partij met gedetailleerde no
tariele stukken. Van die kant moeten we het 
heil niet verwachten. lk ben van overtuiging 
dat een mensen overstijgende spiritualiteit 
meer levenssappen aan de partij toebrengt. 
Een spiritualiteit, die ten aanzien van het 
CDA, vanzelfsprekend haar voedingsbodem 
in het Evangelie vindt. Naar mijn opvatting 
zijn we hier bij de kern en de permanente 
uitdaging voor het CDA Het is een vraag van 
to be or not to be. Het CDA wil immers in de 
politiek uitdrukking geven aan de oproep 
van het Evangelie. En bij de toepassing 
daarvan hebben we het kwartet van kernbe
grippen als toetsingskader. Oat zijn perma
nente ankers waaraan de partij met al haar 
representanten ligt. Werken die ankers? Zijn 
die kernbegrippen gemeengoed? Kazen die 
dik 3 miljoen kiezers op 21 mei jJ voor het 
CDA vanwege de ten toon gespreide spiritu
aliteit of vanwege het gepresenteerde no
nonsense-beleid? Men koos - denk ik -
meer voor Lubbers en zijn beleid dan voor 
het CDA met zijn grondslag. Voor het verga
ren en versterken van positie is die fantasti
sche uitslag uitmuntend voor het CDA Het 
gevaar ligt echter wei op de loer. Deze posi
tie van macht kan ons bedreigen. De verlei
dlng kan toesluipen, dat wij terwllle van de 
gevestigde macht zouden willen toegeven 
op ons prindpiele uitgangspunt. Het mag 
nooit zo worden, dat de heren van klein 
rechts het CDA de spiegel van christelijk 
gefnspireerde politiek gaan voorhouden. 
Hoewel het in de politiek niet zonder macht 
kan, zal voor het CDA de eerste vraag niet 
zijn: hoe word ik grater? maar: hoe word ik 
beter (dan de andere partijen)? 
En de derde reden waarom ik over het we
zenlijk-samenbindende schreef ligt in de po
sitie van de CDA-bestuurdersvereniging bin
nen het CDA lk zal daar de volgende kantte
kening aan wijden. 

4. Mede-overheden 
Evangelisch ge1nspireerde politiek is van
daag-de-dag in Raden en Staten mogelijk 
en noodzakelijk. In een verstatelijkte, verbu-
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reaucratiseerde samenleving, d1e bol staat 
van regelgeving, leeft men niet samen, is 
men geen maat van elkaar, is de burger 
eenzaam en wordt het individu gekroond. 
Wat ziet de burger van de overheid? Hij ziet 
en hoort de spelers en de regisseurs op het 
Binnenhof en in 'Den Haag vandaag'. Op 
gezette tijden kr1jgt hij een blauwe envelop 
uit Apeldoorn. 
Maar dat is de overhe'1d toch niet? De over
heid, die land en volk ten goede moet bestu
ren is een complex van mede-overheden. 
Het Rijk gedraagt zich als een super-over
heid, maakt wetten, stuurt missives en deelt 
lakens uit naar gemeenten en provincies 
alsof het Rijksfilialen zijn. Oat is een schro
melijke misvatting! Lokale bestuurders zijn 
geen filiaalhouders, maar bestuurders van 
openbare lichamen met authentieke 
rechten. 

Wordt die opvatting binnen het CDA alge
meen erkend? Helaas nog niet. lk sta niet 
aileen als ik er melding van maak, dat het 
CDA in zijn jonge bestaan nog geen princi
piele bezinning aan de orde heeft gehad 
over de positie en de functie van gemeenten 
en provincies. Bij de gemeente ontmoet de 
burger primair zijn overheid als het om zijn 
welzijn gaat, zijn huis, zijn veiligheid, zijn 
sportvoorziening of zijn bijstand. Wat meer 
op afstand komt hij de provincie tegen bij 
milieu-, ruimtelijk of ouderenbeleid. Mede
overheden noemen we dat. Elkaars comple
ment 
Daarover zou ik nu graag een consensus 
zien opbloeien. Het begrip en de weten
schap dat het besturen van gemeenten en 
provincies geen minder soort besturen is 
dan het werk van de Staten-Generaal. Als 
wij ons samen verantwoordelijk achten voor 
het bestuur van dit land dan omvat dat ook 
714 gemeenten en 12 prov·lncies. En wan
neer de CDA-bestuurdersvereniging opkomt 
- hetzij in het Partijbestuur, hetzij in de Partij
raad - voor de belangen van die mede
overheden dan zijn dat op voorhand te res
pecteren belangen en gaat het niet om be
nepen groepsbelangen. Dan mag van geen 
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zijde de suggestie worden opgeroepen alsof 
op zo'n moment een soort maffia achter de 
microfoon staat. 

Het CDA is een pluriforme partij; juist ook 
dank zij de duizenden vertegenwoordigers in 
Raden en Staten. Juist aan die basis is het 
CDA ontstaan. Aan de basis vormden de 
talrijke CDA'ers in hun prille fracties destijds 
samen het vl1egw1el om hun nieuwe partij te 
vormen. Tezeer ging de aandacht van het 
CDA tot heden uit naar (inter)nationale 
vraagstukken. Wezenlijke belangstelling 
voor gemeenten en provincies kwam spora
disch aan den dag. Met het oog op een 
adequate christen-democratische politiek in 
Raden en Staten is de totale partij voluit 
verantwoordelijk. Oat verantwoordelijkheids
besef moet blijken in een consensus langs 
de verticale lijnen, waarop ik eerder doelde. 

5. De eerste selectie 
Het is de eerste verantwoordelijkheid van de 
partij dat in Raden en Staten namens het 
CDA kwaliteit aantreedt. Onze vertegen
woordigers mogen daar n1et zonder kennis 
aan de bak komen. En ze moeten kunde 
hebben om die kennis te benutten. Want 
lokaal en provinciaal bestuur 1s allang het 
niveau van vrijetijdsbesteding voorbij. De 
CDA-bestuurdersverenig1ng en de stichting 
Kader- en Vormingswerk willen en kunnen 
behulpzaam zijn b1j het vormen van de geko
zenen en daarmee het profileren van het 
CDA. Maar nogmaals: de eerste selectie is 
een zaak van de partij. Heeft het rapport 
daartoe reeds vruchten afgeworpen? Het 
antwoord IS niet exact te geven. lk denk dat 
wat de samenstelling van de gemeentera
den betreft de doelstelling dit jaar nog niet 
over de hele linie bereikt is. Weliswaar zijn 
vrouwen en jongeren kandidaat gesteld en 
verkozen, doch opzienbarend was dat niet. 

Trouwens, welke mutaties zouden ook zon
der het rapport tot stand zijn gekomen? Op 
evenzovele plaatsen bleef men de oude 
Adam trouw door dorpen en groepen met 
kandidaten te begunstigen. 
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6. Beginselvaste kandidaten 
De bezetting van raads- en statenzetels is -
zoals gezegd - een zorg voor de partij en 
haar afdel1ngen. In dit verband is conclusie 
14 van belang, welke o.m. inhoudt dat de 
partij zich met kracht dient te gaan bezig 
houden met het werven van nieuwe, kundige 
en beginselvaste kandidaten. Afgezien van 
het feit dat in het oog lopende, kundige 
kandidaten vanwege financiele consequen
ties of andere moverende redenen menen te 
moeten afzien van een kandidatuur, IS de 
keuze in de regel beperkt tot een kleine 
groep (in Oegstgeest bijv. moest de helft van 
het bestuur zich afzijdig houden omdat men 
gelnteresseerd was in een van de 17 plaat
sen op de lijst). Daarbij is de training pure 
noodzaak. Liefst zou ik training v66raf be
pleiten. Maar in de lijn met het rapport acht ik 
het volgen van cursussen door raads- en 
statenleden aan een CDA-kaderschool zon
der meer een must. lk ben van mening dat 
deze gekozen bestuurders zich moeten ver
plichten in hun eerste periode minstens een 
meerdaagse cursus in bedoeld CDA-ver
band te volgen. Het is van een zodanig 
politiek belang dat men zich het elementaire 
handwerk eigen maakt, dat bij nalaten van 
deze morele plicht een volgende kanditatuur 
niet in het vooruitzicht kan worden gesteld. 
Helaas moet worden gezegd dat de bood
schap van deze conclusie uit het rapport biJ 
gelegenheid van de jongste verkiezingen 
nog niet heeft gAwerkt. Het komt er dus voor 
de partij op aan aan de basis potentiele 
raads- en statenleden te werven, die vervol
gens de vere1ste vorming wordt geboden. 

7. Uitwisseling 
In een volgende conclusie staat dat het 
vooral aankomt op de gez1ndheid van de 
betrokkenen om gezamenlijk verantwoorde
lijkheid te dragen voor visie en beleid van het 
CDA. Hier komt de consensus om de hoek, 
waarvoor ik al de aandacht vroeg. In dezen 
heeft de CDA-bestuurdersvereniging de 
taak van het CDA overgenomen. In aile pro
vine~es komen de leden van de vereniging 
reqelmatiq bij elkaar. In grotere provincies 
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bestaan ook nog diverse regio-contacten. In 
al die bljeenkomsten wordt informatie uitge
wisseld en wordt een aanzet gegeven tot 
een 'unite de doctrine'. 
Een belangrijk initiatief in dit kader noem ik 
de Statendag in Utrecht in 1 985. Graag gaf 
de CDA-bestuurdersvereniging steun en fi
nanciele bijstand voor dit Utrechtse idee om 
aile CDA-statenleden bij elkaar te brengen. 
Deze ontmoeting met u1twisseling van erva
nngen en ideeen was een groot succes. 

' De Bestuurdersvereniging 
heeft de taak van het CDA 
overgenomen te werken 
aan een 'unite de doctrine' 
van CDA-bestuurders. ' 

Wederom met steun van de CDA-bestuur
dersvereniging vond op 27 JUni j.l. reeds de 
tweede Statendag plaats in het gerenom
meerde Gouvernementsgebouw te Maas
tricht. Op z6'n plaats is het succes bij voor
baat verzekerd. Er kan nu van een tradit1e 
worden gesproken. Evenzeer dat het CDA
bestuur- hoewel uitgenodigd- niet aanwe
zig was. 

8. Contact tussen bestuursniveaus 
De CDA-bestuurdersvereniging - volgende 
conclusie - kan een belangrijke rol spelen in 
het overleg tussen CDA-politici op verschil
lende bestuursniveaus. Regelmatig vervult 
de veren1ging deze 1ntermediaire rol reeds. 
Speciaal Kamerleden draagt zij met behulp 
van werkgroepen materiaal aan dat het in
zicht in de werking en de (soms netelige) 
positie van de mede-overheden kan verhel
deren. Het valt daarbij echter te betreuren 
dat een verworven inzicht door de Kamerle-
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den zo nu en dan ondergeschikt moet wor
den gemaakt aan de inhoud van het regeer
akkoord, waartoe de fractie zich heeft ver
bonden. lndien er van contact tussen CDA
politici op verschillende niveaus sprake is, zo 
bestond dit reeds v66r het rapport en is dit 
met name door de bestuurdersvereniging 
geentameerd. 

9. Verantwoording 
De laatste conclusie bij het vierde hoofdstuk 
doelt op de periodieke verantwoording over 
het gevoerde beleid aan de respectievelljke 
besturen. Een goede zaak. Naar mijn me
ning is deze aanwijzing in de praktijk nog niet 
uit de verf gekomen. Het is nog lang niet 
algemeen regel. Waar het gebeurt maken de 
fracties zich er soms met een Jantje van 
Leiden vanaf, terwijl anderzijds de leden van 
de afdeling niet echt doorvragen, zodat het 
zelden tot een fundamentele discussie komt. 
T och blljft het nodig voor fractie en bestuur 
om permanent in contact en discussie te 
staan. Een over en weer krit1sch volgen is 
geboden terwille van een duidelijke CDA
politiek op basis van geaccordeerd pro
gram. Wat de bedoelde verantwoording be
treft zou de partij dus nog meer van zich 
moeten Iaten horen. 

10. Aanbevelingen 
Aan het slot van het vierde hoofdstuk van 
het rapport lees ik in een tussenkopje: frac
ties zijn gezichtsbepalend. Daar ben ik het 
roerend mee eens en ik betoogde het al met 
zoveel woorden. Tevens lees ik daar dat 
'Den Haag' zich doorgaans afstandelijk en 
centraal opstelt. Mijn bijdrage wil oproepen 
de in het rapport bepleite decentralisering en 
deregulering - juist ook binnen de partijl -
metterdaad ter hand te nemen. Zeker waar 
raads- en statenfracties in den Iande voor 
het CDA zo zeer beeldbepalend zijn, wil ik ter 
afronding drie ideeen ter overweging mee
geven: 
1 . Laat de partij zich in den vervolge een 
intensieve en kostbare procedure voor de 
samenstelling van een model-gemeente- en 
provincieprogram besparen. Plaatselijke af-
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delingen, die autonoom zijn, maken er toch 
maar spaarzaam gebruik van. Beter is het de 
CDA-bestuurdersvereniging te verzoeken 
een globaal model-program samen te stel
len. Zo'n terzake kundig werkstuk behoett 
dan door het partijbestuur slechts marginaal 
te worden getoetst. 
2. Laat het partijbestuur- ook in het kader 
van de decentralisatie en de mondige afde
lingen - zich onthouden van het toeleveren 
van affiches voor raadsverkiezingen met foto 
van iemand, die nergens kandidaat staat. 
Oat getuigt aileen maar van dis-respect voor 
de lokale politiek. 
3. Als vorm van deregulering roep ik de 
vraag op in hoeverre de geldende incompta
biliteitenregeling nog handhaafbaar dan wei 
nodig is. De huidige regeling is namelijk zeer 
selectief. Op sommige fronten doet het CDA 
zich bepaald tekort door roomser dan de 
Paus te willen zijn. 
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Als laatste pleit ik ervoor om de bezinnings
conferentie van de partij en de CDA-be
stuurdersvereniging voor het kader van de 
partij - waarin de CDA-visie op de overheid 
centraal staat en de relatie tussen de mede
overheden in het bijzonder - als een vast 
punt op de jaarlijkse agenda te zetten. Deze 
broodnodige ontmoeting en bezinning vond 

op sterke aandrang van de 
bestuurdersvereniging - voor het eerst 
plaats op 30 november 1985. Het is voor het 
CDA van vitaal belang dat een dergelijke 
bezinning voortdurend plaats vindt wil er ook 
in de toekomst in menige lokatie van het 
CDA een appel uitgaan en hopelijk weer
klank worden gevonden. 
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Mr. BMJ Pauw (1943) is Hoofd In- en Externe 
Betrekkingen van de SER. Hij is voorzitter van de 
redactiecommissie van COA-ACTUEEUCOA-Krant. 

Weerklank in de partijvoorlichting 

Hebben de aanbevelingen in het rapport 
'Appel en Weerklank' op het gebied van 
partijvoorlicht1ng en de relatie met de media 
hun werking gevonden? Oat is de centrale 
vraag in deze bijdrage. 
Aanleiding tot het eind 1983 gepubliceerde 
rapport over het rei len en zeilen van het CDA 
vormden: de afnemende kiezerssteun, de 
ondervertegenwoordiging van jongeren, de 
gebrekkige publiciteit over het CDA-beleid 
en het passeren van bepaalde partijkanalen 
bij de hoofdpunten van beleid. 
Het is treurig te moeten constateren, hoe 
snel het rapport in de vergetelheid is ge
raakt. Aileen bij de samenstelling van de 
kandidatenlijsten voor gemeenteraden en 
T weede Kamer werd er nog even aan gere
fereerd; werd in het rapport niet een grotere 
doorstroming in vertegenwoordigende licha
men bepleit en een grotere plaats voor jon
geren en vrouwen? 
Het is een uitstekend initiatief van het WJ 
om ons nog eens de spiegel van 'Appel en 
Weerklank' voor te houden. Want het is- zo 
bliikt bii herlezing nog eens - een goed 
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rapport, waarin niet overdreven zachtz1nn1g 
met tal van traditionele belangen en heilige 
huisjes wordt omgegaan en waarin tal van 
aanbevelingen worden gedaan om de partij 
beter te Iaten functioneren. 

Hoofdlijnen van het rapport 
Een deel van de in dit rapport geschetste 
probleemstelling - onduidelijkheid en een 
gebrek aan ge'(nspireerd zelfvertrouwen -
blijkt de laatste jaren door de tijd te zijn 
opgelost. Duidelijkheid en zelfvertrouwen zijn 
twee trekken in het CDA-profiel, die mede 
aan de verkiezingswinst van 21 mei hebben 
bijgedragen. 
In het rapport worden onbekendheid met 
beginselpolitiek, moeilijkheden met de toe
passing van het Program van Uitgangspun
ten en verscheidenheid van opvattingen in
zake de relatie tussen geloof en politiek ge
noemd als belemmeringen, die verhinderen 
dat de politieke overtuiging meer geestelijk 
eigendom wordt van leden en politieke ver
tegenwoordigers. Deze belemmeringen lij
ken ook heden nog volop aanwezig. Welis-

Christen Democratrsche Verkenningen 7-8/86 

'A 

-
g 
n 
0 

h 
d 
v. 
d 
k 
g 
e 

• 

• 

v 
r 
c 
r 
c 
c 
r 
c 
~ 
c 
t 
c 
~ 
r 
r 
tr 
(I 
r 
z 
tr 
r 
c 



'Appel en Weerklank' 

waar heeft zich een politieke overtuiging af
getekend, maar die berustte meer op de 
noodzaak om aan het dreigend failliet van 
overheidsfinancien en verzorgingsstaat het 
hoofd te bieden dan dat zij zichtbaar en 
direct was terug te voeren op het Program 
van Uitgangspunten. Het is niet ondenkbaar 
dat de grote toeloop van niet -christelijke 
kiezers tot het CDA deze in het rapport 
geschetste belemmeringen in de toekomst 
extra accent zal geven. Vervlakking dreigt, 

' Organisatiedeskundigen 
zouden de partij
organisatie moeten 
toetsen op de 
aanbevelingen van 
'Appel en Weerklank'. ' 

wanneer christen-democratische politiek 
niet rechtstreeks en herkenbaar is te herlei
den tot de principes, de grondslag waarop 
het CDA is tot stand gekomen. Hebben 
degenen die daaraan niet al te zwaar tillen, 
dan helemaal ongelijk? Niet helemaal, wan
neer zij stellen dat het bij de verwerving van 
de kiezersgunst en bij de kiezers zelf veeleer 
gaat om het christen-democratische pro
dukt in de zin van gevoerd en toekomstig 
beleid dan om de 'keuken', waarin het pro
dukt is tot stand gekomen. Om het heel 
plastisch te zeggen - met excuses voor de 
misschien wat oneerbiedige vergelijking -
het gaat de bezoeker van het restaurant 
toch ook om wat hij krijgt voorgeschoteld en 
(meestal) niet om de ingredienten, waaruit de 
maaltijd is samengesteld. Toch zal de partij 
zelf zich - anders verliest zij haar fundamen
tele houvast - bij voortduring moeten bezin
nen op de 'C' en op de doorwerking ervan in 
concrete politiek. 
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De in het rapport geschetste organisatori
sche problemen tenslotte - te centralisti
sche besluitvorming, te ingewikkelde be
stuursstructuren, inactiviteit van de plaatselij
ke afdelingen, te grote afstand tussen partij
top en achterban en gebrekkige communi
catiekanalen - lijken de afgelopen jaren 
evenmin te zijn opgelost Het zou aanbeve
ling verdienen om - nu binnenkort de tappen 
van partij en partijsecretariaat qua samen
stelling zullen veranderen - de partij-organi
satiestructuur te Iaten onderzoeken en te 
toetsen op de aanbevelingen in 'Appel en 
Weerklank' door een aantal organisatie-des
kundigen uit de partij met voldoende afstand 
tot de huidige structuur. 

Na deze drie algemene 'evaluatieve' opmer
kingen over het rapport zal ik mij- overeen
komstig het verzoek van de redactie - ver
der beperken tot de aspecten partijvoorlich
ting en relaties met de media. 
Alvorens de aanbevelingen ter zake aan een 
evaluatie te onderwerpen verdient het aan
beveling eerst een korte schets te geven van 
de huidige situatie ten aanzien van partij
voorlichting en perscontacten. 

Partijvoorlichting 
Voorlichting wordt meestal gedefinieerd als 
openbaarmaking, verklaring en toelichting. 
Bij partijvoorlichting gebeurt dat vanuit een 
politieke partij, 
Het COA geeft langs een veelheid van we
gen partijvoorlichting. Extern via persberich
ten en persconferenties; partij-uitzendingen 
via radio en televisie; interviews; spreekbeur
ten; informatiemateriaal, zoals folders, bro
chures, rapporten, verkiezingskranten; be
antwoording van ingezonden brieven. Als 
gevolg van hun brede bereik zullen deze 
externe voorlichtingsstromen voor een groot 
deel ook terecht (kunnen) komen bij de ach
terban, kader en leden. Desondanks wordt 
de achterban ook over belangrijke politieke 
en organisatorische zaken geinformeerd via 
interne voorlichtingsstromen, zoals daar zijn: 
partijbijeenkomsten en partij-periodieken zo
als CDA-krant (voor aile leden), CDA-ACTU-
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EEL (aileen voor abonnees), Christen Demo
cratische Verkenningen (aileen voor abon
nees), Perspectief (aileen voor CDJA-abon
nees), Bestuursforum (aileen voor abonnees
bestuurders) en eventuele eigen periodieken 
van afdeling of kamerkring. 
Valt bij de partijvoorlichting in- en externe 
voorlichting niet altijd goed te scheiden, dat 
is evenmin het geval wanneer het gaat om 
voorlichting en propaganda. Ongetwijfeld 
schuilt achter een deel van de voorlichtings
activiteiten van de partij een duidelijk propa
ganda-aspect. Propaganda, te definieren als 
wilsbernvloedende voorlichting; zeker tij
dens verkiezingscampagnes, maar ook 
overigens bij ledenwerf-acties is de voorlich
ting er immers op ger'rcht de ontvangers van 
die voorlichting zodanig te bernvloeden, dat 
zij op de partij stemmen dan wei lid worden. 

Relaties met de media 
Teneinde het vooropgestelde doel maximaal 
te bereiken zal een politieke partrj bij voor
keur gebruik maken van eigen voorlichtings
media. Daarrnee wordt het best gewaar
borgd dat de beoogde voorlichting onge
kleurd en volledig wordt 'uitgezonden'. De 
beschikbare frnanciele middelen en in het 
verlengde daarvan het beperkte bereik van 
eigen voorlichtrngsmedia maken dat de partij 
voor het rnformeren van haar kiezers in hoge 
mate afhankelijk is van de massa-media. 
Daarbij doen zich echter problemen voor, 
waarop 'Appel en Weerklank' terecht wijst. 
Een belangrijk aspect hierbij rs het vertrou
wen dat deze media genieten biJ het 
geestverwante deel van het publiek. Deze 
vertrouwensrelatie tussen massamedia en 
hun publiek maakt het publiek toegankelijk 
voor bernvloeding. Bovendien bernvloeden 
de opvattingen die van tevoren bij de ont
vanger bestaan, niet aileen vaak de com
mentaren en interpretaties van het medium 
- het medium wil zich immers bevestigd zien 
- doch tevens de wijze, waarop de ontvan-
ger zelf de voorlichting waarneemt en rnter
preteert. 
Het CDA onderhoudt zeer vele en intensieve 
contacten met de massa-media. Minstens 
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zo belangrijk is echter de over het algemeen 
rntensreve belangstelling, die bij de massa
media bestaat voor het reilen en zeilen van 
(de politiek van) het CDA. Oat komt vooral 
door de machtspositie, die het CDA kwalita
tief (als partij in het centrum van de macht) 
maar ook kwantitatief (momenteel als groot
ste partij) inneemt. 

De partij heeft de mogelijkheid haar bood
schappen via persconferenties, persberich
ten en andere perscontacten te presenteren; 
maar- het is reeds gezegd - de verwerking 
ervan ligt in handen van de journalisten. Ook 
langs andere wegen - intervrews, artikelen 
op opiniepagina's e.d. - bestaat deze mo
gelijkheid. Daarnaast komt de partij ook 
veelvuldig in het nieuws door de zelfwerk
zaamheid van journalisten door achter
grondverhalen, vrije nieuwsgaring en com
mentaren. 

De voorlichtingsorganisatie 
De partij kent meer dan een voorlichtings
functie. Op het partijsecretariaat is een full
time voorlichter werkzaam en een full-time 
redactresecretaris voor de bladen CDA
Krant en CDA-ACTUEEL. Beiden ressorte
ren onder de adjunct-secretaris politiek, die 
op zijn beurt verantwoording verschuldigd is 
aan de partijsecretaris. Ook de andere perio
dieken, zoals Christen Democratische Ver
kenningen en Bestuursforum, beschikken 
over eigen (part-time) redactie-secretariaten. 

De Tweede-Kamerfractie beschikt over een 
eigen voorlichtingsafdeling, waar drie full
time voorlichters werkzaam zijn voor de 
voorlichting over het fractiewerk, de pers
voorlichting en de persbegeleiding van frac
tieleden. Eenzelfde taak heeft de kort gele
den bij de CDA-delegatie in het Europese 
Parlement aangestelde full-time voorlichter. 
Ten behoeve van de verschillende partijbla
den zijn uit vrijwillrgers bestaande redacties 
en redactieraden werkzaam. Oat is ook het 
geval in talloze kamerkringen en afdelingen, 
waar bovendien veelal Propagandacommis
sies werkzaam zijn. 
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Communicatiebeleid: uitgangspunten en 
doelstelling 
Alvorens de aanbevelingen van 'Appel en 
Weerklank' te evalueren is het nuttig het 
breder kader aan te geven, waarbinnen par
tijvoorlichting en relaties met media moeten 
worden geplaatst Oat breder kader heet: 
communicatie-beleid; dat is - volgens de 
gebruikelijke definitie - 'het bewuste beleid 
van een organisatie, dat erop gericht is om 
de kanalen van en naar de eigen organisatie 
open te houden, zodat op den duur begrip 
ontstaat en vertrouwen wordt gewekt bij aile 
groepen, die voor een goed (maatschappe
lijk) functioneren van belang zijn'. 
Dit duidt op een tweerichtingsverkeer, waar 
partijvoorlichting en relaties met media een 
eenrichtingsverkeer inhouden. Met andere 
woorden: de in het rapport en dus ook in 
deze bijdrage centraal staande onderwer
pen vormen slechts een deel van het com
municatieproces; ze hebben slechts betrek
king op het 'u1tzenden' van de boodschap. 
Ten onrechte wordt hierbij buiten beschou
wing gelaten, dat de uitgezonden bood
schap pas kans heeft 'over te komen' b1j de 
ontvanger, als deze naar inhoud, vorm en 
intensiteit is afgestemd op de wensen, ver
langens en houding van de mensen, die men 
wil bereiken. 
De belangrijkste oorzaken van falende com
municatie, met aile contraproduktieve gevol
gen van dien, zijn: 
- onbekendheid met de doelgroepen 
- onvoldoende rekening houden met hun 

wensen, verlangens en houding 
- de aanwezigheid van 'stoorzenders', die 

de boodschap kunnen blokkeren of ver
vormen 

- het gebruik van de verkeerde media 
- ondeugdelijkheid van de boodschap. 
Voor een succesvol maatschappelijk functi
oneren heeft het CDA maatschappelijke 
aanvaarding, begrip en vertrouwen nodig; 
niet aileen te verwerven bij verkiez1ngen, 
maar in een continu proces. Een breed en in 
het totale beleid van de partij ge1ntegreerd 
communicatiebeleid is daartoe onontbeerlijk, 
evenals voldoende deskundigheid en 'tech-
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nische' middelen om daaraan gestalte te 
geven. Het zij nogmaals gezegd: communi
catie is een continu en beleidsmatig proces 
en is meer dan partijvoorlichting en (goede) 
relaties met media. Het gaat om een stelsel
matige bevordering van wederzijds begrip 
tussen de partij en haar relevante doelgroe
pen. Doelgroepen, die verschillend van ka
rakter (kunnen) zijn en dus ook om verschil
lende communicatie-benaderingen vragen. 
De boodschap heeft pas zin, als zij op de 
doelgroep is afgestemd. 

De aanbevelingen en hun doorwerking 
Op verschillende plaatsen in 'Appel en 
Weerklank' en in het bijzonder in paragraaf 
5.4 ('De beeldvorming van het CDA, ver
kiezingscampagne en media') komt het 
vraagstuk- zij het in zijn beperkte, enkelvou
dige betekenis - aan de orde. 
Enkele conclusies die worden getrokken: 
- de partij en haar beeldvorming naar buiten 

ondervindt schade door een gebrek aan 
eenduidige presentatie van het beleid; bo
vendien wordt niet altijd een principieel 
onderbouwde visie uitgedragen en lijken 
zelfvertrouwen en creativiteit te ontbre
ken; de beeldvorming van het CDA wordt 
bepaald door vaagheid, besluiteloosheid 
en verdeeldheid, wat negatief uitwerkt op 
de kiezers; 

- een consistent, geloofwaardig en eensge
zind gepresenteerde CDA-beginselpoli
tiek, die consequent in daden wordt om
gezet, zal op den duur de negatieve 
beeldvorming van het CDA doorbreken 
en wervend blijken te zijn; 

- de publiciteit over het beleid is gebrekkig; 
- zoals in de partij zelf komt ook in de 

partijbladen het inspirerend karakter van 
de grondslag en uitgangspunten van het 
CDA niet altijd voldoende tot uiting; 

- het is de vraag of kernvraagstukken in 
Christen Democratische Verkenningen 
niet op een te vrijbliJvende wijze aan de 
orde komen; 

- de kiezer heeft weinig kansen orn goed 
ge'1nforrneerd te worden over het CDA 
(beleid); de partijbladen zijn qua oplage 
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slechts een druppel op de gloeiende 
plaat; 

- gebrek aan consistente presentatie van 
standpunten weerspiegelt zich automa
tisch in de berichtgeving over het CDA; 

- de kritisch-journalistieke formule van het 
ledenblad is te intellectualistisch en te 
zeer op de 'Haagse kringen' gericht; 

- de interne voorlichting aan het kader over 
de standpunten binnen partij en fracties 
laat te wensen over. 

Mede op basis van deze conclusies komt 
het rapport tot de volgende aanbevelingen: 
- consistente presentatie van duidelijke be-

ginselpolitiek; 
- welbewust beleid inzake de beeldvor

ming, waartoe vaagheid, besluiteloosheid 
en verdeeldheid moeten verdwijnen; 

- meer aandacht, ook in de partijbladen, 
voor grondslag en uitgangspunten en be
handeling van politieke vraagstukken 
'mede in het Iicht van de Evangelische 
uitgangspunten'; 

- jaarlijkse korte en heldere verantwoording 
van de fracties in het Nederlandse en 
Europese parlement en publikatie ervan in 
een speciale CDA-Krant; 

- betere onderlinge afstemming van CDA
standpunten op de verschillende niveaus, 
onder meer door de CDA-bladen; 

- formule-wijziging van het ledenblad; het 
moet de leden een hart onder de riem 
steken, qua opmaak en inhoud aansluiten 
op het 'gewone lid' en fungeren als 
spreekbuis van de partij; 

- het abonnee-blad CDA-ACTUEEL moet 
een op de actualiteit gericht bulletin zijn, 
dat tevens een podium biedt voor interne 
partijdiscussies; 

- interne en externe voorlichting over partij
standpunten moeten uiterst nauwkeurig 
en eenduidig zijn; 

- de partijvoorlichting moet perfect zijn en 
krachtiger en meer doelgericht; tevens 
moet gezorgd worden voor effectieve 
contacten met hoofdredacties en om
roepdirecties; 

- gecoached door een deskundige partij-
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voorlichter moeten provinciale bureaus bij 
de uitvoering van het voorlichtingsbeleid 
worden betrokken; 

- ook de interne voorlichting vraagt een 
alert en effectief optreden; 

- de permanente campagnevoering moet 
een continu-proces zijn en deel uitmaken 
van het normale werk; 

- de ontwikkeling van de regionale katernen 
in de CDA-Krant moet worden voortge
zet; ook de afdelingen zouden de moge
lijkheden daarin moeten gebruiken. 

De doorwerking 
In hoeverre hebben deze aanbevelingen -
drie jaar na datum - hun doorwerking gehad 
en zijn zij in concrete acties vertaald? 
Wat de beeldvorming betreft is al gewezen 
op de ontstane duidelijkheid, eenheid en 
zelfvertrouwen. Is in dit opzicht de beeldvor
ming verbeterd, in een ander opzicht is zij 
verslechterd. Terecht of niet; het CDA is een 
rechtse partij zonder sociaal gezicht en het 
CDA laat zich onvoldoende inspireren door 
grondslag en uitgangspunten. Het eerste 
etiket komt van de oppositie, die er echter 
blijkens de verkiezingsuitslag niet in is ge
slaagd dat echt hard te maken; het tweede 
etiket komt van binnen de partij en van het 
rapport 'Appel en Weerklank'. 
Eerder is gezegd dat blijkbaar het vraagstuk 
van de relatie uitgangspunten en politiek 
voor grate groepen kiezers blijkbaar een 
minder groat probleem vormt dan voor de
len van de eigen achterban. Of het moet zijn, 
dat het CDA een beeld heeft gekregen van 
een partij, waarin de 'C' op de achtergrond is 
geraakt. Weliswaar is er in toenemende ma
te sprake geweest van een consistente pre
sentatie van beleid, maar of zulks echter 
voldoende is overgekomen als beginselpoli
tiek is de vraag. 
Wat de partijvoorlichting betreft het vol
gende. 
Ondanks het feit dat met weinig maar des
kundige mensen veel werk wordt verzet, 
ontbreekt een visie op het totale communi
catie-vraagstuk van de partij en wordt bij de 
politieke en bestuurlijke beleids- en be-
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sluitvorming onvoldoende met dit aspect re
kening gehouden. Een manco, dat ook in 
'Appel en Weerklank' ligt opgesloten en de 
aanbevelingen daarin een wat los en onsa
menhangend karakter geeft. Weliswaar be
vatten de aanbevelingen enkele interessante 
aspecten, ze zijn echter onvoldoende inge
kaderd in een totaal-visie op COA-communi
catie. 
In tegenstelling tot de geest van de aanbe
velingen in het rapport is de partijvoorlichting 
via COA-Krant en COA-ACTUEEL de laatste 
jaren verminderd door financiele partij-ingre
pen in omvang en frequentie. Bij deze be
sluitvorming heeft zich het ontbreken van 
een totaal-visie op pijnlijke wijze gewroken. 
Het is de vraag of met vermindering van de 
partijvoorlichting langs deze weg niet de 
brug dreigt te worden versmald tussen leden 
en partij, terwijl in het rapport terecht wordt 
geconstateerd dat de kloof daartussen 
reeds zo groat is. 
Wei is gerealiseerd de aanbeveling voor een 
duidelijker onderscheid in formule en aanpak 
tussen CDA-Krant als 'populair', hartverwar
mend en samenbindend ledenblad en 
spreekbuis van de partij en CDA-ACTUEEL 
als abonnee-blad en discussie-platform bin
nen de partij. De aandacht in deze partijbla
den voor grondslag en uitgangspunten zou 
echter een sterker accent kunnen krijgen, 
zonder dat echter sprake mag zijn van een 
overheersend karakter zodat de politieke 
vertaling onderbelicht blijft. 
Jaarverslagen van de fracties van Eerste en 
Tweede Kamer en Europees Parlement zijn 
er nog niet, laat staan dat publikatie ervan 
plaatsvindt in een speciale CDA-krant. Wei 
wordt vanuit de fracties - binnen de zeer 
beperkte ruimte daarvoor - regelmatig ver
slag gedaan van het werk en de ingenomen 
standpunten via COA-Krant en CDA-AC
TUEEL. 
Tenslotte: de partijvoorlichting moet inder
daad perfect zijn naar boodschap en naar 
organisatie. Het is echter de vraag, of vol
doende middelen beschikbaar zijn om een 
dergelijke ideale situatie te bereiken. Het is 
mijn vaste overtuiging, dat de partij onvol-
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doende in de partijvoorlichting 1nvesteert. 
Wat is de doelstelling van het CDA, hoe wil 
het die bereiken, welke doelgroepen heeft 
het daarbij nodig en hoe bereikt het deze 
doelgroepen zo goed mogelijk via tweezijdl
ge communicatie? Welke middelen heeft het 
COA daarvoor over en in welke verdeling 
over de verschillende soorten activiteiten? 
Hoe maakt de partij tevens maximaal ge
bruik van de deskundigheid, die ook op 
communicatiegebied in de partij aanwezig 
is? 

Een aanbeveling tot slot 
Na de talloze aanbevelingen van 'Appel en 
Weerklank' sluit ik met een aanbeveling af. 
Laat de partij een communicatie-stuurgroep 
instellen onder voorzitterschap van voorzitter 
of vice-voorzitter van het partijbestuur met 
als opdracht de gevraagde totaal-visie te 
ontwerpen en van een actieplan te voorzien. 
Deel-activiteiten richten zich natuurlijk op 
aard, inhoud en intensiteit van de partijvoor-

' In tegenstelling tot 'Appel 
en Weerklank' is de 
financiele bijdrage voor de 
partijvoorlichting 
verminderd. ' 

lichting; daarbij zou tevens de wenselijkheid 
van een stroomlijning van de partij-media 
onderzocht kunnen worden. Nu zijn er tallo
ze partijbladen met relatief kleine en dus 
dure oplagen, waarvoor relatief vee! partij
deskundigheid wordt ingezet. lk zie in een 
nieuwe opzet op landelijk niveau hooguit drie 
partijbladen: een populaire krant voor aile 
leden, een kaderblad met een opinierend 
karakter op abonnementsbasis en eventueel 
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een wetenschappelijk tijdschrift. De beschik
bare mensen en middelen kunnen aldus veel 
beter worden ingezet, terwijl zorgvuldiger 
kan worden omgesprongen met het 'opna
me-vermogen' van de leden. 
Na aanvaarding van het actie-plan zou de 
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communicatie-stuurgroep moeten blijven 
fungeren als adviseur van partijbestuur en 
andere partij-organen, 
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Drs. W G. van Ve!zen (1943) is voorzitter van het GOA
Noord-Brabant. Hij is lid van het landelijk partijbestuur en 
maakt dee! uit van het dagelijks bestuur. 

De rol van de politieke overtuiging in 
de verkiezingscampagne 

lnleiding 
In deze bijdrage wordt voornamelijk inge
gaan op hoofdstuk 4 van het rapport 'Appel 
en Weerklank'. Kernthema's in dat hoofd
stuk zijn: 
a. de kandidaatstelling selectie, verkiezing 

en begeleiding: 
b. gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

visie en beleid; 
c. verantwoording van de fractie tegenover 

de kiezer en tegenover het CDA. 
In deze periode waarin reeds twee verkiezin
gen hebben plaats gevonden en de derde 
op stapel staat, spelen deze drie kernthe
ma's een essentiele rol. 
Kernthema twee en drie worden hier niet aan 
de orde gesteld omdat de redactie gevraagd 
heeft het accent te leggen op het eerste 
thema in relatie tot de rol van de politieke 
overtuiging in de verkiezingscampagne. 

Kandidaatstelling 

Spanning continuiteit - doorstroming 
De kandidaatstelling voor de Tweede-Ka-
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merverkiezingen 1986 voltrok zich in een 
andere context dan tijdens de verkiezingen 
van 1981 . T oen was de fusie net achter de 
rug, hetgeen ook leidde tot duidelijke afspra
ken met betrekking tot lijstvolgorde en ver
deling van plaatsen onder de bloedgroepen. 
Ten behoeve van de verkiezingen van 1982 
werd de lijst onaangetast gelaten. Oat bete
kende dat eerst na vijf jaar zich weer een 
mogelijkheid voordeed om een nieuwe kan
didatenlijst op te·stellen. Daarnaast speelden 
nog tenminste de volgende ontwikkelingen: 
a. Het aantal rechtstreekse leden was in

middels gegroeid tot 38%. 
b. Na een aanvankelijk zeer moeilijke start

periode van de Tweede-Kamerfractie, 
gekenmerkt door ernstige meningsver
schillen, werd de eenheid, na het vertrek 
van twee zittende fractieleden, binnen de 
fractie aanzienlijk versterkt. Deze eensge
zinde opstelling oogstte veel bijval in de 
partij. 

c. Binnen de partij was men in het alge
meen redelijk tot goed te spreken over de 
kwaliteit van de fractie; een enkeling 
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' In de beoordeling van de 
kandidaten heeft de 
politieke overtuiging een 
nadrukkelijke rol 
gespeeld. ' 

daargelaten. 
d. Het fusieprotocol was inmiddels opge

heven. 
e. Het elan van het rapport 'Appel en Weer

klank' waarde rond in de partij. Er was 
een behoefte om het rapport ook op dit 
punt ten uitvoer te brengen, mede gelet 
op de samenstell1ng van de lijst in 1981. 

Bovengenoemde ontwikkelingen leidden tot 
een spanning tussen mensen op het gebied 
van de continu1teit en doorstroming bij de 
kandidaatstelling. Bovendien verliep de wer
ving en selectie dit keer via drie lijnen n.l.: 
a. door kandidering van zittende kamerle

den die wilden terugkomen en positief 
waren beoordeeld; 

b. door middel van aanmelding via de plaat
selijke afdelingen; 

c. door middel van rechtstreekse sollicitatie 
bij de partrj. 

Deze drie lijnen hebben het aantal kandida
ten vergroot en tevens ook het belang van 
beoordeling van de kandidaten op het punt 
van de politieke overtuiging versterkt. 

Wijze van beoordeling 
De zittende kamerleden werden op diverse 
echelons (eigen regio, kamerkring, fractie en 
partijbestuur) beoordeeld. In het algemeen 
speelden drie criteria een rol n.l.: (1) deskun
digheid, met name ook in vergelijking met 
collega's van andere partijen, (2) politiek vak
manschap en (3) relatie met de achterban. 
Zander nu per kandidaat te kunnen zeggen 
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welk gewicht elk der criteria heeft gehad, kan 
zonder meer worden vastgesteld dat in de 
beoordeling en kandidering het criterium: 'de 
politieke overtuiging van de kand1daat', een 
nadrukkelijke rol heeft gespeeld. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de beoor
deling van personen die rechtstreeks gesolli
citeerd hebben. Een onafhankelijke commis
sie die de sollicitanten beoordeelde en ver
volgens hierover advies uitbracht aan het 
partijbestuur, heeft expliciet in sollicrtatiege
sprekken dit criterium onderzocht. 
De kandidaten die door de afdelingen resp. 
kamerkringen zijn voorgedragen, zijn in prin
cipe door de betreffende groepering beoor
deeld op hun politieke overtuiging. In hoe
verre dit expliciet is gebeurd, valt niet te 
achterhalen. In ieder geval heeft dit criterium 
in de besluitvorming over deze kandidaten 
door het landelijk partijbestuur geen rol 
gespeeld. 
De reden hiervoor is dat zo'n criterium op 
landelijk niveau niet te beoordelen valt, tenzij 
het landelijk partijbestuur hier expliciet een 
onderzoek naar laat instellen. Wei kan wor
den vastgesteld dat de criteria voor kandl
daatstelling aan de kamerkringen bekend 
waren, waaronder het onderhavige criterium. 
Bovendien is de gekandideerden schriftelijk 
gevraagd 1n te stemmen met het Program 
van Uitgangspunten en het verkiezingspro
gramma. 
Het werken met een sollicitat1eprocedure 
heeft voor- en nadelen. Een van de voorde
len is dat een aantal Interessante kandidaten 
zich gemeld heeft. Hun kandidaatstelling 
verliep om de een of de andere reden niet via 
de afdelingen. Daardoor werd het reservoir 
waaruit geput kan worden aanmerkelijk ver
groot. 
Een van de nadelen is dat er ook een aantal 
kandidaten bij zijn die nog weinig of geen 
politieke ervaring hebben opgedaan. Ook na 
een gesprek met de sollicitatiecommissie 
blijft er een onzekerheid in hoeverre zij daad
werkeliJk in staat zijn de politieke overturging 
uit te dragen resp. in politieke daden te 
vertalen. 
Met deze onzekerheid valt goed te Ieven als 
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aan drie voorwaarden wordt voldaan. Ten 
eerste dient het aantal van dit type kandida
ten beperkt te blijven. Ten tweede dient door 
de zittende fractie extra aandacht besteed te 
worden aan begeleiding van deze kandida
ten. Aan deze twee voorwaarden is o.i. vol
daan. De derde voorwaarde is dat ruim voor 
de volgende kandidaatstelling de opgedane 
ervaringen worden geevalueerd. 

Een ander aandachtspunt moet hier ook 
worden gemeld. Zittende kamerleden en 
sollicitanten zijn op meer controleerbare en 
relatief onafhankelijke w1jze beoordeeld. 
Kandidaten, niet tot deze categorieen beho
rend, en komend vanuit de kamerkringen zijn 
niet op deze wijze beoordeeld, waarbij de 
vertegenwoordigers van de kamerkring op
traden als vertolkers van het belang van 
deze kandidaten. Deze werkwijze leidt ener
zijds tot een minder onafhankelijke beoorde
ling door het partijbestuur omdat de infor
matie op grand waarvan beslist moet wor
den afkomstig IS van belanghebbenden. An
derzijds is gebleken dat plaatsing van deze 
laatste categorie op de kandidatenlijst zeer 
moeilijk was, tenzij de gekandideerde inmid
dels in de partij of landelijk een positieve 
bekendheid had gekregen. 

Om deze laatste categone ook een gelijk
waardige kans te geven zouden twee me
thoden kunnen worden overwogen nJ: 
- kandidaten, die aileen regionale bekend

heid hebben, zouden zich niet aileen via 
de afdelingen moeten aanmelden maar 
zich ook moeten kandideren door middel 
van de sollicitatieprocedure; 

- vertegenwoordigers van de betreffende 
kamerkringen in het partijbestuur zouden 
goede reg1onale kandidaten op vrijwillige 
basis moeten Iaten beoordelen door de 
sollicitatiecommissie zodat de obJectiviteit 
van beoordeling wordt vergroot 
Met deze laatste methode sluiten we ook 
aan bij het hiervoor genoemde punt dat 
het partijbestuur zich expliciet d1ent te 
vergewissen van de politieke overtuiging 
van de betrokkene. 
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Gravamen 
Tenslotte speelt ook nog de zgn. grava
menregeling een rol bij de toetsing van de 
politieke overtuiging van de kandidaten. 
Zoals we hiervoor hebben gemeld is 
iedere kandidaat gevraagd schriftelijk te 
melden dat betrokkene het Program van 
Uitgangspunten en het verkiezingspro
gramma onderschrijft. 

Een negental personen heeft schriftelijk bij 
het partijbestuur een zgn. gravamen inge
diend, onder wie zes zittende kamerleden. 
De motivering van het gravamen is ener
zijds een middel voor beoordeling ervan 
door het partijbestuur; anderzijds geeft 
het weer op welk(e) punt(en) een kandi
daat een onoverkomelijk bezwaar heeft 
tegen het vastgestelde verkiezingspro
gramma. In die zin maakt het gravamen 
ook nog eens expliciet de politieke 
overtuiging van betrokkene duidelijk. 

Conc!usies 
Op grond van het voorafgaande trekken 
we de conclusie dat de partij aandacht 
heeft besteed in de kandidaatstellingspro
cedure aan het recruteren van kandidaten 
op grond van politieke overtuiging, We 
hebben eveneens een aantal voorstellen 
gedaan om de procedure nog te verbete
ren. Tot slot willen we opmerken dat het 
er niet aileen om gaat tijdens de kandi
daatstelling hieraan aandacht te beste
den. Ook tijdens de zittingsperiode zou 
het fractiebestuur hiervan een expliciet 
punt moeten maken. Door middel van 
scholing, evaluatie en beoordeling zou dit 
punt verdere aandacht kunnen krijgen. 
Ook de partij heeft in dezen een verant
woordelijkheid. De beoogde kaderschool, 
het Kader- en Vormingswerk zijn goede 
hulpmiddelen hiervoor. 
Daarnaast kan ook door permanente poli
tieke discussie binnen de partij, de instel
ling van werkgroepen e.d. de aandacht 
voor de politieke overtuiging op de ver
schillende niveaus binnen de partij wor
den vergroot 
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Campagnes 

lnhoud van de verkiezingscampagne 
Terugkijkend naar de Tweede-Kamerver
kiezlngscampagne van het CDA consta
teren we dat grosso modo de volgende 
elementen aan bod zijn geweest: 
- verdediging van het gevoerde beleid; 
- verheldering van het te voeren beleid in 
het Iicht van de omstandigheden in 1987 
e.v.; 
- het weerleggen van de 'onjuiste' bewe
ringen en stellingnamen van oppositie en 
coalitiegenoot; 
- het incidenteel weergeven van de 
mens- en maatschappijvisie van het CDA, 
hetgeen meestal slechts fragmentarisch 
kan gebeuren. 

In geringe mate is het mogelijk gebleken 
de achterliggende reden waarom het 
CDA koos voor een bepaald standpunt 
danwel een bepaald beleid wilde voeren, 
te verduidelljken. De discussie concen
treerde zich meestal op concrete vragen 
zoals: hoeveel werklozen zullen er 1n 1990 
zijn; zijn de mensen er beter of slechter 
van geworden; komen de kruisraketten er 
wei of niet e.d.; 
Met andere woorden: thema's hebben de 
verkiezingen nadrukkeiiJk overheerst, n1et 
zozeer de verschillen van achtergronden 
van de politieke overtuiging. De thema's 
waren de middelen om de politieke 
overtuiging impliciet aan te geven. 

Somm1ge tijdschriften publiceerden over
eenkomsten en versch1llen tussen de partij
en op een aantal beleidssectoren. Nochtans 
waren deze publikaties, voor zover mij be
kend IS, ook sterk thematisch van aard. 
Slechts 1n een aantal grote Interviews met de 
lijsttrekkers zoals 1n de Volkskrant en N.R.C./ 
Handelsblad kwamen de verschillen in 
mens- en maatschappijvisie, waaronder de 
rol van de staat, expliciet aan de orde. Er 
werd daarin ook een uitwerking gegeven en 
er werd niet volstaan met een zeer algemene 
bewoording zoals vaak in de debatten 
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moest geschieden. Hierbij ging het in het 
allergrootste gedeelte van de gevallen om de 
opvattingen die de lijsttrekkers over hun ver
kiezingsprogramma hebben. Met andere 
woorden in de campagne vond een perso
nificatie plaats van de politieke overtuiging 
van de partijen. Wat de lljsttrekkers naar 
voren brachten, bepaalde voor een belang
rijk deel de beeldvorming 1nzake de politieke 
overtuiging van de partij. Een voorbeeld ter 
verduidelijking Wim Kok heeft ten aanzien 
van de technolog1e een veel positievere hou
ding dan Den Uyl. Niettemin bepaalde vooral 
Den Uyl in de debatten het imago dat de 
PvdA met de rug naar de toekomst staat. 

lnhoud van de politieke overtuiging 
Zoals hiervoor is gesteld kwam de achterlig
gende re.tionale van concrete beleidskeuzen 
weinig aan de orde. Door het aan de orde 
stellen van een aantal thema's 1s in ieder 
geval geprobeerd de politieke overtuiging 
nader te expliciteren. Zander twijfel hebben 
daarbij de uitgangspunten: gerechtighe1d, 
solidariteit en gespreide verantwoordelijk
heid een beiangnjke rol gespeeld. Dit kwam 
onder meer tot uitdrukk1ng in thema's zoals: 
- werkloosheid - werkgelegenheid 
- positie van de zwakkeren in de samenle-

ving (de echte minima) 
- criminaliteit 
- werk boven inkomen 
- vrede en veiligheid 
- belang van ontwikkelingssamenwerking 
- euthanasie 
- eigen verantwoordelijkhe1d en solidariteit. 

Werving van kiezers 
In hoeverre het CDA kiezers heeft gewonnen 
op grond van de politieke overtuig1ng die het 
uitstraalt kan thans nog niet beantwoord 
worden zonder nader onderzoek. Niettemin 
kunnen we vaststellen dat er kiezers zijn die 
op een partij stemmen vanwege: 
- een aantal punten dat hen uit een pro

gramma aanspreekt 
- het behoren tot dezelfde sociologische 

eenheid 
- de lijsttrekker 
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- het vertrouwen en het kl1maat dat een 
partij/lljsttrekker u1tstraalt 

- het verwachte nut; etc. 

Politieke overtuig1ng wordt uitgedrukt 1n een 
program, in een gevoerd beleid; in thema's 
waarvoor de partij/lijsttrekker zich inzet resp. 
de aanpak die de lijsttrekker/partij kiest; in 
de taal en het gedrag van de lijsttrekker c.q. 
de overige bewindslieden. 
Wij zouden de volgende stelling willen pone
ren: Kiezers stemmen om een verscheiden
heid van redenen op een bepaalde partiJ, 
daarin zal impliciet of expliclet de politieke 
overtuiging een rol spelen, hoewel er grote 
verscheidenheid is in de mate waarin dit 
geschiedt. 

Conclusies 
Het stemgedrag van kiezers is meestal. n1et 
vergelijkbaar met een logisch/rationeel - de
ductief proces, waarbij men vanuit program
ma's van uitgangspunten beredeneerd bij 
een der partijen uit zou komen, Op grond 
van een combinatie van factoren kiest men. 
lndien er explicitering plaats vindt van de 
politieke overtuig1ng dan moet er aandacht 
zijn voor het wervend en uitnodigend karak
ter ervan. 
lmmers, een opleggend karakter aan de rest 
van de samenlev1ng van onze politieke 
overtuiging resp. een te overdreven aan
dacht voor achterliggende rationales sluiten 
n1et goed aan op het k1ezersgedrag en lopen 
het r1sico afstotend te werken. Hierblj dient 
rekening te worden gehouden met de ver
schillende kiezersgroepen omdat er uiter
aard wei kiezers zijn die op het CDA stem
men vanwege de polit1eke overtuiging die 
het CDA uitstraalt. Differentiatie in aanpak 
van kiezers is derhalve gewenst. 
Voor het eigen kader geldt een ander ver
haal. Juist ter bevordering van hun motivatie 
om campagne te voeren en het kunnen 
uitdragen van de politieke overtuiging IS het 
van groat belang dat zij het verband zien 
tussen thema·s en achterl1ggende rationale. 
Aansluitend op de conclus1es bij het vorig 
deel spreekt het voor zich dat het hier om 
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een permanente act1v1teit gaat; een partij-in
actle. Slechts op deze manier blijft de kloof 
tussen degenen die dagelijks vormgeven 
aan de politieke overtuiging door middel van 
beleidsdaden en de rest van de part1j 
overbrugbaar. Een partij-in-actie bevordert 
ook een grotere congruentie 1n argumentatie 
van politici met hun achterban bij ingewikkel
de vraagstukken. Daarvoor IS zeer regelma
tig contact met de achterban door middel 
van spreekbeurten etc. broodnodiq om de 

' Een overdreven aandacht 
voor de politieke 
overtuiging loopt het risico 
afstotend te werken op het 
kiezersgedrag. ' 

juiste argumenten te kunnen vinden die het 
publiek en daarmee de (potentiele) CDA" 
kiezersgroep aanspreken. Een goed voor
beeld h1ervan 1s de wiJZe waarop in de Bra
bantse CDA-verkiezingskrant voor de Twee
de Kamer- die overigens niet hetzelfde was 
als de landelijke verkiezingskrant - het eu
thanasievraagstuk en het standpunt van het 
CDA in deze zijn verwoord. Bij velen in Bra
bant is de tekst heel goed overgekomen en 
ze heeft daarmee de politieke overtuiging 
van het CDA verduidelijkt. De juiste argu
mentatie is verworven in gesprekken met de 
basis. Tenslotte: voor het Wetenschappelijk 
lnst1tuut voor het CDA ligt er een belangrijke 
opgave om in de komende tijd door te gaan 
met bijdragen aan een verdere explicitering 
van de politieke overtuiging en de onderlig
gende rationales van het CDA. 
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Mr. B. Prank (1950) is beleidsmedewerker lnternationale 
Zaken van het CNV. Hij is lid van het Economisch Sociaal 
Comite van de E.G. en lid van de COA-werkgroep Europa. 

De weerklank en het appel van de 
christen-democratie in Europa 

In Ieiding 
Het rapport 'Appel en Weerklank' is in Ne
derland het begin geworden van een ontwik
keling die geleid heeft tot de verkiezings
overwinning van het CDA in mei 1986, en 
daarmee tot het einde van het proces van 
voortdurende afkalving van de christen-de
mocratie in Nederland. Het rapport heeft 
meegewerkt aan herstel van de eenheid en 
heeft aangezet tot institutionele opbouw van 
het CDA. 
De redactie van dit blad heeft gevraagd hoe 
het in dit verband staat met Europa. Met 
andere woorden: wat is de weerklank van 
het succesvolle GOA-rapport op Europees 
niveau? 
Het rapport is uiteraard geschreven voor de 
Nederlandse situatie, in de Nederlandse tra
ditie en in de Nederlandse partijverhoudin
gen. In ons land vervult het CDA een zeer 
belangrijke rol. Dit komt enerzijds door het 
feit dat 36% van de parlementsleden uit het 
CDA afkomstig is en anderzijds door het feit 
dat de CDA-partijen sinds de Tweede We
reldoorlog de centrum-positie hebben inge-
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nomen. 
In Europa liggen de verhoudingen anders. Er 
zitten 518 leden in het Europese Parlement, 
na de uitbreiding van de EG met Spanje en 
Portugal. Daarvan zijn er 25 leden afkomstig 
uit Nederland, onder wie 8 uit het CDA. Oat 
is 1 ,54% van het totaal der zetels. Het CDA 
is relatief meer dan 23 maal zo talrijk in het 
Nederlandse als in het Europese parlement. 
Deze getalsverhoudingen leveren een heel 
ander soort politiek op dan in Nederland 
bestaat. De christen-democratische partijen 
zijn in Europa samen verenigd in de Europe
se Volkspartij (EVP). Deze partijen worden 
aile met gedeeltelijk dezelfde problematiek 
geconfronteerd als het CDA en hebben daar 
verschillende antwoorden op gevonden. 
In Nederland, Belgie, Luxemburg, Duitsland, 
ltalie en lerland spelen bij de EVP aangeslo
ten partUen op nationaal niveau een belang
rijke rol in de politiek. In Frankrijk, Spanje en 
Portugal spelen ziJ een ondergeschikte rol. In 
Groot-Britannie bestaan zelfs geen bij de 
EVP aangesloten partijen. In het totaal zijn 
118 EVP-parlementariers afgevaardigd. 
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Zelfs de gezamenlijke EVP heeft dus relatief 
minder zetels in het Europees Parlement dan 
het CDA in het Nederlandse. 

Hoofdlessen op Europees niveau. 
Het rapport 'Appel en Weerklank' bevat 
hoofdlessen die ook voor het Europese ni
veau gelden: 
- De christen-democrat'1sche polit'1eke 

overtuiging moet gezien haar grondslag 
en haar uitgangspunten een vruchtbare 
voedingsbodem kunnen blijven voor een 
brede politieke partij waarin velen zich 
met elkaar verbonden voelen, zowel door 
eenheid van beginselen als door politieke 
keuze. 

- Onduidelijkheid, gebrek aan ge·l·nspireerd 
zelfvertrouwen en onderlinge verdeeld
heid zijn obstakels op de weg naar bo
vengenoemd doel. Gelnspireerdheld, 
duidelijkheid en geloofwaardigheid bevor
deren dit doel juist. 

Twee andere belangrijke lessen zijn consis
tente uitvoering van na gedegen discussie 
overeengekomen besluiten en de in het rap
port genoemde noodzaak van het onder
houden van contacten met kerken en chris
telijke en maatschappelijke organisaties. 
Op Europees niveau zijn deze lessen nog 
moeilijker toe te passen dan op nationaal 
niveau, maar ze behoren niet tot de onmo
gelijkheden. De vraag kan gesteld worden of 
vanuit het Europees Parlement voldoende 
gedaan wordt om deze hoofdlessen in prak
tijk te brengen. Om deze vraag te beant
woorden is het noodzakelijk een korte be
schouwing te geven over het proces van 
Europese eenwording op dit moment. 
Als men over Europa spreekt is men ge
dwongen op een heel andere schaal te den
ken dan in Nederland gebruikelijk is. Het is 
een gigantisch verschil of men spreekt over 
het bestuur over 15 mlijoen of over 300 
miljoen mensen. Daarom moet men Europa 
meer met de Verenigde Staten vergelijken 
dan met Nederland. De verschillen in de 
Europese Gemeenschap zijn enorm. Zij zijn 
nog toegenomen door de uitbreiding met 
Spanje, Portugal en al eerder met Grieken-
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land. Tach bestaat er een Europese be
s!uitvorming, een Europees rechtssysteem 
en een Europees parlement. Wij moeten ons 
bij de moeizame besluitvorming in Europa 
niet aileen blindstaren op de gebrekkige pro
cedures. Maar we kunnen niet voorbijgaan 
aan de enorme verschillen in de EG die het 
nemen van beslissingen zelfs bij betere pro
cedures zeer moeilijk maken. Als wij nagaan 
welke geweldige problemen het besturen 
van ons eigen kleine homogene en gezags
getrouwe land met zich meebrengt, mogen 
wij niet verwonderd zijn over de moeilijkhe
den die ontstaan in een heterogeen gebied 
waar de overheid in vele delen weinig ver
trouwen bij de bevolking bezit. 
Enerzijds is de Europese samenwerking een 
objectieve noodzaak. De nationale staten 
zijn steeds minder in staat hun traditionele 
taken te vervullen. Er is '1n Nederland geen 
ministerie meer dat niet met het buitenland 
(en in de praktijk zijn dat meestal andere EG
Ianden) te maken heeft. De polit!eke nood
zaak dwingt dus tot samenwerking. Ander
zijds klampt iedere lidstaat en ieder ministe
rie zich aan eigen autonomie vast. Er zijn 
andere Ianden geweest die voor de situatie 
gestaan hebben waarin Europa zich bevindt. 
Dit zijn o.a. 
a. Griekenland. De Griekse steden weige

ren zich aaneen te sluiten. In de vierde 
eeuw voor Christus werden zij verenigd 
en onderworpen door Philippus van Ma
cedonie en werden uiteindelijk deel van 
het Romeinse Rijk. 

b. De Republiek der Zeven Verenigde Ne
derlanden. Burgertwisten en gebrek aan 
cohesie leidden aan het eind van de 18e 
eeuw tot een snelle verovering door de 
Franse revolutionaire legers. De bezetting 
door Frankrijk leidde tot algemene verar
mlng. Nederland bleef in de gehele 19e 
eeuw een tweederangsmogendheid. 

c. Duitsland. Nadat een poging om via een 
parlement tot eenheid te komen niet van 
de grond was gekomen, maar bleef ste
ken in vele fraaie redevoeringen, dwong 
de Pruisische rijkskanselier Bismarck de 
Duitsers tot eenheid 'Mit Eisen und Blut'. 
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De instabiele situatie die hiervan een ge
volg was in Europa leverde twee wereld
oorlogen en een verdeeld Duitsland op. 

d. De Verenigde Staten. Afgevaardiqden uit 
toen 13 deelstaten besloten tot een fede
rale constitutie die in het land nog altijd 
geaccepteerd wordt en de VS tot een 
supermacht heeft gemaakt. 

Deze rij historische voorbeelden is uiteraard 
niet voll9dig, maar geeft wei aan dat wat er 
op dit ogenblik op het Europees niveau ge
beurt, geen onbelangnjk gepraat is maar het 
gebruik van een kans een democratisch en 
vrij Europa te grondvesten. Als men die kans 
voorbij laat gaan zullen wellicht anderen op 
een veel minder prettige wijze de gedachte 
aan een verenigd Europa oppakken. 
Daarom is het functioneren van christen
democraten in Europese instellingen van 
groot belang voor de toekomstige vormge
ving van Europa. Christen-democraten heb
ben in het veri eden zeer vee I gedaan voor de 
Europese eenwording. Zander mannen als 
Schuman, De Gasperi en Adenauer zou de 
EG niet tot stand gekomen zijn. Dit betekent 
ook een grote verantwoordelijkheid voor de 
toekomst. Niet aileen voor de EVP als ge
heel, maar ook voor de afzonderlijke EVP
partijen waaronder het CDA. 

Christen-democratie in een aantal Euro
pese Ianden 
Hoe zou het rapport 'Appel en Weerklank' 
een handvat kunnen zijn biJ het tot stand 
komen van Europese politiek? De belang
rijkste vraag u1t het rapport is in dit verband 
'kan de EVP een brede Europese politieke 
partij blijven/worden waarin velen zich ver
bonden voelen, zowel door eenheid van be
ginselen als door politieke koers?'. Een 
noodzaak om dit doel te bereiken 1s uiter
aard dat de EVP een partij is die in aile, of 1n 
ieder geval de overgrote meerderheid van de 
Europese Ianden vertegenwoordigd is. Op 
het ogenblik is d1t niet het geval. 
In vier Ianden, waaronder drie belangrijke, is 
de EVP niet of zeer zwak vertegenwoordigd. 
Als dit niet verandert, zal er steeds meer druk 
ontstaan om tot een akkoord te komen met 

340 

'Appel en Weerklank' 

de conservatieve partijen die wei in die ian
den vertegenwoordigd zijn. Dit zou het ka
rakter van de EVP totaal wijzigen en de EVP 
van een middenpartij tot een rechtse partij 
maken, juist datgene waar 'Appel en Weer
klank' zo tegen waarschuwt. In dit verband 
waren de verk1ezingen in Spanje van groat 
belang. Het patroon socialisten rechtse alli
antie heeft zich daar niet voortgezet. De 
centrumpartijen lijken daar in de toekomst 
toch weer een kans te maken, zoals bij de 
voorlaatste verkiezingen onder premier Su
arez. 
In Frankrijk hebben de christen-democraten 
eens een belangrijke plaats ingenomen. Hun 
positie is echter steeds onbelangnjker ge
worden door de in Frankrijk heersende pola
risatie. Deze polarisat1e vond eerst vooral 
plaats tussen gaullisten en communisten en 
nu tussen gaullisten en soc1alisten. In die 
situatie werden centrumpartijen gedwongen 
samen te werken. In deze samenwerking 
gingen de liberalen echter een steeds be-

' Het functioneren van 
christen-democraten in 
Europese instellingen is 
van groat belang voor 
de toekomst van 
Europa. ' 

langnjker, de christen-democraten een 
steeds onbelangrijker rol spelen. Wei be
staan in Frankrijk tal van chnstelijk-sociale 
organisaties en heeft het christeiiJk-sociale 
gedachtengoed diepe wortels. Dit staat ech
ter los van de recente politieke ontwikkeling. 
Op dit moment maken middenpartijen in 
FrankriJk weer meer kansen. In Groot -Brittan 
nie is de situatie het moeilijkst, omdat geen 
van de vier in het parlement vertegenwoor-
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digde partijen veel affin1te1t heeft met het 
christen-democratische gedachtengoed. Dit 
geldt ook voor maatschappelijke organisa
tleS in dit land. Het geldt echter zeker niet 
voor indiv1duen uit die part1jen. Engeland 
blijft echter een waarschuwend voorbeeld 
van een staat waar maatschappel1jke klasse 
nog steeds een (veel te) belangrijke rol 
speelt, die door het partijsysteem in stand 
wordt gehouden. 
Een tweede belangriJk punt 1s dat de EVP de 
werknemers niet moet vergeten. Christen
democratlsche partijen zijn er altijd 1n ge
slaagd mensen u1t aile maatschappelijke la
gen op hen te Iaten stemmen en te Iaten 
participeren in de interne besluitvorming. Dit 
is ook noodzakeliJk om een ander belangrljk 
punt te bere1ken en een volkspartiJ te zijn. 
Christen-democraten hebben zowel oog 
voor de produktie als voor de verdeling van 
de welvaart. De l1beralen beperken z1ch 
meer tot de produktle en de sociaal-demo
craten tot de verdeling. Liberalen leggen de 
nadruk op het individu. soCiaal-democraten 
op de overhe1d. Christen-democraten heb
ben daarnaast oog voor de zogenaamde 
intermediaire structuren. gezin, famlie, maat
schappelijke organ1saties en verenigingen, 
die tussen staat en individu staan. Ook de 
posit1e van het bijzonder onderw1js gaat 
chnsten-democraten ter harte. 
Het naleven van al deze verschlllende doelen 
leidt in de meeste christen-democratische 
partljen tot een zeker pragmatisme wat de 
economische middelen betreft. Chnsten-de
mocraten in ltal1e hebben een geweldig aan
tal overheidsbedrijven helpen opzetten. In 
Duitsland heeft men juist de vnJe markt tot 
inzet gemaakt van de economische politiek. 
Dit lljkt Inconsequent, maar is het niet als 
men de verschlllen in economische structuur 
tussen ltalie en Du1tsland in 1948 in ogen
schouw neemt. 
Samenvattend zijn dus vier punten van be
lang. De EVP moet 1n aile Ianden vertegen
woordlgd z1jn, de EVP moet breed ziJn, een 
volkspart1j d1e ook reken1ng houdt met werk
nemers, de EVP moet aanknopen b1j de 
christen-democrat1sche tradities. 
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Wat is de positie van de EVP 
Uit het voorafgaande is reeds gebleken dat 
de leden van het Europees Parlement er niet 
mee kunnen volstaan te proberen het Euro
pees verkiezingsprogramma uit te voeren. 
Gez1en de moeilijke getalsmatige pos1t1e van 
de Nederlandse EVP-Ieden in het Europees 
Parlement en de zwakke pos1t1e van het 
parlement tegenover de Europese Raad kan 
men niet veel meer doen dan reageren wan
neer de gelegenheid gunstig is. lndiv1duele 
parlementariers doen dit vaak en zeer goed. 
Collectief- d.w.z. met de partlj a!s geheel
ligt het veel moeilljker dan in een Nederlands 
parlement. De grote verschillen tussen de 
Ianden weerspiegelen zich ook in de fractie. 
Een strakke fractiediscipl1ne IS veel moe1lijker 
te bereiken dan op nat1onaal niveau. of
schoon 1n de EVP-fractie wei wat successen 
geboekt z1jn op dit gebied. 
Toch ligt de nadruk 1n het Europees Parle
ment meer op het ind1v1du en op gelegen
heldscoalitles dan op rneer continue verban
den. De s1tuatie in het Europees Parlement 
lijkt meer op die aan de overzijde van de 
oceaan. Dit verschljnsel wordt ook bevor
derd door de zeer slechte fractiediscipl1ne in 
andere Europese fracties. Deze situatie 
maakt het volgen van de werkzaamheden 
van het Europees parlement niet eenvoudig, 
zeker niet als men ook nog wil nagaan wat 
de Nederlandse leden prec1es biJQedragen 
hebben tot de besluitvorming. De verslagen 
aan de partijorg;:men van de parlernentaners 
zelf ziJn daarom van groot belang, zolang de 
media er nog niet in slagen een en1gszins 
adequate berichtgeving te rnaken van wat 
op Europees niveau gebeurt. 

Het IS van groot belang dat het Raadsn1veau 
gele1delijk gepolitiseerd wordt. Op het laat
ste EVP-congres in Den Haag spraken 5 
christen-democratische eerste ministers. Zij 
bleken allen ge1nteresseerd te z1jn 1n de 
afloop van de Nederlandse verkiezingen, niet 
als minister-president, maar als partijleider. 
D1t is een historische ontwikkeling, en een 
beWIJS dat er een beg1n IS van Europese 
partijvorm1ng. Het betekent dat er banden 
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tot stand komen naast de nationale diplo
matie. Het betekent dat Europese politiek 
geen buitenlands, maar steeds meer binnen
lands beleid wordt. 
Het bevorderen van zo'n ontwikkeling kan er 
op de lange duur toe leiden dat de EG-raad 
zich ontwikkelt tot een soort Bondsraad (de 
Duitse Eerste Kamer met de minister-presi
dent van de deelstaten). Het is daarom van 
groat belang dat de christen-democratische 
ministers zich mede Iaten inspireren door het 

' Christen-democratische 
ministers in de Raad 
moeten zich Iaten 
inspireren door het 
EVP-programma. ' 

EVP-partijprogramma, ook biJ hun werk in 
Raadsverband. 
Het rapport 'Appel en Weerklank' geeft veel 
aandacht aan het vormingswerk. Ook op 
Europees niveau is hieraan nog veel te doen. 
Verdere intensieve samenwerking tussen 
vormingswerk bij diverse EVP-partijen kan 
wellicht bezinning op gang brengen over 
uitdieping van kernthema's van Europees 
beleid. In dit verband zou wellicht gedacht 
kunnen worden aan het mediabeleid. Aile 
Europese Ianden worden geconfronteerd 
met stormachtige ontwikkelingen op dit ge
bied, met belangrijke repercussies voor de 
cultuur in Europa. Gezamenlijke bezinning is 
noodzakelijk om tot een verantwoorde en 
bindende oploss1ng te kunnen komen. 
De Europese politiek wordt op het ogenblik 
gevoerd op vier niveaus, waarvan het niveau 
van de Raad van Ministers en het Europees 
Parlement al aan de orde is geweest. Daar
naast bestaat nog het niveau van de Euro-
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pese Commissie en dat van niet-gouverne
mentele of maatschappelijke organisaties. 
Over het niveau van de Commissie kunnen 
we kort zijn. Het is goed dat partijen informe
le contacten onderhouden met geestver
wante commissarissen. Dit moet echter n1et 
de eenheid van de Commissie in gevaar 
brengen. 
Een politieke toetsing van het commissiebe
leid en de pnorite1ten daarin moet in het 
Europees Parlement plaatsvinden. Tot nu 
toe gebeurt dit nog te weinig met het geheel 
van het beleid. Kritiek op de Commissie is te 
vaak gericht op specifieke voorstellen; min
der op de prioriteiten van de Commissie als 
geheel. Echte politisering van de Commissie 
zou betekenen dat de Comissie steunt op 
een meerderheid van het Europees Parle
ment. Dit zou verdragswijziging noodzakelijk 
maken, en die is voorlopig niet te verwach
ten, omdat de lidstaten die nu commissaris
sen benoemen dan in hun keuze zeer be
perkt zouden zijn. 

Rol van maatschappelijke organisaties 
Tenslotte nog iets over het netwerk van 
maatschappelijke organisaties dat in Europa 
ontstaan is. Dit is geen verdienste van rege
ringen of polit1eke partijen, maar een gevolg 
van de grotere eenheid in de EG. Alsop EG
niveau belangrijke beslissingen worden ge
nomen zullen nationale organisaties z1ch ver
enigen tot Europese structuren die zullen 
trachten de beweging te be1nvloeden. 
Daartoe beperkt zich de 1nvloed van deze 
organisatie niet. Mensen die elkaar spreken 
nemen vaak dingen van elkaar over zonder 
dit zelf te weten. Nieuwe problemen worden 
vaak op dezelfde manier aangepakt, nieuwe 
ontwikkelingen sarnen geevalueerd, voor
oordelen verdwijnen gedeeltelijk. Dit ver
schiJnsel verklaart waarom de Engelsen ge
leidelijk de hen zo wezensvreemde EG zijn 
gaan accepteren. Het is daarom van groat 
belang dat politieke partijen voeling houden 
met maatschappelijke organ1sat1es. In de 
EVP gebeurt dit meer dan op Nederlands 
niveau. Dit hangt samen met de s1tuat1e in 
sommige partijen waar bepaalde 
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parlementsleden niet aileen afgevaardigden 
zijn van de gehele partij, maar van een be
paalde vleugel van de partij, bljvoorbeeld de 
vleugel van de werkgevers of die van de 
middenstand. 
Het rapport 'Appel en Weerklank' verzet zich 
tegen zo'n situatie op Nederlands niveau. 
Hier zou men de beoordeling op Europees 
niveau wat voorzichtiger moeten zljn omdat 
men nu eenmaal de in andere Ianden ge
groeide structuren moet respecteren. Struc
turen zijn immers hulpmiddelen, die aange
past moeten zijn aan de lokale situatie. 
Het rapport 'Appel en Weerklank' heeft sa
menwerking met niet-polit1eke organisaties 
niet uitgewerkt, wei genoemd. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het 
rapport ook op Europees niveau toepasbaar 
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is, maar niet in detail, meer als algemene lijn. 
Voorts dat de EVP in Europa in het opbouw
stadium is waarbij gewaakt moet worden 
voor het behoud van het christen-democra
tische gedachtengoed. Oit geldt zowel in 
kwalitatieve (EVP moet geen uitsluitend con
servatieve partij worden) als in kwantitatieve 
zin (een brede volkspartij, in aile Ianden ver
tegenwoordigd). De EVP zal zich als factor 
op aile niveaus, ook dat van Commissie en 
Raad, moeten manifesteren; gestreefd moet 
worden naar grotere eenheid tussen de 
EVP-partijen. Goede contacten met niet-po
litieke Europese organisaties zijn van belang. 
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H. van Rompuy (194 7) is d1recteur van het CEPESS, het 
Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies 
van de Christelijke Volkspartij (Be/gie). 

Christen-democratie en 
conservatisme 

Een steeds weerkerend thema is dat de 
christen-democrat1e geen reden heeft om te 
bestaan. De k1ezer zou voor de keuze moe
ten worden geplaatst: liberalisme of collect1-
v1sme. Dan zou er pas duidel1jkheid komen. 
Een steeds weerkerende tactiek van de poli
tieke tegenstrevers is de christen-democra
tie onder te brengen in een van de twee 
antagonistische kampen om haar aldus te 
diskredlteren en opn1euw overbodig te ma
ken. De christen-democratie is de enige poli
tleke formatie wier bestaan telkens ter dis
cussie wordt gesteld. Vooral het socialisme 
bevindt zich in een diepe ideologische crisis, 
maar de toenemende irrelevantie van haar 
boodschap IS voorlopig geen rem op haar 
aantrekk1ngskracht, ook n1et bij intellectue
len. Op zichzelf IS dit belangen van de chns
ten-democratie reeds een merkwaardig ver
schijnsel. Er zijn verschillende antwoorden 
hierop. 
Ten eerste dat het de k1ezer is die beslist of 
een politieke formatie bestaat en zelfs sterk 
is. Welnu, de christen-democratie heeft vrij
wel het hooqste aantal stem men in het Euro-
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pese Parlement. In Nederland en Vlaanderen 
groeperen wij 35% van de kiezersl 
Ten tweede is de polit1ek- goddank- meer 
dan aileen maar een sociaal-economische 
matene. Voor een reeks van domeinen die 
het menselijk Ieven en de samen-leving teke
nen, is er een chnstel1jke visie. lk weet dat 
somm1gen zich inspannen om aan te tonen 
dater geen eenduidige kijk is in de Kerk en 1n 
de christelijke wereld. Er is evenwel duidelijk 
een christelijke traditie. Op het sociaal-eco
nomische 1s er eveneens een optiek die ge
baseerd is op de christelijke tradltie, welke 
goed is samengevat in de sociale leer van de 
Kerk. 
Ten derde tonen de verkiezingen van de 
jongste jaren en maanden een versterking 
aan van de centrum-krachten. Vele polit1c1 
en politicologen hebben lang volgehouden 
dat de cns1s een polansering zou teweeg
brengen die geen plaats zou Iaten voor het 
centnsme. De vooruitgang van de chnsten
democratie, de opgang van de Bntse 'Allian
ce', het handhaven van de Duitse F.D.P .. de 
bl1jvende kracht van het Franse U.D.F. be-
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wiJSt het tegendeel. Bovendien nemen in de 
prakti.jk de socialistische partijen een U
bocht derwijze dat z1j z1ch 1n het midden van 
het politieke veld begeven (vgl. Spaanse so
cialisten e.a.) De christen-democratie is 
wel1swaar meer dan aileen maar een cen
trumpartij, maar de ontwikkeling is toch 
merkwaardig. 
Bij een politieke analyse moet men zoveel 
mogelijk teruggaan naar de feiten. Het zou 
goed zijn dat onze politieke tegenstrevers dit 
leren. 

Conservatisme 
Vooraleer men kan spreken over de verhou
ding tussen christen-democratie en het zgn. 
conservatisme moet men weten wat onder 
deze laatste term begrepen wordt. 
In l1nkse kringen IS conservat1sme een verza
melnaam voor een reeks van opvattingen: 
markteconom1e, autoritair politiek gezag, tra
ditionele gezins- en sexuele moraal, Atlantis
me en anti-communisme. Dit totaal-conser
vatisme wordt, volgens hen, beleden door de 
Republikeinen in de Verenigde Staten, door 
de Duitse C.D.U. Er is een onderscheid met 
de liberalen omdat deze op het vlak van 
precies de gezins- en sexuele moraal per
missieve opvattingen hebben; dit is trou
wens wat de vnjzinn1gen over de partijgren
zen heen bindt. De soCialisten z1jn immers 
paradoxalerwijze voor een geleide economie 
maar voor grate 'morele' vrijheid; de collecti
vlsering op het soc1aal-economsche vlak 
gaat samen met een individualisering van 
sociale rechten en fiscale plichten, in naam 
van de emanc1patie van de vrouw en tegen 
de traditionele gezinsopt1ek. 
De term conservat1sme beantwoordt tevens 
niet meer aan een fysieke werkelijkheid. De 
sociaal-democratische opvattingen van eta
tisering en nivellering hebben het sinds 1945 
gehaald. Oat kan n1et ontkend worden in 
Ianden als Belg1e en Nederland; in Belgie ziJn 
de overheidsuitgaven nu reeds zo groat als 
63% van het B.N.P. en bedraagt de belas
tlngdruk bijna 50%1 De 1nkomensspann1ng 1s 
op een ongeloofiiJke w1jze samengedrukt. De 
zgn. verworven-rechten-stnjd betekent der-
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halve dat er iets essentieels te verdedigen 
valt. Degenen die vandaag pleiten voor meer 
flexibiliteit en privatisenng, kanten zich tegen 
een verstarde en verstaatste ordening. De 
linderzijde wil dus behouden omdat zij er de 
voorbije veertig jaar in geslaagd IS iets op te 
bouwen. De hervormers van de samenleving 
bevinden zich in het andere kamp. De zgn. 
progressieven willen vandaag 'behouden' 
wat er is. De term1nologie behoort dus tot 
krachtenverhoudingen uit het verleden. 
Deze wijziging van het krachtenveld heeft 
trouwens invloed gehad op de verhouding 
van de christen-democratie en het liberalis
me. De feiten zelf hebben aangetoond dat 
een geringer overheidsbeslag, minder bu
reaucratie en een grotere responsabilisering 
van mensen en instellingen onontwijkbaar 
zijn wil het verkalkte Europa zijn concurren
tievermogen herw1nnen, zijn technologische 
achterstand inhalen en een groei van de 
werkgelegenheid bereiken als in Japan en 
de Verenigde Staten. Deze tendens is evi-

' De term 'conservatief' 
behoort tot 
krachtsverhoudingen uit 
het verleden. ' 

dent. De chnsten-democraten die in vele 
Ianden regeringsverantwoordelijkheid dra
gen, kiezen dan ook voor deze benadering. 
Het is dan ook gemakkelijk hen te associe
ren met het zgn. liberalisme. Het is typisch 
dat ook homogene soc1alistische regeringen 
1n Europa bedrijf en markteconomie 1n ere 
moeten herstellen. 
Er is natuurliJk een verschil tussen het stre
ven naar een nieuw evenwicht tussen private 
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' De christen-democratie sluit 
ideologisch zeer goed aan 
bij de ommekeer in de 
tijdgeest. ' 

en publieke sector en het zgn. neo-liberalis
me. In een moderne, hoog ontwikkelde poli
tieke democratie zal men blijven Ieven met 
een overheidsbeslag van 35 a 45%, precies 
omdat een aantal behoeften aileen door de 
overheid kunnen voldaan worden. Dit relatief 
aandeel ligt dan ook veraf van libertatische 
dromers. Dit overheidsoptreden is blijvend 
noodzakelijk om sociale correcties aan te 
brengen op een al te vrije markteconomie. 
De tijdgeest evenwel gaat in de richting van 
meer eigen verantwoordelijkheid of respon
sabilisering. 
Trouwens deze tendens naar decentralise
ring en responsabilisering past zeer goed bij 
het aloude subsidiariteitsbeginsel van de 
christelijk-sociale leer. De jongste twintig jaar 
heeft men dit beginsel onder de korenmaat 
gehouden en men sprak zelfs van het com
plementariteitsprincipe, nl. de samenwer
king, de aanvulling tussen overheid en de 
rest. Op die manier moest men geen keuze 
maken, met andere woorden een verleidelij
ke gedachte voor opportunisten en pragma
tisten. De christen-democratie die in vele 
Ianden lang aan de macht was, vond in deze 
complementariteit een intellectuele verant
woording voor haar eigen politiek die zo'n 
overweldigend overheidsbeslag had meege
bracht. Vandaag herontdekt men de subsi
diariteit waarbij een hoger bestuursniveau 
geen taken op zich neemt die beter op een 
lager niveau kunnen waargenomen worden. 
Wat de burgers beter zelf doen, moet ook 
door hen gedaan worden. De Staat reikt de 
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helpende hand, maar de nadruk ligt op de 
eigen lotsbeslissing. Het is een vorm van 
'ontvoogding', van 'bevrijding', termen die 
door sommigen zo graag gebruikt worden, 
maar dan om via structuren de mens, 
meestal tegen zijn wil in, te verlossen. De 
christen-democratie sluit dus ideologisch 
zeer goed aan bij de ommekeer in de tijd
geest. 

Wortelende waarden 
De christen-democratie moet al van oudsher 
het verwijt van conservatisme incasseren 
voor wat betreft haar opvattingen over gezin, 
recht op Ieven, sexuele moraal en dergelijke. 
Wat wij 'wortelende' waarden noemen, 
wordt door de vrijzinnigheid gelijkgescha
keld met obscurantisme, repressie, hypocri
sie enz. Temidden van de permissiviteit ont
staat er nu wonderwel een nieuwe honger 
naar een houvast, naar niet-materiele waar
den. Er is zelfs een nieuwe bewondering 
voor ascese en voor armoede. De permis
sieve moraal blijft onverminderd ravages 
aanrichten - met de in de mensheid onge
kende demografische ineenstorting: wij ster
ven uit - maar ook hier is de richting het 
belangrijkst. Het tij is aan het keren, niet in 
het minst in intellectuele kringen. Er worden 
opnieuw boeken en bijdragen geschreven 
die haaks staan op de mei '68-literatuur. Er 
is een grote 'Kulturkampf' bezig. Tot voor 
kort was er aileen het open of verdoken 
freudo-marxisme. Het tegenoffensief is inge
zet. Samen kan men natuurlijk spreken over 
de 'restauratie', een soort 'Contra-Reforma
tie', maar met ironie of sarcasme kan men 
deze beweging niet afdoen of tegenhouden. 
Het meest spectaculair is de ontwikkeling bij 
de Franse intelligentsia. Sinds het aantreden 
van het Mitterand-regime (mei '81) loopt zij 
in groten getale over naar liberalisme en 
conservatisme. De zeer bekende denker 
over de christen-democratie en het perso
nalisme, J.M. Domenach, zwoer zijn links 
verleden af ('Lettre a mes ennemis de clas
se') en citeert nu overvloedig K. Popper- de 
lang vergeten filosoof van de democratie -
en F. Hayek, de jarenlang miskende ultra-
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liberaal. lk voeg er wei aan toe dat de Latij
nen de gave van de excess en hebben ... 

Diepgaand mensbeeld 
AI te dikwijls is gezegd hoe belangrijk een' 
bepaald tijdsgewricht is. De jaren tachtig en 
negentig zullen dit in elk geval blijken te zijn. 
De beschavingswende die voor velen vol
trokken leek in de richting van meer collecti
visme en permissiviteit, wordt nu ten grande 
betwist. Het is niet het uur van de aarzelin
gen of van laffe nuanceringen. Keuzen zijn 
onafwendbaar. De christen-democratie be
antwoordt veel meer aan de noden van de 
tijd dan men denkt. Daarom aileen is zij niet 
per se 'waar' maar het is wei een gunstige 
omstandigheid. Een toeval is dit zeker niet 
omdat christendom en christen-democratie 
z1ch steunen op een evenwichtig, diepgaand 
en volledig mens- en maatschappijbeeld. 
Een mens die 'noch engel noch dier' is noch 
!outer lichaam noch Iauter geest; noch indivi
du, noch aileen maar deel van het geheel; 
behorend tot deze en gene we reid. Oat deze 
visie zou weggespoeld worden, zou aileen 
de decadentie betekenen. Het zou niet de 
eerste beschaving zijn die, gedreven door 
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een onweerstaanbare, inwendige drang naar 
de ondergang gaat. Het grote gevecht rond 
deze decadentie is nu bezig. Sommigen vin
den de termen waarin dit hier gesteld wordt, 
te dramatisch en zingen graag de I of van een 
tijd waarin het nooit zo goed was om te 
Ieven, dat er een slingerbeweging in alles is: 
'alles komt in orde'. Het is een oppervlakkige 
analyse die de crisis miskent en te rang
schikken is als intellectuele en karakteriele 
luiheid. 
In deze periode is het dan ook van groat 
belang zich niet te Iaten afschrikken door 
slogans en etiketten die de christen-demo
cratie zullen 'culpabiliseren'. De tegenstan
der rekent op ons sterk ontwikkeld zonde
besef. De term 'conservatisme' is zo'n vorm 
van culpabilisering. Wij mogen met zelfver
trouwen in het intellectueel de bat treden. 
Het ontbreekt ons niet aan argumenten. 
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S.J. Rosman (1931) is adjunct-directeur van de Dienst 
Maatschappelijke Zorg te Delft. Hij ts voorzitter van de CDA
gemeenteraadsfractie van Schiedam. 

Weerklank en appel 

Het is even stil op het stembureau. In de 
ochtenduren al zo'n vijfhonderd mensen een 
stembiljet uitgereikt. Prima opkomst. Een 
ouder echtpaar komt binnengeschuifeld. Na 
het gebruikelijke controleritueel overhandig 
ik hen de stembiljetten. Het echtpaar loopt 
naar de stemhokjes. Dan hoor ik de man 
tegen z'n enigszins hardhorende vrouw fluis
teren: 'Je mag van mij van alles stemmen, als 
het maar niet de part1j van de afbraak is'. lk 
zie hem op het inm1ddels opengevouwen 
biljet de tweede kolom van links aanwijzen. 
Ze verdwiJnen vervolgens in de stemhokjes. 
lk denk na over het Signaal. Vermoedelijk 
vanuit- wat men noemt- 'de onderkant van 
de samenlev1ng'. 
Het CDA een volkspartij? 
De weerklank in het stembureau lijkt te wij
zen op een niet geheel volledige 'band
breedte'. Is de CDA-politiek ook voldoende 
herkenbaar voor de mensen met de smalle 
beurs? Is de CDA-overtuiging, zoals het rap
port 'Appel en Weerklank' zegt, de vruchtba
re voedingsbodem voor een brede politieke 
partij waarin velen zich met elkaar verbon-
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den voelen zowel door de eenheid van be
ginselen als door de gekozen politieke 
koers? 

De overpeinzingen over deze aspecten wor
den die avond naar de achtergrond gedrukt. 
Het CDA komt als nummer 1 uit de bus. 
Geweldig! Lubbers kan zijn karwei afmaken. 
Goed gedaan door de lijsttrekker en de 
campagneleiding. Maar ook door al die par
tijleden d1e aan de marktkramen stonden, 
krantJeS bezorgden, met een geluidswagen 
reden. lk denk ook aan het karwei door een 
van mijn fractiegenoten gedaan. Het CDA 
vertegenwoordigen op een bijeenkomst van 
uitkeringsgerechtigden. Zoals te verwachten 
kreeg zij het daar inzake het regeringsbeleid 
fl1nk uitgemeten. En dan toch maar proberen 
de lijn van de CDA-politiek over het voetlicht 
te krijgen. Oat valt heus niet altijd mee. Zeker 
biJ een onderwerp als dlt. Saneren, gezond
maken kost pijn. In het veld kom Je de 
signalen tegen die daar op du1den. 
Ook gemeentebesturen doen dat. Zij probe
ren voorts - binnen het kader van de wette-
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'Appèl en Weerklank' 

S.J. Rosman (1931) is adjunct-directeur van de Dienst 
Maatschappelijke Zorg te Delft. Hij is voorzitter van de CDA
gemeenteraadsfractie van Schiedam. 

Weerklank en appèl 

Het is even st il op het stembureau. In de 
ochtenduren al zo'n vijfhonderd mensen een 
stembiljet uitgereikt. Prima opkomst. Een 
ouder echtpaar komt binnengeschuifeld. Na 
het gebruikelijke controleritueel overhandig 
ik hen de stembiljetten. Het echtpaar loopt 
naar de stemhokjes. Dan hoor ik de man 
tegen z'n enigszins hardhorende vrouw fluis
teren: 'je mag van mij van alles stemmen, als 
het maar niet de partij van de afbraak is'. Ik 
zie hem op het inmiddels opengevouwen 
biljet de tweede kolom van links aanwijzen. 
Ze verdwijnen vervolgens in de stemhokjes. 
Ik denk na over het signaal. Vermoedelijk 
vanuit- wat men noemt- 'de onderkant van 
de samenleving'. 
Het CDA een volkspartij? 
De weerklank in het stembureau lijkt te wij
zen op een niet geheel volledige 'band
breedte'. Is de CDA-politiek ook voldoende 
herkenbaar voor de mensen met de smalle 
beurs? Is de CDA-overtuiging, zoals het rap
port 'Appèl en Weerklank' zegt, de vruchtba
re voedingsbodem voor een brede politieke 
partij waarin velen zich met elkaar verban-

348 

den voelen zowel door de eenheid van be
ginselen als door de gekozen politieke 
koers? 

De overpeinzingen over deze aspecten wor
den die avond naar de achtergrond gedrukt. 
Het CDA komt als nummer 1 uit de bus. 
Geweldig! Lubbers kan zijn karwei afmaken. 
Goed gedaan door de lijsttrekker en de 
campagneleiding. Maar ook door al die par
tijleden die aan de marktkramen stonden, 
krantjes bezorgden, met een geluidswagen 
reden. Ik denk ook aan het karwei door een 
van mijn fractiegenoten gedaan. Het CDA 
vertegenwoordigen op een bijeenkomst van 
uitkeringsgerechtigden. Zoals te verwachten 
kreeg zij het daar inzake het regeringsbeleid 
flink uitgemeten. En dan toch maar proberen 
de lijn van de CDA-pol itiek over het voetl icht 
te krijgen. Dat valt heus niet altijd mee. Zeker 
bij een onderwerp als dit. Saneren, gezond
maken kost pijn. In het veld kom je de 
signalen tegen die daar op duiden. 
Ook gemeentebesturen doen dat. Zij probe
ren voorts - binnen het kader van de wette-
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'Appèl en Weerklank' 

lijke mogelijkheden - degenen die maat
schappelijk in de knel zijn gekomen te hel
pen. Daarbij blijken rijksoverheid en ge
meentelijke overheden niet altijd op dezelfde 
stoel te zitten. Soms treden die gemeenten 
zelfs in het krijt tegen die hogere overheid. 
Dat gebeurt natuurlijk niet omdat die ge
meenten dat zo'n leuke klus vinden. Maar 
het is ook een teken dat er het een en ander 
knelt. Gemeenten zitten met grote aantallen 
cliënten in de bijstand In de achterliggende 
tijd verscheen de ene 'minima-nota' na de 
andere. Men prob8ert op lokaal niveau wat 
te doen voor de mensen die 't moeilijkst 
zitten. Maar de speelruimte is beperkt. In 
een niet onbelangrijk aantal gevallen gaat het 
om bijstandsaanvragen ter sanering van 
schulden. Deze schulden signaleren een si
tuatie. Verschulding is in toenemende mate 
opgetreden en heeft tot een grotere hulp
vraag geleid bij sociale diensten. Een toene
mend aantal mensen kwam 'rood' te staan. 
Maar zij niet al leen . De staat der Nederlan
ders (om met Willem Breedveld te spreken), 
wij met z'n allen dus staan eveneens jaar na 
jaar 'rood', geven meer uit dan we ontvan
gen. Stijgende staatsschuld noopt tot een 
beleid van uitgavenvermindering, van zuinig 
zijn en van beheersing van uitgaven. Dus 
ook kijken of er niet teveel wordt uitbetaald 
door de lagere overheid. 

Spanningsveld 
Een gemeente, een sociale dienst of afdeling 
sociale zaken zit daar mooi tussen. Aan de 
ene kant de cliënt die met zijn problemen, 
met zijn bijstandsaanvraag bij de gemeente 
aanklopt. Aan de andere kant de rijksover
heid die met argusogen kijkt of al die ver
leende bijstand wel toelaatbaar kan worden 
geacht. Anders gezegd, de gemeente
bestuurders en hun ambtenaren in het span
ningsveld tussen 'wat eigenlijk zou moeten 
en wat net niet kan'. Het gaat beter met 
Nederland, maar daarmee zijn alle proble
men nog niet opgelost. Gemeentebesturen 
maken zich zorgen over de bestaans(on)ze
kerheid van een groot aantal van hun inge
zetenen. De lokale overheid ziet wat er ge-
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' De landsbestuurder heeft 
geen goed beeld hoe 
zaken lokaal 
functioneren . ' 

beurt aan het grondvlak. Ik weet dat daar
over via onze Bestuurdersverenig ing, via 
CDA-wethouders van sociale zaken signalen 
gaan naar kamerfracties en bewindslieden. 
In het rapport 'Appèl en Weerklank' wordt 
ergens gesproken over het doorwerking 
doen vinden in het beleid van via de partij 
gebundelde kiezersmeningen. 
De discussies over het rapport en de verde
re acties hebben in het algemeen het functi 
oneren van de partij versterkt. Er zijn echter 
wel kanttekeningen bij te maken. Ik sluit dan 
aan bij een paar opmerkingen uit de conclu 
sies in het rapport, te weten: 'Hetgeen aan 
de basis leeft dringt onvoldoende door in de 
top' en 'De gemeentelijke afdelingen bloeien 
nog te weinig als actieve politieke werkplaat
sen'. Hoewel er best het een en ander ge
beurt aan informatieuitwisseling is de af
stand tussen landelijk en lokaal niveau toch 
nog altijd behoorlijk groot. Dat is soms te 
merken aan de beantwoording van vragen 
en gegeven meningen op vergaderingen. 
Dan blijkt toch dat de landsbestuurder geen 
goed c.q. een onvolledig beeld heeft, hoe 
zaken lokaal functioneren. Maar op de ver
gadering moeten nog vele andere vragen
stellers aan bod komen, en dan komt er niet 
veel van goed uitpraten. Hier valt wel wat te 
verbeteren. 

Het is voor lokale bestuurders niet alleen de 
plicht signalerend naar de top bezig te zijn . 
In een qoed sociaal beleid moet ook plaatse-
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lijk bekeken worden wat de mogelijkheden 
zijn om bijvoorbeeld de lasten zo laag moge
lijk te houden (ook al spoorde dit weer niet 
altijd met het landelijk gevoerde 'profijtkortin
gen' -beleid bij de uitkeringen uit het ge
meentefonds). 
De inkomensontwikkeling de laatste jaren is 
in ongunstige z1n sterk voelbaar in de mini
mumsituaties. Wel1swaar na een periode van 
toename en uitbouw van het sociale-zeker
heidsstelsel. Gemeentebestuurders en soci
ale dlensten zijn de afgelopen jaren en wor
den nog steeds geconfronteerd met de 
vraag iets aan die situaties te doen. Het 
accent moet daarbij l1ggen op de lastenzijde 
en de hulpverlening. lnkomensbeleid is im
mers rijksbeleid en daar moet de gemeente 
dus afbl1jven. De gemeenten die hebben 
geprobeerd in de directe inkomenssfeer iets 
te doen werden teruggefloten. De algemene 
b1jstandswet geeft slechts ruimte voor op
lossing van individuele problemen. In de 
praktijk betekent dit goed kijken of er aanlei
ding IS voor de toekenning van uitkeringen 
voor zogenoemde 'bijzondere bestaanskos
ten'. De normale, de 'algemene' bestaans
kosten worden geacht in de norm te zitten. 

Volumegroei 
De grotere aandacht bij gemeenten voor de 
praktijk van de bijstandsverlening 1s echter 
niet de reden voor de sterke volumegroe1 
van de uitgaven voor sociale voorzieningen. 
Die oorzaak z1t in niet onbelangrijke mate in 
de sterke toename van uitkeringen aan 
werklozen en aan alleenstaande vrouwen 
met gezinsverantwoordelijkheid. 
Op zichzelf genomen zou men over de vo
lumegroei in de collectieve sector nog niet 
zo in de war hoeven te zitten. Als deze maar 
voldoende kon worden opgevangen uit pre
mies en belastingen. Niet aileen op rijksnl
veau geeft die groei problemen. Deze werkt 
ook door op het lokale vlak. De gemeenten 
kampen met het feit dat hun aandeel in de 
bijstandsuitgaven, ondanks het ten dele 
compenseren door het rijk, alsmede de kos
ten van uitvoering zwaar op hun begrotingen 
drukken. 
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Voor het doen van uitkeringen bij werkloos
heid, bij gezinsontwrichting en aan verdere 
categorieen zijn de gemeenten aan strikte 
regels gebonden. Het is mij dan ook niet 
du1delijk waarom minister Ruding vindt dat 
op dit punt het 'eigen risico' van 10% voor 
de gemeenten koste wat kost zou moeten 
worden gehandhaafd. Als ik het goed begre
pen heb beschouwt hij het terzake aangeno
men amendement op het partijprogram als 
een soort 'bedrijfsongeval'. Uit een en ander 
meen ik toch te moeten afleiden dat de 
minister geen goed zicht heeft op de wijze 
waarop het rijk toezicht op de gemeenten 
uitoefent op het terrein van de bijstandsver
lening. 

In de Algemene Bijstandswet is voor de 
betrokkenen de verplichting opgenomen al 
het mogelijke te doen snel weer uit de bij
stand te geraken. De economie trekt geluk
kig weer aan. Het aantal werklozen vertoont 
weer een dalende tendens. Toch moeten we 
vrezen nog wei enige tijd met dit vraagstuk 
te blijven worstelen. In veruit de meeste ge
vallen zijn betrokkenen aangewezen op ar
beid in een dienstbetrekking. Op dit moment 
is het totaal aantal arbeidsplaatsen nog 
steeds onvoldoende om iedereen die daar
voor aan de markt is, betaalde arbeid te Iaten 
verrichten. Gelukkig zijn de Nederlanders 
fatsoenlijke lieden en dus behoeft niemand 
om te komen van hanger. Of men werkt of 
niet, in onze verzorgingsmaatschapp1j krijgt 
iedereen een inkomen. Eigenlijk beg1nt het al 
vroeg - voor kinderen wordt kinderbijslag 
verstrekt en later ook studiefinanciering. Er is 
sociale zekerheid. Bejaarden krijgen AOW, 
plus hun pensioen(tje). Ben Je arbeidsonge
schikt, alleenstaande ouder met gezinsver
antwoordelijkheid of werkloos, dan krijg Je 
een uitkenng. 
Wat men uit de sociale zekerheid krijgt toe
bedeeld kan van situatie tot situatie echter 
nogal verschillen. Oat hangt af van de verde
llngsregels, die binnen de sociale zekerheid 
en die tussen werkenden en uitkeringsont
vangers. De problemen zijn derhalve in be
langrijke mate verdel1ngsproblemen. Hoe 
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'Appel en Weerklank 

verdelen we het werk? Hoe verdelen we de 
opbrengst van het werken, de produktie? 
W1e zijn in dit spel de inkomens-zekeren en 
wie zijn het meest inkomens-onzeker? Als 
we de PvdA en anderen moeten geloven, 
dan lijkt de scheidslijn te lopen tussen wer
kenden en niet-werkenden. De dreigende 
twee-deling in de maatschappij. Oat is een 
simplificatie van de werkelijkheid. lk vraag mij 
af of die scheidslijn wei zo sterk is te trekken. 
In de arbeidsprocessen verandert nogal wat 
door automatisering en robotisering. Zelfs 
als we er in slagen de werkgelegenheid eer
lijker te verdelen door werktijdverkort1ng en 
op andere man1er het aantal banen Iaten 
st1jgen vrees ik toch dat veranderingen in de 
werkprocessen niet geheel zonder schok
ken zullen verlopen. 
De inkomens-onzekeren zitten vermoedelijk 
niet aileen bij de uitkenngsontvangenden. 
Ook vele werkenden zullen zoiets als be
staansonzekerheid, als baanonveiligheid 
kennen. Zomin de groep baanhebbers als 
de groep baanlozen zijn een stat1sch geheel. 

Meerjarige minima 
Dit zo zijnde, moet tevens worden vastge
steld dat binnen het bijstandsbestand de 
groep 'meerjange (echte) minima' voort
durend is toegenomen. Het is vooral deze 
groep die nogal extra in de aandacht is 
geweest. lnd1en men al meerdere jaren op 
bijstandsniveau leeft ontbreekt veelal de fi
nanciele ruimte om calamiteiten op te van
gen. Door de koopkrachtontwikkeling is de 
reserveringsruimte aangetast. In de periode 
1 980/85 zijn de bijstandsnormen met ca. 
10% verhoogd. In diezelfde tijd is het prijsin
dexcijfer voor de gezinsconsumptie met 
23% gestegen. H1eruit vloeit een reele daling 
van het besteedbaar inkomen voort. De re
denen daarvoor liggen in belangrijke mate b1j 
de stijging van kosten van energie, belastin
gen en de kosten van openbare voor
zieningen. 
De pos1tie van deze groep verdient ook voor 
de toekomst aandacht in het CDA-beleid. Er 
is het een en ander over bekend uit onder
zoeken op lokaal niveau. Deze onderzoeken 
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geven een heel ander zicht op de werkelijk
heid dan de op beleidsniveau gehanteerde 
inkomens- of koopkrachtplaatjes. Lijkt het in 
het 'macro' -plaatje allemaal nog wat mee te 
val len, op 'micro' -niveau komt er toch een 
ander beeld naar voren. De toeneming van 
schuldsituaties is daarbij een veel gesigna
leerd probleem. Door de kostenstijgingen 
schiet er na de aftrek van de vaste lasten 
steeds minder over voor het variabele deel 
van de bestedingen. In een toenemend aan
tal gevallen blijkt dat men het bedrag dat 
men meent nodig te hebben voor kleding, 
eten enz. toch heeft genomen. De overgang 
van een 'normaal' inkomen naar een lager 
niveau lukt niet. Het blijkt dat velen in derge
lijke omstandigheden niet of onvoldoende 
kunnen omgaan met geld. Oat kan voor een 
belangrijk deel worden geleerd. Maar voor 
velen 1s het door de koopkrachtdaling nog 
nauwelijks mogelijk om veel terug te gaan 
met de uitgaven. 
Bezuinigingen blijken een grens te hebben. 
Als voor mensen de infrastructuur van onze 
samenleving onbetaalbaar dreigt te worden, 
is die grens bereikt. Anders gezegd, die 
grens wordt gevormd door de in onze sa
menleving als redelijk erkende kosten van 
levensonderhoud. En deze omvatten meer 
dan de kosten om in Ieven te blijven. 

Stimulering, aanmoedig1ng om te pogen 
weer uit de bijstand te geraken is belangrijk. 
Voor mensen met een achterstand in scho
ling is dat echter moeilijk. Gemeenten kun
nen trachten, als facet van minima-beleid, 
door o.a. goede voorlichting over mogelijk
heden, scholing en vorming te helpen. Meer 
nadruk leggen op verbetenng van de kansen 
op arbeid in plaats van het simpel voorzien in 
financiele uitkeringen. lk denk daarbij ook 
aan aanvullende bijstand om achterstand in 
scholing in te halen. 
Overigens zij aangetekend dat het aantal 
werklozen dat is aangewezen op een uitke
ring op sociaal mnimumniveau als gevolg 
van de stelselherziening nog zal toenemen. 
De stelselherziening is het gevolg van de 
noodzaak in de slechte iaren tot het opnieuw 

351 



bezien van het sociale bouwwerk. Het in de 
jaren zestig en zeventig opgebouwde stelsel 
was onbetaalbaar geworden. De draag
kracht van de samenleving verdween. En het 
was juist in die situatie dat een massaal 
beroep moest worden gedaan op de sociale 
voorzieningen. 

De rek is er uit 
Een stelsel opbouwen is een. Het is een tijd 
van teruggang overeind houden is twee. De 
maatregelen ter versobering in de sociale 
zekerheid waren moeilijk te verteren. Voor 
de betrokkenen en voor de politiek. Als 
christen-democraten hebben we ons partij
tje meegeblazen toen het er om ging de 
soCiale zekerheid op te bouwen. Ten gunste 
in het bijzonder van hen die in onze samenle
ving dreigden ten onder te gaan. En daar 
staan we nog voor. Daarbij werd en wordt 
uitgegaan van offers naar draagkracht. 
Als ik echter goed luister komt het mij voor 
dat bij werkenden wat dat betreft de rek er 

' Samen verantwoordelijk zijn 
betekent een goede 
communicatie tussen top 
en basis. ' 

zo'n beetje uit is. De speelruimte voor de 
overheid wordt dan gering. Voor inkomens
vermindering of hogere sociale premies voe
len de sociale partners weinig of niets. Ho
gere belastingen kan ook niet, we weten zo 
onderhand wei dat dit niet meer werkt. Daar
om zullen de mogelijkheden in de sociale 
sector mijns inziens toch in belangrijke mate 
worden bepaald door de bereidheid van 
werkenden om bii het economisch herstel 
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niet te hard van stapel te lopen met hun 
eisen. 
Ook in de toekomst is het zaak dat de 
solidariteit tussen werkenden en niet-wer
kenden tot uitdrukking blijft komen in de 
inkomensontwikkeling van beide groepen. In 
de periode 1980/85 leverden de minima 
ruim 13% aan koopkracht in. Met een ver
wachte stijging in 1986 van 2% is er gelukkig 
weer een omslag. Terecht, degenen die de 
teruggang het meest aan den lijve voelen, de 
uitkeringsgerechtigden en andere minima, 
dienen als het economisch weer beter gaat 
in die verbetering te delen. 

Slotbeschouwing en een aantal aan
dachtspunten 
De redactie heeft gevraagd in deze bijdrage 
aandacht te besteden aan de relatie van het 
CDA naar mensen aan, wat men pleegt te 
noemen 'de onderkant van de samenleving'. 
lk pretendeer daarbij niet, vulledig te zijn 
geweest en bepaalde mij !iC)Ofd?.akelijk tot 
aspecten van het soc1aal beleid. Een Sltua
tieschets vanuit mijn optiek als gemeente
bestuurder. 
Uiteraard is er verschil in optiek. Op het 
lokale vlak wordt men geconfronteerd met 
de hulpvraag van individuen. Daar zit je voor 
de vraag 'wat betekent beleid op rijksniveau 
voor de gemeentebestuurder en hoe vertel
len we het aan de burger'. Plaatselijk hebben 
de bestuurders daardoor zicht op de effec
ten van het beleid op rijksniveau. 
Enkele aandachtspunten: 
- Communicatie 'top-basis'. Samen ver

antwoordelijk zijn. Oat betekent ook dat 
de kwaliteit van het beleid is gediend met 
een goede communicatie tussen 'top' en 
'basis'. 

- Gemeentelijke afdelingen actieve werk
plaatsen. Behandeling van rapporten zo
als 'Appel en Weerklank' heeft een stimu
lerende werking. Die werkwijze kan ook 
voor andere belangrijke onderwerpen 
worden gehanteerd. 

- Lokaal beleid. Op gemeentelijk niveau 
werken aan een goed sociaal beleid, ten 
gunste van mensen in minimumsituaties. 

Chnsten Democratische Vcrkenn1ngen 7 -8/SG 

-
If 
d 
d 
v. 
rr 
tE 
k• 

-V 
b 
ki 
S< 

dl 

Ten 
gripr 
aan 
spar 

Christer 



'Appel en Weerklank' 

lk noemde: lastenverlichting - het helpen 
de financien weer op orde te krijgen. Ver
der: beleid dat zich richt op de categorie 
van mensen met een 1nkomen op mini
mumniveau en zonder uitzicht op verbe
tering van hun omstandigheden. Te den
ken valt hierbij aan scholing en vorming. 

- Voorlichting. Het CDA moet het sociaal 
beleid duidelijker over het voetlicht Iaten 
komen. Naar mijn idee gaat het christelijk 
sociaal engagement teveel schuil achter 
de 'economische nuchterheid'. 

Ten slotte is er een appel, vanuit de kernbe
grippen van het christelijk-sociaal denken, 
aan aile geledingen van de partij zich in te 
spannen voor een goed sociaal beleid. Daar-
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uit noem ik speciaal de politieke vertaling van 
het begrip naastenliefde = solidariteit. Deze 
is in onze opvattingen niet klassegebonden. 
Oat geeft een essentieel verschil met, bij
voorbeeld, de socialistische solidariteitsop
vatting. 
Als we er ook de komende jaren in slagen de 
politieke praktijk op dit beginsel af te stem
men is er aile reden voor de 'onderkant van 
de samenleving' zich blijvend of opnieuw 
met het CDA verbonden te voelen. 
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Drs. Monique H M Alink (1960) ism/, v. 1 september 1986 
aangesteld als wetenschappelijk assistent vakgroep 
Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden 

De aanwezigheid van de politieke 
overtuiging van het CDA bij zijn 
kiezers 

Er is een gebrek aan doorwerking van de 
politieke overtuiging binnen het CDA De 
politieke overtuiging fungeert te weinig als 
een morele band binnen het CDA Hoog
stens als een formele, zo wordt gesteld 11

. De 
problemen die een gebrek aan doorwerking 
van de politieke overtuiging binnen de partij
organisatie geeft zijn geschetst in het rap
port 'Appel en Weerklank'. In het kader van 
mijn studie Bestuurskunde aan de TH 
Twente heb ik gedurende acht maanden 
een verkennend onderzoek verricht dat zijn 
oorsprong vond in het hierboven vermelde 
probleem: het gebrek aan doorwerking van 
de politieke overtuiging binnen het CDA In 
'Appel en Weerklank' worden de problemen 
met name gesignaleerd bij politieke verte
genwoordigers en leden van het CDA Dit 
riep de vraag op hoe het gesteld zou zijn met 
de doorwerking van de politieke overtuiging 
bij mensen die niet participeren binnen de 
partij, maar wei hun stem uitbrengen op het 
CDA Is er bij hen ook sprake van een ge-
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brek aan doorwerking van de politieke 
overtuiging? 
Laat ons aannemen dat kennis van de poli
tieke overtuiging gemeten kan worden door 
de mate van aanwezigheid van de politieke 
overtuiging bij de kiezers vast te stellen. Dan 
luidt de probleemstelling van het onderzoek 
als volgt: In welke mate is de politieke 
overtu1ging van het CDA aanwezig bij de 
kiezers van het CDA? 

Het theoretisch kader 
Waarom is een eventueel geconstateerd ge
brek aan doorwerking, dat zich zal uiten in 
een geringe bekendheid met de politieke 
overtuiging, een probleem? Afgezien van de 
negatieve effecten die het voor een politieke 
partij zelf heeft wanneer zij een electoraat 
aan zich heeft gebonden dat onbekend is 
met haar ideologie, is er ook sprake van een 
'democratisch' probleem. 

1) Appel en Weerklank, u1tg. CDA (Den Haag 198214 
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'Appel en Weerklank' 

In een democratie gaat het om het uitoefe
nen van invloed op de beslissingen door 
burgers. In de huid1ge samenleving is een 
directe democratie onmogelijk. Daarom 
spreken we thans van een representatieve 
democratie. Ook in deze representatieve de
mocratie moet, wil het democratisch karak
ter blijven bestaan, sprake zijn van invloed 
van burgers op de beslissingen. De vraag is 
dan hoe er overeenstemming tot stand komt 
tussen de opvattingen van de burgers en het 
beleid van hun vertegenwoordigers in het 
parlement Gebrek aan doorwerking van de 
politieke overtuiging (ideologie) van een partij 
bij haa~ kiezers zal deze overeenstemming 
negatief bel'nvloeden. 
Een van de theoretische modellen die aan
geven hoe deze overeenstemming tot stand 
kan komen is het responsible party'model 2) 

Dit model is in feite een systematische uit
werking van de eisen waaraan voldaan moet 
worden wil het electoraat via de verkiezingen 
invloed kunnen uitoefenen op de besluitvor
ming in het parlement 31 . De eisen die door 
het model worden gesteld zijn volgens Tho
massen te formuleren als empirisch toetsba
re hypothesen 41 : 

1 . De partijen moeten van elkaar verschillen 
in hun beleidsopvattingen. 

2. Binnen de partij moet er een redelijke 
mate van samenhang zijn. 

3. De kiezers moeten stemmen op die partij 
waarvan de beleidsopvattingen het 
meest overeenkomen met die van hen
zelf. 

Oat impliceert: 
a) De kiezers moeten de beleidsopvattingen 

van de verschillende partijen kennen. 
b) De kiezers moeten zelf een standpunt 

hebben ten aanzien van het te voeren 
beleid. 

Er bestaan in de politieke wereld vele kwes
ties waarover kiezers beleidsopvattingen 
moeten hebben. Ook politieke partijen moe
ten over die zaken een standpunt hebben. 
Dit is onmogelijk in een situatie van onzeker
heid, zoals Downs dat omschrijft; onzeker-
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heid houdt in dat men niet volledig gelnfor
meerd kan zijn met betrekking tot aile stand
punten van aile partijen ten aanzien van aile 
politieke vraagstukken5) Onzekerheid on
dermijnt de implicaties a) en b) en daarmee 
de mogelijkheden tot rationeel stemgedrag 
(hypothese 3). Het bestaan van ideologieen 
kan dan tot een oplossing leiden. 
Voor politieke partijen is de ideologie een 
wapen in de concurrentiestrijd om de st6m
men van de burgers. ldeologieen Iaten de 
verschillen zien tussen de strijdende partijen 
(hypothese 1 ). Een ander voordeel is dat 
partijen niet meer exact hoeven aan te geven 
welk standpunt zij ten aanzien van elk strijd
punt innemen. Uit de gehanteerde ideologie 
zal het standpunt automatisch volgen. Voor 
de burgers heeft het hanteren van ideologie
en ook voordelen. Allereerst worden ver
schillen tussen partijen voor hen duidelijker 
zichtbaar (hypothese 1 ). Daarnaast hoeven 
ze niet meer de standpunten van de partijen 
ten aanzien van aile strijdpunten te vergelij
ken maar kan men volstaan met het vergelij
ken van ideologieen (hypothese 3). 
Het wezenlijke van de democrat1e was de 
invloed van de burgers op de beslissingen. 
Bovenstaande analyse betekent nu voor de 
democratie dat de burgers het beleid in de 
richting van hun eigen standpunten kunnen 
bel'nvloeden als ze zich bij de keuze van hun 
politieke partij Iaten leiden door de overeen
stemming van standpunten tussen henzelf 
en die politieke partij waarvan de politieke 
beslu1tvormers deel uitmaken. Of, in termen 
van ideolog1een: burgers dienen een keuze 
te maken voor die partij waarvan de politieke 
vertegenwoordigers in de besluitvorming 
een ideologie hanteren die overeenstemt 
met de eigen ideologie. De doorwerking van 
de politieke overtuiging (als ideologie) bij de 
kiezers is dus vanuit democratisch oogpunt 

2) J.J.A Thomassen, Kiezers en gekozenen 1n een repre-
sentatieve democrat/e. (Alphen aan den Rijn 1976) 2 

3) Ibidem, 8. 
4) Ibidem. 9. 

5) A Downs, An economic theory of democracy New York 
1957. 
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Het onderzoek 
De mate van doorwerking van de politieke 
overtuiging wordt afgemeten naar de mate 
van bekendheid ervan. Er moest dus een 
meetinstrument worden ontwikkeld, dat de 
mate van aanwezigheid van de politieke 
overtuiging vast kon stellen. 
De politieke overtuiging van het CDA bestaat 
uit de vier kernbegrippen: gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap. De betekenis van de 
politieke overtuiging voor het CDA zal duide
lijk moeten blijken uit hetgeen het CDA aan 
overheidsbeleid voorstaat. Het meest recen
te verkiezingsprogram 'Uitzicht, samen wer
ken voor morgen' is h1ervan de neerslag. lk 
heb geprobeerd de in meer of mindere mate 
concrete beleidsvoornemens die het CDA in 
dat program noemt te koppelen aan de 
kernbegrippen, om zo een concrete inhoud 
aan de verschillende kernbegrippen te kun
nen geven. De respondenten kregen per 
kernbegrip vier 'statements' voorgelegd, 
waarna aan hen gevraagd werd of zij het 
hiermee 'eens' of 'niet eens' waren. De sta
tements hadden dus betrekking op beleids
voornemens zoals die in 'Uitzicht' zijn gefor
muleerd. Kiezers antwoorden in overeen
stemming met die beleidsvoornemens, wat 
erop duidt dat de politieke overtuiging aan
wezig is. Of zij antwoorden niet in overeen
stemming met de CDA-beleidsvoornemens, 
hetgeen aangeeft dat zij onbekend zijn met 
de politieke overtuiging. 
Het gehele meetinstrument bestaat uit 16 
vragen (4 x 4 per kernbegrip) en meet de 
aanwezigheid van de politieke overtuiging in 
haar geheel. De vragenlijst is voorgelegd aan 

Appel en Weerklank' 

54 respondenten. Het onderzoek werd uit
gevoerd in de vorm van een telefonische 
enquete (december 1 985). Er was sprake 
van een a-selecte steekproef getrokken uit 
een databestand van zgn. 'kern-CDA'ers'. 
Onder 'kern-CDA'ers' wordt verstaan men
sen die bij de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 1 982 zeiden CDA te hebben gestemd 
en die dit bij de verkiezingen van mei 1 986 
ook van plan waren te doen. 
Er diende ook nog een criterium ontwikkeld 
te worden, waaraan de onderzoekers kon
den aflezen of er sprake was van aa11- of 
afwezigheid van de afzonderlijke kernbegrip
pen of de politieke overtuiging in haar ge
heel. Voor de kernbegrippen geldt dat de 
respondenten drie of meer vragen in over
eenstemming met de politieke overtuiging 
dienden te beantwoorden, wilde het betref
fende kernbegrip aanwezig zijn. Voor de 
aanwezigheid van de politieke overtuiging in 
zijn geheel diende ieder kernbegrip aanwe
zig te zijn. 

De resultaten 

1. De aanwezigheid van de kembegrippen 
De hantering van het aanwezigheidscriteri
urn en de onderzoeksresultaten resulteerde 
in de volgende tabel: 

6) In het bovenstaande is de politieke overtuiging geli)kge
steld aan een ideologie, zoals deze laatste binnen de 
attitude-benadering wordt gedefinieerd. De centrale 
vooronderstelling in deze benadering is dat functioneel 
gekoppelde attitudes de kern van de ideologie vorrnen. 
Converse definieert b1nnen deze benadenng een ideolo
gie als een belief system, waaronder hi) verstaat 'a confi
guration of ideas and attitudes in which the elements are 
bound together by some form of constraint or functional 
Interdependence' 
Zie: E. Scarbrough. Political Ideology and Voting. An 
exploratory study. (Oxford 1984) 98. E. Converse, The 
nature of belief systems in mass public. In: D.E. Apter 
(red.), Ideology and discontent (New York 1964) 207. 

tabel 1: aanwezigheid van de kernbegrippen (procentueel, N = 54) 

kern beg rip gerechtigc gespreide solidariteit rentrneester-
heid verantwoorde- schap 

lijkheid 

aanwezig 41 28 63 63 
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'Appel en Weerklank' 

Ouidelijk blijkt dat de verschillende kernbe
grippen in verschillende mate aanwezig zijn: 
gerechtigheid en gespreide verantwoorde
lijkheid zijn bij een minderheid aanwezig, ter
wijl solidariteit en rentmeesterschap bij een 
meerderheid aanwezig zijn. Opvallend is dat 
gespreide verantwoordelijkheid verreweg 
het minst aanwezig is. 

het hoge gemiddelde voortvloeit uit het feit 
dat gespreide verantwoordelijkheid het 
minst aanwezig is. Verdergaande analyse 
van de resultaten (Guttman-schaal testen) 
wijzen er op dat het laatste het geval is. 
In het onderzoek zijn sociaal-demografische 
kenmerken meegenomen zoals geslacht, 
leeftijd en wei stand. Deze bleken geen van 

tabel 2: de aanwezigheid van een kernbegrip naar de aanwezigheid van de overige 
kernbegrippen (procentueel, N = 54) 

gerechtigheid gespreide ver- solidariteit rentmeester-
antwoordel1jkhe1d schap 

gerechtigheid 100 26 

gespreide ver-
antwoordelijkheid 23 100 

solidariteit 59 80 

rentmeesterschap 73 73 

gerniddelde 
aanwezigheid 52 60 

Deze tabel moet vert1caal gelezen worden: 
van de mensen bij wie gerechtigheid aanwe
zig is, is bij 23% ook gespreide verantwoor
delijkheid aanwezig. Uit de gemiddelde sco
res kan men opmaken dat aanhangers van 
gespreide verantwoordelijkheid gemiddeld 
het hoogst scoren op de overige beqripoen. 
Is gespreide verantwoordelijkheid het cen
trale begrip? Het kan echter ook zo zijn dat 

38 47 

35 32 

100 73 

73 100 

49 51 

drieen significant te correleren met de aan
wezigheid van kernbegrippen. 

2. De aanwezigheid van de politieke 
overtwging in haar geheel 
Het meetinstrurnent bestaat zoals gezegd 
uit 16 vragen. Beantwoord1ng van de vragen 
in overeenstemming met de politieke 
overtuiging wijst op aanwezigheid van die 

tabel 3: aantal vragen beantwoord in overeenstemrning met politieke overtuiging; frequentie 
en cumulatieve frequentie (procentueel, N = 54) 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

relatieve 
frequentie 5,6 5,6 3,7 7,4 16,7 27,8 18,5 7,4 3,7 3,7 

cumulatieve 
frequentie 5,6 11 , 1 14,8 22,2 38,9 66,7 85,2 92,6 96,3 100 
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politieke overtuiging. Uit tabel 3 blijkt hoeveel 
vragen door de respondenten in overeen
stemming met de politieke overtuiging be
antwoord zijn. 

Gemiddeld worden er 9,6 vragen in overeen
stemming met de politieke overtuiging be
antwoord. Echter het criterium voor aanwe
zigheid van de politieke overtuiging is niet 
geformuleerd in 'aantal vragen in overeen
stemming met politieke overtuiging beant
woord', maar in termen van 'aanwezigheid 
van kernbegrippen'. Aile kernbegrippen 
moeten aanwezig zijn bij degenen bij wie de 
politieke overtuiging aanwezig is. 

De conclusie uit deze tabel is tevens dat bij 
slechts 7% van de respondenten de poli
tieke overtuiging in haar geheel aanwezig is. 
Van een echte doorwerking van de politieke 
overtuiging is dus geen sprake. Ook hier 
bleken weer geen significante correlaties te 
bestaan met de sociaal-demografische 
kernmerken. 

Conclusie 
Conclusie die uit de gegevens met betrek
king tot de aanwezigheid van de politieke 
overtuiging van het CDA getrokken kan wor
den is dat de kiezers van het CDA niet 
gekenmerkt worden door de aanwezigheid 

tabel 4: aantal aanwezige kernbegrippen bij respondenten (procentueel, N = 54) 

0 2 3 

respondenten 11 22 35 24 

Uit deze tabel blijkt dat de aanwezigheid van 
tenminste twee kernbegrippen bij een meer
derheid van de respondenten aanwezig is 
(35 + 24 + 7 = 66%). Drie en zeker vier 
kernbegrippen aanwezig is te hoog gegre
pen voor het merendeel van het CDA-kern
electoraat. 

' Van een echte doorwerking 
van de politieke overtuiging 
bij de CDA-kiezers is geen 
sprake. ' 

Bijlage 

4 

7 

van de politieke overtuiging die hun eigen 
partij uitdraagt. 
Ondanks het feit dat sommige kernbegrip
pen in hoge mate bekend zijn, blijkt de com
binatie van aile kernbegrippen (de politieke 
overtuiging in haar geheel) te ontbreken. Dit 
ontbreken leidt ertoe dat de politieke overtl!_i_::__ 
ging haar functie niet vervult om via het 
'responsible party' -model bij te dragen tot 
de gewenste overeenstemming tussen de 
opvattingen van de burgers en het over
heidsbeleid. 
Dit is slechts een zeer summiere weergave 
van het gehele onderzoek, dat zo'n 100 
pagina's omvat. Zoals gezegd ontbreekt een 
weergave van het onderzoek naar de erva
ren samenhang binnen de politieke overtui
ging. De conclusie hiervan luidt dat de CDA
kiezers geen samenhang binnen de politieke 
overtuiging ervaren. 

Ter informatie van de lezer volgen hieronder de gestelde vragen, alsmede de in de steekproef 
vergaarde antwoorden. 
De antwoordcategorieen zijn de volgende (ze gelden voor iedere vraag): 
a. mee eens 
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'Appel en Weerklank' 

b. mee oneens 
c. weet niet. 

1. Ons stelsel van sociale voorzieningen is op dit moment aan veranderingen onderhevig. 
Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Na verandering van de sociale voor
zieningen moet men vermijden, dat mensen met een uitkering er financieel op achteruit 
zullen gaan. 
mee eens: 74,1%; mee oneens: 22,2%; weet niet: 3,7%. 

2. De medische wetenschap kan steeds meer; zo kunnen bijvoorbeeld ongeneeslijk zieke 
mensen steeds Ianger in Ieven worden gehouden. Wat is uw mening over de volgende 
uitspraak: De regering moet toestaan dat op verzoek van de patient een einde aan zijn 
Ieven gemaakt kan worden. 
mee eens: 57,4%; mee oneens: 40,7%, weet niet: 1 ,9%. 

3. Nederland maakt samen met andere Ianden deel uit van de NAVO. Wat is uw mening 
over de volgende uitspraak: Nederland moet zelf kunnen beslissen over het wei of niet 
plaatsen van nieuwe kernwapens in ons land, los van wat de NAVO zou willen. 
mee eens: 40,7%; mee oneens: 59,3%; weet niet: -. 

4. in ons land Ieven ook mensen van buitenlandse afkomst. Vaak hebben die mensen een 
ander geloof dan de Nederlanders. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: De 
Nederlandse regering moet, als mensen van buitenlandse afkomst geen geld hebben 
om een eigen kerk (bijv. een moskee) te bouwen, voor deze mensen geld beschikbaar 
stellen om een eigen moskee te bouwen. 
mee eens: 44,4%; mee oneens: 53,7%; weet niet: 1 ,9%. 

5. In ons land zijn huurhuizen soms in het bezit van de gemeente, soms zijn huurhuizen in 
het bezit van een woningbouwvereniging. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: 
De gemeente moet geen huurwoningen bezitten; aile huurhuizen moeten eigendom 
worden van woningbouwverenigingen. 
mee eens: 42,6%; mee oneens: 50,0%; weet niet: 7,4%. 

6. In Nederland kennen we meerdere omroepverenigingen, die aile hun eigen program
ma's maken voor radio en tv. Die omroepen mogen in hun zendtijd op radio en tv geen 
reclameboodschappen uitzenden, want reclame mag aileen in STER-zendtijd. Wat is uw 
mening over de volgende uitspraak: Het zou aan de omroepen toegestaan moeten 
worden om tijdens hun programma's reclameboodschappen uit te zenden. 
mee eens: 42,6%; mee oneens: 57,4%; weet niet: -. 

7. Als men het heeft over het herverdelen van arbeid, valt vaak de term 'arbeidstijdverkor
ting', namelijk als een mogelijkheid dat degenen zonder werk aan het werk kunnen als 
degenen met werk korter zouden gaan werken. Wat is uw mening over de volgende 
uitspraak: De overheid moet bedrijven verplichten om arbeidstijdverkorting in te voeren. 
mee eens: 42,6%; mee oneens: 55,6%; weet niet: 1 ,9%. 

8. We kennen in Nederland zogenoemde christelijke scholen. Een kenmerk van deze 
scholen is dat in het onderwijs rekening wordt gehouden met de christelijke achtergrond 
van de leerlingen en hun ouders. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Als 
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bijvoorbeeld islamitische ouders of socialistische ouders een eigen school voor hun 
kinderen willen hebben dan moet de regering daaraan meewerken. 
mee eens: 55,6%; mee oneens: 44,4%; weet niet: -, 

9. Wat 1s uw mening over de volgende uitspraak: Het bedrag dat nu aan ontwikkelingshulp 
wordt gegeven moet in de komende jaren tenminste op hetzelfde niveau gehandhaafd 
blijven. 
mee eens: 90, 7%; mee oneens: 9,3%; weet niet: -, 

10. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Het is gerechtvaardigd dat de belasting 
voor tweeverdieners omhoog is gegaan, want waar meer inkomen is dient ook meer 
gevraagd te worden aan premies en belastingen. 
mee eens: 81 ,5%; mee oneens: 14,8%; weet niet: 3,7%. 

'Appe 

-
Drs. 
Weft 

11, Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Het is een goede zaak als oudere H 
mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar dat moet dan wei kunnen zonder dat ( 
hulp van familie of buren daarbij noodzakelijk is. 
mee eens: 75,9%; mee oneens: 22,2%; weet niet: 1 ,9%, er 

12. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Als er mogelijkheden zijn voor loonsver
hoging in de komende jaren, dan moeten de vakbonden de mensen die al werken ervan 
overtuigen dat dat geld goed gebruikt kan worden om werk te verschaffen aan mensen 
die nog geen werk hebben. 
mee eens: 77,8%; mee oneens: 22,2%; weet niet: -, 

13. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: Boeren zouden meer rekening moeten 
houden met de levensomstandigheden van de dieren, ook al stijgen daardoor de prijzen. 
mee eens: 68,5%; mee oneens: 25,9%; weet niet: 5,6%. 

14. De Nederlandse staat heeft een staatsschuld. Wat is uw mening over de volgende 
uitspraak: De staatsschuld moet in de komende jaren door verdere bezuinigingen 
omlaag worden gebracht om te voorkomen dat die schuld aan de volgende generatie 
wordt nagelaten. 
mee eens: 88,9%; mee oneens: 11,1 %; weet niet: -, 

15. Het is tegenwoordig mogelijk om via allerlei technieken kinderloosheid op te heffen, 
denkt u bijv. aan reageerbuisbaby's. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: De 
regering moet verbieden dat sommige mensen tegen financiele vergoeding baby's 
leveren aan mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen. 
mee eens: 51 ,9%; mee oneens: 48,1 %; weet niet: -, 

16. Wat is uw mening over de volgende uitspraak: De regering moet bevorderen dat man en 
vrouw onderling beslissen of ze beiden willen gaan werken of maar een van tweeen. 
mee eens: 55,6%; mee oneens: 44,4%; weet niet: -, 
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'Appel en Weerklank' 

Drs. c;.J. Klop (1947) is adjunct-directeur van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 

Hoe gaat het CDA verder met 'Appel 
en Weerklank'? 

"Wat heeft het CDA gedaan met zijn rapport 
'Appel en Weerklank'", vroeg de redactie 
aan een aantal christen-democraten die het 
CDA van binnenuit kennen. Een kernachtig 
antwoord: 'Appel en Weerklank' heeft een 
vernieuwende invloed op het CDA. Het pro
ces dat in 1984 is ingezet gaat nog steeds 
door .... De discussies in de partij over 'Ap
pel en Weerklank'. alsmede over 'Van ver
zorgingsstaat naar verzorgingsmaatschap
pij' hebben geleid tot de ontwikkeling van 
een duidelijker eigen christen-democratisch 
bewustzijn in het CDA. Maar we zijn er nog 
lang niet. 
Vrijwel aile bijdragen in dit nummer leggen 
daar getuigenis van af. Ze zijn leerzaam. Het 
was in 1983 en '84 tamelijk uniek dat een 
politieke partij zo open over zijn eigen functi
oneren discussieerde en ook dit speciale 
nummer van Christen Democratische Ver
kenningen Ievert ons weer een spiegel op, 
waar we van kunnen leren. Bijvoorbeeld het 
artikel van mevrouw Biesheuvel, waarin het 
functioneren van een afdeling van het Vrou
wenberaad herkenbaar over het voetlicht 
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komt. Met aile belemmeringen die het doel 
van het Vrouwenberaad moeilijker bereik
baar maken en het genoegen dat er uit 
straalt voor alles wat lukt. Het is achteraf 
gesproken jammer dat er geen bijdrage in dit 
nummer is opgenomen van een plaatselijke 
CDA-voorzitter, die net als zij er doelgericht 
naar streeft om van zijn afdeling een bloeien
de politieke werkwinkel te maken, zoals het 
rapport 'Appel en Weerklank' het noemt. 
Want daar moet in de komende jaren veel 
aandacht naar uitgaan. 

Als in deze nabeschouwing niet alles de 
revue passeert wat de auteurs allemaal aan 
waardevols opmerken, dan is dat aileen om
dat het goed is de hoofdlijn nog eens tegen 
het Iicht te houden. De ge·l·nteresseerde le
zer vindt in de onderscheiden bijdragen nog 
tal van aanbevelingen en ervaringen waar hij 
of zij zijn voordeel mee kan doen. Zo'n perio
dieke toetsing van onze christen-democrati
sche beweging aan onze idealen kan aileen 
maar heilzaam werken. Vooral als we daarbij 
niet schromen om man en paard te noemen. 
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Eenheid of eensgezindheid 
Zeer goed herinner ik mij nog dat tijdens een 
van de eerste vergaderingen van de com
missie Interne Partij Organisatie, die het rap
port 'Appel en Weerklank' opstelde, een van 
de leden rnet een tot in detail uitgewerkt 
schema kwam, waarin precies geregeld was 
hoe de partij organisatorisch geherstructu
reerd moest worden. Oat voorstel verraste 
de overige commissieleden, want zij hadden 
de taakomschrijving die door het partijbe
stuur was meegegeven, vooral opgevat als 
onderzoek naar de gebrekkige doorwerking 
van de politieke overtuiging in de partij, In de 
daarop volgende discussie kwam dank zij 
deze interventie direct de centrale vraag op 
tafel: gaat het om eenheid of eensgezind
heid? Willen wij een partij zijn die bijeenge
houden wordt door centrale Ieiding en strak
ke organisatie of door eensgezindheid van 
principes? Met andere woorden: is het be
langrijkste middel om het CDA tot bloei te 
brengen van bureaucratische of van norma
tieve aard? 

De commissie kwam tot de conclusie dat 
het een niet los stond van het ander. De 
politieke overtuiging fungeerde te weinig als 
morele band binnen het CDA en de be
sluitvormingskanalen waren van onder naar 
boven onvoldoende open om die gemeen
schappelijke politieke overtuiging doorwer
king te doen vinden. De partij kwam daar
door in de verleiding haar heil te zoeken in 
een krachtig centraal gezag. Oat was een 
gevaarlijke ontwikkeling: 'Hoe minder een
heid van opvattingen, hoe meer behoefte 
aan centrale Ieiding. Oat automatisme kan 
tot een vic1euze cirkel leiden' (A&W p.4). De 
aanbevelingen die de commissie vervolgens 
formuleerde zijn bekend: de doorwerking 
van de politieke overtuiging krachtig bevor
deren door een sterk accent op kader- en 
vormingswerk, toetsing en selectie van kan
didaten op dit punt en tegelijkertijd de be
sluitvormingskanalen 'schoonblazen' opdat 
een herkenbaar principieel beleid doorwer
king zou kunnen vinden in plaats van de tot 
dan heersende verdeeldheid en vaagheid. 
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Een keuze voor eensgezindheid en interne 
democratie boven eenheid en hierarchie. 

Accent op eenheid 
Bezien wij nu, twee jaar later, water met de 
aanbevelingen van 'Appel en Weerklank' is 
gedaan, dan heeft het accent vooral gelegen 
op een krachtige Ieiding en het bevorderen 
van eenheid in het optreden naar buiten. Oat 
laatste werd overigens ook in het rapport 
sterk bepleit. De interne discussie dient 
open en desnoods hard te zijn, na be
sluitvorming dienen allen primair de gekozen 
beleidslijn uit te drag en en pas secundair van 
hun afwijkende opvattingen blijk te geven. 
Desalniettemin is bij de uitvoering van de 
aanbevelingen vooral naar de eenheid geke
ken en hebben de aanbevelingen gericht op 
kader- en vormingswerk nog niet tot het 
beoogde doel geleid. Ben Pauw signaleert 
dat scherp in zijn bijdrage: 'Deze belemme
ringen (tot doorwerking van de politieke 
overtuiging) lijken ook heden nog volop aan
wezig. Weliswaar heeft zich een politieke 
overtuiging afgetekend, maar die berustte 
meer op de noodzaak om aan het dreigend 
failliet van overheidsfinancien en verzor
g'lngsstaat het hoofd te bieden dan dat zij 
zichtbaar en direct was terug te voeren op 
het Program van Uitgangspunten', schrijft 
hij. Het geeft toch te denken dat de redac
tievoorzitter van de partijorganen het zo er
vaart. 

Niet aileen de aanbevelingen gericht op de 
doorwerking van het Program van Uitgangs
punten zijn nog pas in een beginstadium van 
uitvoering, ook het schoonblazen van de 
besluitvormingskanalen in het CDA heeft 
kennelijk nog niet tot het beoogde doel ge
leid. Partijbestuurslid Gert de Groot consta
teert in zijn bijdrage: 'Hoewel door velen 
destijds de noodzaak werd onderschreven 
om te komen tot een kleiner en slagvaardi
ger Dagelijks Bestuur, heb ik de stellige in
druk dat de verkleining die inmiddels is door
gevoerd, tot een zodanige grote 'slagvaar
digheid' heeft geleid, dat vele voorstanders 
van destijds er nu op gepaste wijze regelma-

Christen Democratische Verkenningen 7-8/86 

-
tig 
gev 
gro 
voo 
geV1 
het 
tion 
part 
gen 
te b 
gen 

-
' E r 

r 
z 

-
gedL 
Oat i 
tens1 
vraa( 
DagE 
Verrr 
Presi 
Groo 
dat v 
beur1 
ten \ 
Kam1 
huidi! 
nolie1 
verm 
zijn k 
den. 
leidin 
bestL 
men. 
I eden 
puntE 

Christer 



'Appel en weerklank' 

tig buikkramp aan overhouden. Wat is het 
geval?. Het Dagelijks Bestuur is in een veel 
grotere mate dan voorheen (en dan was 
voorzien) het echte centrum van de macht 
geworden, terwijl het juist de bedoeling was 
het partijbestuur als zodanig een beter func
tionerende en politiek leidende functie in de 
partij te geven. Met name door meer verte
genwoordigers vanuit de Kamerkringen erin 
te betrekken ..... Het DB wordt door sommi
gen in het partijbestuur al gekscherend aan-

' Een centralistische partij 
nodigt gemotiveerde 
mensen niet uit actief te 
zijn. 

geduid met 'Politbureau' .' 

' 

Oat is een scherpe kritiek. Als relatieve bui
tenstaander met enige campagne-ervaring, 
vraag ik mij overigens af of de leden van het 
Dagelijks Bestuur het zelf wei zo ervaren. 
Vermoedelijk schrijven zij op hun beurt het 
Presidium eenzelfde rol toe als hen door De 
Groot aangemeten wordt. Het presidium, 
dat wei degelijk nog bestaat, zal zich op zijn 
beurt in een bepaalde mate afhankelijk we
ten van de fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, om nog maar niet te spreken van de 
huidige politieke Ieider, de premier. Zo'n mo
noliet als De Groot schetst is de 'CDA-top' 
vermoedelijk niet. Oat neemt niet weg dat 
zijn kritiek zeer ernstig genomen moet wor
den. 'Appel en Weerklank' stelde dat de 
Ieiding van de partij erop uit dient te zijn de 
bestuursorganen tot hun recht te Iaten ko
men. Vermeden diende te worden dat de 
leden het gevoel kan bekruipen dat stand
punten 'erdoor gedrukt' worden (p. 11 ). Ook 
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hier geeft het te denken dat een ervaren 
partijbestuurslid het zo ervaart. 

Een begin wordt gemaakt 
Duidelijk is in elk geval dat de uitvoering van 
de aanbevelingen van het rapport, zowel op 
het gebied van de kadervorming als op het 
gebied van de interne democratie niet van 
de ene dag op de andere gerealiseerd zijn. Is 
dat verwonderlijk? Enerzijds wei, anderzijds 
niet. De fusie vergde een krachtige centrale 
greep op de partij (A&W p. 12), zeker toen 
allerlei circuits en lobbies de groei van een 
onderlinge vertrouwensband nog belem
merden. Op langere termijn is een centralisti
sche partij echter ten dode opgeschreven. 
Die is niet aantrekkelijk meer voor gemoti
veerde mensen om er actief in te zijn. De 
commissie Interne Partij Organisatie heeft 
dat scherp onderkend. Het centralisme heeft 
echter wortel geschoten in de partij en is nog 
enige tijd na aanvaarding van 'Appel en 
Weerklank' doorgegaan. Grote organisaties 
zijn net mammoettankers. Wat in een lang
durig groeiproces is ontstaan, heeft langduri
ge en volhardende bijsturing nodig als men 
de koers op een nieuwe manier gestalte wil 
geven. Die voorgeschiedenis wordt treffend 
onder woorden gebracht door de heer Van 
Gennip, als hij schrijft: 'Opeens was het alle
maal weg: het Romme-instituut verkocht, de 
Rolducse studiedagen verlopen en Tilburg 
werd de Karl Marx-universiteit. Van de chris
telijke sociale leer die in de politiek vertaald 
moest worden, sprak niemand meer en me
nigeen bepleitte op dat moment de omvor
ming van de christelijke partijen tot een de
mocratische middenpartij. lk ook'. Met name 
ook als hij vervolgens beschrijft hoe dat 
kwam, de gekunsteldheid en de schematiek 
waarmee beginselen werden toegepast voor 
de oorlog, dan begrijpt men in welke histori
sche ontwikkeling het CDA thans staat. Nu 
constateren wij dat er generaties opgroeien 
die met betrekking tot de doorwerking van 
het christelijk geloof in de politiek geen 
overgedragen traditie meer hebben, terwijl 
de vijftigers van nu de draad ook zelf weer 
moeten oppakken. 'Wij zijn een generatie in 
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de mist', zegt Van Gennip, Het CDA heeft 
nog een weg te gaan om de bloeiende chris
ten-democratische partij te worden die het 
kan zijn (A&W p,6), Maar de weg di8 'Appel 
en Weerklank' wijst, wordt ingeslagen, Het 
Dagelijks Bestuur heeft het gemeenschap
pelijk werkplan van de Stichting Kader- en 
Vormingswerk en het Wetenschappelijk ln
stituut ter oprichting van een kaderschool 
opgepakt. Een zeker centralisme proeft men 
ook daar nog in, want waarom zouden die 
beide CDA-instellingen dat zelf niet kunnen? 
Zij waren er een jaar geleden klaar voor, 
Maar toch: men mikt erop per 1 januari 1987 
voortvarend te starten, De jongste partijraad 
was een toonbeeld van eensgezindheid, met 
een duidelijke en principiele bestuursresolu
tie, En zo is er meer te noemen, Wim van 
Velzen beschrijft hoe bij de kandidaatstelling 
de toetsing op de politieke overtuiging heeft 
plaatsgevonden en doet voorstellen om dit 
nog te verbeteren, Het artikel van Eversdijk 
liegt er niet om: 'De fractie zal in de komende 
vier jaar zeer veel aandacht moeten geven 
aan de doorwerking van de politieke overtui
ging , , , , De veld en zijn immers wit om te 
oogsten, Zeer velen in de samenleving willen 
nu weer openlijk weten dat ze bij het CDA 
horen', De wil is er dus, ook al bevat het 
regeerakkoord nog niet veel maatregelen 
om daadwerkelijk van een verzorgingsstaat 
naar een verzorgingsmaatschappij te ko
men, De uitgebreide aandacht voor com
merciele privatisering staat in schril contrast 
tot de weinige regels die het akkoord wijdt 
aan de overdracht van beleidsbevoegdhe
den aan niet-commerciele organisaties, hoe
wei 'Uitzicht' daartoe de nodige voorstellen 
bevat Ook de fractie moet nog aan sprei
ding van verantwoordelijkheid wennen, Er is 
nog veel te doen, 

Drie fasen 
Het CDA gaat als partijorganisatie nu een 
derde fase in zijn bestaan in, Na de organi
satorische opbouwfase tot 1980, volgde een 
tweede fase waann het CDA tot politieke 
eensgezindheid probeerde te komen, 'Een 
nadrukkeliike cobrdinatie inzake de publieke 
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' Er leeft aan de basis van de 
partij een gezonde dosis 
principiele inspiratie. ' 

presentatie van politieke standpunten van 
partij, fracties en bewindslieden heeft ertoe 
bijgedragen dat het CDA zich als volwassen 
politieke partij eensgezind en duidelijk kon 
presenteren', schrijft Smits, Oat is zeker juist 
en de landelijke verkiezingsuitslag is er mede 
het resultaat van, Tegelijk schrijft hij: 'De 
derde fase dient nog ingevuld te worden, 
Een fase die een reeks van jaren zal omvat
ten, Nu het CDA landelijk op orde is, dient 
een beweging op gang te worden gebracht 
om de tienduizenden lokale en provinciale 
kaders van de partij vertrouwd te maken met 
de wijze waarop je als politieke beweging je 
aan de basis organiseert en hoe je als chris
ten-democratie in de samenleving behoort 
te functioneren', Mits ontdaan van de cen
tralistische ondertoon kunnen wij ook hier
mee van harte instemmen, Het CDA gaat 
een periode van verdieping en groei aan de 
basis tegemoet De instrumenten die Smits 
daarvoor noemt, passen daar echter niet bij, 
Zo organisatorisch-centraliserend als hij het 
schetst, wilde het rapport 'Appel en Weer
klank' het niet Er leeft aan de basis van de 
partij een gezonde dosis principiele inspiratie 
en een verrassende mate van creat1viteit Er 
is in de afdelingen oorspronkelijk en aantrek
kelijk campagne gevoerd voor de gemeen
teraadsverkiezingen, Die hadden niet zo lan
delijk ingepakt moeten worden als gebeurd 
is, Gelukkig ziet 'Den Haag' dat achteraf ook 
in, 
Vanuit dit vertrouwen in de basis kan er de 
komende jaren een beleid gevoerd worden 
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'Appel en Weerklank' 

waarin de aanbevelingen van 'Appel en 
Weerklank' verder worden u1tgevoerd, zowel 
voor wat betreft het intern-democratisch ka
rakter van het CDA als voor wat betreft de 
doorwerking van de politieke overtuiging. 
Beide moeten hand in hand gaan. 
Oat betekent: 

1 . De kaderschoollaten oprichten. Vrijwel 
aile auteurs in dit nummer spreken zich 
daarvoor uit. COA-Bestuurdersvereni
gingsvoorzitter Scheenstra bepleitte 
deze zomer in zijn afscheidswoord om er 
een verplichting van te maken voor 
raadsleden. 'Appel en Weerklank' meen
de dat het een beoordelingscriterium zou 
moeten zijn bij kandidaatstelling. De be
trokkenheid van de kandidaat op de poli
tieke overtuiging zou ondermeer kunnen 
blijken uit het met succes doorlopen van 
de kaderschool. Mij dunkt dat de kader
school zo interessant moet zijn dat het 
gewoon een gemis is om er niet heen te 
kunnen. 

2. Beoordeling van kandidaten op hun 
kennis van en betrokkenheid op de 
politieke overtuiging. Van Velzen be
pleit dat aile Kamerkandidaten in de toe
komst langs de sollicitatiecommissie 
gaan. Oat lijkt nuttig. Bij twijfel dient de 
Kamerkring opnieuw tot een oordeel te 
komen, want vermeden moet worden dat 
dit tot een centralisatie van de beoorde
ling leidt; dat bergt te grote risico's in 
z1ch. De politieke overtuiging is een zaak 
van de hele partij, niet van de top aileen. 
Ook bestuursleden, redacties en beleids
medewerkers zullen er blijk van moeten 
heben gegeven dat zij de politieke 
overtuiging serieus nemen en in staat zijn 
er op een creatieve manier mee om te 
gaan. Hoe mooi een organisatie er op 
papier ook uitziet, de kwaliteit van de 
mensen geeft de doorslag. Gedurende 
enige tijd na het uitkomen van 'Appel en 
Weerklank' heeft in advertenties de func
tie-eis 'onderschrijving van het Program 
wm Uitqanqspunten' gestaan, maar 
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thans treft men weer vagere formulerin
gen aan, zoals 'betrokkenheid bij de 
christen-democratie'. Oat klinkt toch heel 
wat magerder dan bijvoorbeeld in perso
neelsadvertenties van schoolbesturen 
dikwijls gebeurt: 'het christelijk onderwijs 
uit overtuiging willen dienen'. 

3. Tussentijdse evaluatie en discussie 
binnen de partij bepleit Van Velzen. Het 
klinkt wat geforceerd, maar zolang het 
CDA nog in deze groeifase zit is het nuttig 
om welbewust tijdstippen te kiezen waar
op wij ons in fracties, afdelingsbesturen, 
partijbestuur en in de CDA-bladen bezin
nen op de doorwerking van de politieke 
overtu'1g·1ng. Afdelings- en fractiebesturen 
en de redacties zullen methoden moeten 
ontwikkelen om die evaluatie op de juiste 
wijze te doen plaatsvinden zonder in ge
theologiseer te vervallen, of het g1eten 
van een christen-democrat1sche saus 
over reeds ingenomen standpunten. Het 
jaarlijks vaststellen in hoeverre het ver
kiezingsprogram is gerealiseerd is daar
toe een mogelijkheid. 

4. Weg met het links/rechts-schema en 
zijn natuurlijke reactie: het centralis
me. Er zijn auteurs in dit nummer die het 
betreuren dat het COA geen vleugels 
meer heeft. Oat moet ook niet meer ge
beuren. Vleugels zitten ter linker- en ter 
rechterzijde van een romp en die tegen
stelling links-rechts past ons niet (Evers
dijk). Wie de tegenstelling cultiveert, roept 
in feite het centralisme op, dat in zijn 
uiterste consequenties op termjn even 
dodelijk IS als verdeeldheid tussen l1nkse 
en rechtse vleugels. Wei zal er sprake 
blijven van stromingen binnen de partij 
die bepaalde accenten leggen in de poli
tieke overtuiging. Oat is geen bezwaar. 
Interne discussie, mits vanuit de politieke 
overtuiging, behoedt ons voor de conser
vatieve verleiding (Van Rompuy). Het is 
ook een typisch centralist1sche gedachte 
om de verschillende bladen van Weten
schappelijk lnstituut, Bestuurdersvereni-
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ging en partij te willen integreren. Het zijn 
geen spreekbuizen van middelpunt
vlledende partijvleugels, maar communi
catiemlddelen voor onderscheiden ver
antwoordelijkheden binnen de christen
democratische beweging. Het hoofd 
moet niet tegen de hand zeggen: ik heb 
JOU niet nodig. Er ligt Juist een bron van 
creativiteit en dynamiek 1n deze verschei
denheld die het COA aileen maar ten 
goede kan komen, mits de redacties en 
de gelieerde organisaties van harte vanuit 
het Program van U1tgangspunten wiilen 
werken. Ook voor de gelieerde organisa
ties geldt dat eenzijdige belangenbeharti
ging aileen maar een sterkere greep van 
de partij op hun activiteiten uitlokt. Oat 
dilemma moeten we samen voorkomen 
door de polit1eke overtuiging centraal te 
stellen. 

5. De interne democratie moet verder 
worden versterkt. Met de voortijdige 
beeindiging van het fusieprotocol is een 
geweldige stap vooruit gezet voor wat 
betreft de mogelijkheden de meningen 
van de basis aan de top te doen doorklin
ken. Als het partijbestuur het gevoel heeft 
niet voldoende te kunnen functioneren 
als politiek orgaan (De Groot), dan moe
ten eventuele praktische belemmeringen 
daarvoor worden weggenomen. Maar 
voorop staat dat het partijbestuur zelf zijn 
eigen kracht moet tonen. Statutair be
schikt het over voldoende bevoegdheden 

' Het hoofd moet niet tegen 
de hand zeggen: ik heb jou 
niet nodig. ' 
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om zijn tanden te Iaten zien als men dat 
wil. lk heb de indruk dat dat te weinig 
gebeurt. 
In dit kader past ook een aanbeveling om 
het werk van de gemeentelijke afdelingen 
te versterken._ Oat is de plaats waar de 
nieuwe kiezers van het COA zich moeten 
thuisvoelen. Oaartoe dienen er interes
sante politieke onderwerpen aan de orde 
te zijn op de afdelingsvergadering. Hoe
vee! COA-afdelingen hebben al een be
spreking van het gemeentelijk en provin
ciaal rampenplan geagendeerd op de 
eerstvolgende openbare ledenvergade
ring, om maar een voorbeeld te noemen? 
Me dunkt dat de kiezer daar na Tsjerno
byl recht op heeft. Voor zulke activiteiten 
moeten gemeentelijke afdelingen de mo
gelijkheden hebben. 'Appel en Weer
klank' stelde een door de Kamerknng
besturen toe te delen stimuleringspotje 
voor actieve afdelingen voor. lk vind dat 
nog steeds een goede suggestie. De 
deelname van de Nederlandse bevolking 
aan de politieke beslu1tvormng 1s onver
antwoord laag. Het CDA moet, als groot
ste partij, met name nu het actiewezen 
uitgeblust is, dit democratische burger
schap opnieuw kanaliseren 1n partijver
band. 

6. Een dienstbaar partijsecretariaat, 
geen 'christen-bureaucratie'. 'Appel en 
Weerklank' stelde voor dat een commis
sie het secretariaat zou doorlichten om 
tot een eenvoudiger organisatorische op
zet te komen die meer afgestemd was op 
de noodzaak om tot actieve gemeentelij
ke afdelingen aan de basis te komen. Die 
aanbeveling is nog niet uitgevoerd. Als 
het waar is wat De Groot schrijft, dan 
loopt het nog niet zoals het moet en 
waait nog teveel de geest van het centra
lisme. Bij het afscheid van de adjunct
secretaris organisatie en admin1stratie 
zijn van personeelszijde naast waardering 
ook daarover duldelijke signalen gege
ven. Het secretariaat moet er plezier in 
scheppen dat de verantwoordelijke be-
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stuursorganen en de tienduizenden 'mili
tanten' (Bukman in CDA-ACTUEEL) floc 
reren. Daar moet de dienstverlening nog 
beter op worden afgestemd. Als we zo 
de derde fase ingaan dan kan het CDA 
een inspirerende, christen-democrati
sche beweging ziin Of we de nieuwe 
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kiezers kunnen vasthouden zal dan van
zelf blijken. W1j hoeven daar niet bezorgd 
over te zijn. 
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Nieuwe publikaties van het 
wetenschappelijk instituut voor het 
CDA 

Wereldeconomie en ontwikkeling 
Een werkgroep van het Wetenschappelijk lnstituut onder voorzitterschap van prof. dr. L.B.M. 
Mennes behandelt diverse aspecten van de ontwikkelingsproblematiek. Op basis van de 
christen-democratische uitgangspunten en aan de hand van wetenschappelijke analyses 
komen aan de orde: de grote onderlinge verschillen tussen ontwikkelingslanden, de uitdagin
gen voor de komende jaren, de samenhang van economische, sociaal-culturele en politieke 
factoren en de herorientatie van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. 
Prijs (inclusief verzendkosten) f 11 ,-. 

1 + 1 = Samen 
De overheid wordt geconfronteerd met een veelheid van wensen en verlangens. Ongehuwd 
samenwonenden die als gehuwden behandeld willen worden bijvoorbeeld deponeren hun 
wensen op hetzelfde bord van de overheid als mensen in niet-huwelijkse relaties die die 
gelijke behandeling niet willen. In dit rapport worden vanuit een christen-democratische visie 
op de mens, de samenleving en de overheid beleidsvoorstellen gedaan teneinde recht te 
doen aan de pluriformteit van leefvormen. 
Prijs (inclusief verzendkosten) f 15,-. 

Vredewegen 
Kan het veil1ghe1dsbeleid beter? Het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA heeft een 
studie Iaten maken naar een aantal van de meest genoemde alternatieven. SOl, Freeze, 
Palme-commissie, Sociale Verdediging. Dit rapport wil de lezer allereerst pure informatie 
geven over deze en andere voorstellen. Bovend1en geeft het een aantal normen waaraan 
verschlllende alternatieven getoetst kunnen worden. Daarmee formuleert het een christen
democratische benadering van het vredes- en veiligheidsbeleid. 
Prijs (inclusief verzendkosten) f 11 ,-. 

Bestelwijze 
Deze publ1kat1es z1jn te bestellen door starting van het verschuldige bedrag op giro 3961449 
van het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, onder vermelding van de titel. Adrs: Dr. 
Kuyperstraat 5, 2514 BADen Haag (tel. 070-924021). 
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Column 

Vaste lonen of een vast 
deel in de opbrengsten 
prof. dr. W. Albeda 

Zolang het loonsysteem bestaat zijn er men
sen geweest die er problemen mee hebben. 
In de beroemde woorden van Alfred Mars
hall: Arbeiders hebben een instinctieve af
keer van een systeem waarin arbeid tot 
koopwaar is geworden. Arbeid is geen 
koopwaar, dat is bijna de opsomming in een 
zin van de basisgedachte van de vakbewe
ging: arbeidsrecht, collectieve arbeidsover
eenkomst, inspraak en medezeggenschap, 
al die zaken zijn terug te voeren op de 
bezwaren van het loonsysteem. 
lntussen is het looncontract nogal duur
zaam. Het valt niet mee vrije arbeidsverhou
dingen te realiseren en een vrije arbeids
markt zonder het looncontract en dus de 
fictie van de 'arbeid-is-koopwaar' -these. 
Bestaanszekerheid, gelijkheid van beloning 
bij gelijkheid van prestatie, deze belangrijke 
verworvenheden sneuvelen, wanneer het 
looncontract sneuvelt. 
In het looncontract zit ook een veiligheid 
voor de werknemer ingesloten. Wanneer het 
de onderneming slechter gaat, kan het loon 
niet gebruikt worden als concurrentiefactor. 
Niet voor niets blijft het loonsysteem in aile 

Christen Democratische Verkenningen 9/86 

bekende economische systemen functio
neren. 
T och komt de laatste jaren steeds meer naar 
voren dat de in ons systeem van loonvast
stelling ingebouwde starheid ernstige nade
len heeft. De OECD wijt de grate werkloos
heid in een aantal Europese Ianden aan 
loonstarheid in de jaren zeventig. Overigens 
blijkt die starheid in de jaren tachtig wei weer 
wat mee te vallen. In verschillende Ianden 
(w.o. Nederland) daalden de reele lonen on
der invloed van de werkloosheid. De zoge
naamde Phillipscurve (het verband tussen 
werkloosheid en loonstijging: meer werk
loosheid, minder loonstijging) blijkt nog dui
delijk te functioneren. 
De jaren tachtig blijven gekenmerkt door het 
streven naar marktherstel. AI is er de laatste 
tijd in de Verenigde Staten een duidelijke 
reactie te constateren 1) in kringen van eco
nomisten, het beleid zit nog overal op het 
spoor van deregulering en flexibilisering. 

1) Zie Marc Levinson, The New Interventionist Econom1sts, 
The New Leader, February 10, 1986, pag. 7-10. 
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Daarin past geergerde aandacht voor loon
starheid. 
Het is dus niet toevallig dat men weer kri
tisch kijkt naar het werk van vakverenigin
gen, naar cao's en naar het loonsysteem 
zelf. Op dit punt kwam prof. Martin L. Weiz
man van het Massachusetts Institute of 
Technology twee jaar geleden met zijn ver
rassende boek 'The Share Economy' 2

). 

Ligt het eigenlijk wei zo voor de hand, is zijn 
redenering, dat de beloning van de factor 
arbeid vast, en die van de factor kapitaal 
variabel (winstafhankelijk) is? Als we nu eens 
de afspraak maakten, dat beide, de kapitaal
beloning en de arbeidsbeloning afhankelijk 
van de winst worden en zij beide dus vaste 
aandelen in de winst ontvangen, zou er dan 
niet een sterkere flexibiliteit (naar boven en 
naar beneden) in de arbeidsbeloning ont
staan? En zou dat niet de starheid van de 
arbeidsmarkt verminderen? Door de vermin
derde starheid zou een economische tegen
slag zich vertalen in loondaling en niet (of 
veel minder) in massaontslagen. De proble
matiek van de jaren zeventig zou zodoende 
zich niet hebben voorgedaan. 
Bovendien, zou onder zo'n systeem niet een 
groot deel van de tegenstelling tussen 'kapi
taal' en 'arbeid' verdwijnen? Beide hebben 
dan belang bij winst. Bovendien kan men 
zich voorstellen, dat in een 'share-economy' 
inspraak en medezeggenschap zouden 
voortvloeien uit dezelfde logica van de ver
deling tussen arbeid en kapitaal. Een verras
sende redenering, die en passant een aantal 
idealen van de Christelijke Sociale Beweging 
meeneemt. Een fundamentele aanval op het 
loonsysteem, doch in dit geval niet gemoti
veerd vanuit de sociaal-ethische opvatting 
over de relatie tussen beloning en arbeid, 
maar vanuit de macro-economische behoef
te aan een flexibel functionerende arbeids
markt. 
Er is veel in dit betoog, dat aanspreekt. Het 
doorbreken van de door velen als polarise
rend geziene loonverhoudingen (arbeid en 
kapitaal zijn concurrenten bij de verdeling 
van de opbrengsten) zou een belangrijke 
maatschappelijke verandering met zich 
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brengen. De basis voor inspraak en mede
zeggenschap zou worden verbreed. En 
daarbij nog, als een soort economische 'bo
nus' een meer flexibele arbeidsmarkt. 

Toch blijft er twijfel. Als het zo simpel ligt, 
waarom heeft men in meer dan honderd jaar 
discussie over kapitalisme, over verhouding 
arbeid en kapitaal, nooit deze stap overwo
gen of genomen? Waarom blijven winstre
gelingen altijd een interessante bijkomstig
heid, maar niet meer? Waarom is het loon
systeem zo hard? 
lk denk dat de zaak vrij eenvoudig ligt. In het 
economisch stelsel, dat markteconomie 
heet, gaat het om risicodragend, dus wa
gend ondernemen. lemand, of enige organi
satie moet het risico van kapitaalverlies lei
den. Het lijkt mij dat kapitaalbezitters (of dat 
nu zoals vroeger en nu nog, maar dan vooral 
in het kleinbedrijf, gaat om personen of om 
organisaties) dit risico beter kunnen nemen 
en dragen dan werknemers. Maar kunnen 
werknemers dan geen kapitaalbezitters wor
den? Oat kan heel goed, maar ligt het dan zo 
voor de hand dat zij investeren in de eigen 
onderneming, zodat hun werkgelegenheids
risico en hun kapitaalrisico bij dezelfde on
derneming is ondergebracht? Noemt men 
dat niet het 'aile eieren in een mandje 
hebben'? 
Maar bovendien kan men zich afvragen hoe 
een arbeidsmarkt werkt, waar de lonen va
rieren met de winstgevendheid van de on
dernemingen. Hoe zit het op zo'n arbeids
markt met overheidsbeloningen en met non
profit -activiteiten? De Joegoslavische erva
ringen leren, dat men toch wei graag enige 
lijn had in de beloningen binnen een regio, 
op een arbeidsmarkt en dan kan een cao
loon geen kwaad. 
Ondanks al deze vragen kan het zijn nut 
hebben nog eens na te denken over de 
relatie loon/winst, vooral nu het mogelijk lijkt 
dit te doen vanuit een wat minder centralis
tisch denken, dan gebeurde toen we het 
hadden over de Vermogensaanwasdeling in 
de jaren zeventig. 

2) Martin L. Weizman, The Share Economy, Cambridge, 
Mass. 1984. 
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Geloof en pol1tiek 

Welke historische 
opdracht hebben 
christenen nu? *) 

door prof. dr. A.G. Weiler 

De Europese christenmens staat tussen twee extremen. Aan 
de ene kant de totalitaire staat van ideologische signatuur en 
aan de andere kant de totalitaire staat van economische 
calculatie en systematische contra/e. Prof. Weiler wijst op de 
historische opdracht van christenen: zich inzetten voor een 
authentiek persoonlijk en sociaal humanisme van christelijke 
1nspiratie. 

Prof dr. A. G. Weiler (1927) is hoogle
raar Middeleeuwse Geschiedenis en 
Wijsbegeerte der Geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 

lnleiding 
De vraag 'Welke historische opdracht heb
ben christenen nu?* is zeer complex. Er is 
geen differentiatie aangebracht naar kerkelij
ke of wereldlijke opdracht. Als het om een 
buiten-kerkelijke opdracht zou gaan, zou 
men moeten specificeren naar allerlei terrei
nen van reflectie en van handelen, naar het 
ontwikkelen van impulsen in de richting van 
nieuwe sociale structuren, politieke of eco
nomische instituties, mentaliteit of ideologie. 
Als het om een binnen-kerkelijke opdracht 
gaat, dan moet men differentieren naar de 
opdracht van ambtsdragers en leken, en dan 
weer onderscheid maken naar elks opdracht 
binnen de verschillende christelijke kerken. 
Ook een geografische differentiatie ont
breekt; gaat het om Nederland, Europa, de 
wereld? AI die differentiaties zijn niet aange
duid. Het vragen naar de 'historische op
dracht nu' bedoelt door te staten naar de 
meest fundamentele opgave die aan christe
nen, van welke confessionele denominatie 
dan ook, nu, in dit tijdsgewricht wordt ge
steld. 
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De historische opdracht is voor christenen 
aller tijden: 'gaat heen en verkondigt het 
evangelie aan aile volkeren' (Matth. 28: 19). 
Die historische opdracht geldt ook nu: het is 
de opgave van de evangelisatie van de we
reid der mensen, hoe en waar dan ook gedif
ferentieerd. De vraag wordt daarmede toe
gesneden: wat houdt evangelisatie van de 
wereld der mensen nu in? 

I. De wereld van de mensen 
Die vraag is niet te beantwoorden zonder 
kennis van die wereld der mensen nu. En 
bovenal moeten we weten waar de toegan
gen en waar de belemmeringen liggen in de 
eigen dynamiek van die wereld, als we een 
beweging van hernieuwde evangelisatie op 
gang willen brengen. We zijn ons daarbij heel 
bewust, dat we zelf als dragers van een 
opdracht tot evangelisatie ten voile deel uit-

' Bewerking van een voordracht gehouden op de Stu
diedag van het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en 
Samenleving, Driebergen, op 20 februari 1986. 
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maken van die wereld, delen in haar tenden
zen, in haar gelaagde dynamiek, in haar his
torische voortgang en verandering. De aan
dacht gaat daarbij specifiek uit naar de ideo
logie van de vooruitgang, als uitdrukking van 
een seculier geloof omtrent de toekomstge
richtheid van historische processen en het 
bewuste of onbewuste aandeel daarin van 
mensen. De vraag is dan hoe opdracht tot 
evangelisatie en vooruitgangsgeloof zich tot 
elkaar verhouden. Men kan die vraag ook 
anders formuleren: hoe verhoudt zich de 
nieuw-testamentische opdracht tot evange
lisatie van de wereld tot de oud-testamenti
sche opdracht van beheersing en onderwer
ping van de aarde: 'gaat heen en vermenig
vuldigt U, en onderwerpt de aarde' (Gen. 
1 :28). Met andere woorden gevraagd: er is 
convergentie mogelijk tussen het wereldbe
heersende rijk van de mensen en het evan
gelische rijk van God? 
In de geschiedenis zijn daarop verschillende 
antwoorden gegeven: Augustinus schreef 
over de staat of stad Gods, Otto von Freising 
over de twee steden, Maarten Luther over 
twee rijken, Bossuet over politiek gebaseerd 
op de Heilige Schrift, en vele anderen heb
ben dat thema behandeld. Thans echter 
staan wij in een geseculariseerde maat
schappij, waarin kerken en evangelie naar de 
marge zijn gedrongen, en grootse eenheids
concepties voor een goed deel zijn afge
schreven. We behoeven voorlopig in de 
kring van de westerse beschaving niet meer 
te strijden tegen een in een zogenaamd 
goddelijk recht verankerde heerschappij van 
priesters en koningen. We hebben 'slechts' 
te maken met mensen, die in een lang histo
risch proces, onder de kracht van allerlei 
impulsen, zich hebben bevrijd van overheer
singssystemen die niet samen konden gaan 
met de fundamentele aandrift tot vrije zelfbe
paling van hun bestaan. 
In de evangelisatie nu hebben we te maken 
met deze fundamentele historische kracht, 
die vanuit zovele wortels van de westerse 
beschaving gevoed, zich onweerstaanbaar 
schijnt door te zetten over heel de wereldbol. 
De evangelisatie nu ontmoet de twintigste-
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eeuwse Europese mens, zoals die zich in de 
geschiedenis heeft ontwikkeld. Heel globaal 
sprekend, kunnen we in de zelfopvatting van 
die mens de volgende karaktertrekken ont
dekken: 
- een diep gevoel voor de intrinsieke waar

de van de mens, 
- een diep verlangen naar vrijheid en zelfbe

paling, 
- een diep wantrouwen tegen elke vorm 

van gezag die die fundamentele vrijheid 
niet respecteert, 

- een gevoel aanspraak te mogen maken 
op verantwoordelijkheid voor het eigen 
bestaan, 

- een gevoel van transcendentie, dat wil 
zeggen voor de dynamische kracht die de 
mens ertoe brengt steeds weer de beper
kende condities van zijn bestaan te willen 
overstijgen, 
een onwankelbaar vertrouwen in de 
kracht van de rede die hem helpen zal 
met name de materiele problemen van 
zijn bestaan te boven te komen, 

- een gevoel van solidariteit van mensen 
onder elkaar. 

Kortom: de Europese zelfopvatting van de 
mens wordt gekenmerkt door het onver
woestbaar karakter van zijn transcendente 
dynamiek, zijn vertrouwen op de rede, zijn 
gevoel voor vrijheid. De Europese mens kent 
zichzelf en waardeert zichzelf als het onver
vreemdbare subject van zijn eigen ge
schiedenis, als verantwoordelijk voor het 
eigen bestaan, geroepen om zijn eigen ge
schiedenis te maken en niet slechts te on
dergaan. 
Het is onmiskenbaar waar, dat deze idee 
over de mens en zijn wereld mede gestem
peld is door het Europese christendom. Ook 
het christendom heeft hem op de weg gezet 
naar een bevrijding van mythen en onwerke
lijke concepties, van de twijfelachtige krach
ten van magie en astrologie, van de bevrij
ding van menselijke onderdrukking, van 
ziekten en rampen. De mens, geschapen 
naar Gods beeld, moet in staat zijn de aarde 
te onderwerpen en te beheersen, zijn eigen 
lot te maken als schepper en meester van 
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zijn eigen geschiedenis: de oud-testamenti
sche opdracht. 
Het is niet verwonderlijk dat in de richting 
van deze historische ontwikkeling ook een 
secularistische wijsbegeerte van de ge
schiedenis tot ontwikkeling is gekomen. 
Deze begrijpt de geschiedenis als een pro
gressieve zelfmanifestatie van de geest, van 
de mens, als het schouwtoneel van een 
(goddelijk) plan, gericht op de geboorte van 
de mensheid, van rationaliteit, billijkheid en 
recht, harmonie en evenwicht van tegenge
stelde krachten, van eeuwige vrede tussen 
de volken in een alomvattende burgerlijke 
beschaving naar Europees model: de mens
held als collectief, onweerstaanbaar op weg 
naar de verwerkelijking van wat mensen diep 
in hun hart vooruit drijft. 
Geconstateerd moet worden, dat een der
gelijke geschiedfilosofie gecompromitteerd 
wordt door zijn gemakkelijke verbintenis met 
fascistische en totalitaire krachten van om 
het even welke signatuur. De Europese 
mens heeft - helaas en gelukkig - te veel 
geleden van totalitaire regimes- en lijdt daar 
in Oost-Europa nog onder - om nog een 
filosofie te kunnen omhelzen, die uit is op de 
triomf van de eenheid door de veelheid op te 
offeren. Een unitaire, totalitaire ideologie, die 
de rechten van de mens onderdrukt, die de 
vrijheid van meningsuiting en godsdienstbe
leving niet erkent, de vrijheid om te Ieven in 
overeenstemming met de eigen historische 
en nationale culturen niet tot zijn recht laat 
komen, is niet wat de Westeuropese mens 
thans begeert. Een cultuur die gedomineerd 
wordt door een eenheidsfilosofie, in handen 
gegeven aan een partij die zichzelf in de 
plaats stelt van de individuele mens, is niet in 
overeenstemming met de christelijke wes
terse, humanistische idee van zelfbepaling 
en zelfverantwoordelijkheid. 
Helaas is de feitelijke leefsituatie in dat Euro
pese christelijke Westen niet wezenlijk beter: 
slechts de dominante krachten lijken te ver
schillen. De internationale economische en 
monetaire verhoudingen, beheerst door het 
internationaal kapitalisme, bepalen de socia
le verhoudingen, de organisatievorm van de 
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produktie, en de speelruimte die voor zelfbe
paling en zelfverantwoordelijkheid overblijft. 
Niet de christelijk-humanistische idee van de 
mens geeft vorm aan de geschiedenis van 
de mensheid. De machtsmechanismen van 
het Westen: wetenschap en technologie, bu
reaucratie en economische politiek domine
ren de mens, en maken hem tot een sys
teem-conform wezen. Niet voor niets wordt 
ook in de westerse menswetenschappelijke 
reflectie gesproken van een 'crisis van het 
subject'. Marxisme, Freudianisme, structura
lisme, ook dat van Michel Foucault, Iaten aan 
de vrije zelfbepaling slechts heel weinig ruim
te, en ontkennen in laatste instantie elke 
vrijheid. Sociologen en fHosofen spreken van 
de eendimensionale mens, de gemarginali
seerde mens, de geschiedenisloze mens. 
De notie van 'geschiedloosheid' is voor het 
eerst door Hegel gethematiseerd in zijn trac
taat over de Rede in de geschiedenis. Hij 
ontkent daarin dat het zwarte ras drager zou 
zijn van het goddelijke, van de wet, van de 

' Wetenschap en techno
logie, bureaucratie en 
economistische politiek 
maken de mens tot 
systeemconform wezen. ' 

moraal, het respect, van elke vorm van uni
versele aanspraak en van elke waarde van 
subjectiviteit. Hij schrijft: 'Wat wij Afrika noe
men, is het geschiedenis-loze'. Emancipatie
bewegingen van onderdrukte rassen, maar 
ook van jongeren en van vrouwen, trachten 
door te dringen naar een bestaan volgens de 
normen van de humanistische traditie van 
het subject. Maar de westerse blanke man 
Ievert zfjn subjectiviteit en die van anderen 
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uit aan de gewilde, nagestreefde en geope
rationaliseerde gesch1edenis-loosheid. 
ldeaal-typisch gesproken gaat het om het 
bereiken van de eindfase van de geschiede
nis, waarin door een volmaakte rationele or
ganisatie van de moderne industnele wereld, 
een absoluut stabiele gemeenschap verwe
zenlijkt zal worden, zoals die van de mieren, 
de bijen en de termieten. Door planning en 
zoeken naar volmaakte zekerheid zal de we
reid tenslotte geen echte toekomst meer 
hebben. In de mondiale industriele cultuur 
zal de tradit1e van de Europese geschiede
nis, die zichzelf begrijpt als voortgaande ac
tualisering van aile mogeiijkheden van de 
cultuur als zodanig, verdwijnen in het verle
den. De burgerlijke maatschappij, die zich er 
tevreden mee stelt haar bestaan te regelen 
door middel van een bureaucratie die werkt 
met econometrische scenario's, maakt zich 
los van haar veri eden en van haar historische 
inhoud. Zij Ievert zich over aan de digitale 
manipulatie, die haar culturele eenheid her
leidt tot een formele, mathematische, ab
stracte, a-historische, geschiedenisloze een
heid, waarin de geschiedenis slechts aanwe
zig is in de musea. De massa's die de grate 
Europese tentoonstellingen bezoeken, be
wonderen weliswaar de culturele voort
brengselen uit het verleden, maar zijn zelf 
niet in staat tot een creativiteit die een ande
re dan gereglementeerde wereld van mor
gen kan opbouwen. De geschiedenis is in 
zo'n maatschappij teruggebracht tot de 
staat van 'natuur'; de mens is een mens 
geworden die geen geschiedenis heeft, pre
cies zoals de zwarte die Hegel beschreef. 
Door deze analyse wordt duidelijk, dat er 
twee extreem gevaarlijke tendenties zijn in 
de Europese geschiedenis. Zij worden verte
genwoordigd door de twee extreme vormen 
van burgerlijke maatschappijen, die wij sinds 
de Tweede Wereldoorlog kennen: de ene is 
de totalitaire staat van ideologische signa
tuur, die aile pluraliteit van overtuiging abso
beert door de onderdrukkende macht van 
de partij, van de politie, van het militaire 
apparaat, om een volk op te bouwen dat een 
metafysieke eenheid vormt. De andere is de 
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totalitaire staat van computistische, nume
rieke signatuur, die elke eenheid van opinie 
of levensstijl verstrooit door de onderdruk
kende kracht van de economische calcula
tie, de numerieke planning en de systemati
sche controle van het genummerde individu, 
en die de culturele verschillen 'hanteerbaar' 
maakt door middel van processen van ma
thematische formalisering. 

II. Het christelijk humanisme 
Tussen deze twee extremen staat de Euro
pese christenmens. Als hij en zij hun eigen 
geschiedenis willen Ieven, als zij en hij hun 
eigen geschiedenis willen maken, als hij en zij 
niet willen worden opgezogen door een tota
litair ideologisch systeem, noch willen wor
den gemarginaliseerd door een systeem van 
electronische eenduidige ordening van het 
Ieven, dan moeten hij en zij hun identiteit als 
persoon verdedigen, en zich inzetten voor 
een authentiek persoonlijk en sociaal huma
nisme van christelijke inspiratie. Daar ligt de 
historische opdracht voor christenen nu; 
daar ligt hun levenskeuze, midden tussen 
twee bedreigende en zeer werkzame extre
me maatschappijvormen. 
De notie van de mens als persoon is tot ons 
gekomen uit de Grieks-Romeinse filosofie en 
uit de joods-christelijke traditie. In Europa 
heeft deze notie zich verder ontwikkeld, en 
zich als een vormgevende kracht van histori
sche betekenis doen kennen. In onze dagen 
ligt deze notie van de mens als persoon ten 
grondslag aan de conceptie van de rechten 
van de mens. lnderdaad: de mens als drager 
van het goddelijke, van de wet, de moraal, de 
godsdienst, van echte subjectiviteit van
waaruit hij zijn bestaan vormgeeft en de 
natuur respectvol buigt tot dienstbaarheid 
aan zijn doelstelling van groeiende humani
teit. Maar ook de mens die zich niet laat 
verleiden tot totalitaire concepties, noch zich 
laat herleiden tot cijfers en dingmatigheid. In 
concreet handelen zullen mensen die deze 
keuze maken er voor op willen komen dat 
aile mensen, vrouwen, mannen, jongeren, 
ouderen, uit aile culturen en rassen tot een 
dergelijk humaan bestaan in staat worden 
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gesteld. Het Europees humanisme is nog 
steeds de meest wezenlijke bijdrage die het 
oude continent aan de mensen uit andere 
culturen aan te reiken heeft. 
De fundering van dit humanisme is voor 
christenen, staande in die Europese traditie, 
de overtuiging dat de mens de geprivilegi
eerde plaats is van de Godsopenbaring. Met 
Plato en Plotinus, met Aristoteles, met Cice
ro, Seneca en Marcus Aurelius delen zij de 
hoogachting voor de mens als plaats waar 
het goddelijke tot spreken en handelen 
komt. Maar wij geloven Ievens, dat in Chris
Ius Jezus God zich op de meest overtuigen
de wijze heeft gemanifesteerd: 'in Hem is de 
menslievendheid van onze God verschenen' 
(Titus 3:4). 
Het symbool van de godsdienst die de 
menslievendheid van God belijdt, is echter 
het kruis: het overal opgerichte teken van 
een gemartelde, uitgestoten en gedode 
mens. Hoe zijn humanisme en kruis op el
kaar betrokken? Hoe kunnen humanisme en 
christendom samengaan? We kunnen het 
onmenselijke kruis als het centrale symbool 
van het christendom slechts handhaven en 
overal verkondigen dat in het kruis heil gele
gen ·Is voor de wereld van de mensen, door 
het volstrekt serieus te nemen. Het christen
dom leeft uit de diepe overtuiging, dat wie de 
mens kruisigt, het goddelijke doodt. ca·l·p
has zei: 'het is goed dat een mens sterft 
omwille van het behoud van het volk' (Joh. 
18:14). Sinds Jezus' kruisdood weten en 
geloven wij, dat elk systeem dat een mens 
opoffert voor het welzijn van het volk, zich 
schuldig maakt aan de moord op God. Het 
aanvaarden van het kruis als symbool van 
verlossing betekent aan elkeen in herinne
ring roepen, dat Jezus' kruis het laatste kruis 
had moeten zijn. Het kruis prediken betekent 
nooit meer God willen vermoorden in welke 
levende mens dan ook. 
Het meest gevaarlijke is het, als mensen zich 
meester maken van het goddelijke en trach
ten anderen aan hun inzicht aangaande het 
goddelijke te onderwerpen. Elke paging het 
Godsrijk op aarde te stichten en in regie te 
nemen is ketterij tegenover de menselijke 
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' Elk systeem dat een mens 
opoffert voor het welzijn 
van het volk maakt zich 
schuldig aan moord op 
God. ' 

eindigheid als plaats van Godsopenbaring. 
Niet de vrijgeesten, maar de inquisiteurs zijn 
de ergste vijanden van God. De historische 
opdracht van christenen nu is zich te ont
trekken aan elke systeemdwang, zowel in 
het eigen hart, als in de wereld van de men
sen, terwille van het behoud van de histori
sche eindige mens. God is al te vaak ver
moord omwille van God: laat af van de on
derwerping van mensen. 
Leidt deze these tot revolutie of anarch is me? 
Tot een nieuwe Exodus-beweging, en het 
weigeren van het dragen van verantwoorde
lijkheid voor een leefbare menselijke samen
leving? Tot het afzien van wetgevende en 
regelgevende arbeid, en een terugtreden uit 
de politieke activiteit? Erkend moet worden, 
dat in de Europese geschiedenis heel wat 
keren christenen deze weg hebben geko
zen, en de slechte wereld de rug toe hebben 
gekeerd om elders opnieuw te beginnen. 
Het behoud van de mens kan echter slechts 
bewerkt worden door volgehouden trouw 
aan de eindighe1d en aan de geschiedenis; 
dit zijn immers de door geen vooruitgang 
ooit te elimineren bestaanscondities van de 
mens. De historische opdracht van christe
nen nu is juist de mens en de menselijkheid 
ten voile te aanvaarden, en het bestaan van 
mensen tot menswaardig bestaan te maken. 
In het engagement voor de menselijkheid is 
het verzet tegen systeemdwang mee inbe
grepen: terwille van de mens en terwille van 
God. 
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Concreet betekent dit: meewerken aan de 
herziening van sociale en economische sys
temen, ten bate van het herstel van de ver
antwoordelijke subjectiviteit van mensen, om 
te beginnen bij de marginalen in de samenle
ving. Het betekent het wegwerken van de 
dwangelementen die mensen in slavernij 
houden, economisch, sociaal, in het produk
tieproces, overal. Het betekent het bevorde
ren van democratische participatie in beslis
singsstructuren, en het aanbieden van goe
de vormingsmogelijkheden om tot zelfstan
dig beslissen in staat te zijn. Het betekent 
geenszins dat christenen het veld van de 
samenlevingsordening niet mogen betreden 
omdat zij er 'vuile handen' zullen moeten 
maken. Ook zij, juist zij, moeten het instru
mentarium ontwerpen en herzien dat de sa
menleving mede gestalte geeft. 
Het probleem is niet of en hoeveel publieke 
macht door christenen mag worden ingezet, 
maar vooral voor welke doeleinden en bo
venal op welke wijze. Laten we een ogenblik 
aannemen, dat over de doeleinden van 
christelijk engagement voor de menselijk
heid van het bestaan overeenstemming zou 
bestaan, ook in de concrete vormen van 
specifieke samenlevingsstructuren, van 
rechtsgoederen, van sociale en economi
sche basisvoorzieningen - en iedereen weet 
dat die overeenstemming er niet is -; Iaten 
we ook een ogenblik aannemen, dat we 
weten welke middelen het meest geeigend 
zouden zijn om die doeleinden te bereiken -
en iedereen weet, dat die overeenstemming 
er niet is-: we hebben en ten aanzien van de 
keuze van de doeleinden en ten aanzien van 
de keuze van de middelen slechts de demo
cratische vormen van beslissen tot op het 
hoogste en meestbepalende niveau om in 
die sfeer van ambigu'1teit en pluriformiteit 
een weg uit te zetten. De vraag blijft dan 
toch: hoe ga je met macht om ten bate van 
het goede, ook als er democrat1sche con
sensus over doe!- en middelenkeuze zou 
zijn? Anders gezegd, hoe maak je structuren 
en systemen tot dienstbare systemen? Hoe 
ontwapen je de dwang van het systemati
sche, zonder dat het zijn noodzakelijke be-
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houdsfunctie verliest? Hoe neutraliseer je het 
eenheidsdenken, zonder dat het van zijn or
denende, systematiserende functie wordt 
beroofd? Hoe kan het vele, het andere, het 
verschillende gerespecteerd worden in zijn 
eigenheid en tot harmonie gebracht? 
Het zijn diep-spirituele problemen die hier 
aan de orde zijn. Je inzetten voor recht en 
gerechtigheid, voor vrijheid en democratie, 
voor verbetering van de positie van de soci
aal, economisch en cultureel zwakkeren in 
de samenleving is een door christenen in zijn 
algemeenheid aanvaarde doelstelling: over 
de concrete beleids- en middelenkeuze !o
pen de posities uiteen. Zelfs als er overeen
stemming zou zijn over de substantiele ratio
naliteit van de bestaansordening, waarover 
Laeyendecker spreekt in zijn boek Brengt de 
vooruitgang ons verder? 7

} dan nog blijft de 
vraag: hoe gaat een christen met macht om? 
lk vind geen ander antwoord dan dit: 'de tijd 
is kort: ...... Iaten zij die wenen, zijn als ween
den zij niet, zij die zich verheugen, als ver
heugden zij zich niet; zij die inkopen doen als 
bezaten zij niets; zij die van deze wereld 
gebruik maken, als maakten zij er geen ge
bruik van: de gedaante van deze wereld gaat 
immers voorbij' (1 Kor. 2:29-31 ). Dit escha
tologisch voorbehoud in het omgaan met de 
wereld spoort niet aan tot inactiviteit. Het 
zegt slechts: ween en wees verheugd, koop 
en gebruik de wereld en alles wat er in is, 
maar lever je er niet aan over. Gebruik de 
wereldsystemen als gebruikte je ze niet: laat 
ze niet over je heersen, laat ze niet over 
anderen heersen. Maak in de gedaante van 
deze wereld, die je opbouwen moet, ruimte 
voor de vergankelijkheid; hef de eindigheid 
niet op, maar laat de genade Gods daarin 
toe door zelf bij al je harde werken terug te 
treden. Als je niet weet hoe met macht om te 
gaan, luister dan naar de slachtoffers van je 
systeem: zij weten wat armoede, onrecht, 
gebrek aan mogelijkheden tot verantwoor
delijke bepaling van het eigen bestaan bete
kent. Breek de door hen aangegeven on-

1) L. Laeyendecker, Brengt de vooruitgang ons verder? 
Kanttekeningen bij een wijd verbreid geloof, Baarn 1986. 
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rechtvaardige structuren af en stel de waar
den van de menselijkheid centraal op dus
danige wijze, dat ook zij kunnen omgaan met 
de wereld als gebruikten zij die niet. ..... 
Werken aan menselijke bevrijding is een ui
terst ambigue opgave, die tegelijk heel con
creet wordt aangewezen door allen die nog 
in de marge verkeren van onze samenleving. 
Christenen hebben de historische opgave 
zich voor hen in te zetten. Maar hun christe-
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lijke inspiratie daarbij vraagt van hen tevens 
ruimte te maken voor de genade als om niet 
gegeven gift, die in mensen opbloeien moet 
ondanks hun arbeid voor het Rijk Gods. 
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Jeugdbeleid 

Wie de jeugd heeft I I I I I 

door T. Bot-van Gijzen 

Het sterk of zwak zijn wordt niet bepaald door !eeftijd, schrijft 
mevrouw Bot in haar artikel over de financiele positie van 
jongeren. Factoren als het uit- ofthuiswonen, het aileen- of 
samenwonen, mogen uit rechtvaardigheidsoverwegingen 
niet worden opgeofferd aan een dogmatische interpretatie 
van gelijke behande!ing. 

Mevrouw T. Bot-van Gijzen (1939) is lid 
van het CDA-partijbestuur, lid van de 
Raad voor het Jeugdbeleid en be
stuurslid van de Stichting Kader- en 
Vormingswerk van het CDA. 

Onder de noemer jeugdbeleid gaat vee\ 
schuil. Het maakt daarbij nogal verschil of je 
praat over 0- of 20-jarigen, 'normale' of 'pro
bleem' -jongeren, dienstplichtigen, scholie
ren, werkzoekenden, vul maar in. Voor dit 
artikel is terreinafbakening geen overbodige 
luxe. Om een aantal redenen is daarom de 
keus gevallen op het inkomensbeleid: Het 
CDA staat een samenhangend jeugdbeleid 
voor. Binnen het jeugdbeleid is het inko
mensbeleid een belangrijk beleidsterrein, 
maar van vee\ samenhang lijkt geen sprake. 
De laatste jaren is er wei regelmatig sprake 
geweest van bezuinigingen, bezuinigingen 
die, in verband met het zoeken naar oplos
singen voor de jeugdwerkloosheid verant
woord werden geacht. De jeugdwerkloos
heid is, helaas, nog hoogst actueel. Het inko
mensbeleid voor jongeren zal dit in de 
nieuwe regeringsperiode ongetwijfeld even
eens zijn. 
De Raad voor het Jeugdbeleid heeft minister 
De Koning, op verzoek van de Tweede Ka
mer, geadviseerd over een samenhangend 
inkomensbeleid. Zonder de Raad, als onaf-
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hankelijk adviesorgaan, met het etiket chris
ten-democratisch te (ver)sieren, lijkt het mij 
wei goed te bezien op welke ideeen dit 
advies het CDA kan brengen, hoe het kan 
bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen 
visie op een terrein dat aile jongeren, direct 
of indirect via hun ouders, raakt. 
Allereerst komen echter in vogelvlucht de 
veranderingen in de inkomenspositie van 
jongeren gedurende de laatste jaren aan de 
orde. Daaronder valt ook enige informatie 
over het advies 'lnkomensbeleid voor jeugdi
gen. Een advies over kinderbijslag, minimum 
jeugdloon, uitkeringen en studiefinanciering 
in samenhang en perspectief', in de wande
ling genoemd 'het inkomensadvies'. 

Schijn bedriegt 
Dure hobby's, verre reizen, studies, disco's, 
merkkleding, bandjes, platen en bijbehoren
de apparatuur, het hoort allemaal thuis in de 
wereld van de jongeren. Ouderen zijn van 
een ding zeker: de jeugd van nu heeft in 
vergelijking tot hun eigen jeugd in financieel 
opzicht geen reden tot klagen. Ouderen zul-
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Jeugdbeleid 

len in dat opzicht wei gelijk hebben, maar 
vroeger is niet nu. Wie de inkomenspositie 
van jongeren wil beoordelen moet geen 
maatstaven uit het verleden gebruiken. Wie 
dat nalaat ontdekt dat de bezuinigingen de 
jongeren niet voorbij zijn gegaan. 
ledere ouder weet dat wei de uitgaven, maar 
niet de inkomsten zijn gestegen. Kinderbij
slagen zijn bevroren, in tegenstelling tot de 
prijzen van eten, drinken, kleren, contributies, 
enz. Kinderen van redelijk tot goed bedeelde 
ouders zal het aan weinig ontbreken. Naar
mate het inkomen van de ouders hager 
wordt, stijgen n.l. ook de uitgaven voor de 
kinderen. Ouders zijn rnensen die hun kinde
ren kennelijk graag willen Iaten delen in hun 
rijkdom. Vermoedelijk zullen de meeste 
ouders liever zelf armoe lijden dan hun kin
deren het nodige onthouden. Voor kinderen 
van de 'echte minima' is dat eigenlijk te 
hopen, anders ziet het er slecht voor hen uit. 
Het College Algemene Bijstandswet heeft 
berekend dat een echtpaar met 2 kinderen 
tussen 6 en 12 jaar bijna 15% minder voor 
zichzelf kan besteden dan een echtpaar 
zonder kinderen. Het netto minimumloon is 
even hoog als een bijstandsuitkering voor 
een echtpaar. Bovendien heeft een recent 
SER-advies 1) duidelijk gemaakt dat de ont
wikkeling van het wettelijk minimumloon 
9,9% is achtergebleven bij de gemiddelde 
ontwikkeling van de CAO-Ionen vanaf 1-1-
1980. Wie dat weet, zal weinig moeite heb
ben de conclusie van het geachte College te 
delen, dat het op dit niveau echt problema
tisch wordt rond te komen en kinderen het 
noodzakelijke te verschaffen. Op minimum
niveau (lonen en uitkeringen) wordt met het 
bestaan van kinderen onvoldoende rekening 
gehouden. Het voorstel van het College Al
gemene Bijstandswet is dan ook de kinder
bijslag voor deze groepen kostendekkend te 
maken. 2

) 

Jongeren die uit de kinderschoenen groeien 
en na de school- en studiejaren beschikbaar 
zijn voor de arbeidsmarkt, hebben eveneens 
volop mogen delen in de bezuinigings
rondes. 
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De gelukkigen-met-baan hebben 2x op het 
minimumloon ingeleverd in 1981 en 1983. 
De ongelukkigen-zonder-baan, ook na verla
ging van de minimum jeugdlonen nog altijd 
± 270.000, moeten tot hun 23e jaar zien 
rond te komen met een uitkering die, bij 
zelfstandig wonen, armoede garandeert. Ter 
illustratie: een zelfstandig wonende 21-jarige 
RWW'er ontvangt f 780,85 per maand, een 
23-jarige f 1 .045,- (cijfers per 1-1-'86). Ver
plicht partner zoeken is hier het parool of 
thuis blijven wonen. 
Ongeveer 20.000 baanloze 16- en 17 -jari
gen mogen wei beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt, maar ontvangen geen RWW
uitkering. 
Het recht op WWV is voor jongeren onder de 
23 jaar vrijwel afgeschaft, de stelselher
ziening sociale zekerheid belooft geen ver
betering. 
De lang verwachte Wet Studiefinanciering 
biedt studerenden geen financiele zelfstan
digheid en is voor jongeren van minder be
deelde ouders een verslechtering ten op
zichte van het oude beurzen- en toelagen
stelsel. 
Bij aile treurnis is er wei een lichtpuntje, 
schoolverlaters komen weer gemakkelijker 
aan het werk. 
Wie precies wil weten hoe inkomensregelin
gen voor jongeren (en hun ouders) er uit zien, 
zal zich moeten verdiepen in de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Wet op de Studiefinan
ciering, het wettelijk minimum jeugdloon, de 
Algemene Bijstandswet (ABW), de Wet op 
de Werkloosheidsvoorziening 0NWV), Rijks
groepsregeling Werkloze Werknemers 
(RWW), Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(AWW), de Algemene Arbeidsongeschikt
heidswet (AWW) en de stelselherziening so
ciale zekerheid. 
Maatregel X (invoering van een referteperio
de van een half jaar in de RWW voor school
verlaters onder de 21 jaar), werd mevrouw 

1) SER, Advies wette/ijke minimumloonregeling, Den Haag 
1985, nr. 10. 

2) College Algemene Bijstandswet, Advies inzake het Echte
minimabeleid, Den Haag, september 1984. 
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Groenman (D'66) en de Tweede Kamer te 
veel om overzicht te houden. Zij vroeg in 
februari 1982 de regering in een motie een 
adviesaanvraag te richten aan de Raad voor 
het Jeugdbeleid over een samenhangend 
inkomensbeleid voor jongeren. Dit gebeurde 
in juli 1984. De Raad bracht november 1985 
het advies uit. 

Het lnkomensadvies op hoofdpunten 
Minister De Koning heeft de Raad in de 
adviesaanvraag verzocht het vraagstuk van 
de inkomensregelingen te plaatsen tegen de 
achtergrond van de jeugdwerkloosheid. Het 
advies zou aan drie criteria moeten voldoen: 
groei naar zelfstandigheid, rechtvaardige in
komensverhoudingen en maatschappelijke 
doelmatigheid. 
De Raad heeft, binnen zijn eigen uitgangs
punten gelijke behandeling en groei naar 
zelfstandigheid, deze criteria toegespitst op 
vragen naar de rationaliteit van leeftijdsgren
zen, wenselijke inkomensverhoudingen tus
sen verschillende categorieen jongeren en 
de vraag inhoeverre de inkomenspositie van 
ouders een rol dient te spelen in het jeugdin
komensbeleid. 
Het uiteindelijke resultaat is een advies over 
een samenhangend inkomensbeleid voor 
jongeren met een minimum aan leeftijds
grenzen en een opbouw waarin de jongere 
geleidelijk meer zelfstandige inkomensrech
ten krijgt. 
Enkele hoofdpunten worden hier nader toe
gelicht, te weten de kostendekkende kinder
bijslag op minimumniveau, een zelfstandige 
minimuminkomensgarantie voor 18-21-jari
gen, het individuele recht op sociale zeker
heid en minimumloon en de verlaging van de 
leeftijdsgrens voor de regelingen voor vol
wassenen van 23 naar 21 jaar. Het jeugdga
rantieplan, zekerheid biedend van werk en 
scholing voor aile 16- + 17 -jarigen, inclusief 
de ± 20.000 baanlozen, dat zeker de nodige 
aandacht zou verdienen, is opgeofferd aan 
de beschikbare ruimte. Gelukkig heeft dit 
plan, zij het in gewijzigde vorm, wei de posi
tieve aandacht van minister De Koning. 

380 

Jeugdbeleid 

a. Belaste kostendekkende kinderbijslag op 
minimumniveau 
De Raad gaat mee met de suggestie van het 
College Algemene Bijstandswet de kinder
bijslag op minimumniveau kostendekkend te 
maken. Belangrijke overweging daarbij is dat 
het op minimumniveau mogelijk moet zijn en 
blijven kinderen te krijgen zonder dat dit uit 
financieel oogpunt echt problematisch 
wordt. In de opvatting van de Raad zijn niet 

' Het moet voor mensen met 
een minimumuitkering 
mogelijk zijn kinderen te 
krijgen zonder dat dit 
financieel problematisch 
wordt. ' 

aileen de ouders maar is de maatschappij in 
zijn geheel meeverantwoordelijk voor een 
nieuwe generatie. Het wordt dan ook van
zelfsprekend gevonden de eerste kosten 
van levensonderhoud te garanderen. Voor 
de hoogte van de bedragen baseert de 
Raad zich op onderstaande gegevens van 
het NIBUD3

): 

tabel 1 
Kinderbijslag voor kinderenljongeren tot 18 
jaar 
Geschatte gemiddelde eerste kosten van 
levensonderhoud per maand per kind bij een 
minimuminkomen. 

3) NIBUD, De kosten van kinderen, [)en Haag 1984. 
ad 1, 2 en 3: Zoals geciteerd in lnkomensbeleid voor 
jeugdigen. Een advies over kinderbijslag, minimumjeugd
loon. uitkeringen en studiefinanciering in samenhang en 
perspectief. Raad voor het Jeugdbeleid, 1985. 
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Jeugdbeleid 

Leeftijd Eerste kind Tweede kind (en meer) 

0- 6 
6-12 

12-18 

200 
250 
300 

Om de bekostiging neutraal te Iaten verlopen 
kiest de Raad voor het belastbaar maken 
van de kinderbijslag, waardoor de (iets) ha
ger betaalden er ten opzichte van de huidige 
regeling niet beter op worden of er op ach
teruitgaan, zoals uit onderstaande tabel (cij
fers 1985) blijkt. 

150 
200 
250 

tabel 2 
lnkomensgevolgen van de belastbare kos
tendekkende kinderbijslag uitgaande van de 
NIBUD-richtbedragen (berekend op basis 
van aileen loon of sociale zekerheid en kin
derbijslag, per maand, inclusief vakantietoe
slag). 

Gezinssituatie 2 kinderen 2 kinderen 4 kinderen 
<6, <11 <6 2<6, 2<11 

lnkomenspositie 
netto per maand nu voorstel nu voorstel nu voorstel 

Bijstand-eenouder (1398) 1634 1734 1615 1692 1951 2028 
Minimumloon (1573) 1809 1909 1790 1867 2126 2203 
Modaal (2115) 2351 2387 2332 2353 2668 2625 
2 x Modaal (3428) 3664 3620 3645 3596 3981 3788 

b. Zelfstandige minimum inkomensgarantie 
voor 18-21-jarigen 
Gelijke behandeling van jongeren ten op
zichte van elkaar, afnemende financiele me
de-verantwoordelijkheid van de ouders en 
een geleidelijke groei naar zelfstandigheid 
van de jongere zelf, zijn de belangrijkste ken
merken van de door de Raad voorgestane 
minimum inkomensgarantie voor de 18-21-
jarigen. 
De Raad tekent hierbij aan dat in de voor
stellen om in de wetgeving de meerderjarig
heidsleeftijd te verlagen, de onderhouds
plicht wordt gehandhaafd tot de leeftijd van 
21 jaar. In het lnkomensadvies wordt hierbij 
aangesloten, maar te zijner tijd zal in een 
afzonderlijk advies ingegaan worden op de 
verhouding meerderjarigheid/onderhouds
plicht. Mogelijke veranderingen in sommige 
voorstellen worden thans op voorhand niet 
uitgesloten. 
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Om voor een minimum inkomensgarantie in 
aanmerking te komen moet men of inge
schreven zijn als student aan een erkende 
onderwijsinstelling of staan ingeschreven bij 
het G.A.B. of een erkende vrijstelling heb
ben. De minimuminkomensgarantie kent 
twee niveaus, een voor thuiswonende en 
een voor zelfstandig wonende jongeren. 
Verdere differentiatie naar leeftijd vindt niet 
plaats. Voor de berekening van de hoogte 
van de minimum '1nkomensgarantie gaat de 
Raad uit van de bijstandsuitkering voor een 
echtpaar, zijnde 100%. De thuiswoners zou
den 25% en de uitwoners 50% van de voor 
een echtpaar geldende norm ontvangen. 
Boven het niveau van de minimuminko
mensgarantie ontstaan er verschillen tussen 
de verschillende categorieen jongeren. Voor 
werklozen is de minimum inkomensgarantie 
het inkomen. Werkenden hebben tenminste 
recht op het minimum jeugdloon. Voor stu-
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derenden geldt er een aanvullende regeling. 
Zij hebben te maken met noodzakelijke stu
diekosten (leermateriaal, inschrijf- en colle
gegeld), waarvoor zij een renteloze lening 
moeten kunnen sluiten. 
Jongeren kunnen van deze bedragen geen 
zelfstandig bestaan leiden, zodat de ouders 
in aanvullende mate onderhoudsplichtig 
blijven. 
Met het inkomen van een eventuele samen
wonende partner wordt aileen rekening ge
houden wanneer er sprake is van een huwe
lijk. Want dat is de enige relatievorm waar
van de zorgplicht bij wet geregeld is. 

c. lndividueel recht op sociale zekerheid en 
minimumloon 
De Raad is voorstander van een individueel 
recht op loon en sociale zekerheid. Dit indivi
duele recht moet ook gelden voor de sociale 
voorzieningen, zij het onder een voorwaarde: 
'lndien iemand kiest of heeft gekozen voor 
een juridische leefvorm waarvan door de wet 
vooraf is vastgesteld dat de deelnemers aan 
deze leefvorm naast rechten ook zorgplicht 
hebben dan gaat de individuele garantie van 
het sociaal minimum over in een garantie 
voor de totale leefvorm van het voor leefvor
men geldende sociaal minimum. Dit bete
kent - en hier sluit de Raad aan bij een 
opvatting van het College Algemene Bij
standswet, dat de wetgever een juridisch 
sluitende afgrenzing moet formuleren van 
die leefvormen waarvoor deze rechten en 
plichten gelden. Deze juridische afgrenzing 
zou zich dan ook moeten uitstrekken over 
aile relevante terreinen (belastingwetgeving, 
pensioenen, verzekeringen, erfrecht e.d.) en 
moeten worden gebaseerd op harde criteria 
die zo weinig mogelijk privacy-gevoelig zijn. 
Uitsluitend voor personen die vrijwillig zorg
plicht op zich nemen en die dat vastleggen 
in een officiele kennisgeving bekrachtigd 
door een handtekening van betrokkenen, 
zouden de sociale voorzieningen die een 
minimumbehoeftefunctie hebben rekening 
moeten houden met de totale inkomens- en 
vermogenspositie van die leefvorm. In aile 
andere gevallen is uitsluitend de eigen inko-
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mens- en vermogenspositie van belang en 
wordt bij het vaststellen van het sociaal mini
mum ervan uitgegaan dat er geen sprake is 
van zorgplicht, ongeacht de feitelijke leefsitu
atie waarin men verkeert.' 
Er moet dus een minimuminkomensgarantie 
komen voor individuen en voor juridisch er
kende relaties. lndividuen krijgen recht op 
een 50%-uitkering, zijnde de helft van de 
norm voor echtparen. Bestaande voordeur
delersregelingen zouden hiermee vervallen. 
Een uitkeringsgerechtigde die kan aantonen 
als alleenstaande een zelfstandig huishou
den te vormen heeft recht op een aanvulling 
tot 70%; ingeval er sprake is van een eenou
dergezin is aanvulling mogelijk tot 90%. 

d. Verlaging leeftijdsgrens minimumloon (en 
uitkeringen) van 23 naar 21 jaar 
De verlaging van de leeftijdsgrens voor het 
volwassen minimumloon (en uitkeringen) van 
23 naar 21 jaar, is een logisch eindpunt voor 
een inkomensbeleid voor jongeren. Op 21-
jarige leeftijd zijn jongeren volwassen en val
len zij onder het algemeen inkomensbeleid, 
waarbinnen leeftijden geen rol meer moeten 
spelen. Het vaststellen van de hoogte van 
het minimumloon is een politieke keuze 
waarover de Raad geen uitspraak doet. 
De discussies rondom het minimumloon zijn 
de Raad niet ontgaan. Met betrekking tot de 
hoogte wordt een grens aangegeven. lndien 
de discussies leiden tot verandering van het 
minimumloon dan is de Raad van opvatting 
dat ieder die met zijn beloning zakt beneden 
het niveau van het voor haar/hem geldende 
sociaal minimum, recht heeft op een inko
mensgarantie tot aan dat minimum. Realise
ring daarvan zou bij voorkeur moeten via 
belasting- en premiemaatregelen en niet via 
toeslagen. De som van minimumloon en 
kinderbijslag mag niet zakken onder het ni
veau zoals dat ontstaat na uitvoering van de 
voorstellen van de Raad, zie tabel 2 op 
biz. 381. 
De Raad zou graag zien dat aile maatregelen 
die betrekking hebben op de inkomensposi
tie van jongeren, worden samengevat in een 
Algemene lnkomenswet Jeugdigen. 
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Boodschap voor het CDA? 
In dezelfde periode dat de Raad werkte aan 
de opstelling van het lnkomensadvies, werd 
binnen het CDA gezwoegd op 'Uitzicht', het 
program voor 1986-1990. Er valt over dit 
program veel goeds te zeggen maar 'Uit
zicht' biedt weinig zicht op een samenhan
gend inkomensbeleid voor jongeren en ver
betering van hun inkomenspositie. 
De ouders van 0-18-jarigen blijven kinderbij
slag ontvangen volgens de huidige systema
tiek, d.w.z. een belastingvrije gedeeltelijke 
tegemoetkoming in de kosten van kinderen. 
De gelukkigen-met-baan hoeven geen 
nieuwe aanslagen op het minimumloon te 
verwachten. 
De ongelukkigen-zonder-baan moeten het 
voor een verbetering van hun inkomensposi
tie hebben van de bestrijding van de jeugd
werkloosheid die hen wellicht een baan op
levert. 
De 16- en 17 -jarige schoolverlaters kunnen 
niet helemaal rekenen op behoud van hun 
minimumloon. Het accent voor deze leef
tijdsgroep komt te liggen op scholing, waar
mee de beloning discutabel wordt. 
Over individualisering van de uitkeringen en 
verlaging van leeftijdsgrenzen van 23 naar 
21 jaar, rept het program met geen woord. 
Een Algemene lnkomenswet Jeugdigen is 
niet in het vizier. 
Toch is hiermee niet alles gezegd. Er zijn nog 
andere programpunten, zoals zorg voor de 
echte minima, het tijdig toekennen van rech
ten en plichten aan jongeren, de verlaging 
van de meerderjarigheidsleeftijd van 21 naar 
18 jaar, de erkenning van andere samenle
vingsverbanden dan het huwelijk en het 
voornemen een samenhangend jeugdbeleid 
te voeren. 
Op z'n minst verdienen de voorstellen van 
de Raad een inhoudelijke toetsing. 

a. Belaste kostendekkende kinderbijslag op 
minimumniveau 
Kinderen moeten kunnen opgroeien onder 
de zorg en verantwoordelijkheid van de 
ouders. Een (CDA)uitgangspunt waard om 
ingevuld te worden en ouders - zo nodig -
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aan te houden. Vertaald in materiele termen 
zou je kunnen zeggen: ouders van wie het 
inkomen voldoende is worden geacht zelf de 
kosten van de kinderen voor hun rekening te 
nernen. Het concrete voorstel van de Raad 
komt hier dicht bij in de buurt. Naarmate het 
belastbaar inkomen hogerwordt, blijft er net
to minder kinderbijslag over. De voorgestel
de regeling betekent behalve een duidelijke 
verbetering van de inkornenspositie van de 
laagstbetaalden-met-kinderen een verslech
tering van de inkomenspositie van de hoger
betaalden-met -kinderen. 
De ideologie waarop het voorstel stoelt, n.l. 
de maatschappij in zijn geheel is mee-ver
antwoordelijk voor de · nieuwe generatie, 
waaraan gestalte moet worden gegeven 
door de overheid, zal binnen onze partij niet 
snel worden overgenornen. Een consequen
te uitwerking van die gedachte in de oplos
sing van de bekostigingsproblematiek, waar
in de Raad minder goed is geslaagd, bete
kent immers een verdere uitbouw van de 
verzorgingsstaat, terwijl de partij zich heeft 
uitgesproken de verzorgingsstaat te willen 
ombouwen tot een verzorgingsmaatschap
pij, waarbij de overheid minder direct betrok
ken is. Toch is het de vraag of het bij die 
conclusie kan blijven. 

In 'Uitzicht' is gekozen voor handhaving van 
de huidige kinderbijslagsystematiek, die een 
belastingvrije gedeeltelijke tegemoetkoming 
in de kosten van kinderen is en waarmee 
wordt beoogd het welvaartsniveau van een 
gezin met kinderen niet te ver te Iaten dalen 
beneden het welvaartsniveau van een gezin 
zonder kinderen. Het voorstander zijn van 
een dergelijke regeling lijkt dan ook minder 
te maken te hebben met het idee invulling te 
geven aan eigen verantwoordelijkheid waar 
dit mogelijk is, dan met de zorg het (toekom
stige) ouders in financieel opzicht niet te 
onaantrekkelijk te maken kinderen te krijgen. 
Voor een gezinsvriendelijke partij die het 
CDA wil zijn eveneens een alleszins accepta
bel motief. Een kanttekening hierbij is wei op 
zijn plaats. De welvaartsverschillen tussen 
gezinnen met en zonder kinderen worden 
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n.l. steeds moeilijker te overbruggen met de 
huidige kinderbijslagregeling. Jonge (toe
komstige) ouders staan bij het krijgen van 
kinderen voor de keus wei of niet beiden te 
blijven werken en wei of niet te gaan Ieven 
van een inkomen. Valt de keus op het bei
den blijven werken, dan zijn de kosten van 
kinderopvang, zo die al gevonden wordt, 
vaak niet gering. 
Valt de keus op het gaan Ieven van een 
inkomen dan leidt dat tot een drastische 
verlaging van het totaal beschikbare inko
men, waar de uitgespaarde kosten van kin
deropvang weinig aan veranderen. Beide 
keuzen, maar vooral die waarbij een ouder 
full-time de zorg voor het kind op zich neemt, 
zijn uit financieel oogpunt zeer onaantrekke
lijk. 
Het EVP-congres, gehouden 1 0-12 april 
1986 in Den Haag, heeft zich in een resolutie 
'Werk en Economie' o.a. uitgesproken voor 
een financiele toelage, te geven aan de 
ouder die zich volledig aan de opvoeding 
van de kinderen wijdt, een voorstel dat ver
der gaat dan handhaving van de huidige 
kinderbijslag-systematiek. Zelf zou ik een 
dergelijke toelage- zeker nu de CDA-fractie 
staat achter het streven naar economische 
zelfstandigheid van man en vrouw - liever 
bepleiten voor zowel de traditioneel als de 
niet traditioneel kiezende ouders. De eersten 
ontvangen een dergelijke toelage dan als 
een soort compensatie voor gederfd inko
men, de tweeden als bijdrage in de te maken 
kosten voor kinderopvang, waarmee allerlei 
fiscale aftrekposten, die eenzijdig in het voor
deel van vooral (hoger beloonde) twee-ver
dieners werken, kunnen worden afgeschaft. 
In de kinderbijslagvoorstellen van de Raad 
zijn verzorgingskosten niet begrepen. Het 
gaat daarin om de eerste kosten van levens
onderhoud zoals eten, drinken, kleding e.d. 
Met of zonder acceptatie van uitgangspun
ten en wei of niet uitgaande van de verzor
gingsstaatgedachte, bij de beoordeling van 
deze voorstellen is vooral aan de orde de 
vraag op welke wijze de overheid, wanneer 
de materiele voorzieningen van de jongste 
generatie in het g'eding zijn, invulling geeft 
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aan het 'schild voor de zwakken' zijn. Het 
ieder mens, dus ook ieder kind en iedere 
jongere tot zijn recht Iaten komen kan im
mers aileen wanneer in ieder geval op mini
mumniveau in de bestaansvoorwaarden is 
voorzien. 
Als het daarbij mogelijk is een oplossing te 
vinden voor de bekostigingsproblematiek 
die minder eenzijdig drukt op de (iets) beter 
betaalde gezinnen met kinderen dan is dat 
vanuit een gezinsvriendelijk den ken uiteraard 
te prefereren. Als het bovendien mogelijk is 
regelingen te bedenken en te bekostigen die 
jonge ouders reele keuzemogelijkheden 
bieden de zorg voor kinderen wei of niet te 
combineren met werk buitenshuis, dan is dat 
nog beter. Voor alles zal echter in het belang 
van het kind een regeling getroffen moeten 
worden voor de laagst betaalde inkomens
groepen. 

b. Zelfstandige minimuminkomensgarantie 
voor 18-21-jarigen 
De magere aandacht die 'Uitzicht' heeft voor 
de inkomenspositie van deze groep jonge
ren leidt bij mij niet tot de conclusie dat de 
voorstellen van de Raad in strijd zijn met 
CDA-uitgangspunten, integendeel. Afne
mende verantwoordelijkheid van de ouders, 
een geleidelijke groei naar zelfstandigheid 
van de jongeren sporen m.i. met het geleide
lijk en tijdig toekennen van rechten en plich
ten, zoals 'Uitzicht' voorstaat. 
Het voorstel is op hoofdlijnen een goed voor
beeld hoe een ook door het CDA gewenst 
samenhangend, doorzichtig inkomensbeleid 
voor deze leeftijdsgroep eruit kan zien. De 
problemen die er zijn, zijn van financiele aard. 
Zelfstandig wonende jongeren zouden er in 
inkomen iets op vooruitgaan, evenals de 18-
en 19-jarige thuiswonenden. De 20-jarige 
thuiswonenden gaan er in de voorstellen ± 
f 60,- per maand op achteruit. Per saldo 
leveren deze voorstellen nog een batig saldo 
op. 
Niet in te schatten is het (negatieve) finan
ciele effect van de horizontale onafhankelijk
heid, dat wil zeggen de onafhankelijkheid 
van partners ten opzichte van elkaar met 
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uitzondering van de gehuwden. De Raad wil 
deze vorm van onafhankelijkheid in de toe
komst voor aile leeftijdscategorieen Iaten 
gelden, maar die nu al ingevoerd zien voor 
de 18-21-jarigen. Op de principiele kant 
daarvan kom ik terug bij het bespreken van 
het 'lndividueel recht op sociale zekerheid 
en minimumloon'. 
De belangrijkste financiele hobbel zit in de 
voorstellen betreffende de studiefinancie
ring. Het regelen van de studiefinanciering, 
waar regering, parlement en 'Uitzicht' ter 
bevordering van de zelfstandigheid v66r zijn, 
leidt, wanneer dit gebeurt overeenkomstig 
de voorstellen van de Raad, tot een aan
zienlijke verhoging van de basisbeurzen. Bij 
de behandeling van de voorstellen van mi
nister Deetman in de Tweede Kamer zijn de 
basisbeurzen, ten behoeve van studerenden 
uit financieel zwakke(re) milieus, naar omlaag 
bijgesteld. Aan de bevordering van zelfstan
digheid van de jongeren, de onderhouds
plicht van ouders en de financiele afhanke
lijkheid van jongeren daarvan, is minder 
zwaar getild dan aan de betaalbaarheid van 
het systeem. Uit financieringsoverwegingen 
te begrijpen, ook bij de Raad krijgt de realise
ring van de studiefinanciering de laagste pri
oriteit, maar niettemin ... 'Het toegroeien naar 
verantwoordelijkheid vraagt dat het verkrij
gen van rechten en plichten niet u1tgesteld 
wordt maar tijdig plaatsvindt', aldus 'Uit
zicht'. 
Zou een minimuminkomensgarantie voor ai
le categorieen 18-21-jarigen daar niet uitste
kend in passen? Daar komt nog iets bij. Het 
CDA is v66r verlaging van de meerderjarig
heidsleeftijd van 21 naar 18 Jaar. Als we nu 
nog niet toe zijn aan minimuminkomensga
rantie met een afnemende onderhoudsplicht 
voor de ouders, hoe denken we dan over de 
financiele consequenties daarvan? Uiteraard 
zijn er een aantal redenen te bedenken aan 
de meerderjarigheidsverklaring niet of nau
welijks financiele consequenties te verbin
den, maar is het wei aannemelijk iemand 
volwassen te verklaren zonder daaraan het 
recht op een zelfstandig bestaan te kop
pelen? 
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Als we daartoe zouden overgaan waarom 
zou 21 jaar en ouder dan wei een leeftijd zijn 
iemand van overheidswege een minimum 
bestaan te garanderen? En waarom zou dit 
dan gelden voor bejaarden, arbeidsonge
schikten, enz.? AI redenerend kunnen we 
dan de verzorgingsstaat wei afschaffen. Be
sparingen Ievert het ongetwijfeld op, mense
lijke ellende evenzo. Gelukkig is hiervan geen 
sprake en rekenen we het wei tot een over
heidstaak iedere volwassene een binnen zijn 
situatie passend minimum bestaan te garan
deren. Zou het, mede uit zo'n overweging, 
geen zinnige zaak zijn te streven naar het 
realiseren van de door de Raad bepleite 
voorstellen? 

c. lndividueel recht op sociale zekerheid (en 
minimumloon) 
'Uitzicht' gaat er van uit dat de stelselher
ziening sociale zekerheid voor de start van 
het nieuwe Kabinet voltooid zal zijn. Bij de 
vele veranderingen die moeten worden 
doorgevoerd, blijft tenminste een regel onge
wijzigd: de sociale voorzieningen vallende 
onder de werking van de Algemene Bij
standswet worden, in tegenstelling tot de 
werknemersverzekeringen, niet ge'(ndividu
aliseerd. Dit betekent dat gehuwd- en niet
gehuwd-samenwonenden als economische 
eenheid worden behandeld. Een mens (m/v) 
heeft aileen dan recht op een uitkering als 
het inkomen en vermogen van de tot partner 
bestempelde woongezel (m/v) ontoereikend 
is voor het levensonderhoud van beiden. 
Een dergelijke regel legt mensen een verre
gaande mate van betrokkenheid op en zorg
plicht voor elkaar op, ook wanneer zij daar 
zelf (nog) niet aan toe zijn. De protesten van 
met name bijstandsmoeders over deze regel 
zijn bekend en te begrijpen. Binnen vrijwel 
de hele vrouwenwereld bestaat een aversie 
tegen deze regel. Niet uitsluitend maar wei 
mede daardoor wordt vanuit o.a. het 'Breed 
Platform van vrouwen voor economische 
zelfstandighe1d' een sterk accent gelegd op 
de financiele onafhankelijkheid van aile per
sonen ten opzichte van elkaar. Van daaruit is 
de roep om individualisering mede te ver-
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klaren. 
Het kab1netsplan-Emancipatie haakt hier op 
in. Relaties mogen in de (nabije) toekomst 
niet Ianger uitgangspunt van wetgeving zijn. 
Op termijn wordt gestreefd naar financiele 
zelfstandigheid van ieder individu, waaraan 
op minimumbehoefteniveau een verplichting 
tot betaalde arbeid door beide partners 
wordt gekoppeld, met vrijstellingsmogelijk
heden wanneer jonge kinderen verzorgd 
moeten worden. Daarmee dreigen we door 
te schieten in een andere richting. 
Niet Ianger is de relatie, desnoods verplicht 
opgelegd, uitgangspunt van wetgeving, 
maar een verplichting voor een ieder primair 
een individu te zijn dat voor zichzelf zorgt. 
Het kan ook anders. Binnen het CDA is het 
een vanzelfsprekend gegeven dat mensen 
die elkaar nastaan zorgplicht ten opz1chte 
van elkaar aanvaarden en invullen. De enige 
relatievorm waarbinnen dit wettelijk geregeld 
is, is het huwelijk. 
In '1 + 1 = Sam en', een onlangs door het 
Wetenschappelijk lnstituut uitgebracht rap
port betreffende tweerelaties, wordt gepleit 
voor uitbreiding van burgerlijke registra
tiemogelijkheden. Mensen, homo-, hetero
fielen en andere denkbare combinaties 
waarin twee personen zich in meer of minder 
vergaande mate, doch minimaal in econo
misch opzicht met elkaar willen verbinden, 
zouden het recht moeten krijgen hun relatie 
te Iaten registreren. Een gedachte die hier
mee spoort is te vinden in art. 9 hoofdstuk Ill 
van 'Uitzicht' 4

). Per relatievorm zou een pak
ket rechten en plichten moeten gelden. Een 
gedachte die kennelijk niet aileen leeft bij het 
CDA. Het College Algemene Bijstandswet 
heeft, zoals reeds beschreven eveneens 
voor een dergelijke regeling gepleit, de Raad 
heeft hierbij aangesloten. 
Naast de onderlinge verschillen tussen de 
voorstellen van de Raad en '1 + 1 = Sa
men' in de uitwerking, bijv. waar het voor
deurdelers betreft, is een belangrijk punt dui
delijk gemeenschappelijk. Leg mensen geen 
zorgplicht op wanneer ze niet zelf kiezen 
voor een wettelijk erkende registratievorm 
waarbij die zorgplicht onderdeel vormt van 
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het totaalpakket rechten en plichten. 
Vooruitlopend op deze door de overheid te 
treffen uitbreiding van mogelijkheden, zou, 
naar het oordeel van de Raad, voor 18-21-
jarigen nu al als regel moeten gelden dat ze 
niet val len onder de door velen als verouderd 
ervaren werking van de Algemene Bij
standswet. 
De vrije keus van mensen voor elkaar en het 
pas na registratie als overheid daaraan con
sequenties verbinden, wordt door de Raad 
individualisering genoemd. In feite wordt 
hiermee gekozen voor het naast elkaar be
staan van een individuele en relationele be
nadering. Het advies pleit er dan ook voor dit 
uiteindelijk in de terminologie door te voeren. 
Wei strijdig met gangbaar beleid, zeker niet 
met CDA-uitgangspunten. Van harte aanbe
volen. 

d. Verlaging leeftijdsgrens minimumloon (en 
uitkeringen) van 23 naar 21 jaar 
'Uitzicht' voorziet niet in verlaging van de 
leeftijdsgrens van 23 naar 21 jaar. Plannen 
om de minimumlonen te verlagen zijn er 
evenmin. Zander 100% garanties af te ge
ven heeft koopkrachthandhaving van de mi
nima wei prioriteit. Principiele bezwaren om 
21- en 23-jarigen op minimumniveau gelijk 
loon uit te keren kunnen er nauwelijks zijn. 
Praktische bezwaren zijn er, gegeven de 
kosten, wei. 
Die praktische bezwaren maken een oude 
en vaak heftig bediscussieerde vraag actu
eel: Is het minimumloon naar zijn karakter 
een behoefte-of prestatieloon? Vanuit het 
streven naar lastenverlichting voor het be
drijfsleven kan de verleiding groot worden te 
kiezen voor het behoeftecriterium. Als dit 
gebeurt, rijst er een volgende vraag: Als het 
een behoefteloon is, in wiens behoefte moet 
dan worden voorzien? Betekent een indivi-

4) Partners in een niet-huwelijks samenlev1ngsverband, die 
duurzaam de verantwoordelijkheid voor elkaar willen dra
gen, dienen voor hun onderlinge relatie (erfrecht, onder
houdsplicht) aanspraak te kunnen maken op met voor 
gehuwden vergelijkbare rechten en plichten. Daartoe zal 
een wetteliJk erkende registratie van hun samenlevings
verband nodig zijn. 
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dueel recht op een minimumloon in een 
samenleving waarin het individualiserings
denken door velen tot ideologie is verheven 
tevens, dat de hoogte kan worden vastge
steld op het minimumniveau van 1 persoon? 
Een bevestigend beantwoorden van deze 
vraag leidt, althans op dit niveau, ook voor 
mensen die binnen een relatie Ieven tot een 
verplichting voor beide partners een baan 
buitenshuis te zoeken. 'Uitzicht' is daar niet 
voor'). Ligt het, nog altijd uitgaande van het 
behoeftecriterium, dan in de rede de hoogte 
van het minimumloon af te stem men op een 
sociaal aanvaardbaar bestaan voor een 
werknemer en zijn gezin, zoals de SER in 
19666

) in meerderheid uitsprak? 
Een bevestigend antwoord op deze vraag 
zou er toe leiden dat: 
- de minimumlonen met ingang van van
daag fors moeten worden verhoogd; 
- voorbijgegaan wordt aan het gegeven dat 
zeer weinig minimumloonverdieners beho
ren tot de categorie alleenverdieners. 
Dit ligt dus evenmin voor de hand. 

Het standpunt van de Raad leidt ertoe dat er 
door middel van belasting- en premiemaat
regelen een netto/netto koppeling in stand 
kan blijven voor alleenverdieners. Voor kin
deren moet er dan wei, zoals reeds vermeld, 
een kostendekkende kinderbijslag komen. 
In die zin is het voorstel van de Raad een 
redelijk compromis tussen het incalculeren 
van ontwikkelingstendenzen richting econo
mische zelfstandigheid van velen en de zorg 
voor traditioneel kiezende relaties die hier
aan niet kunnen of willen meedoen. 
Betekent het ja zeggen hiertegen ook een ja 
tegen het afschaffen van leeftijdsgrenzen 
boven de meerderjarigheidsleeftijd wanneer 
18-jarigen, zoals 'Uitzicht' wil, meerderjarig 
worden? Die vraag kan ik nog niet bevesti
gend beantwoorden. 
Als er geld genoeg is 18-jarigen het volwas
sen minimumloon uit te betalen onder het 
motto gelijke behandeling is daar niets op 
tegen. Wanneer dat niet het geval is, wordt 
het anders. De situatie van de doorsnee 18-
jarige verschilt nogal van een jongere die 
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halverwege de 20 is. De eerste woont door
gaans nog thuis, de tweede is toe aan ge
zinsvorming. Factoren die m.i. wanneer de 
middelen tekort schieten zwaarder tellen 
dan leeftijdsgrenzen. 

Jeugdbeleid in christen-democratisch 
perspectief? 
Ja, tegen het idee kostendekkende kinder
bijslag op minimumniveau; 
ja, tegen het idee minimuminkomensgarantie 
18-21-jarigen; 
ja, tegen het recht op individueel loon en 
sociale zekerheid; 
ja, tegen verlaging van de leeftijdsgrens van 
23 naar 21 jaar; 
ja, tegen het idee van vertaling van aile voor
stellen in een Algemene lnkomenswet Jeug
digen. 
Ja, tegen uitgangspunten gelijke behande
ling en groei naar zelfstandigheid? Toch 
maar niet, ik heb zo m'n twijfels of deze 
uitgangspunten wei passen in de CDA-vo
cabulaire. Een gelijke behandeling veronder
stelt gelijkheid, gelijkheid die er tussen kinde
ren en volwassenen niet is en die bij gefor
ceerd doorvoeren tot extremiteiten kan 
leiden. 
Ja dan tegen art. V 16 van 'Uitzicht', het 
meest normerende artikel voor jeugdbeleid 
genoemd? Eerst nog maar eens goed lezen. 
Eerste dee I: 'Jongeren zoeken hun identiteit 
op weg naar de volwassenheid. De overheid 
schept door middel van een samenhangend 
beleid voorwaarden waaronder dit rijpings
proces kansen krijgt. Kinderen moeten kun
nen opgroeien in een zorgzame leefomge
ving, een gezin of ander samenlevingsver
band. Opvang en begeleiding van jongeren 
door het onderwijs en door jeugdorganisa
ties gericht op verantwoordelijkheidsvorming 
en -beleving worden bevorderd. Het toe-

5) Art. IV 35: De vrijheid van partners 1n een samenlevings
verband om te kiezen wie er in welke mate deelneemt 
aan de betaalde arbeidsmarkt, wordt gewaarborgd. 

6) SER-advies. nr. 3, 1966. Zoals geciteerd in De ver
diensten van de jeugd. Karel Boonen. Publikatie van het 
studiebureau van de Raad voor het Jeugdbeleid, mei 
1984 
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groeien naar verantwoordelijkheid vraagt dat 
het verkrijgen van rechten en plichten tijdig 
plaatsvindt'. 
Toch maar niet, ik heb zo m'n twijfels over de 
uitwerking daarvan bij jongeren. Jeugdbeleid 
aldus geformuleerd is geen rechtstreekse 
taak voor de overheid, maar taak voor 
ouders, onderwijsgevenden en andere zich 
met jongeren bemoeiende personen of in
stanties. Maar hoe moet het dan bijv. met 
het inkomensbeleid? 

' Fundamentele gelijk
waardigheid van 
mensen geldt ook 
jongeren. ' 

Geen gelijkheidsdenken, oke, maar ook geen 
verstoppertje spelen s.v.p. Waarom probe
ren we het niet gewoon met CDA-begrippen, 
zoals gelijkwaardigheid, gerechtigheid, ver
antwoordelijkheid, solidariteit? 
De fundamentele gelijkwaardigheid van 
mensen geldt ook jongeren. Jongeren zijn 
geen mensen in wording, maar eigen per
soonlijkheden met eigen mogelijkheden en 
eigen beperkingen, waarvan de leeftijd er 
vaak een is. Uit een oogpunt van rechtvaar
digheid moet ook aan jongeren recht wor
den gedaan. De overheid heeft in dat op
zicht terdege een taak en kan zich niet ver
schuilen achter opvoedende instanties. 
Een groei naar volledige verantwoordelijk
heid voor jezelf, de medemens, de samenle
ving, gaat gepaard met de mogelijkheid in 
toenemende mate een beroep te doen op 
de solidariteit van jongeren ten opzichte van 
elkaar en de volwassenen. Volgens het Pro
gram van Uitgangspunten gaat het daarbij 
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om een appelleren aan de verantwoordelijk
heid van sterken solidair te zijn met zwak
ken\ Oat kan ook niet anders wanneer we 
toe willen naar een meer rechtvaardige sa
menleving. 
In een inkomensbeleid waarin op minimum
niveau bestaansvoorwaarden worden gega
randeerd, recht gedaan wordt aan de groei 
naar zelfstandigheid, c.q. verantwoordelijk
heid, kan niet voorbijgegaan worden aan de 
situatie waarin jongeren Ieven. Het in financi
eel opzicht sterk of zwak zijn wordt niet 
primair bepaald door leeftijd, wei door het 
uit- of thuiswoner, aileen- of samenwoner, 
aileen- of tweeverdiener, individu of mens-in
relatie zijn. Uit rechtvaardigheidsoverwegin
gen mogen die factoren niet worden opgeof
ferd aan een dogmatisch interpreteren van 
het uitgangspunt gelijke behandeling. 
De Raad voor het Jeugdbeleid is in die kuil 
niet gevallen. Extra reden voor het CDA het 
advies serieus te nemen. De jongeren heb
ben er recht op. 

7) Art. 35: Het CDA wil mensen oproepen tot dienst aan 
elkaar. Voor de christen-democratische politiek houdt dit 
nationaal en intemationaal in het appelleren aan de ver
antwoordelijkheid van de sterken om solidair te zijn met 
de zwakken. 
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Ontwik keli ngssamenwerking 

Landbouwen 
ontwikkeling 

door ir. G.J.M. Braks 

Voor een structurele oplossing van de 
wereldvoedselproblematiek dient de produktie van 
basisvoedsel in de ontwikkelings/anden zelf te worden 
vergroot. Het landbouwbeleid van de geindustrialiseerde 
Ianden kan dit sterk beinvloeden. Daarom moet de EG zich 
mede-verantwoordelijk voelen voor de verbetering van het 
internationale handelsklimaat. 

lr. G.J.M. Braks (1933) is minister van 
Landbouw en Visserij. 

In Ieiding 
In de discussie over het Nederlandse ont
wikkelingssamenwerkingsbeleid verdient de 
betekenis van het instrument van agrarische 
ontwikkeling voor de economische groei en 
ontwikkeling van vrijwel aile ontwikkelings
landen bijzondere aandacht. Dit artikel gaat 
nader in op de ontwikkelingen van de land
bouwproblematiek op mondiaal niveau, als
mede op de relatie tussen landbouwontwik
keling en ontwikkelingssamenwerking. Daar
bij is tevens aandacht voor de factoren die 
van grate invloed zijn geweest en nog zijn op 
de ontwikkeling van de Nederlandse land
bouw. 
Wereldwijd is bijna de helft van de werkende 
bevolking direct betrokken bij de landbouw. 
Agrarische ontwikkeling is de motor bij uit
stek voor het ontwikkelingspraces van de 
Derde Wereld. lnternationale ontwikkelingen 
zijn van grate invloed op dit praces. Met 
name de Europese Gemeenschap speelt 
hierin een grate ral. Een belangrijk deel van 
het beleid ten aanzien van de handelsrelaties 
met de ontwikkelingslanden wordt door de 
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Europese Gemeenschap bepaald. De han
delsbetrekkingen tussen de Europese Ge
meenschap en de ontwikkelingslanden zijn 
altijd belangrijk geweest en de ontwikkelin
gen in de Europese landbouwpolitiek zijn 
van grate betekenis voor het functioneren 
van de landbouwsector in de Derde Wereld. 
In het hierna volgende zullen ook deze facet
ten belicht worden. 
Met betrekking tot de effecten van het Euro
pees landbouwbeleid op de ontwikkelings
landen kan rnen niet voorbij gaan aan de 
opmerkingen die hieraver gemaakt zijn in het 
onlangs verschenen rapport 'Wereldecono
rnie en Ontwikkeling' van het Wetenschap
pelijk lnstituut voor het CDA. Als christen
democratische bijdrage aan het denken over 
ontwikkelingssamenwerking is dit rapport al
leszins de rnoeite waard. Tach is de geventi
leerde kritiek in dit rapport op het Eurapees 
landbouwbeleid en de effecten van dat be
leid op de ontwikkelingslanden naar rnijn 
oordeel niet geheel terecht. Een nadere nu
ancering is dan ook op zijn plaats. 
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lnternationale landbouwsituatie 
De contrasten tussen de verschillende we
relddelen, maar ook daarbinnen, op het ge
bied van de landbouwontwikkeling zijn te 
groot om te spreken over een 'wereldland
bouw'. Gemeten naar hun landbouwpro
duktie, hun deelname aan het internationale 
handelsverkeer in agrarische produkten en 
hun voedselconsumptie verschillen de ian
den sterk. De industrielanden, waar het aan
deel van de landbouwproduktie in het natio
nale produkt meestal minder is dan 15%, 
vertegenwoordigen meer dan de helft van de 
wereldlandbouwproduktie. De twaalf groot
ste ontwikkelingslanden voegen daar nog 
eens bijna 30% aan toe. De overige 140 
Ianden, met name in de Derde Wereld, repre
senteren dus maar nauwelijks 20% van de 
wereldlandbouwproduktie. 
Het is juist deze laatste categorie Ianden, 
waar verreweg het grootste deel van de 
beroepsbevolking - in de meeste gevallen 
zelfs boven de 50% - werkzaam is in de 
landbouw. Omgekeerd geldt voor de mees
te ge·l·ndustrialiseerde Ianden - zowel Oost 
als West- dat slechts een bescheiden per
centage van de beroepsbevolking werk
zaam is in de agrarische sector. In deze 
Ianden is er vanaf 1960 sprake geweest van 
een snelle afname van de agrarische be
roepsbevolking tot momenteel nog maar 
nauwelijks 10%. 
Afgezien van al diegenen, die in de toeleve
ring, verwerking, afzet, dienstverlening en 
handel ten behoeve van de agrarische sec
tor hun bestaan vinden, is in Nederland dit 
aandeel slechts 6%. 
Zoals reeds opgemerkt, wordt wereldwijd 
bijna de helft van de werkende bevolking 
gerekend tot de agrarische bevolking. Het 
totale aandeel van deze grate agrarische 
bevolkingsgroep in het wereldinkomen is 
echter gering: het is gedaald van 13% in. 
1960 tot nog maar 9% in 1980. Wij komen 
hier op het complexe vraagstuk van de inko
mensverdeling. Wereldwijd verdient de ge
middelde boer veel minder dan de gemid
delde niet-boer. 
Het voorafgaande zou men tot de kern van 
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het ontwikkelingsvraagstuk kunnen rekenen. 
Naarmate Ianden meer afhankelijk zijn van 
de landbouw voor hun werkgelegenheid en 
hun inkomen zijn ze oak armer. En naarmate 
ze armer zijn, hebben ze minder middelen 
om aan die armoede te ontkomen. 

Ontwikkeling Nederlandse landbouw 
Alvorens in te gaan op de positie van de 
landbouw in de Derde Wereld is het verstan
dig eerst kort weer te geven hoe wij het hoge 
niveau- zowel kwalitatief als kwantitatief- in 
de Nederlandse landbouw hebben kunnen 
bereiken. De agrarische sector is nauw ver
weven met de rest van de economie en 
ondergaat evenals andere bedrijfstakken in 
onze volkshuishouding de invloeden van na
tionale en internationale economische ont
wikkelingen. Vooral de na-oorlogse wel
vaartsontwikkeling heeft grote veranderin
gen voor de land- en tuinbouw met zich 
meegebracht. 
In de vorige eeuw waren landbouw en plat
teland in Nederland en in vele andere Ianden 
synoniem met armoede. Het zijn vier facto
ren geweest die sinds de landbouwcrisis in 
de vorige eeuw een grote rol hebben 
gespeeld in de Nederlandse landbouwont
wikkeling. 
Het basisinstrumentarium in het Nederland
se landbouwbeleid is gestoeld op de 
overdracht van kennis, onderzoeksresulta
ten en informatie over nieuwe technologieen 
op boeren en tuinders; de instrumenten van 
het landbouwonderwijs, -onderzoek en 
-voorlichting. 
Een nauwe onderlinge afstemming van deze 
activiteiten is goed mogelijk gebleken, mede 
omdat deze drie terreinen behoren tot de 
beleidsverantwoordelijkheid van een minis
ter. Deze goede afstemming is dan ook be
palend geweest voor de effectiviteit van dit 
instrumentarium. De samenhangende ont
wikkeling van onderwijs, voorlichting en on
derzoek sinds de landbouwcrisis, nu 1 00 
jaar geleden, is van grate betekenis geweest 
voor de ontwikkeling van de Nederlandse 
land- en tuinbouw. Het heeft bepaald in 
welke mate we erin geslaagd zijn kennis, 
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onderzoekresultaten en nieuwe technolo
gieen over te dragen op een zo groot moge
lijk aantal agrariers. 
Een tweede belangrijke factor betreft het 
voorwaardenscheppend beleid van de over
heid. Denk hierbij in het bijzonder aan het 
voortdurend werken aan een goede infra
structuur en aan de toenemende zorg voor 
de kwaliteit van het produktieproces en pro
dukt. Ook vandaag de dag vragen deze 
aspecten volop de aandacht. De voedsel
kwaliteit, de kwaliteit van de produktiefactor 
grond en het natuurlijk leefmilieu treden 
daarbij steeds meer op de voorgrond. 
Op de derde plaats moeten de vele ontwik
kelingen binnen de agrarische sector ge
noemd worden; ontwikkelingen waar de 
overheidsinbreng minder centraal staat zo
als de technologische ontwikkeling in het 
algemeen en de mechanisat1e, informatica 
en biotechnologie 1n het bijzonder. Speciaal 
geldt dat voor de op eigen initiatief van de 
boeren gevormde hechte organisaties zoals 
de cobperaties, de landbouwbanken, de op
zet van de stands-organisaties, van marke
tingsorganisaties en distributiesystemen, zo
als veilingen. Ook de organisatie van aan
voer van de benodigde grondstoffen en de 
afzet van eindprodukten op buitenlandse en 
binnenlandse markten zijn vormen van sa
menwerking op uiteenlopend gebied die niet 
mogen worden onderschat. Het is opmerke
lijk genoeg dat aileen daar, waar zulke orga
nisaties zijn ontstaan, zich een ontwikkeling 
van betekenis heeft voorgedaan. 

' Aileen waar boeren zelf 
hechte organisaties 
hebben gevormd, heeft 
zich een ontwikkeling van 
betekenis voorgedaan. ' 
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Als vierde factor van be lang geldt het markt
en prijsbeleid als essentieel beleidsinstru
ment, onder welks invloed verschillende ont
wikkelingen binnen de landbouw tot stand 
zijn gekomen. In de EG is door de inzet van 
dit instrument - naast de structuurpolitiek -
met succes gewerkt aan de verhoging van 
de produktiviteit van de landbouw, waardoor 
de agrarische inkomens konden stijgen. Ons 
land en andere industrielanden waren in het 
algemeen welvarend genoeg om hun boe
ren een steuntje in de rug te geven. 

Landbouw in ontwikkelingslanden 
De hiervoor geschetste factoren zijn van gra
te invloed geweest op 'de ontwikkeling van 
de inkomens van de agrarische bevolking. In 
Nederland zijn we met dit beleid in staat 
geweest het inkomen van de agrarische be
volking gemiddeld dichter in de buurt te 
brengen van de gemiddelde inkomens bui
ten de landbouw. Hetzelfde zien we in de 
overige westerse industrielanden, maar ook 
in de Ianden van het Oostblok. AI zijn niet 
altijd dezelfde instrumenten gebruikt. 
In vele ontwikkelingslanden neemt men de 
tegengestelde ontwikkeling waar. Voor een 
deel heeft dit te maken met historische en 
klimatologische omstandigheden. Voor een 
ander deel is het evenwel het gevolg van het 
beleid in die Ianden, dat naar mijn mening 
onvoldoende prioriteit aan landbouw- en 
plattelandsontwikkeling toekent. Het GOA
programma 'Uitzicht' geeft binnen de ont
wikkelingssamenwerking terecht duidelijk 
voorrang aan plattelandsontwikkeling. De 
zorg voor de stedelijke (ontwikkeling en) be
volking heeft vaak om op zich begrijpelijke 
politieke redenen te veel voorrang gekregen. 
In grote delen van de Derde Wereld, in het 
bijzonder in Afrika, is de landbouwsector nog 
steeds te zwak om op een adequate wijze te 
voorzien in de voedselbehoefte. Oat een 
aantal Ianden in de Sahel-regio voorts te 
kampen heeft met een welhaast structurele 
droogte, maakt de ernst van de situatie ai
leen maar grater. Het vraagstuk van de ach
terblijvende voedselvoorziening in de ont
wikkelingslanden zal, vooral in Ianden met 
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een grate bevolkingstoename, in de toe
komst nijpender worden. De wereldvoedsel
problematiek kan aileen dichter tot een 
structurele oplossing komen, wanneer nog 
meer dan op dit moment wordt erkend dat 
eerst en vooral gestreefd dient te worden 
naar vergroting van de produktie van basis
voedsel in de ontwikkelingslanden zelf. 
Bij het zoeken naar mogelijkheden om een 
ontwikkeling in deze richting op gang te 
brengen, is het goed te kijken naar de facto
ren die hebben bijgedragen aan de ontwik
keling van de westerse landbouw. Naar mijn 
oordeel zal ter versterking van de landbouw
structuur in de meeste ontwikkelingslanden 
eenzelfde basis gelegd moeten worden, als 
de afgelopen decennia in ons land is ge
schied. Dit betekent overigens geen kopie. 
De omstandigheden zijn daarvoor in de we
reid te verschillend. De volgende elementen 
zullen hierbij een rol spelen: 
- onderzoek, voorlichting en onderwijs 
- verbetering infrastructuur en cultuurtech-
nische omstandigheden 
- institutionele en organisatorische verster
king 
- verbetering van het landbouwkrediet
wezen 
- marktordening. 

Het is niet aan ons het beleid in de Derde
Wereldlanden te bepalen. Een landbouwbe
leid ontwikkelen en daaraan verder gestalte 
geven, kunnen deze Ianden aileen zelf. De 
ge·l·ndustrialiseerde Ianden zijn hen daarin 
voorgegaan; zij kunnen de ontwikkelingslan
den wei assisteren. Vanuit de industrielan
den wordt hiertoe, zowel in bilaterale als 
multilaterale samenwerking - ik noem de 
Wereldbank en de FAO- reeds lang aange
drongen. 
Met gebruikmaking van sommige van de 
genoemde instrumenten heeft een aantal 
ontwikkelingslanden kans gezien de nega
tieve ontwikkeling in hun land te keren. Dit 
geldt met name voor een aantal Aziatische 
Ianden en met name India en China. 
Waar deze Ianden nog niet eens zo lang 
geleden afhankelijk waren van voedselhulp, 
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zijn zij nu in staat voedselreserves te produ
ceren, die jaren met slechte oogsten kunnen 
overbruggen. Zo heeft India ervaren, dat gro
te afhankelijkheid van ingevoerd graan geva
ren oplevert, omdat een grote invoerbehoef
te leidt tot prijsstijging op de wereldmarkt. 
lnmiddels kan India graan exporteren. Ook 
China maakt maar beperkt gebruik van de 
wereldmarkt om al te grote prijsschokken te 
voorkomen. Dit betekent zeker niet, dat in 
deze Ianden aile problemen zijn opgelost. 
Bijvoorbeeld de verdeling van het voedsel en 
de beschikbaarheid hiervan voor de armste 
groepen van de bevolking. Denk ook aan de 
enorme groei van de bevolking die in de 
komende decennia zal optreden. 
Zonder versterking van het landbouwbeleid 
ter plaatse- ook het CDA-programma 'Uit
zicht' spreekt zich uit voor verbetering van 
het lokale landbouwbeleid - mag men niet 
optimistisch zijn over de toekomst van ont
wikkelingslanden. Het opstellen van beleids
programma's voor de middellange termijn is 
daarom nuttig en nodig. Waar het om gaat is 
dat deze programma's zich richten op een 
zodanige aanpassing van het economisch 
beleid dat de eigen landbouwproduktie een 
betere kans wordt gegeven. Oat kan door 
een zekere bescherming ten opzichte van 
de grillige bewegingen op de wereldmarkt 
op te bouwen. Enerzijds zal daarbij voorko
men moeten worden dat te hoge binnen
landse prijzen de consumptie afremmen. 
Anderzijds dient ervoor te worden gewaakt 
dat door te lage binnenlandse prijzen, bij
voorbeeld als indirect gevolg van dumping 
van overschotten of foutieve voedselhulp, de 
eigen producenten afhaken. Het moge dui
delijk zijn dat de prijsontw1kkeling op de 
wereldmarkt in dit verband van belang is. 
Verderop in dit artikel wordt hier nader op 
ingegaan. 

Relatie met Europees landbouwbeleid 
Het voorafgaande ging vooral over de eigen 
verantwoordelijkheid van de ontwikkelings
landen. De landbouwontwikkeling in de Der
de Wereld staat echter niet op zichzelf. Zij 
ondervindt de invloed van wat elders in de 
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wereld gebeurt. De moeilijke economische 
periode die we in de afgelopen jaren hebben 
gehad, heeft een grote weerslag gehad. De 
wereldhandel stagneerde en daarmee ook 
de wereldhandel in landbouwprodukten. Bij 
een voortdurend stijgende produktie nam als 
gevolg van de recessie en ook het streven 
de schulden af te betalen de koopkrachtige 
vraag af. Deze recessie heeft vooral de ont
wikkelingslanden erg hard getroffen: hun 
ontwikkeling is er bijna door tot stilstand 
gekomen. In een aantal geva!len is de situa
tie erop achteruitgegaan. 
De grote vraag, die al vele jaren gesteld 
wordt met betrekking tot het internationale 
landbouwbeleid, betreft vooral de mate 
waarin het beleid van de industrielanden bij
draagt, danwel afbreuk doet aan het uitban
nen van de hanger en ondervoeding en het 
vergroten van de voedselveiligheid voor 
mensen en Ianden. Een antwoord op deze 
vraag is niet zo eenvoudig en zeker ook niet 
eenduidig te geven. 
Het in het begin van dit artikel genoemde 
rapport 'Wereldeconomie en Ontwikkeling' 
van het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA doet over de effecten van het EG
Iandbouwbeleid een nogal stellige uitspraak 
die nadere nuancering behoeft. 1

) 

Letterlijk staat er: 'Het EG-Iandbouwbeleid, 
dat nu onder meer gekenmerkt wordt door 
het dumpen van overschotten tegen af
braakprijzen op de wereldmarkt, is in samen
hang met het landbouwbeleid van andere 
ge1'ndustrialiseerde Ianden een barriere voor 
de agratische ontwikkeling van de Derde 
Wereld. De isolatie van de EG-Iandbouw ten 
aanzien van de internationale markten moet 
worden verhinderd'. 
Het is van belang, dat met de nodige zorg
vuldigheid wordt nagegaan wat de gevolgen 
zijn van het landbouwbele1d van de ge'(n
dustrialiseerde Ianden en in dit kader van de 
Europese Gemeenschap voor de mogelijk
heden van de Derde Wereld om de eigen 
problemen op te lassen. 
De landbouw voorziet in de meest elemen
taire en permanente behoefte van de mens: 
voedsel. Landbouw en voedselvoorziening 
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zijn in de meeste Ianden dan ook bestuurlijk 
met elkaar verbonden. Een belangrijke doel
stelling van iedere landbouwpolitiek is het 
veilig stellen van de voedselvoorziening. De 
landbouwproduktie is afhankelijk van de gril
len van de natuur. Vraag en aabod zijn daar
om zelden met elkaar in evenwicht, hetgeen 
resulteert in overschotten of tekorten. Dit 
leidt tot (soms hevige) prijsfluctuaties, die 
grote gevolgen voor producent en consu
ment kunnen hebben. Daarom bestaat er bij 
de overheden de neiging in te grijpen in de 
landbouw door middel van marktondersteu
ning of verbetering van de produktiestruc
tuur. Dit overheidsingrijpen richt zich op vei
ligstelling van de voedselvoorziening tegen 
redelijke prijzen voor de consument en op 
het creeren van zodanige voorwaarden dat 
de agrarische producenten lonend kunnen 
produceren. 
Aan de ene kant is een belangrijk gegeven in 
dit kader, dat Europa voor de belangrijkste 
voedselprodukten ten minste zelfvoor
zienend is geworden. Zelfs bij tegenvallende 
oogsten. Oat heeft ertoe geleid dat geen 
zuigende werking vanuit de EG met z'n 321 
miljoen koopkrachtige consumenten uitgaat 
naar de wereldmarkt. Men kan zich voorstel
len hoe funest het voor de wereldvoedsel
voorziening zou zijn, indien de EG bij tijd en 
wijle voor de veiligstelling van de eigen voed
selvoorziening tot net zulke omvangrijke 
aankopen zou moeten overgaan als bijvoor
beeld de Sovjet-Unie heeft gedaan. 
Een andere kant van de medaille is echter 
dat de EG inmiddels voor een aantal land
bouwprodukten exporteur is geworden. In 
de meeste gevallen gaat het om gesubsidi
eerde afzet, omdat het hoge prijsniveau bin
nen de Gemeenschap ongesubsidieerde af
zet welhaast onmogelijk maakt. Als gevolg 
hiervan is er een verhevigde concurrentie op 
de wereldmarkt voor landbouwprodukten; 
een concurrentie die overigens al was ver
scherpt door de daling van de dollar, de 
teruglopende vraag in OPEC-Ianden als ge-

1 I Zie pag. 82 van voornoemd rapport. 
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volg van verminderde olie-inkomsten en de 
schuldenlast van veel ontwikkelingslanden. 
Niet aileen draagt gesubsidieerde afzet van 
landbouwoverschotten bij tot verhevigde 
concurrentie op de wereldmarkt, waardoor 
de prijzen van die produkten onder druk 
komen te staan, maar het kan tevens leiden 
tot destabilisatie van de internationale han
del in die produkten. Elk (landbouw)produkt 
kent overigens z'n eigen (wereld)markt met 
zeer specifieke kenmerken. De betekenis 
van de wereldmarkt voor de aan het wereld
handelsverkeer deelnemende Ianden vari
eert van land tot land en van produkt tot 
produkt. 
Zo is de wereldrnarkt voor tarwe voor een 
beperkt aantal ontwikkelde Ianden van be
lang voor hun export, maar voor een veel 
groter aantal ontwikkelingslanden van le
vensbelang voor de import ten behoeve van 
de voedselvoorziening. In dit verband is het 
van belang dat in de Gemeenschap, zeker 
voor de korte termijn, meer graan geprodu
ceerd wordt dan geconsurneerd. 
Het EG-graanbeleid dient wei te passen in 
een ontwikkelingsbeleid en niet te ontaarden 
in dumping met enorrne exportsubsidies. De 
afspraken die onlangs tijdens de landbouw
prijsonderhandelingen nog eens duidelijk zijn 
bevestigd over de produktiebeheersing, zijn 
dan ook van grote betekenis. Een meer 
marktgerichte aanpak zal moeten leiden tot 
een betere afstemming van vraag en aanbod 
in de Gemeenschap. 
Voor de zuivelprodukten bestaan er geen 
grote bezwaren tegen export vanuit de EG. 
Er bestaat buiten de Gemeenschap wei de
gelijk ook een koopkrachtige vraag naar on
ze zuivelprodukten. Ook in deze sector zal 
de produktie van overschotten teruggedron
gen moeten worden door een meer markt
conform beleid. 
Voor een aantal produkten is de wereld
markt een restmarkt. Een goed voorbeeld is 
de suikermarkt. Wanneer zo'n markt onder 
druk staat kan een betrekkelijk kleine, additi
oneel op de markt gebrachte hoeveelheid de 
prijzen aanmerkelijk doen dalen. 
De overproduktie, mede veroorzaakt door 
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de Europese Gemeenschap, houdt de we
reldmarktprijs bijna structureel laag. Deze 
situatie is daarom zo ernstig, omdat veel 
ontwikkelingslanden producent en exporteur 
van suiker zijn. Een structureel slechte prijs 
van suiker op de wereldmarkt is voor deze 
Ianden een groot probleem. Aan deze onge
wenste situatie dient naar mijn overtuiging 
een eind te komen. Het is verheugend dat 
de EEG in 1984 is toegetreden tot de lnter
nationale Suikerovereenkomst. Hopenlijk zal 
naast deze administratieve overeenkomst in 
de toekomst ook een economische over
eenkomst tot stand komen, waarbij de EEG 
zal toetreden. 
Het behoeft geen betoog dat elk land, dat 
aan het wereldhandelsverkeer deelneemt -
hetzij als importeur of als exporteur - een 
evenredig deel van de gezamenlijke verant
woordelijkheid voor het wereldmarktgebeu
ren op zich zal moeten nemen. 
Nederland - als belangrijkste im- en expor
teur van landbouwprodukten - maakt deel 
uit van de EG, de grootste importeur en op 
een na grootste exporteur van agrarische 
produkten in de wereld. Als grootste 'hande
laar' in landbouwprodukten ter wereld heeft 
de Gerneenschap dan ook het grootste be
lang bij het goed functioneren van die we
reldlandbouwmarkt en zal zich dienovereen
komstig medeverantwoordelijk moeten to
nen voor dat wereldmarktgebeuren. Zulks in 
het belang van aile aan het wereldhandels
verkeer deelnemende Ianden, de ontwikke
lingslanden daaronder begrepen. 
Medeverantwoordelijkheid aan de dag leg
gen ten aanzien van het wereldhandelsge
beuren houdt voor alles in het zich houden 
aan de regels door de deelnemers aan het 
wereldhandelsverkeer. Die regels zijn voor 
een belangrijk deel neergelegd in de 'Gene
ral Agreement on Tariffs and Trade' (GATT) 
en gelden, behoudens enkele (onvermijdelij
ke) uitzonderingen, ook voor de handel in 
landbouwprodukten. 
Als belangrijke partner in het wereldhandels
verkeer ligt het voor de hand dat de Europe
se Gemeenschap deelneemt aan de nieuwe 
GATI-onderhandelingsronde en daarbij op 
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constructieve wijze een bijdrage zal leveren 
aan de verbetering van het internationale 
handelsklimaat. 
Zoals gezegd heeft elk landbouwprodukt dat 
in het wereldhandelsverkeer terecht komt, 
zijn eigen specifieke markt. Als noodzakelijk 
complement op de algemene regels, die in 
de GATI zijn of worden overeengekomen, 
dragen bijzondere afspraken of regelingen 
per produkt in het kader van internationale 
goederenovereenkomsten, bij tot het stabili
seren van de wereldlandbouwmarkten en 
daarmee tot de groe1 van de wereldhandel in 
landbouwprodukten. 
De huidige situatie dwingt ons tot bezinning 
en tot aanpassing in het EG-Iandbouwbe
leid. Bezinning niet aileen bij de Europese 
Gemeenschap maar evenzeer bij de andere 
grate agrarische handelsblokken zoals de 
V.S. 
De veranderingen in het EG-Iandbouwbe
leid, die uit deze overweg1ngen voortkomen, 
zullen geen radicale veranderingen zijn. 
Daarvoor is het landbouwbeleid te complex 
en moet rekening worden gehouden met te 
veel, soms onderling strijdige belangen. In 
Europa zal politiek en maatschappelijk niet 
zonder meer worden aanvaard, dat de doel
stel!ingen van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid in het geding komen. De vraag 
is dan hoe, met behoud van zulke doelstellin
gen, de instrumenten zodanig kunnen wor
den aangepast, dat internationale marktver
storingen zoveel mogelijk worden voorko
men en wordt bijgedragen aan marktstabili
satie. Oat vergt het afwegen van het belang 
van eigen agrarische producenten en dat 
van hun collega's in de Derde Wereld. 
Gelukkig is er reeds meer dan in het verle
den sprake van beleidsombuigingen in het 
Europese landbouwbeleid. Het inmddels in
gezette meer marktgericht Europees land
bouwbeleid zal moeten worden voortgezet. 
Ook het CDA-rapport 'Wereldeconomie en 
Ontwikkeling' bepleit, daar waar gesproken 
wordt over de gerechtvaardigde belangen 
van de ontwikkelingslanden, de EG-Iand
bouw meer te confronteren met de werking 
van de internationale marktmechanismen.2

) 
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De uitkomst van het aanpassingsproces 
waarin het gemeenschappelijk landbouwbe
leid zich bevindt, is van grote betekenis voor 
de relatie tussen Europa en de ontwikke
lingslanden. lndien Europa het niet eens 
wordt over de toekomst van de gemeen
schappelijke landbouwpolitiek en de lidsta
ten steeds meer een nationaal landbouwbe
leid zouden gaan voeren dan betekent dit 
tegelijkertijd dat hiermee protectionistische 

' Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid van de 
EG is van groot belang 
voorde 
ontwikkelingslanden. ' 

tendenzen bevestigd worden. Daarom is het 
behoud van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid van groot belang voor de ont
wikkelingslanden. 
De relatie tussen de Gemeenschap en de 
ontwikkelingslanden mag zeker niet te nega
tief worden afgeschilderd. Wij- als Gemeen
schap - zijn hun grootste handelspartner. 
De Gemeenschap was de eerste, die het 
Algemeen Preferentieel Systeem (APS) intro
duceerde; in het kader daarvan zijn veel 
invoerrechten verlaagd. De Gemeenschap 
heeft met de ACP-Ianden (Ianden uit Afrika, 
het Cara1bische gebied en de Pacific) in het 
kader van de Lome-overeenkomst speciale 
relaties. Deze komen erop neer dat deze 
Ianden een aantal produkten eenvoudiger 
op de EG-markt kunnen afzetten. 

2) Zie pag. 77 van voornoemd rapport. 
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Slot 
Voor de oplossing van de armoede en de 
honger in de wereld is het eerst en vooral 
nodig, dat men zich er van bewust wordt, dat 
deze aileen gevonden kan worden door in 
de Derde Wereld zelf de agrarische sector te 
ontwikkelen in de richting van meer voedsel
produktie voor de eigen bevolking. Wij kun
nen, gezien de ervaring met het tot ontwik
keling brengen van een agrarische produk
tiestructuur, een belangrijke rol spelen bij de 
overbrenging van kennis en ervaring en bij 
de verbetering van de agrarische infrastruc
tuur in de ontwikkelingslanden. 
Geldoverdracht kan door investeringen die 
ontwikkelingshulpprogramma's reeds heb
ben gedaan en nog doen, hieraan ook een 
belangrijke bijdrage leveren. Denk hierbij aan 
investeringen in onder meer land- en water
ontwikkeling, agrarisch onderzoek, land
bouwconsultancy, landhervorming en agrari
sche kredietsystemen. 
Zonder kennisoverdracht is deze geldover
dracht echter vrijwel zinloos. Waar het om 
gaat is dat versterking van het ontwikke
lingsproces leidt tot het door ontwikkelings
landen verwerven van de capaciteit zelfstan
dig een evenwichtig beleid te formuleren, uit 
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te voeren en in stand te houden. Tegen die 
achtergrond kan er sprake zijn van een opti
male overdracht aan ontwikkelingslanden 
van middelen in de vorm van financiele hulp, 
investeringskredieten, technologie, kennis en 
organisatorisch vermogen, zoals in het GOA
program 'Uitzicht' bepleit. 
Onze agrarische sector- zowel het bedrijfs
leven als de overheid en de adviesinstellin
gen - heeft in het verleden getoond tot 
ongeevenaarde inspanningen te kunnen ko
men. De opmerking, dat de agrarische sec
tor de bereidheid heeft deze verantwoorde
lijkheid ook ten aanzien van de Derde Wereld 
te dragen, is haast overbodig. Deze sector 
heeft al belangrijke bijdragen geleverd. Het 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerkings
beleid, waarin de plattelandsontwikkeling 
reeds een hoge prioriteit heeft, kan optimaal 
gebruik maken van ons unieke potentieel 
aan agrarische kennis en ervaring. 
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Discussie 

Discussie over links/ 
rechts-schema en 
religieuze antithese 
door prof. dr. S.W. Couwenberg 

De religieuze antithese is niet relevant voor de politiek, aldus 
prof Couwenberg. Hij reageert op de Periscoop van april 
1986, waarin het gangbare linkslrechts-denken werd 
bekritiseerd. Couwenberg vindt het onderscheid 
progressief-conservatief nog steeds zinvol. Met naschrift van 
drs. A.M. Oostlander. 

Prof. dr. S.W. Couwenberg (1926) is 
hoogleraar Staats- en Bestuursrecht 
aan de Erasmus Universiteit te Rotter
dam. Hij is hoofdredacteur-directeur 
van het tijdschrift Civis Mundi. 

In dit blad verschijnt een rubriek Periscoop 
met commentaar uit het Wetenschappelijk 
lnstituut. De verdienste van deze rubriek is 
dat daarin regelmatig principiele vragen inza
ke het politieke handelen in het algemeen en 
de christen-democratie in het bijzonder aan 
de orde worden gesteld en beantwoord. 
Wat me verbaast is dat die commentaren zo 
weinig reactie uitlokken. Het commentaar 
van de directeur van dit instituut in nummer 
4 van dit jaar verdient alleszins nadere aan
dacht. Oostlander neemt daarin stelling te
gen de reductie van het politieke krachten
veld tot het links/rechts-schema, waarin de 
economische politiek centraal zou staan. Dit 
werkt sterk blikvernauwend. Hierdoor wordt 
de tegenstelling christelijk versus niet-chris
telijk over het hoofd gezien. Het CDA vindt 
zijn identiteit in de christelijke politiek en 
staat daarrnee buiten het links/rechts-sche
ma. Het vindt bepaalde economische tegen
stellingen niet doorslaggevend, met name 
niet de relatie tussen de collectieve en parti
culiere sector, die op pragmatische wijze 
moet worden geregeld. Voor het CDA en de 
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kiezers die daarop stem men is de christelijke 
mens- en maatschappijvisie veel vruchtbaar
der als uitgangspunt van politiek handelen 
dan het economisch georienteerde links/ 
rechts-schema, dat inhoudelijk niet te be
noemen valt. 
Dit is in het kort het standpunt van Oostlan
der, zoals ik dit begrepen heb. lk zou hierbij 
enkele kritische kanttekeningen willen rna
ken in de hoop dat dit kan leiden tot verhel
dering van de problematiek die hier in het 
geding is. 

Antithese produkt links/rechts-schema 
Het links/rechts-schema is wei degelijk in
houdelijk te benoemen en valt niet te herlei
den tot een economische tegenstelling. Via 
de burgerlijke revoluties der 18e eeuw vol
trekt zich de overgang van de traditionele 
monarchie naar de liberale democratie. Die 
overgang gaat gepaard met een politiek po
larisatieproces dat het politieke krachtenveld 
sindsdien op beslissende wijze be'fnvloed 
heeft. In plaats van de vroegere, sterk reli
gieus ge'fnspireerde polarisatieprocessen 
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treedt nu een nieuwe, politiek-ideologisch 
gefundeerde antithese op de voorgrond, die 
het politiek-sociale denken en de constituti
onele rechtsontwikkeling in sterke mate gaat 
be'i'nvloeden, te weten de tegenstelling tus
sen het linkse, progressieve en het rechtse, 
conservatieve denken, die zich van elkaar 
onderscheiden door de verschillende hou
ding die zij ten aanzien van de politieke en 
maatschappelijke ontwikkeling aannemen. 
Deze antithese, die in de 19e en 20e eeuw 
gestalte krijgt in het moderne partijwezen, 
wordt het uitgangspunt van een reeks van 
polarisatieprocessen die aile dit gemeen 
hebben, dat zij de grondslagen, de inrichting 
en de ontwikkelingsprincipes van de moder
ne samenleving tot inzet van politieke en 
sociale strijd maken. 1) 

Als het linkse denken in de Franse Revolutie 
een eerste overwinning behaalt, spitst dit 
polarisatieproces zich op het Europese con
tinent toe op het al of niet aanvaarden van de 
beginselen van de Franse Revolutie. Tot die 
beginselen behoort o.a. de scheiding van 
kerk en staat en van godsdienst en politiek. 
Hiertegen verzette zich het christelijk conser
vatisme van de 19e eeuw en hieruit is de 
godsdienstig-politieke antithese ontstaan, 
zoals die theoretisch het meest expliciet is 
ontwikkeld door Groen van Prinsterer en A. 
Kuyper. Oorspronkelijk liep de godsdienstig
politieke antithese derhalve parallel met het 
links/rechts-schema. 

Politiek centrum 
Dit blijkt ook uit de ontwikkeling van de 
politieke verhoudingen in Nederland, waar 
de christelijke partijen zichzelf lange tijd aan 
de rechterzijde hebben gesitueerd tegeno
ver politiek links (liberalisme en socialisme). 
Een gezaghebbend auteur als M.P. Fogarty 
rekent de christen-democratische partijen in 
zijn bekende werk over de christelijke demo
cratie tot de conservatieve partijen 2

) De oor
spronkelijke ideologie van die partijen is on
getwijfeld nauw verwant met het klassiek
conservatieve denken, zoals blijkt uit de be
hoefte aan een religieuze fundering van staat 
en politiek, het accentueren van het gezags/ 
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' De oorspronkelijke ideologie 
van de christen
democratische partijen is 
nauw verwant met het 
klassiek -conservatieve 
denken. ' 

orde-motief, de voorkeur voor een organi
sche maatschappijv1sie e.d. Dank zij de po
larisatie tussen socialisme en liberalisme is 
de christen-democratie echter in een poli
tieke centrumpositie gekomen en heeft zij 
daardoor een bemiddelende rol gespeeld en 
een sleutelpositie vervuld in de overgang van 
de liberale naar de sociale rechtsstaat. 3

) Van 
christen-democrat1sche zijde is die centrum
positie officieel altijd ontkend, als zijnde in 
strijd met een christelijke inspiratie. Toch 
heeft de christen-democratie aan die positie 
een groot deel van haar succes en identiteit 
ontleend. 4) Overigens is het m. i. voor een 
christen geenszins genant zo'n positie in te 
nemen, d.w.z. te streven naar een zekere 
verzoening tussen tegengestelde principes 
en belangen. 5

) Een politiek van het juiste 
midden is reeds op klassieke wijze vertolkt 
door Aristoteles en is de expressie van klas
sieke deugden als temperantia (gevoel voor 
maat en proporties) en prudent/a (zorgvuldi
ge oordeelsvorming en handelwijze). Toch is 
er officieel een gene om zich tot zo'n politiek 

1) Zie hiervoor nader mijn vierdelig werk Modern constituti
oneel recht en emancipatie van de mens, 1979-1984 
(ih.b. deel I, p. 161 e.v.). 

2) M.P. Fogarty, Christian Democracy in Western Europe 
1820-1953, 1957, p. 101. 

3) Zie miJn Constitutionele ontwikkelingsmodellen, 1984, 
pp. 78 en 92-95. 

4) Ook in economisch-wetenschappelijke literatuur wordt 
de christen-democratie tot het politieke centrum gere
kend, zie biJV. E.S. Kirchen e.a., Economic policy 1n our 
t1me, Vol. I. General theory, 1964, p.227. 

5) Zie voor het politieke centrum in deze zin mijn in noot 1 
aangehaalde werk m.n. deell, pp. 172-173. 
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te bekennen, waarschijnlijk omdat het niet 
erg radicaal klinkt. Maar het realiseren van 
zo'n politiek eist wei grote staatsmanskunst! 

Relativering links-rechts-schema 
lk heb elders een overzicht gegeven van de 
ontwikkeling van het links/rechts-schema als 
indelingscriterium in de moderne democratie 
en daartegenover mijn conceptie gesteld, 
die neerkomt op een principiele relativering 
van deze politieke indeling. 6

) Links is in mijn 
conceptie betrokken op de emancipa
tiefunctie van het moderne constitutionele 
recht, rechts op de gezags/orde- of integra
tiefunctie ervan. Tussen beide functies be
staat een voortdurende spanning, maar ook 
een duidelijke samenhang. En hetzelfde 
geldt voor links en rechts. De polarisatie die 
tussen beide telkens opnieuw is opgetreden, 
leidt ertoe dat men weinig of geen oog heeft 
voor de betrekkelijke waarde van beide posi
ties en ze gaat identificeren met de tegen
stelling tussen goed en slecht. Evenmin 
heeft men daardoor oog voor de positieve 
functie die het politieke centrum in het links/ 
rechts-schema te vervullen heeft. Want ai
leen in en door het centrum is het mogelijk 
de eenzijdigheden van linkse en rechtse po
sities te corrigeren en de goede elementen 
van beide te verenigen. 
Als we het huidige politieke krachtenveld 
overzien, dan vindt men daarin nauwelijks 
nog een duidelijke antithese tussen onver
mengd linkse en rechtse stromingen. In bijna 
aile stromingen zien we een zekere vermen
ging van linkse, emancipatorische en 
rechtse, conservatieve orientaties. Deze ten
dens gaat gepaard met een vervaging van 
de oude ideologische scheidslijnen. De poli
tieke strijd speelt zich nu hoofdzakelijk in het 
poltieke centrum af. Wei zijn er uiteraard 
accentverschillen in meer linkse en meer 
rechtse richting. Wat links en rechts in de 
jaren tachtig in concreto betekent, heb ik in 
bovengenoemd overzichtsartikel kort aan
geduid. Doordat het links/rechts-schema in 
onze tijd praktisch identiek is geworden met 
de keuze tussen goed en slecht, is het als 
politiek indelingscriterium hoogst aanvecht-
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baar geworden en verliest het steeds meer 
zijn polit1eke nut. Toch is het wei degelijk een 
zinvolle indeling, mits het zoals hierboven 
kort aangeduid, een principiele relativering 
ondergaat en niet Ianger een morele waar
dering uitdrukt. lk voeg hier nog aan toe dat 
als linkse partijen aan de macht komen, zij 
onvermijdelijk rechtse trekken krijgen. Zij ra
ken dan zelf verweven met het politieke es
tablishment en worden daardoor mede een 
exponent van rechtse waarden als stabiliteit, 
continu'1teit, ordehandhaving en veiligheid. 

'Die Teilnahme an der Macht macht stets 
konservativ', zoals R. Michels terecht op
merkt in zijn bekende werk Zur Soziologie 
des Par1eiwesens van 1911. Die rechtse 
tendens manifesteert zich bijv. duidelijk in 
het bewind van regerende communistische 
partijen en recentelijk in Frankrijk en Spanje, 
toen socialistische partijen daar aan de 
macht kwamen. 

Religieuze antithese niet relevant meer 
De tegenstelling tussen christelijk versus 
niet-christelijk acht Oostlander nog steeds 
relevant en bepalend voor de identiteit van 
de christen-democratie. Dit standpunt lijkt 
mij aanvechtbaar en wei op de volgende 
gronden. 

- Als men aan deze tegenstelling blijft vast
houden, ontkomt men niet aan de zonde van 
de vereenzelviging waar christenen zich in 
politicis al eeuwenlang schuldig aan maken 
en waarop Oostlander in zijn commentaar in 
Christen Democratische Verkenningen, 3/86 
(p. 136) zelf ook de aandacht gevestigd 
heeft. 

- Er is geen eenduidige christelijke concep
tie inzake de inrichting en ontwikkeling van 
de samenleving. Hierover zijn christenen zelf 
diepgaand verdeeld. Op zeer tragische wijze 
is dit thans het geval in een officieel christelijk 

6) Zie mijn Betekenis van het links-rechtsschema in de 
ontwikkeling van de moderne staat. Tijdschrift voor 
Openbaar bestuur 6, 1985. 
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land als Zuid-Afrika. 1) De droom van een 
alomvattende en eenduidige christelijke we
reldvisie die aan de oude religieuze antithese 
ten grondslag lag, evenals aan het daarop 
aansluitende streven naar (her)kerstening 
van de moderne cultuur- een visie waarin ik 
zelf oak geloofd heb81 - die droom was het 
produkt van een bepaalde ontwikkelingsfase 
in het secularisatieproces en is een droom 
gebleven. Het is een gepasseerd station. 
- Het CDA stoelt niet op een christelijke, 
maar op een christen-democratische maat
schappijvisie en dat is een visie die gerela
teerd is aan een bepaalde historisch-culture
le constellatie. In de Angelsaksische Ianden 
en de VS heeft zij geen wortel geschoten, 
omdat die constellatie daar ontbrak. Is chris
telijke politiek lange tijd identiek geweest met 
een bepaalde confessioneel gebonden poli
tiek, met het CDA heeft die confessionele 
orientatie plaats gemaakt voor de vroeger 
principieel als vrijzinnig verworpen formule 
van een christendom boven geloofsver
deeldheid, waardoor het begrip christelijk nu 
identiek is geworden met algemeen-christe
lijk. De vier richtinggevende kernbegrippen 
van de politieke grondslag van het CDA 
(gerechtigheid, gespreide verantwoordelijk
heid, solidariteit en rentmeesterschap) zijn 
zelfs zo algemeen, dat zij volgens P.J. Bou
kema moeilijk als specifiek christelijke begin
selen aangemerkt kunnen worden. 9

) Zonder 
al te veel problemen, zo meent R. Koole
hoofd Documentatiecentrum Ned. Politieke 
Partijen -, zouden ook de PvdA en de WD 
dergelijke begrippen kunnen hanteren. 10) 

A.M. Donner is zelfs van oordeel dat niet op 
voorhand te zeggen is wat christen-demo
cratische politiek inhoudt. Het enige dat z.i. 
kenmerkend is voor christen-democraten, is 
dat zij van staat en politiek minder verwach
ten dan anderen en oak minder aan pro
gramma's hechten. 11

) lk meen echter dat dit 
een typisch kenmerk is van het klassieke 
conservatisme121

. Onder invloed van het se
cularisatieproces is de christen-democratie 
m.i. een door christelijk-sociale tradities be
paalde variant geworden van de huidige bur
gerlijke ideologie, zoals die tot uitdrukking 
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' De christen-democratie is 
een door christelijk-sociale 
tradities bepaalde variant 
geworden van de huidige 
burgerlijke ideologie. ' 

komt in de principes van de liberale, de 
democratische en de sociale rechtsstaat. 13

) 

Als Oostlander de identiteit van het CDA 
gelegen ziet in de christelijke politiek, die het 
voert, dan is dat even juist als wanneer van 
PvdA-zijde gezegd wordt dat de identiteit 
van die partij gelegen is in de socialistische 
politiek van die partij. De partijleiding, zo 
merkte de Labour-politicus Richard Cross
mann eens op, 14

) heeft vaak tot taak haar 
volgelingen ervan te overtuigen dat de tradi
tionele politieke lijn nog steeds gevolgd 
wordt, oak al is dat aantoonbaar onwaar. 

Christen-democratische doorbraak 
Bij verkiezingen gaat het allang niet meer om 
de tegenstelling tussen christelijke versus 
niet -christelijke politiek. De politieke striid 

7) Zie o.a. Het uur van de waarhe1d- het Kairosdocumer:t 
van Zuidafrikaanse christenen. 1986. Dit document ver
wijt het heersende bewind in Zu1d-Afrika terecht dat het 
bijbelteksten misbruik1 ten dienste van eigen politieke 
doeleinden. Maar het doet zelf niet anders. 

8) Zie mijn De stnjd tussen progressiviteit en conservatls
me, 1959, pp.250 e.v. en p.350 e.v 

9) P J. Boukema, De terugtredende Staat. in Christen De
mocratische Verkenningen, 7-8/85. 

1 0) R. Koole, De braze metamorfose van het CDA. Soclalis
me en Democratie, 5, '86. 

11) A.M. Donner, Overdekabinetsformatie, Christen Demo
cratische Verkenningen, 10/81. 

12) Zie voor dit conservatisme o.a. K. Mannheim, Conserva
tive Thought, in: Essays on sociology and social psycho
logy, 1953, pp. 74-165. 

13) Zie mijn Dialectiek van macht en emancipat1e. 1984, pp 
62-63 

14) R.H.S. Grossmann in Soc1alisme en Democratie, 1964 
(p.842). 
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gaat hoofdzakelijk om een keuze tussen be
paalde beleidsvisies en -opties, die weinig of 
niet te maken hebben met juistgenoemde 
tegenstelling. Bij de laatste verkiezingen is 
dat overduidelijk gebleken. Dit heeft er zelfs 
toe geleid dat de groei van het CDA bij die 
verkiezingen voor een belangrijk deel te dan
ken is aan de steun van niet-godsdienstige 
kiezers. 15

) De doorbraak, waarop de PvdA 
hoopte, is gelukt, aldus NRC-Handelsblad 
(van 22-5-86), maar nu ook in omgekeerde 
richting. lnderdaad kan men spreken van 
een christen-democratische doorbraak naar 
niet -confessionele of -christelijke kiezers. 16) 

Als symbool voor die doorbraak kan NRC
Handelsblad columnist J.H. Heldring gelden, 
die blijkens zijn column v66r de verkiezings
dag op het CDA gestemd heeft, ondanks het 
feit dat hij niet-gelovig is. Uit eerder onder
zoek is overigens al gebleken dat het CDA
electoraat naast 46% kerksen niet minder 
dan 45% vrijzinnigen en 9% niet-kerkelijken 
telt17

) Deze tendens heeft uiteraard bepaal
de consequenties. Wil het CDA die door
braak consolideren - en daarvan hangt zijn 
toekomst als grate partij af- dan zal het het 
accent moeten leggen op een bepaalde be
leidsvisie die het verdedigt, zoals het bij de 
laatste verkiezingen gedaan heeft, uiteraard 
met handhaving van algemeen-christelijke 
waarden als inspiratiebron. CDA-Ieider Lub
bers is hiervan een duidelijke exponent. Wei 
moet men hierbij oppassen dat de ideologi
sche dimensie niet tezeer verzwakt raakt. 
Die ideologie, zo meent Koole18

), is nu al 
zwak. Als men terugkijkt op de jongste ver
kiezingsstrijd, kan men moeilijk beweren dat 
die gekenmerkt werd door grate principiele 
debatten en een duidelijke principiele bena
dering van actuele strijdpunten. 
Bij de laatste verkiezingen heeft zich ook een 
tendens gemanifesteerd die Albeda een 
aantal jaren geleden als riskant heeft aange
merkt. Als het CDA samen met de WD het 
grate alternatief van links wordt, is een ont
wikkeling naar het Westduitse CDU-rnodel 
niet uitgesloten. Aldus Albeda, die hierbij 
aantekent dat het CDA hiermee voor een 
ontwikkeling kiest die zich niet laat verzoe-
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nen met zijn christelijke identiteit. 19) Dit ver
onderstelt dat de CDU die identiteit al verlo
ren heeft. Zoals ik reeds opmerkte, heeft het 
CDA geen christelijke, maar een christen
democratische identiteit, evenals het CDU 
en op grand van die identiteit werken beide 
partijen oak samen in internationaal verband 
en in de Europese Volkspartij. 

Spirituele dimensie 
De secularisatie van de politiek is een histo
risch gegeven. Recht en politiek, zo consta
teert de Nijmeegse rechtsfilosoof D.F. Schel
tens20), stoelen beide op een humane basis, 
die voor allen hetzelfde is. Secularisatie van 
de politiek impliceert echter geenszins een 
verloochening van de spirituele en morele 
dimensie ervan. Die is onontbeerlijk, wil de 
politiek niet ten offer val len aan het opportu
nisme van de politieke strijd en de machten 
en belangen die zich daarin doen gelden. 
Voor die spirituele dimensie graeit naar mijn 
indruk ook weer meer belangstelling. Dit uit 
zich negatief in een verzet tegen de spirituele 
armoede en sterk consumptief gerichte le
vensstijl van de welvaartsstaat en de eenzij
dig technocratische orientatie in staatkunde 
en openbaar bestuur; en positief in een her
levende aandacht voor de spirituele achter
grond van het menselijk bestaan en de sa
rnenlevingsproblematiek. Die tendens staat 
geheel los van de oude tegenstelling tussen 
confessioneel en niet-confessioneel. Zij 
duidt geenszins op een terugverlangen naar 
het confessionele verleden. Het gaat er in de 
huidige staatkunde om een nieuwe balans te 
vinden tussen de ontwikkeling van een be
leidsvisie waarin wetenschappelijke inzich-

15) Zie Verrassende doorbraak van winnend CDA naar niet
gelovige kiezers, NRC-Handelsblad, 22-5-86. 

16) Door mij al bepleit in mijn Pleidooi voor een christelijke 
doorbraakgedachte, 1959. 

17) Ontleend aan S. Stuurman, In vrijheid vergruiseld en 
vergrijsd, Socialisme en Democratie, 5, '86, p. 143. 

18) T.a.p. 
19 w. Albeda, Christen-democratie waarom? A.R. Staat

kunde, januari 1975. 
20) D.F. Scheltens, lnleiding tot de wijsbegeerte van het 

recht, 1983, pp. 80 en 117. 
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ten en politieke opportuniteit op adequate 
wijze verwerkt zijn enerzijds en een spirituele 
inspiratie en orientatie anderzijds om te 
voorkomen dat de politiek gereduceerd 
wordt tot een combinatie van politieke tech
nocratie en politieke manouevreerkunst. 

Naschrift 
Empirisch onderzoek naar de functie van de 
links/rechts-tegenstelling in partijprograms 
wijst uit dat deze polariteit slechts op enkele 
thema's van de sociaal-economische poli
tiek en de veiligheidspolitiek betrekking heeft 
('Links, rechts, ondersteboven', CD-Verken
ningen 3/81). Daarnaast bestaan veel, en 
steeds meer, vraagstukken die niet in deze 
tegenstelling te vangen zijn. Weliswaar han
teerde men zo'n 50 jaar geleden ook de 
'antithese' christelijk versus niet-christelijk 
waarvoor de termen rechts resp. links ge
bruikt werden, maar uiteraard ging het daar
bij om heel andere begrippen. O.a. Kuyper 
zag dat goed in en sprak in het laatste geval 
van 'gauche' versus 'droite'. 
Nog ingewikkelder wordt het als conserva
tief tegenover progressief wordt gezet, een 
tegenstelling die binnen allerlei stromingen 
voorkomt. Neemt men conservatief in zijn 
Engelse betekenis, zoals politicologen de 
term gebruiken, dan kan worden opgemerkt 
dat de anti-revolutionaire of christelijk-histo
rische richting, ofwel de christen-democra
ten van katholieke of protestantse snit (beide 
aanduidingen werden in Schaepmans tijd 
ook door katholieken aanvaard) zich anti
revolutionair noemden (of christen-demo
craat) omdat ze niet aile verworvenheden 
van de Franse revolutie verwierpen zoals de 
mensen van de conservatieve restauratie (de 
'contra-revolutionairen'). Vooral het demo
cratisch erfgoed werd op prijs gesteld. Men 
keerde zich tegen het atheisme van de 
Franse revolutie. Christen-democraten heb
ben zich juist scherp tegen de conserva
tieven (en de liberalen) afgezet en kwamen 
zo tot een eigen partijformatie. Het is overi
gens heel onlogisch om in Kuyper een te
genstander van de scheiding tussen kerk en 
staat te zoeken. De volks- of staatskerk-
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gedachte vond in hem juist een scherp be
strijder. Dit is trouwens goed te combineren 
met een pleidooi voor een religieuze - niet 
een kerkelijke - fundering van de politiek. 
Het CDA is daarvan een sprekend voor
beeld. 
Wie het rapport 'Grondslag en Politiek Han
delen' nog eens naleest ziet dat zoiets 
geenszins tot 'de zonde der vereenzelviging' 
leidt. Wei willen wij in de vorm van een 
christelijke democratie (ons feilbaar) ant
woord geven op de oproep van het Evange
lie aan de politiek. Daarmee zijn we niet 
'boven geloofsverdeeldheid' verheven, maar 
zijn daar in principe onafhankelijk van. Voor 
zo'n politiek is inderdaad een groeiende be
langstelling. Als de kiezers maar kunnen ge
loven dat de C geen 'spiritueel' uithangbord 
is. lntusssen constateer ik met vreugde dat 
Couwenberg evenals ik de links/rechts-te
genstelling aanzienlijk relativeert en nog 
eigen varianten eraan toevoegt. 

A.M. Oostlander 

Christen Democratische Verkenningen 9/86 

• 

'I 
s 
s 
~ 
tl 
[ 

s 
ir 
c 
ll 

h 
z 
r: 
c 
c 
g 
t 
s 
t 
d 
g 
tE 
b 
v 
v 



1:::3oekbespmkln~:J 

Luisteren politici wei 
naar wetenschappers? 

Willem de Ruiter en Bart van der Sijde, De Nucleaire Erfenis; 
Natuurwetenschap, technologie en kernbewapening in 
historisch perspectief Uitg. Boom, Meppe/1985. Prijs 
/56,-. 

'De natuurwetenschappers hebben een 
speciale verantwoordelijkheid, omdat zij in 
staat zijn de wetenschappelijke en technolo
gische aspecten van de wapenwedloop toe 
te lichten.' 
De Ruiter en Van der Sijde, beiden weten
schappers aan de Technische Hogeschool 
in Eindhoven verklaren met die uitspraak in 
de proloog van hun boek 'De nucleaire erie
nis', waarom zij zich aan het schrijven van 
het boek hebben gezet. Gedreven door wat 
zij beschouwen als een vele jaren durende 
plaag, veroorzaakt door allerlei varianten van 
de nucleaire nachtmerrie, hebben zij in an
derhalf jaar een weliswaar lijvig, maar gede
gen, gemakkelijk leesbaar en informatief 
boek geschreven. De opzet was een histori
sche en politieke ontwikkeling van de kern
bewapening te schilderen, de betekenis van 
de wetenschap en technologie daarin aan te 
geven en de rol van de wetenschappers vast 
te stellen. Het resultaat is een interessante 
bijdrage aan de discussie over oorlog en 
vrede vanuit een speciale invalshoek, waarbij 
vooral de beschrijvende hoofdstukken rnet 
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A.B.M. Frinking is lid van de CDA 
Tweede Kamerfractie 

feitelijke informatie over de natuurweten
schappelijke en technologiscile kant voor de 
enigszins in de nucleaire discussie ingevoer
de lezer zeer interessant zijn. 
Het boek is opgebouwd uit vier delen: 
Deel 1: De lange weg naar de atoombom. 
Deel 2: Het atomaire tijdperk. 
Deel 3: Recente ontwikkelingen en pro
blemen. 
Deel 4: Natuurwetenschappers in de poli
tieke arena. 

Het ligt voor de hand, dat ik vooral nader 
inga op de politieke beschouwingen, die de 
schrijvers hebben ontwikkeld. ZU erkennen 
partijdig te zijn geweest door te kiezen voor 
een kritiek op de wapenwedloop, maar daar
bij een zo groot mogelijke objectiviteit te 
hebben nagestreefd. De grote vraag is ech
ter of de schrijvers daarbij volledig zijn ge
weest en wegen hebben aangegeven, waar
langs verbeteringen mogelijk zijn. lmmers 
vooral politici weten hoe weerbarstig de da
gelijkse realiteit is en hoe moeilijk keerbaar 
vele processen zijn geworden. Oat betekent 
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niet, dat men niet zonder mankeren zou 
moeten streven naar een betere beheersing 
ervan, om de hoop op een betere toekomst 
levendig te houden. 
De schrijvers, die nogal eens de sombere 
taal van de vredesbeweging hanteren, zoe
ken de oplossing van het 'angstaanjagende 
dilemma van deze tijd' langs twee wegen. In 
onderhandelingen, die de macht van de 
kernwapens aan banden leggen en in een 
vermindering van de ideologische tegenstel
lingen tussen de grootmachten. Oat klinkt 
alleszins redelijk. 
De schrijvers verwachten van collega-we
tenschappers, dat zij zich kritisch opstellen 
tegenover de wapenwedloop. Natuurweten
schappers bezitten de specifieke kennis van 
wetenschappelijke en technologische ont
wikkelingen en kunnen vanuit die kennis bij
dragen aan de discussie over de bewape
ning. De bepalende vraag is echter of het 
eigen onderzoekswerk bijdraagt aan de wa
penwedloop. Het is vooral voor de fysici, de 
chemici, maar ook voor de ingenieurs vaak 
moeilijk om de maatschappelijke gevolgen 
van het onderzoek te voorzien. 
Bepalend voor het standpunt van een we
tenschappelijk onderzoeker inzake vraag
stukken van oorlog en vrede is volgens de 
schrijvers het antwoord op de vraag hoe zijn 
relatie is tot het centrum van de macht, wat 
zijn vakgebied is, wat zijn houding is ten 
opzichte van de Sovjet-Unie, of hij het wa
pensysteem geoorloofd vindt en wat de be
oordeling van de geoorloofdheid van het 
onderzoek hem oplevert. Maar gelijktijdig 
constateren zij, dat over het geheel gena
men aile inspanningen van natuurweten
schappers om de wapenwedloop te beteu
gelen, mislukt zijn en zij er niet in geslaagd 
zijn de wapenwedloop te remmen, stop te 
zetten of onder controle te krijgen. De con
clusie moet zijn, dat wetenschappers in de 
praktijk van het onderzoek onvoldoende at
stand kunnen of willen nemen van hun werk 
en de bijbehorende wetenschappelijke en 
technologische uitdaging. 
Toch komen de schrijvers tot een hele serie 
onderwerpen, waarbij wetenschappers indi-
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vidueel en als groep invloed hebben uitgeoe
fend, zoals bleek in de debatten random de 
gevolgen van fall-out, de zin van een ABM
verdediging, de noodzaak van een volledig 
verbod op het testen van kernwapens, de 
noodzaak te komen tot coexistentie en sa
menwerking en tot kernwapenvrije zones. 
De schrijvers vinden overigens, dat de groot
ste en belangrijkste bijdrage van de natuur
wetenschappers is, te hebben gewezen op 
de schadelijke gevolgen van de fall-out, het
geen geleid heeft tot publieke bewustwor
ding en verontrusting. Daar ligt juist een van 
mijn bezwaren, zoals ik die ook tegen de 
vredesbeweging heb. Men heeft te veel in
gespeeld op de angst en te weinig erkend, 
dat zolang kernwapens niet zijn uitgeban
nen, zij vooralsnog de beste afschrikking 
vormen tegen het uitbreken van een oorlog. 
Ook gaan zij voorbij aan het feit, dat politici in 
Nederland, zeker die van het CDA, al jaren
lang precies wisten, waarorn zij wapenbe
heersing en ontspanning nastreefden. De 

' De vredesbeweging heeft 
teveel ingespeeld op de 
angst. ' 

politieke onderwerpen in het boek betreffen 
vooral de volgende punten. 

1. De beslissing over de born op Japan 
De analyse van de gang van zaken bij de 
beslissing over het werpen van de eerste 
atoombom op Japan veertig jaar nadien, kan 
natuurlijk rekening houden met wat men la
ter wist. Oat is goed om lessen voor de 
toekomst te trekken, maar niet goed om een 
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evenwichtige beschrijving van de werkelijk
heid van toen te geven. Waarom vermelden 
de schrijvers bijv. niet, dat in augustus 1945 
de wereld inmiddels zes jaar oorlogsgeweld 
achter de rug had en dat elke dag oorlog 
meer er een te veel was. De koele achteraf
rationaliteit doet zo geen (volledig) recht aan 
de situatie van toen. De schrijvers conclude
ren, dat de beslissing om de bom te gebrui
ken was bedoeld ter bekorting van de oor
log, waardoor Amerikaanse en Japanse oor
logsslachtoffers sterk zouden worden gere
duceerd. Een militaire noodzaak dus: de 
oorlog moest zo snel mogelijk worden ge
wonnen. De schrijvers kiezen niet, maar Ia
ten de mogelijkheid open, dat wellicht ook 
politieke en diplomatieke redenen betreffen
de de Sovjet-Unie een rol gespeeld kunnen 
hebben. Naar mijn mening waren de militaire 
overwegingen vanaf het eerste ogenblik do
minant bij elke beslissing over de produktie 
van de bom, zoals trouwens tot op de dag 
van vandaag de militaire opties de politieke 
nog steeds overtreffen. Wat dat betreft zou 
ik wensen, dat politici zich meer door poli
tieke overwegingen zouden Iaten leiden bij 
hun beoordeling van de veiligheidssituatie. 
Door te zwaar te rekenen met militaire opties 
voor oorlogstijd, rechtvaardigen zij nog te 
veel de steeds nieuwe aantallen kernwa
pens, terwijl politiek gesproken, vooral bij 
kernwapens voor de korte afstand, met lage
re aantallen kern"":apens genoegen geno
men zou kunnen worden. 

2. De dynamiek van de wapenwedloop 
Een zekere eenzijdigheid in het boek hadden 
de schrijvers al aangekondigd in hun pro
loog. Oat vonden zij ook gerechtvaardigd, 
'omdat de Verenigde Staten bij vrijwel aile 
belangrijke wapenontwikkelingen van na de 
T weede Wereldoorlog eerder waren dan de 
Sovjet-Unie. Hierdoor hebben de Verenigde 
Staten een beslissende machtspositie en 
kunnen zij scherper becritiseerd worden 
voor hun aandeel in de wapenwedloop dan 
de Sovjet-Unie. Beeindiging of afremmen 
van de wapenwedloop ligt in de handen van 
het land dat op technologisch gebied voor-
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ligt'. 
Geen wonder, dat het hoofdstuk over de 
wapenwedloop die eenzijdigheid ook laat 
zien. De Sovjet-Unie volgde de ontwikkelin
gen in de Verenigde Staten steeds met een 
achterstand, met uitzondering van het testen 
en invoeren van ballistische projectielen en 
raketten. 'De eerste lancering (Spoetnik, 
1957) kwam op naam van de Sovjet-Unie. 
Toen in 1960 de eerste raketten voor militair 
gebruik beschikbaar kwamen, was die ach
terstand al weer weggewerkt.' 
Maar bijv. in februari 1976 vormde de her
vatting door de Sovjets van het testen van 
anti-satellietwapens voor de Amerikanen de 
stimulans voor de versnelde ontwikkeling 
van het Amerikaanse anti-satellietwapen. Op 
21 januari 1984 werd dat wapen voor het 
eerst getest. 
Wat opvalt is, dat wei begrip wordt getoond 
voor het reageren van de Sovjets. Maar dat 
de Amerikanen zich misschien door de Sov
jetontwikkelingen onveilig zouden hebben 
kunnen voelen, wordt niet onderkend. 
En wat moet men nu met de opmerking in 
de conclusie van dit hoofdstuk, dat de Ame
rikanen in 1945 van geen enkel land militair 
iets te duchten hadden en dat 40 jaar later, 
na spendering van miljarden dollars defen
siegeld die veiligheid totaal afwezig is. Is dat 
geen demagogie van het zuiverste water? 
Wat betekent de opmerking, dat de veilig
heid totaal afwezig is? Oat is toch pure 
onzin. De opmerking was van Barnaby, oud
directeur van SIPRI, maar de auteurs citeren 
hem kennelijk met luste. 
Het ernstigste gebrek van dit hoofdstuk en 
daarmee van het boek is het vrijwel geheel 
ontbreken van een historisch politiek 
overzicht van de geschiedenis van het stra
tegisch denken. De wapenopbouw is daar
van niet los te maken. Nu stellen de schrij
vers wei, dat ongeveer de helft van de be
langrijkste technologische vernieuwingen op 
wapengebied voortkwam uit het militaire on
derzoek en niet werd gesteund door een 
militaire doctrine, maar zonder een bespre
king van de ontwikkelingen daarin, is een en 
ander toch bijzonder oppervlakkig. De au-
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teurs zouden een goede steun gehad kun
nen hebben aan het boek van Fred Kaplan: 
The Wizards of Armageddon, uitgegeven in 
1983 door Simon en Schuster te New York. 
De paragraaf over de eerste-slagcapaciteit is 
onzuiver, allereerst vanwege een onvolledige 
omschrijving van wat daaronder dient te 
worden verstaan. Het gaat bij een eerste
slagcapaciteit niet aileen om een wapensys
teem, maar ook om de combinatie van een 
snelle en nauwkeurige opsporingsmogelijk
heid, een gegarandeerd zeker commando
systeem en een afdoende hoeveelheid wa
pensystemen. Beschouwingen over aileen 
een eerste-slagcapaciteit in raketten, zonder 
gelijktijdig over opsporing, commandovoe
ring en over bommenwerpers en onder
zeeers te spreken, leiden niet tot een bruik
bare uitspraak over een eerste-slagvermo
gen. Gelukkig zullen geen van beide groot
machten op korte termijn over een dergelijk 
vermogen beschikken, omdat daarvoor zeer 
geavanceerde technologieen noodzakelijk 
zullen zijn. 

3. De eurostrategische kernbewapening 
Het hoofdstuk over de kernwapens in Euro
pa is informatief en biedt aanleiding tot dis
cussie. De kennis over de geschiedenis van 
de bewapening leidt vaak tot een beter be
grip van het heden. Aanvankelijk kon de 
Verenigde Staten de Sovjet-Unie aileen nu
cleair bedreigen met vliegtuigen vanuit ba
ses in West-Europa. De Sovjet-Unie kon 
aileen West-Europa bedreigen. De atoom
paraplu van Amerika gaf Europa veiligheid, 
zonder dat Amerika zelf bedreigd kon wor
den, zo analyseren de schrijvers de situatie. 
De invoering van Amerikaanse lange-af
standsbommenwerpers en Russische 
lange-afstandsraketten deed de situatie ver
anderen. De intercontinentale kernbewape
ning werd belangrijk, zonder dat schoon 
schip werd gemaakt in Europa. De Amerika
nen behielden hun vooruitgeschoven syste
men in Europa en de Russen lieten hun 
eerste generatie middellange-afstandsraket
ten, de SS-4 en SS-5, staan. Twintig jaar 
later waren beide grootmachten aan moder-
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nisering toe en kwamen de SS-20, de Pers
hing-2 en de kruisraketten op het toneel. 
Achteraf, zo zeggen de auteurs, blijkt het 
voor West-Europa desastreus dat met name 
de handhaving van de SS-4 en SS-5 raket
ten door de Sovjet-Unie niet tot een omstre
den zaak is gemaakt. Afgezien van de vraag 
wat aan de huidige situatie gevonden moet 
worden, valt het mij tegen, dat de schrijvers 
uit het voorgaande niet de conclusie trekken, 
dat het Westen bij het ontbreken van een 
onderhandelingsakkoord toch tenminste 
een zekere modernisering aan eigen zijde 
moest doorzetten. 
De paragraaf over tactische kernwapens is 
relatief kort en gaat nauwelijks in op de 
discussie, die daarover in Europa is gevoerd. 
Deze geringe aandacht loopt parallel aan die 
van de vredesbeweging, die immers vrijwel 
uitsluitend aandacht besteedde aan de 
kruisraketten. Kernwapens moeten worden 
beoordeeld op hun oorlogsvoorkomende 
werking, zeggen de schrijvers. Het CDA is 

' Alles wat na het uitbreken 
van een oorlog gebeurt is 
Iauter giswerk. ' 

het daarmee hartgrondig eens. Alles wat na 
het uitbreken van een oorlog gebeurt, is in 
feite Iauter giswerk, merken zij verder op. Oat 
is toch een kerngedachte in de veiligheids
politiek en had nadere uitwerking verdiend. 
lk voeg daaraan toe, dat zolang militairen en 
politici bij het nemen van beslissingen vooral 
in oorlogstijd geen antwoord kunnen geven 
op de vraag, wat te doen in de situatie die zal 
ontstaan na de eerste beslissing, zolang 
mag ook de eerste beslissing niet worden 
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genomen. En zeker bij de afweging over de 
inzet van tactische kernwapens bestaat 
deze onzekerheid altijd. Het is dan ook jam
mer, dat rnen in Europa nog niet verder is 
gekomen met een wederzijdse vermindering 
van tactische kernwapens. De schrijvers 
stellen, dat de gedachte aan een beperkte 
kernoorlog bedreigend is voor de Sovjet
Unie. Voor wie eigenlijk niet, zou ik daaraan 
willen toevoegen. De echte vraag is steeds, 
welke bijdrage aan de stabiliteit en aan het 
voorkomen van een oorlog wordt geleverd. 
Die vraag moet worden beantwoord bij de 
beoordeling van de eurostrategische kern
wapens. Een aparte eurostrategische balans 
moet mijns inziens daarbij niet worden nage
streefd. Een beperkte kernoorlog in West
Europa, zonder dat de intercontinentale 
kernbewapening in Amerika in het geding 
behoeft te worden gebracht, moet niet rno
gelijk gemaakt worden. Oat vinden de schrij
vers en daarmee ben ik het eens. 

4. Het totale testverbod en de horizonta
le proliferatie 
Beide grootmachten frusteren al 30 jaar het 
onderhandelingsproces, omdat de politieke 
wil voor een totaal testverbod ontbreekt. 
Deze slotzin in het hoofdstuk over het totale 
testverbod geeft aan tot welke conclusie 
met betrekking tot de proliferatie van kern
wapens de auteurs in het boek zijn geko
men. lk vrees, dat zij gelijk hebben. In de 
huidige politieke en openbare discussie over 
wapenbeheersing is het volledig testverbod 
plotseling weer op de voorgrond gekomen, 
nadat de senatoren Kennedy (democraat) en 
Matthias (republikein) enige tijd geleden al 
gepleit hadden voor de Amerikaanse ratifica
tie van het verdrag op het testen van kern
wapens boven de 150 kiloton (197 4) en van 
dat op vreedzarne nucleaire explosies 
(1976). 
De Amerikanen zeggen, dat het ogenblik 
voor een totaal testverbod nu niet geschikt 
is, omdat zij de ruimtedefensie aan het on
derzoeken zijn, waarbij zij nucleaire testen 
noodzakelijk achten. Zo is er steeds wei 
weer een nieuw argument. Beide groot-
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machten voldoen op deze wijze niet aan hun 
verplichting, die zij in het Non Proliferatie 
Verdrag op zich hebben genomen, om effec
tieve maatregelen ter vermindering van de 
kernbewapening te nemen. Oat men in de 
afgelopen jaren, ondanks de koele betrek
kingen, wei voortdurende contacten heeft 
gehad en afspraken heeft gemaakt om der
de Ianden te verhinderen kernwapens te ver
werven, mag minder bekend zijn, maar is 
tekenend voor de wijze, waarop aan de be
palingen van het NPV inhoud wordt gege
ven. De eigen belangen wegen nog steeds 
het zwaarst. 
Geen wonder dat de auteurs op een aantal 
punten tot negatieve conclusies komen. De 
verwevenheid van vreedzame en militaire 
toepassingen in het wetenschappelijke en 
technologische traject blijft stevig overeind. 
Met het vrijgeven van de nucleaire geheimen 
in 1955 door de Verenigde Staten is de doos 
van Pandora opengegaan, om waarschijnlijk 
nooit meer echt dicht te gaan. Toen werden 
zonder enig systeem van waarborgen, on
derzoeksreactoren ter beschikking gesteld 
aan Ianden zoals Israel, India, Pakistan en 
Zuid-Afrika. De schrijvers geven toe, dat een 
aantal verdragen een dam heeft opgewor
pen tegen verdere proliferatie. Het streven 
moet erop gericht zijn de club niet-tot-het
NPV-behorende-landen zo klein mogelijk te 
houden, door deze Ianden de mogelijkheid 
van zelfvoorziening te onthouden. Strenge 
straffen voor de industrie die de wet ontduikt 
zijn derhalve ook nodig en ik ben het daar
mee eens. Bovenal is het noodzakelijk om 
de onverminderd voortgaande wapenwed
loop op nucleair gebied tussen de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie te beeindigen. Oat 
zou de non-proliferatie naar andere Ianden 
zeer positief kunnen be'fnvloeden. 
Het is duidelijk, dat de hoofdstukken over 
proliferatie grote deskundigheid verraden. 
Voorop staat, dat de kernwapenstaten hun 
verantwoordelijkheid beter zouden moeten 
kennen en tot gelding brengen om verdere 
proliferatie te ontmoedigen. 
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5. Ruimtewapens 
Ten gevolge van de technologische ontwik
keling lijken het ABM-debat en het SOl-de
bat slechts oppervlakkig op elkaar, zeggen 
de schrijvers. 
De controverse over SOl onder de weten
schappers is groat. In een interessante tabel 
vermelden zij de overeenkomsten en ver
schillen aan de hand van criteria als status 
van het werk, aard van de controverse, aard 
van de onderhandelingen, politieke verschil
len, militaire doctrine en mogelijkheden en 
technische verschillen. 
Van de laserwapens wordt opgemerkt, dat 
zij een kostbare illusie zijn en dat de huidige 
bij lange na niet voldoen aan de hoge eisen. 
Het wekt geen verbazing, dat van de 59 
deelnemers aan het publieke SDI-debat 28 
wetenschappers, die voorstander zijn van 
verdere ontwikkeling, voor 90% doorgedron
gen zijn tot centrale posities in het centrum 
van de macht (insiders), terwijl de resterende 
10% outsiders zijn. Onder de 31 tegenstan
ders is 3% insider, 60% outsider, terwijl de 
resterende 37% wordt gevormd door de 
wetenschappers, die gedurende een be
paalde fase van hun Ieven hebben behoord 
tot de insiders, maar later hun standpunten 
over de kernbewapening hebben gewijzigd 
(dissidenten). Overigens blijkt, dat niet zo
zeer de sociale omgeving van de weten
schappers hun oordeel bepaalt, alswel het 
feit, dat er sprake is van een bewuste zelfse
lectie, die ervoor zorgt. dat wetenschappers 
op hun juiste plaats, hetzij een wapenlabora
torium, hetzij een universiteit, terecht komen. 
Het SDI-debat van de Amerikaanse regering 
steunt op de bewering dat de strategie van 
de Wederzijds Verzekerde Vernietiging 
0/'NV) vervangen zou kunnen worden door 
de Wederzijdse Verzekerde Defensie 0/WD). 
Tegenstanders van SOl weigeren te geloven 
in WVD. Er zal eerder sprake zijn van eenzij
dig verzekerde defensie, zo vinden zij. De 
weg naar WVD is geplaveid met catastrofale 
instabiliteiten. 
lk geloof, dat hierin veel waars schuilt. lm
mers de opbouw van een rakettenschild 
moet gepaard gaan met de afbraak van de 
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offensieve raketsystemen. Hoe moet dat? 
Zullen de beide grootmachten tach niet wil
len vasthouden aan de offensieve wapen
systemen? 
Het CDA heeft in de Kamer uitgesproken 
politieke steun aan het SDI-onderzoek te 
geven, zolang de Verenigde Staten SOl in 
Geneve op de onderhandelingstafel willen 
inbrengen. De Amerikanen zeggen te willen 
onderhandelen over de verhouding tussen 
offensieve en defensieve systemen en daar
mee impliciet oak over SOl. Wat zal daarvan 
terecht komen? 
In een eerder stadium heeft de Kamer een 
CDA-motie aangenomen, waarin werd aan
gedrongen op beheersing van de ontwikke
lingen random SOl, door aan te sturen op de 
versterking van het ABM-verdrag. Daarmee 
werd gedoeld op het komen tot afspraken 
over een betere definitie van ABM-systemen 
en tot nadere afspraken over anti-satel
lietwapens. 
De paragraaf in het boek over anti-satel
lietwapenverdragen is in dat Iicht natuurlijk 
van groat belang. De betrokken paragraaf is 
tamelijk kenmerkend voor de aanpak van de 
schrijvers van het gehele boek. Er wordt een 
nauwkeurige opsomming gegeven van aile 
pogingen om tot een anti-satellietwapenver
drag te komen. Oat is waardevol. 
Conclusies over mogelijkheden steunen 
echter op enkele uitspraken van anderen, 
waarbij de lezer in het onzekere blijft of daar
bij aile politieke en technische opties in be
schouwing zijn genomen. 

Conclusie 
Terecht waarschuwt het boek voor een aan- · 
tal gevaren van het nucleaire tijdperk. Oat 
daarvoor de ideologische tegenstellingen 
tussen Oost en West moeten worden ge
slecht of de kernwapens moeten worden 
afgeschaft, is een aanbeveling, die niet on
verwachts komt. Voor zover politici niet op 
de hoogte zijn van de vele gevaren die bij de 
nucleaire erfenis zijn overgebleven, biedt het 
boek zeer complete informatie, maar de 
vraag blijft ook: hoe nu verder? 
Niet bij elk onderwerp hebben de schrijvers 
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het historisch perspectief even scherp kun
nen tekenen. Daarvoor zijn de ontwikkelin
gen wellicht ook nog te recent. 
Zonder twijfel hebben de Verenigde Staten 
in technologisch opzicht een dominante rol 
in de NAVO. Evenwel wordt niet zichtbaar, 
dat de politieke besluitvorming van de NAVO 
niet enkel en aileen gedomineerd wordt door 
de VS. 
Bondgenootschappelijke concepten van 
NAVO- en Warschaupact worden onderbe
licht. Het gaat nogal eens aileen om de 
grootmachten. De remmende en controle
rende werking van het politieke besluitvor
mingsproces wordt weinig benadrukt. On
derhandelingen worden ondergewaardeerd, 
terwijl deze naast het afremmen van bepaal-
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de technologische ontwikkelingen in werke
lijkheid de enige oplossing vormen om de 
wapenwedloop te beteugelen. 
Hebben politici wei naar wetenschappers 
geluisterd? Gezien de voortgaande wapen
wedloop is het antwoord op de vraag duide
lijk. 
De nucleaire erfenis kan voor politici en an
dere geYnteresseerden opnieuw stof tot na
denken leveren. 

Rectificatie 

In het artikel 'Euthanasie, spanningen en 
misvattingen' van prof. dr. C. van der Meer 
in no. 5/86 is een drukfout geslopen die 
aanleiding zou kunnen geven tot verwarring 
en wei op biz. 195, eerste kolom laatste 
alinea, die luidt: 'Het is duidelijk, dat de 
arts .... aile omstandigheden toelaatbaar is'. 
Deze zin moet zijn: 'Het is duidelijk, dat de 
arts hier in een ethische noodsituatie wordt 
gemanoeuvreerd, als de algemene ethische 
bezinning zou leiden tot de norm, dat eutha
nasie onder aile omstandigheden ontoelaat
baar is'. 
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Commentaar uit het 

Wetenschappelijk lnstituut 

Pen scoop 

Wat voor een CDA willen we? 

De forse verkiezingswinst die het CDA op 21 
mei jl. boekte, de personele verschuivingen 
in het partijbestuur en die in het partljsecre
tariaat markeren het begin van een nieuwe 
fase in het CDA. De verkiezingswinst beves
tigt het zelfvertrouwen dat gedurende de 
afgelopen jaren ontstaan is. Christen-demo
craten voelden hoezeer hun politieke visie, 
hun traditie, hun principes aanknopingspun
ten bieden voor een sociale en politieke 
herorientatie. 
Voor hun politieke rivalen is dat moeilijk toe 
te geven. Zij kunnen door de christelijk-soci
ale beweging be'r'nvloede ideeen slechts via 
omwegen (Rosanvalon 1)) aanvaarden. En 
ook dat is nog moeilijk genoeg zoals de 
gang van zaken in de PvdA laat zien. De 
kritiek op de voor socialisten zo kenmerken
de neiging tot verstatelijking, zoals die door 
de WBS2

) wordt geuit, de nadruk op de, niet 
politieke, sociale organisatie, dat zijn zaken 
die de oude garde in de PvdA niet graag 
accepteert. 
In het CDA groeide daarom het besef dat we 
met onze politieke filosofie het voortouw 
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moesten en konden nemen bij de herziening 
van ons maatschappel1jk bestel. Gespreide 
verantwoordelijkheid, verzorgingsmaat
schappij, zorgzame samenleving, dat zijn de 
sleutelwoorden. Het is weer veel duidelijker 
wat het CDA wil. Zoiets trekt mensen aan, 
zeker als er een grote praktische daadkracht 
mee gepaard gaat. Het is de kunst om zoiets 
vol te houden. 

Zo langzamerhand raakt het CDA ook over 
z'n trauma's van de politieke verdeeldheid 
heen. Een fusieproces is moeilijk, de eenheid 
van visie, met name die in het parlement, 
was aanvankelijk nog ver te zoeken. Daar 
past een partijvoorzitter bij die een duidelijke 
koers verdedigt en dwarsliggers tot de orde 
roept. Naarmate er meer reden voor onder
ling vertrouwen is kan de sfeer ontspannen 
worden. De zenuwachtige eenheidskramp, 

1) Rosanvalon: destijds filosoof van de voorheen confessio
nele vakbeweging CFDT In Nederland als sociaal-demo
craat beschouwd. 

2) Bijvoorbeeld P. Kalma & P Scheffer in 'Open Forum', 
Voikskrant 7161'86. 
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die er helaas wei is geweest, kan genezen. 
We weten immers dat de christen-democra
tie een politieke inhoud heeft die mensen 
verbindt: de politieke overtuiging als morele 
band. 3

) Oat betekent vrijheid van denken 
voor hen die die band voelen en onderhou
den. Respect voor de eigen verantwoorde
lijkheden van de diverse CD-instellingen. Wie 
in staat is om vanuit die overtuiging de partij 
te inspireren kan een creatieve eensgezind
heid kweken. Wie die inspiratie niet kent zal 
Iicht grijpen naar centralistische, organisato
rische instrumenten. Eenheid door machts
concentratie of eensgezindheid door inspira
tie? Bij de eerste draait het om personen en 
om de bureaucratie. Bij de tweede om de 
inhoud, de zin van de christen-democratie. 
De keuze lijkt mij niet moeilijk. Oat wil niet 
zeggen dat een foute keuze uitgesloten is. 

Lessen uit het Zuiden 
Enkele jaren geleden leed de in Vlaanderen 
altijd zo succesvolle CVP een zware ver
kiezingsnederlaag. Oat was aanleiding voor 
een diepgaande bezinning die nu nog 
steeds doorgaat. Een vroeg resultaat van die 
bezinning was het rapport van de zgn. 
'Werkgroep Bob Gijs' .4) Deze werkgroep 
analyseerde de oorzaken van het grate ver
lies aan sympathie voor de CVP bij de 
Vlaamse bevolking. 
Uit de conclusies het volgende: 

1. 'De CVP wordt door de bevolking meer 
en meer waargenomen als een bijna on
aantastbaar machts- en beleidsapparaat 
en steeds minder als een doelgerichte, 
door een ideaal gedreven en inspirerende 
politieke beweging.' 

2. 'De toenemende moeilijkheden die de 
kiezer ondervindt om de maatschappijvi
sie, de basisbeginselen en het program
ma van de CVP te herkennen in de poli
tieke stellingnamen en beslissingen van 
de partij, brengen met zich mee dat meer 
en meer voor aantrekkelijke politieke !ei
ders wordt gekozen en minder voor poli
tieke partijen. Onze overwinningen in 
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1977 en 1978 waren grotendeels aan dit 
verschijnsel te danken, maar hebben 
eveneens tot gevolg gehad dat de ver
mindenng van de aantrekkingskracht van 
de christen-democratische beweging in 
Vlaanderen niet werd opgemerkt.' 

3. 'De CVP wordt door een toenemend 
aantal kiezers geidentificeerd met de 
macht, de regering en het Belgisch 
establishment. Ook dit is van aard om de 
waarneming door de kiezer van onze 
christen-democratische beginselen 
steeds moeilijker te maken.' 
'Potentiele CVP-kiezers hebben het 
steeds moeilijker een' verband waar te 
nemen tussen de besluiten van opeen
volgende congressen en de dagelijkse 
politiek van de regering en van de CVP.' 

4. 'Het optreden van de CVP als beleidsap
paraat heeft tot gevolg dat de standpun
ten van onze partij worden verwoord van
uit de techniciteit van het regeringsbeleid. 
Daardoor wordt het vaak onmogelijk de 
uiteindelijke doelstellingen en beginselen 
die onze stellingnamen moeten inspireren 
nog terug te vinden. Onze tegenstanders 
maken daarvan gebruik om zeit de doel
stellingen van de CVP at te leiden uit onze 
technische stellingnamen.' 
'Op de vraag naar de beginselen waarop 
het CVP-standpunt steunde en de doel
stellingen die onze partij op termijn na
streeft, zullen slechts weinig militanten 
kunnen antwoorden.' 

De werkgroep benadrukt heel sterk 'de ver
mindering van het politieke inspiratievermo
gen van de CVP'. Oat is inderdaad nooit een 
sterk punt van een centralistisch en bureau
cratisch machtsapparaat. Zo'n apparaat 
hoort ook helemaal niet bij de christen-de
mocratie en dus stelt de werkgroep: 'Sa
mengevat komt het er op neer dat de CVP 

3) Rapport Grondslag en politiek handelen, CDA 1979. 
4) Eindconclusie rapport Werkgroep Bob Gijs. CVP, 11 

februari 1982. 
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binnen haar rangen en in haar eigen organi- bE 
satie en werking de beginselen moet toe- dE 
passen die zij voorstaat voor de totale sa- dE 
menleving'. hE 

De beginselen 
De organisatie en werkwijze van de CVP 
moet zelf een weerspiegeling zijn van de 
politieke filosofie die men uitdraagt. Dat is 
een wijze les die het CDA zich ook wei mag 
aantrekken. Sinds de fusie is er inderdaad 
een tendens geweest om het CDA zodanig 
vorm te geven dat het meer machtsapparaat 
dan inspirerende politieke beweging zou zijn. 
Gelukkig is die tendens tot nog toe niet 
doorgebroken. Onze tegenstanders schilde
ren het CDA heel graag af als zo'n dom 
machtsinstituut waar openlijk of in het ge
heim aan de maatschappelijke touwtjes ge
trokken wordt. De serie opstelletjes die daar
over gedurende de eerste helft van dit jaar in 
de Volkskrant verscheen spreekt voor zich. 
Zij bedoelden twijfel te zaaien aan de morele 
integriteit van onze beweging, of althans 'de 
waarneming door de kiezers van onze chris
ten-democratische beginselen steeds moei
lijker te maken'. 

De !eiders 
Punt 2 van 'het rapport-Gijs' bevat eveneens 
een waarschuwing aan ons adres. Is de 
keuze voor een aantrekkelijk politiek Ieider bij 
het CDA een ondersteuning van de herken
baarheid van de christen-democratische 
visie of een middel ter vervanging daarvan? 
Onderstreept het vertrouwen in Lubbers de 
politieke aantrekkingskracht van de chris
ten-democratische stroming of verdoezelt 
dat juist een verlies aan principiele herken
baarheid? 
Het is heel verleidelijk om de weg van de 
persoons-cultus te kiezen. Vooral als het om 
werkelijk goede personen gaat. De CVP had 
en heeft mensen als Tindemans en Martens 
die terecht veel vertrouwen genieten. Wij 
hebben nu Lubbers die zeker niet voor zijn 
Belgische collega's onderdoet. Zet zulke !ei
ders onder een stolp van gepantserd glas, 
vertoon ze aan aile burgers in een campag-
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' De weg naar de persoons
cultus is verleidelijk. Vooral 
als het om goede person en 
ga~. ' 

ne met veel toeters en bellen, en zetelwinst 
zal uw loon zijn. Oat ging in Vlaanderen een 
tijdje goed maar men had aile reden om 
daarvan terug te komen en de inhoudelijk
principiele weg in te slaan. Opzienbarend 
genoeg, - gezien de partijcultuur in het Zui
den. De CVP wilde niet in een situatie raken 
zoals die in ltalie waar de vraag naar een 
visie of beginselprogram wordt beantwoord 
met een verwijzing naar recente toespraken 
van de belangrijkste machthebbers in de 
DCI. De machthebbers maken het daar uit. 
De partij heeft geen gezaghebbend visiepro
gram. ledere 'Ieider' heeft zijn stroming (cor
rento) en daarbuiten is de invloed van de 
leden niet goed aanwijsbaar. De ltaliaanse 
zusterpartij vertoont daardoor een zeer wis
selend beeld van mafia-achtig rechts, uitge
sproken 'rood', en van bewuste voorstan
ders van politiek op christelijke basis, alsme
de aile nuances daartussen. Zo'n 'ltaliaanse' 
situatie kon gemakkelijk in het verlengde van 
het eigen, door een of enkele personen ge
domineerde CVP-verleden ontstaan. 
De partij is haar Ieider niet. Het is de politieke 
visie, het zijn de beginselen die het karakter 
van de partij dienen te bepalen. Dorpsdes
potisrne moet door beginselpolitiek worden 
afgeschaft. Dat had men in de tijd van Van 
den Boeynants5

) moeten inzien. De Ieider 
van de Waalse CD-partij PSC die onbekriti
seerd zijn gang kon gaan. Een extreem voor-

5) Belgische partijleider uit de Jaren '60 die dit jaar als 
'ord1naire fraudeur' door de rechter werd veroordeeld. 
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Penscoop 

beeld, dat wei. Het is gevaarlijk als partijlei
ders vanwege het partijbelang 'gedekt' wor
den. Maar als het partij-imago vrijwel met 
hen samenvalt dan is de verleiding groat om 
dat wei te doen. Hierarchische structuren 
zonder 'countervailing powers' bieden wei
nig barrieres tegen zulke ontsporingen. 

Gelukkig hebben CDA'ers als Lubbers en De 
Vries zelf geen neiging om persoonsverheer
lijking uit te Iokken. Daarvoor zijn ze te nuch
ter en te kritisch. Lubbers als mascotte op 
de affiches voor de gemeenteraad, het kon 
hem, zoals uit latere laconieke commentaren 
bleek, maar matig bekoren. Het zijn eerder 
mensen om hen heen die zo'n cultus zou
den kunnen voorstaan. Hoe het ook zij, fixa
tie op de lijsttrekker schept een onzekere 
kiezersaanhang. Wat het CDA nodig heeft 
dat zijn niet de fans van deze of gene maar 
dat zijn kiezers die mede door onze politieke 
leidslieden zijn overtuigd van de waarde van 
de christen-democratie voor ons land. Het 
gaat er dan ook niet om dat 'Lubbers z'n 
karwei afmaakt'; het gaat erom dat hij kan 
doorgaan met christen-democratische poli
tiek. 
De winst van 21 mei is geweldig goed voor 
het regeringsbeleid en voor het CDA, maar 
voorzover die winst van een persoon afhangt 
is die ook erg broos. Het is niet voor niets 
dat de CVP, hoewel beschikkend over 'aan
trekkelijke politieke !eiders' toch overgaat 
naar beginselpolitiek. 

Het establishment 
'De CVP wordt door een toenemend aantal 
kiezers ge'1'dentificeerd met de macht, de 
regering en het Belgisch establishment. Ook 
dit is van aard om de waarneming door de 
kiezer van onze christen-dernocratische be
ginselen steeds moeilijker te maken.' In hoe
verre wordt het CDA gel'dentificeerd met de 
macht, de regering en het Nederlandse 
establishment, waardoor de waarneming 
van onze christen-dernocratische beginse
len steeds rnoeilijker is? 
Daarover geeft de gang van zaken rond de 
kabinets(in)formatie inzicht. 6

) Overheerste 
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het regerende 'establishment' de programs? 
Welnu, daar leek het wei op. De GOA-minis
ters, inmiddels tevens kamerlid, hadden 
soms geheel eigen wensen. Kamerlid Ru
ding eiste een reductie van het financierings
tekort tot 3'/z a 4% in 1990. In het door hem 
ondertekende CDA-program staat 5%%. 
Bezuinigingen op Defensie ('nullijn'!) en zelfs 
op Ontwikkelingssamenwerking werden 
door hem bepleit, in lijnrechte tegenstelling 
weer met dat CDA-program. De identifica
tieplicht komt waarschijnlijk eveneens uit re
geringskringen. De partijprograms hebben 
die welbewust niet opgenomen. De nucleai
risering van de 8-1nch artillerie is in geen 
program te vinden, wei in het Regeerak
koord. 
Oat akkoord legt een zeer overdreven na
druk op de rol en de belangen van het 
Nederlandse bedrijfsleven in de ontwikke
lingssamenwerking. Dat lijkt zelfs niet op de 
lijn in ons partijprogram en ook niet op die 
van de WD. De verbijzondering van het 
hager onderwijs komt voor in de partijpro
grams van beide coalitiegenoten. Het Re
geerakkoord spreekt hier slechts van 'ruime
re bevoegdheden'. Daarentegen komen we 
in de Regeringsverklaring ineens het voorne
men tegen om een notitie over het referen
dum voor nadere besluitvorming aan het 
parlement voor te leggen, terwijl dit onder
werp bij de coalitiegenoten inmiddels is af
gevoerd. Ziedaar een greep uit de diverse, 
onder politieke verantwoordelijkheid van on
dertekenaars van partijprograms geformu
leerde, wensen die op zeer gespannen voet 
staan met beide partijprograms. 
Bert de Vries heeft in een radio-interview de 
extreme formules van de heer Ruding al als 
in strijd met die programs afgewezen. Toch 
is er van deze en andere uitheemse invloe
den nog hee! wat in het Regeerakkoord en 
de Regeringsverklaring te merken. Een jour
nalist merkte scherp op: 'Ais de testamenten 
(van de bewindslieden, AMO) gaan werken 

6) Geraadpleegd zijn de nrs. 1 tim 15 van Befeid Be
schouwd, waarin de knipseldienst van de RVD de bench
ten over de kabinetsformatie heeft verzameld. 
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als correcties op de verkiezingsprograms, 
dan wordt toch weer het verwijt van kiezers
bedrog opgeroepen'. CDA- en WD-kamer
leden hebben hun steun aan het kabinet 
zodoende afhankelijk gemaakt van de be
reidheid van de regering om op belangwek
kende punten tegen de door hen onderte
kende verkiezingsprograms te handelen! Oat 
lijkt me goed voor menig gewetenspro
bleem. Als de regering binnen de CDA- en 
WD-programs bl1jft schendt ze het regeer
akkoord! 
Soms vergoelijken politici verwaarlozing van 
partij-programs met de stelling dat deze 'ge
dateerd' zijn. Oat komt zelfs voor nog voor
dat hun termijn is ingegaan! Men bedenke 
echter dat een program niet een maar twee 
data vermeldt. Namelijk die van ingang (21 
mei 1986) en die van verstrijken (1990, of 
een eerdere verkiezingsdatum). Het man
daat van gekozen politici heeft precies 
dezelfde duur ... ! Willen zij niet meer naar het 
program Ieven dan is de basis voor het 
vertrouwen in hen vervallen. 

'Testamenten' kunnen v66r afronding van 
verkiezingsprograms ingeleve~d worden. Ze 
worden dan verwerkt in amendabele con
cepten. Oat is de democratische weg. Na 
aanvaarding van en instemming met het 
program is voor zulke testamenten nauwe
lijks enige ruimte. Om deze reden heeft de 
CDA-Programcommissie dan ook destijds 
uitvoerig commentaar ingewonnen bij zitten
de kabinetsleden alvorens met een concept
program te komen. Graag onderschrijf ik de 
opvatting van mr. W.F. de Gaay Fortman 7

) 

dat partijvoorzitters en partijbestuur zich te
rughoudend moeten opstellen bij kabinets
formaties. Een partijbestuur heeft echter 
stellig Qa, bij uitstek) de bevoegdheid om 
afwijkingen van partijprograms te signaleren 
en daar verklaring voor te vragen. Bij de start 
van een zittingsperiode en ook tussendoor. 
Oat kan met respect voor de diverse verant
woordelijkheden plaatsvinden en kan tevens 
als een principiele ruggesteun voor parle
mentariers gelden. 
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Eigenlijk zou de inlevering van uitvoerige 
'testamenten' en de te grote invloed die 
deze tach nag gehad hebben, heel goed 
passen bij de voorbereiding van een rege
ringsverklaring door een zittende ploeg die 
gewoon niet aftreedt maar doorgaat. De 
premier heeft even met die gedc.chte 
gespeeld, mogelijk zijn collega's oak. De 
partijprograms zouden dan omzeild zijn, 
maar dat mag in zoverre een minister zich 
uitsluitend als o·1enaar der Kroon kan opvat
ten. Deze ministers waren echter oak ka
merlid! Niemand had daarvoor bedankt. Had 
men dat wei, dan waren we in een 
ouderwets dualistische situatie gekomen 
met aile vrijheid voor de fracties om, vanuit 
een bestuurlijk homogene invalshoek, hun 
standpunt te bepalen. 
lnmiddels is aan de eis van de 'werkgroep 
Bob Gijs' - om de zichtbaarheid van de 
programs in het regeerakkoord te vergroten 
- niet voldaan. De politiek-filosofische lijn 

' De zorgzame samenleving 
is prijsgegeven voor de 
lege galm van de kennis-
maatschappij. ' 

van het CDA is eerder minder dan beter 
zichtbaar dan in 1982. T oen streefden we 
naar een zorgzame samenleving, een verzor
gingsmaatschappij. En dan niet primair om
dat zoiets uit bezuinigingsoverwegingen ren
dement oplevert, maar omdat we aan een 
vernieuwing van de samenleving gingen 

7) COA-ACTUEEL nr. 9, 14 JUni 1986. 
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f'enscoop 

werken. Die duidelijke lijn is grotendeels 
prijsgegeven voor het perspectief van de 
'kennismaatschappij'. Een beg rip dat aile 
structurele uitwerking mist en daarom 
overkomt als een lege galm. 
Herkenbaarheid van beginselen en van con
gresuitspraken in het regeerbeleid, dat mis
ten ze in de CVP, vandaar hun grote neder
laag in 1981 na succesvolle maar persoons
gebonden uitslagen in voorgaande jaren. 

Techniciteit 
Diverse inbrengen van CDA-bewindslieden/ 
kamerleden ademen de sfeer van de door 
hen beheerde departementen. Ambtenaren 
hebben hun eigen invalshoek. Hun wensen 
liggen vaak op een ander vlak. Ze hebben 
andere vooringenomenheden dan coali
tiepartijen. Soms zijn ze aanhanger van een 
oppositiepartij. Oat verloochent zich niet. 
Het gevaar van verdoezeling van principes 
door een overheersing van bestuurlijke tech
niciteit is bij de toevloed van zoveel ambtelij
ke documenten niet denkbeeldig. Te meer 
omdat (onze) politici daar de politieke verant
woordelijkheid voor dragen. Wat is dan nog 
het CDA-element in een departementaal 
'testament'? Bestuurlijke techniek kan ook, 
in sommiger opvatting, toegeven aan wel
sprekende pressiegroepen betekenen. lnte
ressant is hoezeer de overheid zo het schild 
voor de dubbele inkomens dreigt te worden. 
Notabene onder de titel van emancipatie van 
de vrouw! Regeerakkoord, Regeringsverkla
ring en andere uitspraken zijn op dit punt 
intussen niet met elkaar in overeenstem
ming. Maar ook andere belangengroepen 
moeten gerustgesteld worden. VNG, sociale 
partners. lnmiddels is dat niet goed voor de 
samenhang in het beleid. Een technicisti
sche term als 'kennismaatschappij' maakt 
daar geen eenheid van. Temeer niet omdat 
ook aan kennisverwerving bezuinigingen 
respectievelijk een hoge prijs verbonden 
worden. Het Financ1eel Dagblad moest cun
stateren dat zodoende wei van 'voortgang' 
maar niet van 'vernieuwing' sprake is. Ver
nieuwing vergt immers veel meer dan be
stuurlijke techniek, ze vergt een heldere visie 
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die herkenbaar als kader voor het beleid 
fungeert. Het zou erg zijn als zou blijken dat 
de visie van het CDA destijds uit andere 
motieven dan die welke behoren bij begin
selpolitiek, naar voren gebracht is. Nog
maals, tegenstanders hebben vaak geroe
pen dat al die formules aileen maar dienden 
om te bezuinigen. Die verdachtmaking moet 
overtuigend in het beleid worden weerlegd! 

Wat voor CDA willen we? 
De werkgroep van de aimabele Belgische 
senator Bob Gijs heeft de feilen van de CVP 
scherp en doeltreffend aangewezen. Men is 
daar nog steeds bezig om die aanbevelingen 
uit te werken om door de ideele, principiele 
drijfveren van de christen-democratie het 
'dorpsdespotisme' te onttronen. De Vlaam
se collega's menen daarbij veel van het CDA 
te kunnen leren. Op onze beurt leren wij veel 
van de CVP-werkgroep van Bob Gijs. 'Wie 
meent te staan, zie toe dat hij niet valle.' 
Elitevorming, wegvallen van 'countervailing 
powers' binnen de CDA-structuren, korte
termijn partijbelangetjes, personencultus, te 
grote nadruk op macht, centralisme, ver
waarlozing van programs, verdoezeling van 
visies door bestuurlijke techniciteit, het zijn 
allemaal gevaren waaraan het CDA ook 
bloot staat. In onze partij kan dat gelukkig 
allemaal openlijk worden gezegd. 8) Niemand 
die je de mond kan snoeren, er is geen 
'preventieve censuur'. De wijze waarop in
stellingen en organen binnen de Nederland
se christen-democratie kunnen functione
ren, zal ook in de toekomst moeten kloppen 
met de maatschappijvisie die we voorstaan. 
Een partij met een evenwichtige verdeling 
van invloeden en bevoegdheden. Bij ons 
geen 'Fuhrerprinzip' of hierarchisch centra
lisme. Hoe komt dat? Omdat een Boek de 
baas is, daar gaat een democratiserende 
geest van uit. Door dat Boek zijn we gel'n
spireerd, dat geeft de onderlinge band, daar
om is deze partij de moeite waard. Aileen 
daarom. 

8) zie Christen Democratische Verkenningen 7-8-1986. 
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PLATFORM 

van jonge christen-democratische 

academici 

Op woensdag 22 oktober 1986, 19.00 uur, belegt het Platform voor jonge christen
democratische academici een discussiebijeenkomst in de SSR-NU-societeit Oudegracht 32 
te Utrecht, over het thema 

IDEOLOGISCHE OVEREENSTEMMING TUSSEN EEN POLITI EKE PARTIJ EN HAAR 
KIEZERS. 

Het them a wordt ingeleid door drs. Monique Alink, wetenschappelijk medewerkster aan de 
RU Leiden, die in het kader van haar studie bestuurskunde aan de Technische Hogeschool 
Twente een onderzoek verrichtte naar de mate van aanwezigheid van de politieke 
overtuiging van het CDA bij zijn kiezers. Co-referent is Hans Huibers, student bestuurskunde 
en voorzitter van het CDJA. 
Beiden schreven over dit onderwerp in het julilaugustusnummer van Christen 
Democratische Verkenningen, dat als documentatie voor het colloquium geldt (dit nummer is 
verkrijgbaar a f 10,- bij het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA). Belangstellende 
doctoraalstudenten en recent afgestudeerden aan universiteiten, alsmede personen met het 
christen-democratisch denken, zijn van harte welkom. Behoudens de consumpties, die voor 
eigen rekening zijn, zijn er geen deelnamekosten aan de bijeenkomst verbonden. 
Aanmelding: secretaris Platform voor jonge christen-democratische wetenschappers, p/a 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, tel. 070-924021 (mevr. J. Martinus). 

Het Platform wil jonge academici gelegenheid bieden om de relatie tussen hun studie of 
werkterrein en het christen-democratisch denken in een kring van gelijkgezinden op 
wetenschappelijke wijze te bespreken, teneinde zowel het werk van de deelnemers als het 
christen-democratische denken verder te ontwikkelen. 
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Column 

Het kind van de rekening 

door mr. H. Franken 

Bezuinigen moet. Hierover bestaat een grote 
mate van overeenstemming. Velen ervaren 
echter, dat inleveren ook pijn doet. De pijn 
moet daarom zo eerlijk mogelijk worden 
'verdeeld'. Daartoe moeten belangen wor
den afgewogen en maatschappelijke waar
den opnieuw op hun functie en betekenis 
worden bezien. Bij het maken van deze poli
tieke keuzen spelen vele rationele factoren 
een rol, zoals het effect van de maatregel, de 
consequenties voor de werkgelegenheid, de 
mogelijkheid van alternatieve voorzieningen 
in de private sector en wat dies meer zij. 
Maar ook andere factoren zijn - zU het 
meestal minder openlijk - bij de afweging 
betrokken, zoals de druk van een achterban 
en de mate van assertiviteit van de groep, 
die de pijn moet dragen. 
Een beleidsterrein waar deze laatste facto
ren nauwelijks of geen rol spelen is dat van 
de jeugdhulpverlening. Het resultaat is dan 
ook dat daar stevig is bezuinigd en op grond 
van efficiency-overwegingen maatregelen 
worden en zijn genomen, die ingrijpende 
gevolgen zullen hebben voor een zeer 
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DOCUMENT AT 
NEDP•LA IECENTRUM 

t, NOS€ POLITiEKE 
PARTIJEN 

kwetsbare groep in onze samenleving. Daar
bij zijn in de toekomst hoge maatschappelij
ke kosten te verwachten: met reden kunnen 
we hier zeggen: penny wise-pound foolish'. 

Waar gaat het om? Jeugdigen in probleem
situaties komen vaak tot crimineel gedrag. 
De groep 18- tot 21-jarigen 'is goed voor' 
ruim 18% van de geregistreerde criminaliteit. 
Maar ook voor het zover komt doen er zich 
in toenemende mate problemen voor rond 
schoolverzuim, incest, allochtonen en kinde
ren uit drugsverslaafde milieus, waar hulp en 
begeleiding nodig zijn. 
Nu vindt de jeugdhulpverlen1ng plaats 1n ver
schillende kaders, namelijk die van het wel
zijn, de volksgezondheid en de rechtstoe
passing. De zorg voor dit onderwerp is 
dientengevolge verdeeld over twee departe
menten: WVC en Justitie. Het lijkt erop, dat 
door een overheveling van taken van Justitie 
naar WVC, waar immers de verantwoorde
lijkheid voor twee van deze drie gebieden 
berust, een vereenvoudiging - en kosten
besparing- kan worden bereikt. Deze schijn 
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bedriegt echter. 
De justitiele hulpverlening vormt een nood
zakelijk complement op het optreden van de 
kinderrechter in civielrechtelijke en strafrech
telijke zaken. Als zodanig zal dit beleidster
rein om bernoeienis van de zijde van Justitie 
blijven vragen, omdat de rechterlijke macht 
de minister van Justitie hoe dan ook zal 
aanspreken op de aanwezigheid van vol
doende- in kwantitatieve en kwalitatieve zin 
- voorzieningen voor het tenuitvoerleggen 
van zijn uitspraken. Na de totstandkoming 
van het departement van VVVC is het niet 
mogelijk gebleken de voorzieningen van 
jeugdhulpverlening op het terrein van de 
volksgezondheid te integreren met die op 
welzijnsterrein. U1teenlopende financierings
systemen en ongelijke eisen en tradities op 
beleidsinhoudelijk terrein staan hieraan in de 
weg. Om overeenkomstige redenen zal ook 
een overheveling van taken met betrekk'1ng 
tot de justitiele hulpverlening - hoewel in het 
regeerakkoord overeengekomen - niet tot 
beduidende vereenvoudigingen kunnen lei
den. Wei zullen fricties optreden daar, waar 
de minister van VVVC vanuit zijn positie min
der dan de minister van Justitie in staat zal 
zijn aan het specifiek justitiele aspect van de 
jeugdhulpverlening recht te doen. 
lntussen behoort de jeugdhulpverlem 19 wei 
in die zin een eenheid te vormen dut en in 
het belang van de betrokken jeugdigen en in 
het belang van een doelmatige besteding 
van middelen de planning van voorzieningen 
op dit geb1ed gecobrdineerd plaatsvindt. 
Gezien de positie van de minister van VVVC 
ligt het voor de hand hem daarbij de eerste 
verantwoordelijkheid toe te kennen. Deze 
verantwoordelijkheid kan worden geformali
seerd in de in voorbereiding zijnde Wet op 
de jeugdhulpverlening en wei in die zin dat 
daarbij de beleidsinhoudelijke en financiele 
verantwoordelijkheid van de minister van 
Justitie voor de justitiele voorzieningen ge
handhaafd blijft. Bij deze tak van hulpverle
ning aan minderjarigen zijn immers funda
mentele rechten in het geding, zowel van de 
betrokken minderjarige als van anderen. Het 
gaat om waarborgen ten aanzien van de 
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individuele persoon, die op internationaal ni
veau zijn geformuleerd (Verdrag van Rome). 
De controle daarop is aileen via justitiele 
organen mogelijk en verantwoord. 

Nu worden krachtens het regeerakkoord 
ru1m honderd particuliere inrichtingen voor 
de kinderbescherming aan de justitiele sfeer 
onttrokken. De kinderrechters en voogdij
lnstelllngen, die - wederom 1n toenemende 
mate- pupillen in deze inrichtingen plaatsen, 
verliezen daarmee de controle op het functi
oneren van deze tehuizen. Zullen ZiJ dan voor 
meer tenuitvoerleggingen in de strafrechtelij
ke sfeer kiezen? Het is niet te hopen, maar 
het ligt voor de hand. 
Bovendien wordt er in deze sector fiks be
zuinigd. De raden voor de kinderbescher
ming bijvoorbeeld hebben de afgelopen ja
ren op grond van de heroverwegingsopera
t'le hun zeker niet ruime budget al met 13% 
moeten terugbrengen. Buiten de jaarlijkse 
kortingen (efficiencykorting 1 %, bureaucra
tiekorting 2%) moet er voor 1987 nog eens 
12 miljoen uit de jeugdbeschermingssector 
komen. Door deze maatregelen kornt de 
begeleiding van een groep, die niet aileen in 
financiele zin tot de 'echte minima' behoort, 
danig in de knel. Daarbij is van belang, dat 
m1slukte correcties op jeugdige leeftijd tot 
later crimineel gedrag aanleiding zullen ge
ven. Een belasting van justit1e en gevange
niswezen in de toekomst! 
Maar natuurlijk: bezuinigen moet. De politici 
moeten prioriteiten stellen om de pijn te ver
delen. De jongeren, die al weinig of geen 
perspectief hebben door gebrek aan oplei
ding, acceptatie, werk en het ontbreken van 
een thuisfront vormen echter geen interes
sante achterban. En assertief zijn ze slechts 
in de scene, die buiten het Binnenhof ligt. De 
jongere, die -- helaas - tot deze groep be
hoort, bl1jkt werkelijk het kind van de reke
ning. 
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Het Kairos-Document 

door dr. A. Kruyswijk 

Van christenen mag solidariteit verwacht worden met het 
lijden van de zwarten in Zuid-Afrika. Kruyswljk vraagt het 
CDA zich nag serieuzer met Zuid-Afrika bezig te houden 
dan andere partijen. Tot deze conclusie komt hij in een 
bespreking van het Kairos-document van de Wereldraad 
vanKerken. 

Dr. A Kruyswijk /1926) is secretaris 
Oecumene Bu1tenland van de Geretor
meerde Kerken: hiJ IS voorzitter van het 
Nederlands BiJbelgenootschap en lid 
van de CDA-werkgroep Zuid-Afnka 

'In juni 1985 verhevigde de crisis in hetland. 
Steeds meer mensen werden gedood, ver
minkt en opgesloten . De ene zwarte woon
wijk na de andere kwam in opstand tegen 
het apa•theidsregime. Met voortdurend ge
vaar voor eigen Ieven weigerden mensen 
nog Ianger onderdrukt te worden of samen 
te werken met de onderdrukker. Het Ieger 
trok de zwarte woonwijken in om met het 
geweer in de aanslag de orde te herstellen. 
Het was in deze periode dat een aantal 
theologen die bezorgd waren over deze situ
atie de behoefte voelde zich te bezinnen op 
wat het antwoord moest zijn van de kerk en 
van aile christenen in Zuid-Afrika.' 11 

Zo groeide het Kairos-Document, tot het op 
13 september werd vrijgegeven voor publi
katie, onder de veelzeggende titel: Challenge 
to the Church. Ondertekend door 152 theo
logen uit liefst 16 kerkgenootschappen 
brengt het een geladen getuigenis van wat 
er door velen op het grondvlak van die ker
ken ervaren, doorleefd en doorgegeven 
wordt, van diepgaand wantrouwen jegens 
de blanke kerken, maar ook vastberaden 
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hoop vanuit het evangelie. 
Het existentieel karakter van dit document, 
de tastbare spanning achter de bewoordin
gen brengt mee dat men wei erg voorzichtig 
mag zijn met het leveren van commentaar. 
Toen de hervormde synode in maart van dit 
jaar het KD op haar agenda had geplaatst 
ontlokte dit aan de mede-ondertekenaar 
drs. Shun Govender ongezouten krit1ek: 
Waar haalde men het recht vandaan, dit stuk 
zwarte theolog1e, diep uit de ziel van de 
makers voortgekomen, op de Nederlandse 
korrel te nemen? 

1) Challenge to the Church. A Theological Comment on 
the Political Cns1s 1n South Africa Onder dezelfde titei 
voor het bu1tenland uitgegeven door de Wereldraad van 
Kerken, met conmentaren: Geneve 1985. Onder de litel 
'Het uur van de waarheid' werd een Nederiandse verta· 
ling opgenomen in het ti)dschnft Wereld en Lendmg. 
1986/1. 111 een verslag van een consultatie over Zuid
Afrika van de Raad van Kerken in Nederland (WZ) 
Eveneens met de titel Het uur van de waarheid ver
scheen een Nederlandse Uitgave biJ Ten Have. Baarn 
(1986), met een inleiding van David de Beer en com
rnentaren van Herman Wiersinga en Theo W1tvliet /UW) 
Citaten uit het KD worden in dit art1kel als regel ontleend 
aan UW. 
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Hoe gespierd de taal ook zijn moge, juist 
door zijn achtergrond en zijn spanning is het 
stuk zo teer en zo kwetsbaar, dat de auteurs 
wei allergisch moeten zijn voor al wat de 
intentie of ook de zeggenskracht zou kun
nen beschadigen. Het KD laat zich nu een
maal slechts zonder vrijblijvendheid en in 
grote betrokkenheid lezen. Maar als men dat 
doet en wei met verschuldigde eerbied mag 
men wellicht ook wei een paar kanttekenin
gen plaatsen. 

Samenvatting 
1. "Jezus weende over Jerusalem ... en de 
ophanden zijnde slachting van het volk, 'om
dat gij de tijd (kairos) niet hebt opgemerkt, 
dat God naar u omzag' (Lucas 19:44)." De 
huidige crisissituatie valt hiermee te vergelij
ken. Thans geldt voor Zuid-Afrika de kairos, 
het uur der waarheid, waarop de kerk op het 
punt staat "ontmaskerd te worden en dan 
zal er geen alibi meer zijn". De kerk is name
lijk verdeeld: een blanke en een zwarte kerk 
en het zijn de modellen van theologiseren 
waardoor deze verdeeldheid krachtdadig in 
stand wordt gehouden. Om het theologisch 
belang van de noodsituatie in het Iicht te 
stellen dienen de theologieen van de kerken 
geanalyseerd te worden. Daartoe wordt on
derscheiden tussen drie typen: de theologie 
van de staat, de theologie van de kerk, en 
tenslotte de profetische theologie. 
2. De drie blanke 'Boerenkerken' komen 
n1et of nauwelijks ter sprake. De reden is 
duidelijk: voor de apartheidsdoctrine van de 
staat dragen zij in hoge mate verantwoorde
lijkheid en met theologische wapens, aan 
deze kerken ontleend, wordt de onderdruk
king in stand gehouden. "De 'theologie van 
de staat' is de theologische rechtvaardiging 
van de status quo van racisme, kapitalisme 
en totalitarisme." In vier voorbeelden volgt 
een karakterisering. 
2.1 . Aan Romeinen 13:1-7, aid us het docu
ment, wordt een absolute 'goddelijke' 
staatsmacht ontieend. Daartoe wordt echter 
de tekst geheel uit zijn verband gerukt. Ner
gens in de bijbel wordt aan de overheid een 
recht tot onderdrukking toegekend en waar 
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zij in plaats van 'dienaresse Gods' te zijn in 
dienst van de satan is getreden, is het lezen 
van Openbaring 13 meer relevant. 
2.2. Gebruikmaking van het begnp 'orde en 
gezag' ter handhaving van de status quo 
volgt als tweede voorbeeld. Hoe onderdruk
kend het regime ook moge zijn, "wie orde en 
gezag wil veranderen krijgt het etiket wette
loos en oproerig opgeplakt. Met andere 
woorden, men wil dat zij zich zondig gaan 
voelen". Door een beroep te doen op het 
geweten der burgers en door bij degene die 
opkomt voor het recht een gevoel van god
deloosheid aan te praten eist de staat een 
gezag voor zich op dat slechts toekomt aan 
God. 
2.3. Door aile verzet tegen de rassenschei
ding als communisme te brandmerken heeft 
de theologie van de staat zich een eigen 
pendant van de hel verschaft. De staat heeft 
een eigen ketterse theologie volgens welke 
miljoenen christenen in Zu1d-Afrika be
schouwd moeten worden als 'athelsten'. 
2.4. Het scherpst is echter het vierde voor
beeld: het gebruik van de naam van God in 
de grondwet. "Deze god is een afgod. Hij is 
even boosaardig, sinister en verdorven als 
de afgoden waar de profeten van Israel mee 
te kampen hadden". "Het is de duivel ver
momd als de almachtige God - de anti
christ." 
3. Bij 'theologie van de kerk' wordt gedoeld 
op de Engelstalige kerken- beoordeeld naar 
hun officiele uitspraken. Op een behoedza
me manier staan deze kerken kritisch tegen
over apartheid. Hun visie wordt echter ge
dragen door "stereotype begrippen afkom
stig uit de christelijke traditie die klakkeloos 
worden toegepast op onze situat1e in plaats 
van bezig te zijn met een gedegen analyse 
van de tekenen des tijds". Als voorbeelden 
verschijnen verzoening (of vrede), gerechtig
heid en geweldloosheid. 
3.1. Men predikt de noodzaak tot verzoe
ning tussen blank en zwart. Maar elk plei
dooi voor verzoening v66rdat het heersende 
onrecht is uitgebannen speelt de onderdruk
ker in de kaart: de onderdrukten zouden 
"zich in hun lot dienen te schikken en zich 
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neer te leggen bij de ontoelaatbare misda
den die ons worden aangedaan". Geen ver
zoening zonder gerechtigheid. Op onver
zoenlijkheid aan zwarte zijde wijst dit aller
minst: "Er is niets dat we liever zouden wiilen 
dan werkelijke verzoening en echte vrede -
de vrede die God wil en niet de vrede die de 
we reid wil (Joh. 14:27)". De valse vrede die 
de wereld biedt zal weerstaan moeten wor
den en verdeeldheid gezaaid, met beroep op 
Lucas 12 51: "Meent gij dat lk gekomen ben 
om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg lk 
u, veeleer verdeeldheid". 
3.2. Bij de v1sie op verzoening in de Engels
talige kerken behoort een zicht op gerechtig
heid dat eveneens moet worden afgewezen. 
Hun verklaringen wijzen in de richting van 
gerechtigheid door hervormingen, dus door 
de onderdrukker als concessie verleend. 
Werkelijke gerechtigheid zal echter aileen 
van onderop kunnen komen, door vervan
ging van de goddeloze structuren. 
3.3. Zoals te verwachten komt dan de 
vraag naar het geweld aan de orde, in dat 
land dat aan aile kanten door geweld wordt 
geteisterd. Ook het politiegeweld wordt door 
de kerken veroordeeld. Maar "is het redelijk 
om zowel de fysieke kracht die een ver
krachter gebru1kt, als de fysieke kracht waar
mee een vrouw zich tegen de verkrachter 
probeert te verzetten, te bestempelen als 
'geweld'?". In de b1jbel, zo wordt betoogd, 
wordt het woord nergens gebruikt om verzet 
tegen agressie aan te duiden; het wordt 
gereserveerd voor de handelingen van de 
goddeloze verdrukker. Zonder het tegenge
weld in aile gevallen goed te praten komt het 
KD op tegen de eis van geweldloosheid 
zoals die door de kerken wordt gepredikt. 
Als allerlaatste middel kan tegengeweld on
vermljdelijk zijn. Wie dat ontkent kan de 
vraag verwachten aan wiens zijde hij dan 
eigenlijk staat.. .. 
3.4. Het kernprobleem echter vormt het 
ontbreken binnen de kerk van een behoorlij
ke maatschappij-analyse. De oorzaak van 
dit tekort kan slechts liggen in het geloofsty
pe en de spiritualiteit, die het kerkelijk Ieven 
eeuwenlang domineerden: een personalis-
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tisch en verticalistisch geloof, dat het ingrij
pen in wereldlijke wanverhoudingen overliet 
aan de voorzienigheid vall God. 
4.1 . Voor de profetische theologie daaren
tegen is fundamenteel de maatschappij
analyse, of wat Jezus zou noemen 'de kairos 
onderkennen' of 'het onderscheiden van de 
tekenen der tijden'. Met een omschrijving 
van het conflict als 'rassenstrijd' komt men 
dan niet uit: Wei is een raciaal element aan
wezig, maar waar het in wezen om gaat is de 
onderdrukking van de machtelozen door de 
machthebbers. 
4.2. In die situatie spreekt de bijbel duidelij
ke taal. Onderdrukking wordt daar beschre
ven als "de ervaring van neergeslagen te 
worden, vernederd, gekrenkt, uitgebuit ..... 
De onderdrukkers worden beschreven als 
wreed, meedogenloos, arrogant, hebzuchtig, 
gewelddadig, tiranniek en als de vijand". 
Maar God is de grote Bevrijder, die niet 
Mazes met de farao verzoent maar het on
recht uit de weg ruimt (Ex. 3). Psalm 103:6 
vermeldt hoe God de zijde kiest van de 
verdrukten - zoals ook Jezus zich identifi
ceerde met de zaak der armen. 
4.3. Uitvoerig wordt dan geschreven over 
tirannie, met een citaat van B. Haring: Tiran
niek is "een regime dat openlijk de vijand van 
het volk is en dat het algemeen belang 
voortdurend schendt op de meest grove 
wijze". Daarmee is het tevens vijand van God 
geworden. Volgens de christelijke traditie 
verspeelt zulk een regime - dat principieel 
de belangen van het volk (people) vertrapt -
zijn morele legitimiteit. "Het kan de feitelijke 
regering zijn en zelfs door andere regeringen 
erkend en daarom de wettige regering zijn. 
Maar als het een tiranniek regime is, is het uit 
moreel en theologisch oogpunt onwettig. Op 
de Zuidafrikaanse regering is zulks van toe
passing: 'Een schrikbewind'." 
4.4. Het christelijk getuigenis blijft in dit alles 
bepalend. Profetische theologie betekent 
verkondiging van hoop. Eschatologische 
hoop. De weg erheen zal zwaar zijn. "Maar 
God is met ons. We kunnen aileen leren 
instrumenten van zijn vreden te worden, zelfs 
tot in de dood. Als we mogen hopen deel te 
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hebben aan z1jn opstanding, moeten we de
len in het kruis van Christus." 
5. Een uitdaging tot actie vormt het sluit
stuk. Omdat God aan de zijde der verdruk
ten staat is dee/name aan de strijd geboden. 
De hele kerk wordt uitgedaagd tot participa
tie: Het gaat immers om Gods vrede over 
Zuid-Afrika. Daarom zal men moeten be
klemtonen dat de kerk niet kan collaboreren 
met tirannie: "Zij kan en mag niets doen wat 
legitimenng lijkt te geven aan een onwettig 
regime". Burgerlijke ongehoorzaamheid zal 
soms voor de kerken noodzakelijk zijn - om 
daarmee gehoorzaam te zijn aan God. Ex
cessen zullen beteugeld moeten worden, 
maar "er moet geen misverstand bestaan 
over de morele plicht van aile onderdrukten 
zich te verzetten tegen onderdrukking en te 
strijden voor bevrijding en gerechtigheid". 

Lijden 
Bij het leveren van enig commentaar kan het 
niet de bedoeling zijn, het 'model' der bevrij
dingstheologie als zodanig te bespreken. In 
het geding is het lijden van zwart Zuid-Afrika 
en de wijze waarop het in het KD indrukwek
kend tot uiting komt. De weergave van het 
document moest vrij breed zijn, om verzake
lijking te voorkomen en de verwachting te 
kunnen u1ten, dat voor een aantal onderteke
naars de geest en de strekking van het stuk 
belangrijker was dan instemming op aile on
derdelen. 

Rassenstrijd of klassenstrijd? 
AI geruime tijd heeft men het zwarte zelfbe
wustzijn zien groeien in Zuid-Afrika. Enige 
Jaren geleden vooral met de waardevolle 
slogan: Black is beautiful! Met steeds meer 
kracht brak het beset door, dat zwarten in 
Zuid-Afrika allesbehalve Untermenschen zijn, 
maar zich geheel kunnen meten met de 
blanken. Maar onderhand werd ook steeds 
meer nadruk gelegd op dat andere element 
van levensbelang: de armoede, de onder
drukking, het onrecht. Het KD sluit aan bij 
een inmiddels wijd verbreide opvatting: niet 
de rassenstrijd zozeer dient ons bezig te 
houden, veeleer gaat het om de maatschap-
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pelijke onderdrukking. 
Ons in Nederland kan dat wat 1n verlegen
heid brengen. Niet dat wij geen oog probe
ren te hebben voor geweld en onderdruk
king in de buitenwereld. lntegendeel. Maar 
onze intensieve belangstelling voor Chili, Ar
gentinie of de Filippijnen is toch iets anders 
gekleurd dan die voor Zuid-Afrika en dat niet 
aileen om onze stamverwantschap met de 
blanken. Wij leerden (moeizaam) het rac1sme 
onderkennen en raakten ingesteld op het 

' Aile onderdrukten hebben 
de morele plicht te strijden 
voor bevrijding. ' 

leveren van een bijdrage in de bestrijding 
daarvan, zo al niet vanuit de bijbel dan vanuit 
algemeen aanvaarde opvattingen van men
senrechten. 

Emancipatie 
De genoemde verschuiving zou echter al
thans gedeeltelijk een nieuw element van 
emancipatie kunnen zijn: een niet Ianger 
aanvaarden van het uitgangspunt der blan
ken, die de verscheidenheid der rassen be
klemtoonden als door God gewild. 21 Een 
opvatting, die steeds doorwerkte o.a. in het 
claimen van het blanke eigendomsrecht op 
(het merendeel van) het nationale grondge
bied. Zuid-Afrika had een levend voorbeeld 
kunnen zijn van een multiraciale gemeen
schap van broeders en zusters in Jezus 
Christus, "dwelling together in unity" 31 Deze 

2) Z1e Ras. Volk en Nat1e (standpuntbepallng Nederdu1tse 
Gereforrneerde Kerk). 197 4 

3) vgl John S. Pobee. Challenge. p. 38 
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uitdaging van het evangelie heeft het niet 
aangekund en JUist daardoor heett men ve
len gedreven in de richting van een bevrij
dingstheologie met een eigen formulering 
van de bestaande problemen. 
Werkt deze emancipatie tevens door in het 
consequent spreken van 'het volk' (the 
people) van Zuid-Afrika? Van blanke ZiJde is 
gesteld, "dat 'ras' een meer biologisch, 'volk' 
een cultureel en 'natie' een politiek begrip 
is'' 41 Door van dit spraakgebruik afstand te 
nemen schept het KO niet aileen ruimte om 
over tirannie resp. de legitimiteit van de over
heid te schnjven, maar worden bovendien 
ailerlei zwarte onderscheidenheden (Zoe
loes, Xhosa's etc.) overbrugd en zelfs wordt 
een opening gemaakt naar een uite1ndelijk 
multiraciaal 'volk' van Zuid-Afrika. 

Theologie van de staat 
Aan een theologische bestrijding van het 
racisme heett het KO in dit stadium geen 
behoefte meer, zoals men trouwens elke 
poging tot rechtstreekse discussie met de 
NGKerk als kennel1jk uitzichtsloos achter 
z1ch heeft gelaten. 
.Het document moge zich aandlenen als 
'Challenge to the Church', de relevante 
denkpatronen van de NGKerk v1nden hun 
sp1ts zozeer in het beleid van de staat, dat 
van 'staatstheologie' gesproken kan wor
den. Theologie of ideologie? Het een is van 
het ander nauweliJkS te scheiden. Blijkens de 
grondwet pretendeert men een chnstelijke 
staat te zijn, welke pretentie bevestigd wordt 
door o.a. het beroep op Rome1nen 13. Het 
KO komt ook tegen dit laatste trouwens 
terecht in verweer en niet ten onrechte ver
Wijst de Ghanees Pobee naar de romeinse 
context van die passage: "In Roman art the 
goddess Roma, the personification of the 
state, is depicted as a blind woman holding 
Hle sword in hand. That picture dep1cts the 
role of the state as the executor of JUStice 
which makes room for nothing like class, 
race, sex, etc.". In Zuid-Afrika, zo gaat hij 
verder, "the government cannot cla1m to be 
an agent of God for justice when it unasha
medly marginalizes some and in the process 
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becomes the agent of injustice. It thus beco
mes a band of robbers, as St. Augustine 
would put it". 51 

ldeologie en theologie lopen echter geheel 
door elkaar in het bestempelen van aile ver
zet als 'communisme' en dus 'atheisme'. 
Terecht schrijft Hoedemaker, dat "the State 
thinks apocalyptically: the State sees itself as 
fighting the devil and the anti-Christ of com
munism and views the whole of South Afri
can society in this basically dualistic way". 61 

Bij de apocalyptische voorstellingen en uitla
tingen van het KO zelf kan men vraagtekens 
plaatsen, zoals nog zal blijken. Maar is het 
verwonderlijk, dat waar het onderdrukkend 
geweld zo zwaar en zo ideologisch-meedo
genloos aan den lijve ervaren wordt, men tot 
het gebruik van een dergelijk schema wordt 
uitgedaagd? 
Achter de kille repressie en het vermeend 
christelijk taalgebruik van staatswege proett 
men de vastbeslotenheid tot het handhaven 
van de status quo en het behoud van de 
macht in blanke handen. In de radicale taal 
van het document hoort men de schreeuw 
om (eindelijk) gehoord te worden, de 'Cry 
Rage' 7

1 zo men wil, die zijn doel niet mag 
missen maar vriend en vijand bezweert om 
de 'tekenen der tijden' te verstaan. 
Vriend en vijand. Over en weer heeft z1ch een 
vijandsdenken ontwikkeld. Over en weer be
schouwt men elkaar als vijanden van God, 
hetzij als 'communistische athe'lsten' dan 
wei als 'dienaren van de duivel'. Het zoeken 
van uiterste consequenties, pour besoin de 
Ia cause, staat aan nuanceringen in de weg. 
Wiersinga deelt mee, dat het bij 'theologie 
van de staat' niet gaat om theologische 
inzichten van regeringsleiders, ambtenaren 
e.d. 81, maar het document zelf vermeldt hoe 
"geestelijken Gods naam gebruiken bij het 
bemoedigen van het Zuidafrikaanse Ieger, 
politiepastores om politieagenten te onder
steunen en ministers gebruiken Gods naam 

4) Ras. Volk en Natie. p. 8. 
5) Pobee, Ibidem. p. 40v. 
6) Bert Hoedemaker, Challenge, p. 54 
7) Matthews en Thomas. 1972 
8) UW, p. 65. 
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1n hun propagandaspeeches" (2.4). Slechts 
met de dramatische toestanden van het 
"traangas, de rubberkogels en zwepen, ge
vangeniscellen en doodstraffen" voor ogen 
kan men verstaan, dat althans in deze con
text niet wordt gesproken van noodlottige 
verblinding binnen een en hetzelfde Gods
geloof, maar van dienst aan "de duivel ver
momd als de almachtige God - de anti
chnst". 
De tegenwerping, dat bestrijding slechts zin 
heeft zolang de tegenstander z1ch kan her
kennen in het geschetste beeld, gaat in dit 
verband niet meer op. Overdiep legt het 
verschil uit tussen vijand en tegenstander: 
"lk kan een tegenstander respecteren; een 
vijand kan 1k, wil ik niet respecteren, omdat ik 
hem in mijn den ken en voelen niet toelaat". 01 

Pas als het recht zal zijn gevestigd en de 
apartheid overwonnen, aldus het KD, zal ver
zoenlng mogelijk zijn waarin men elkaar voi
Uit kan respecteren. 

Partijganger der armen 
Midden in de verdrukking echter zoekt en 
vindt men zijn steun in de bijbel. God staat 
aan de zijde der onderdrukten - Hij is partij
dig. Jezus werd gezonden om aan armen 
het evangelie te brengen, aan gevangenen 
loslating te verkondigen en verbrokenen 
heen te zenden in vrijheid, Lukas 4:18v. 
Psalm 103:6 betuigt: 'de Heer doet gerech
tigheid en recht aan aile verdrukten' (4.2). 
Men heeft op zulk een schriftberoep captie 
gemaakt. Heeft Jezus niet een boodschap 
voor de zondaars, riJke zo goed als arme? 
Armen z1jn toch niet per definitie goed en 
moet daarom niet ook het perspect1ef van 
'de' armen onder de kritiek van het evangelie 
staan? 101 Op zichzelf zou daartegen weinig 
zijn 1n te brengen, en het gevaar dat 'de 
armen' van binnenuit bedreigt staat ook de 
opstellers van het KD maar al te goed voor 
ogen (5.6). Psalm 103 ziet echter onmisken
baar op het aan zijn recht he/pen van de 
verdrukte. Daarom mag gesteld worden, dat 
God afwijst het bevoordelen van de sterkere 
partij en een voorkeur heeft voor de onder
liggende partij. 111 
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Schriftgebruik 
Tach Ievert het bijbelgebruik van het KD 
enige vragen op. Zo wordt in het kader van 
de profetische theologie bijv. Exodus 3:7-9 
geciteerd: Gods reactie op de onderdruk
king van Israel in Egypte. Tesamen met de 
reeds genoemde teksten wekt dit citaat op 
deze plaats de indruk, medebepalend te zijn 
voor de oproep tot actie die van het docu
ment uitgaat. "Precies als in andere soorten 
van bevrijdingstheologie staat de opstellers 
van het Kairos-document het beeld van op
stand en uittocht voor ogen. Daarmee slui
ten zij zich bewust aan bij een wereldwijde 
manier van theologiseren, waarbij de bezin
ning op de bevrijdingsactie volgt en deze 
rechtvaardigt en stimuleert." 121 Het is echter 
de vraag of de goede zaak die men voor
staat daarmee inderdaad wordt gediend. 
Lijkt deze methode van Schriftgebruik niet 
sterk op die der 'staatstheologie', die zich 
nog niet zo lang geleden voor blanke bezits
aanspraken placht te beroepen op lsraels 
inbezitneming van het Beloofde Land? Aan 
dr. Beyers Naude wordt de verontschuldi
ging ontleend "dat de zwarte kerk en haar 
sympathisanten zich in het aangezicht van 
deze crisis op Ieven en dood genoodzaakt 
zien om ondubbelzinnig uit te spreken wat 
hun diepste geloofsovertuiging is". 131 lk 
denk dat men daarvoor begrip en sympathie 
moet opbrengen. Toch kan men moeilijk om 
de vraag heen, of bij gebruik van deze me
thode van bijbeluitleg anderen - onder ver
wijzing naar het feit dat in de bijbel nergens 
tot opstand wordt opgeroepen - niet zou
den kunnen verwijzen bijv. naar Paulus' ver
maan tot de slaven (Kol. 3:22w). 

Tirannie 
Oat God de zijde der verdrukten kiest staat 
vast. Legitimatie van verzet echter vraagt om 
een andere benadering. Sterker staat het 

9) WJ. Overdiep. Rondom het Woord, winter 1985, p. 20. 
10) vgl. Th.B.F.M. Brinkel, Christen Oemocratlsche Verken-

ningen, 2/86, pag. 82 
11) vgl. Wiers1nga. a.w. p. 7 4 
12) Ibidem, p. 75. 
13) bij Wiersinga, Ibidem, p. 73v 
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document dan ook door de "Tirannie in de 
christelijke traditie" ter sprake te brengen 
(4.3). Zorgvuldig wordt het begrip omschre
ven en afgegrensd tegen onrechtvaardige 
beleids- of uitvoeringsbeslissingen, die door 
elke overheid genomen kunnen worden: 
slechts een regering die principieel vijandig 
staat tegenover het algemeen belang - het 
belang van heel het volk- moet als tiranniek 
worden aangemerkt. 
Het is duidelijk dat men zich hier buiten het 
terrein van de theologie begeeft, en terecht. 
Men maakt gebruik van de traditionele La
tijnse definitie voor een tiran: hostis boni 
communis en plaatst de zaak in een alge
meen kader. Als dan ook gesteld wordt: Een 
tiranniek regime heeft geen morele legitimi
teit, dan zou het wellicht goed zijn daar aan 
toe te voegen: " ... en is in strijd met funda
mentele rechtsbeginselen". De legitimiteit 
van de overheid moet niet aileen in morele 
doch ook terdege in juridische categorieen 
beoordeeld worden, ook al ware het slechts 
om de legitimiteit van de opstand der onder
drukten beter uit de verf te doen komen. 
Binnen de christelijke traditie valt te herinne
ren aan de Monarchomachen 141

, of te on
zent aan de opstand tegen Filips II. 
Oat door de Zuidafrikaanse regering in het 
apartheidsbeleid en de uitvoering daarvan 
primaire beginselen van de rechtsstaat in 
hoge mate geschonden worden zal niemand 
het KD kunnen ontstrijden. Bijgevolg kan die 
regering van rechtswege op de onderwer
ping van haar slachtoffers geen enkele aan
spraak maken en heeft zij tegenover het 
verzet der onderdrukten moreel noch juri
disch een been om op te staan. Omgekeerd 
zal n'1emand aan de zwarten het recht kun
nen ontzeggen zich de regels van het (blan
ke) Nederlandse volkslied eigen te maken: 
'dat ik toch vroom mag blijven, /uw dienaar 
te aller stond,/ de tirannie verdrijven/ die mij 
mijn hart doorwondt'. 

Recht en plicht 
Nu moge 'vroom' in dit verband 'dapper' 
betekenen, het is duidelijk dat het verzet 
tegen de tirannie onder Filips II als een uit-
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vloeisel van de dienst aan God werd ervaren; 
niet slechts als een recht der onderdrukten, 
doch als een plicht. Als de tirannie onduld
baar is geworden en tengevolge daarvan het 
levensgeluk van velen wordt verwoest en 
hun bestaan wordt ontwricht, leidt het recht 
van opstand tot een algemene plicht en het 
valt niet moeilijk in te zien waarom voor de 
opstellers van het document die situatie on
miskenbaar is aangebroken. Tot de gehele 
kerk in Zuid-Afrika - blank en zwart - gaat 
de oproep uit zich tegen het onrecht te weer 
te stellen. Tot de zwarten: "Er moet geen 
misverstand bestaan over Lie morele plicht 
van aile onderdrukten zich te verzetten tegen 
onderdrukking en te strijden voor bevrijding 
en gerechtigheid" (5.6). Maar ook tot de 
vertegenwoordigers van de 'kerktheologie'. 
In het prediken van verzoening dienen zij te 
verstaan dat met God noch mensen verzoe
ning mogelijk is zonder gerechtigheid en 
niemand die de verzoening predikt zal zich 
derhalve kunnen onttrekken aan de strijd 
voor gerechtigheid. De blanke gelov1gen zijn 
bovendien bepaald niet de eerst-aangewe
zenen om geweldloosheid te prediken en op 
te roepen tot het afzien van gewapend ver
zet. Niet aileen profiteren zij van de status 
quo, hetgeen hen bijzonder snel ongeloof
waardig maakt. Maar vooral geeft zulk een 
prediking blijk van een gebrek aan maat
schappij-analyse, aldus het KD. Wie de op
stand van onderdrukten heeft leren verstaan 
zal inzien, dat het enige middel tegen gewa
pend verzet gelegen ki'm en mag zijn in het 
wegnemen van de oorzaak: het onrecht in al 
zijn bitterheid. Het is de plicht van de kerk 
zich daarvoor in te zetten - wie zou dat 
durven bestrijden? 

Kairos 
Men heeft het KD een 'blauwdruk voor revo
lutie' genoemd. 151 Voor bepaalde politici in 
Zuid-Afrika is dat wei Iicht een adequate aan
duiding, maar het is duidelijk dat zij met 
name tekort schiet waar het gaat om de 

14) vgl. Religion in Geschichte und Gegenwart, IV3 , Kol 
1091v. 

15) Brochure Stichting Comite Overleg Zuid-Afrika. 
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dieptedimensie van het document: de 
'kairoservaring' van de opstellers. 161 

Kairoservaring betekent dat men in een con 
crete crisissituatie de aanwezigheid be
speurt van God (1 ). Waar het dan om gaat, 
aldus WiMet, is of er in de verkondiging van 
de kairos werkelijk sprake is van dat oordeel 
en die belofte, die besloten liggen in de 
bijbelse notie Koninkrijk Gods. De kairos is 
alzo een erop-of-eronder van Godswege, 

' De kairos is een erop-of
eronder van Godswege. ' 

een uur der waarheid, en coram Deo heeft 
men een beslissende keuze te maken. Van 
deze keuze is dan weer afhankelijk, of men 
zich door het evangelie van het Koninknjk 
gedragen mag weten en uit de eschatologi
sche verwachtingen van dat Koninkrijk hoop 
kan putten reeds voor vandaag. "The blacks 
in South Africa know that though God's 
ultimate kingdom be in the future, yet even 
now it breaks through like a ray of light upon 
the darkness of their oppressed condition", 
schrijft Sol Jacob. 171 

Kairos en openbaring 
De overweld1gende ervaringen in het hu1dige 
Zuid-Afrika, "het geroep dat opstijgt tot Jah
we" temidden van wreed politiegeweld in 
townships en gevangenissen, zullen niet 
vreemd zijn aan de messiaanse context 
waarin een en ander wordt gesteld. Waar (in 
het begin) Lukas 19:44 wordt geciteerd zou 
men de vraag kunnen wagen of het verstan
dig is voor het verstaan van de eigen kairos-
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hoe exis'"'' l;eel ook beleefd -- te verwijzen 
naar die volstrekt un1eke kairos van het ver
schijnen van de Messias in de wereld. 
Maar een andere vraag is zeker even be
langrijk. Witvliet wijst op het gevaar, verbon
den aan "het feit dat een historische cnsis 
wordt gel'nterpreteerd als een geloofscnsis, 
waarin ware profetie staat tegenover afgo
dendienst. Het gevaar IS hierbij, dat een 
menselijk, al te menselijk oordeel rel1gieus 
wordt gesanctioneerd, en dat polit1eke keuze 
en strategie met goddelijk gezag worden 
bekleed en zodoende worden onttrokken 
aan mogelijke kritiek. Het onvermijdelijk risi
co is, kortom, dat van de zelfrechtvaardl
ging". Hij geeft dan twee aanw1jz1ngen om 
aan dit gevaar te ontkomen: niet aileen is 
een gedegen maatschappij-analyse nood
zakelijk (hier lag het grote manco van de 
'theologie van de Kerk'), maar daarr .Jast 
dient men eraan vast te houden, dat de 
kairos de tijd is van Gods oordeel van Gods 
belofte - hetgeen mede geldt voor wie de 
kairos heeft uitgeroepen. Met Tillich verwijst 
Witvliet naar het kruis van Christus als het 
absolute criterium. 
lk meen dat Witvliets waarschuwingen be
langrijk en noodzakelijk zijn. Toch ben ik 
bang dat daarmee niet ondervangen is het 
bezwaar, dat het document aan de kairos, 
aan de crisis in het historisch gebeuren, een 
eigen openbaringskwaliteit heeft toegekend, 
waarbij uit de situatie zeit Gods opdracht 
kan worden afgelezen. 
Componenten van de kairos in Zuid-Afrika 
zijn, als ik goed zie, onderdrukking, de zwarte 
meerderheid, de weigenng om nog Ianger 
het juk te dragen, en de opkomende revolu
tie- tegen de achtergrond van het evangelie 
en Gods voorkeur voor de verdrukten. Maar 
waar nu het recht tot verzet tegen tirann1e 
gegeven is en de plicht tot deelname aan de 
strijd als onafwendbaar ervaren moet wor
den, daar klemt de vraag in hoeverre men de 
gewetens mag binden door de wljze van 

16) Een heldere besprek1ng van het begnp ka1ros vanuit de 
theologie van Tillich geeft Theo Witvliet. UW p. 81 w. 

17) Challenge. p. 46. 
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bestrijding aan allen dwingend op te leggen, 
eveneens a/s gebod van God. 
Ongetw1jfeld zijn er vele (ook zwarte) christe
nen in Zuid-Afrika, die zich tot dusver van de 
striJd tegen de apartheid afzijdlg hebben ge
houden. Hoewel wij in Nederland wei erg 
voorzichtig mogen zijn met ons oordeel 
daarover (wie zijn wijl), mogen wij toch ho
pen dat het KD en wat uit die hoek nog 
volgen zal voldoende wervende kracht zal 
blijken te bezitten om ook hen tot partic1patie 
te bewegen. 
Maar zijn er geen (zwarte) christenen die aan 
de strijd terdege trachten deel te nemen 
maar krachtens aanleg en geweten tegeno
ver het 'model' van Johannes de Doper 
(eerst gerechtigheid, dan verzoening) het 
houden op het 'model' van Zacheus (eerst 
vergeving, dan volgt de gerecht1gheid van
zeiD? lk vrees dat het KD gelijk heeft en dat 
het bewind zijn ideologische onverbeterlijk
heid tragisch-duidelijk heeft bewezen - maar 
bezit deze constatering openbaringskwa/1-
teit, zodat men van daar uit anderen niet 
slechts overreden doch ook overtuigen kan? 
En van de andere kant: is niet tegenover de 
stelling, dat co!laboratie met het regime uit 
den boze is, het ANC van opvatting dat 
coalitievorming tot de doeltreffende strijdwa
pens gerekend moet worden? Loopt men 
niet ondanks de goede waarschuwingen 
van Witvliet het risico, het gebod van de 
ka1ros al te zeer te zien als marsroute van 
Godswege? 

Koninkrijk Gods 
Oat de kerk elke collaborat1e met het regime 
dient at te wijzen, is geen polrtiek-strategisch 
statement, maar is geheel theologisch van 
aard. Voor de opstellers van het KD is h1er 
sprake van een uitvloeisel van de ernst van 
het evangelie; nader: vindt deze oproep haar 
plaats binnen het kader van het Koninkrijk en 
in de spanning van het 'laatste der dagen'. In 
dit kader en in deze spanning kunnen de 
dingen in het KD slechts in absolute termen 
worden gesteld: de kerk "kan en mag niets 
doen wat legrtimering lijkt te geven aan een 
onwettig regime" (5.5). AI wat zweemt naar 
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voortijdige verzoening - verzoening zonder 
gerechtigheid - staat in de weg aan de 
vrede waarnaar verlangend wordt uitgezien: 
"de vrede die God wil en niet de vrede die de 
wereld wil" (3.1 ). "Echte vrede en echte ver
zoening zijn niet aileen wenselijk; ze zijn ons 
beloofd en verzekerd" (4.4). 
Wij zullen dat - uiteraard - niet tegenspre
ken. Maar ervaart men de strijd in Zuid
Afrika, met al haar bittere aspecten, als ge
boorteweeen van het kornend Koninkrijk? 
Ziet men een lineaire relatie tussen politieke 
ornwenteling en Koninkrijk Gods? Sol Jacob 
cornrnentarieert: "The goal of Prophetic The
ology's eschatological hope, the promised 
city of God, is not ready made ahead of us 
and simply hidden for the time be1ng, that for 
which black people yearn in imagination. 
The eschatological city of God is coming into 
being and we move forward to it in hope, we 
build it up, as collaborators in and not s1mply 
interpreters of a future whose driving force IS 

God himself". 18
) 

Maar misschien is het goed het kwalitatief 
onderscheid in het oog te houden tussen 
enerzijds het rnenselijk - al te rnenselijk -
futurum dat wij volgens ons beste antwerp in 
voile verantwoordelijkheid rnoeten nastreven 
(en waarin God wellicht op zijn verborgen 
wijze inwerkt) maar dat ondanks aile rnoed 
en volharding wei tot rnislukking maar nirn
mer tot vlekkeloze resultaten leiden kan: en 
anderzijds de toe-komst van het Koninkrijk, 
waarover God de beschikking aan zich heeft 
gehouden (Hand. 1 :7) en dat werd toe
gezegd als gave van boven, als genadege
schenk van God en op Zijn tijd. 

Conclusie 
Aan de grate betekenis van het KD kunnen 
deze bedenkingen echter niet afdoen. Men 
behoeft bijv. geen marxistische vooronder
stellingen aan te hangen om solidair te ZrJn in 
het liJden, om de legitimiteit zo niet de alge
mene plicht tot verzet te onderkennen tegen 
tiranniek geweld, en om hartelijk bij te vallen 
wie - zoals onze eigen vaderen deden - in 

18) Ibidem, p. 48 
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en door deze strijd tekenen hopen op te 
richten van het Koninkrijk van God. 
De vraag blijft over, welke steun in die strijd 
verwacht mag worden van medechristenen 
in de wereld, in het bijzonder vanuit Neder
land. De slotzin van het document luidt: 
"Tenslotte willen wij al onze broeders en 
zusters in Christus over de hele wereld op
roepen ons zodanige steun te geven dat het 
dagelijks verlies van zo veel mensenlevens 
spoedig ten einde kan komen". 

KD en CDA 
De slotzin impliceert, dat men de kairoserva
ring serieus zal nemen en aile mogelijkheden 
tot steun realiseren zal, inclusief be'i'nvloe
ding van regeringen. 
Van het CDA valt daarbij te verwachten, dat 
het zich nag serieuzer met Zuid-Afrika zal 
bezighouden dan andere partijen, die 
(slechts) gemotiveerd worden door alge
meen humanitaire overwegingen. 
De planning is verwoord in 'Uitzicht' II, 2, 10-
11 , waarin goede dingen worden gezegd 
binnen het kader van het zgn. tweesporen
beleid. Kernzin is uiteraard: "Nederland blijft 
zich inzetten voor afschaffing van het apart
heids- en thuislandenbeleid in Zuid-Afrika, en 
voor constitutionele hervormingen die gelijk
berechtiging van aile bevolkingsgroepen ten 
doe; hebben'. Tach zou men de vraag kun
nen stellen, of mede tegen de achtergrond 
van de escalaties in Zuid-Afrika, zoals ver
woord in het KD, de betrokkenheid van Ne
derland bij de strijd voor bevrijding niet in 
nog wat scherpere beleidsvoornemens tot 
uitdrukking zou kunnen komen. Het treffen 
van economische sancties tegen Zuid-Afrika 
is terecht opgenomen onder de maatregelen 
die noodzakelijk zijn. Oat het Aktieprogram 
zich daarbij vastlegt op samenwerking met 
andere 'relevante' Ianden valt echter te be
treuren. Niet aileen is Nederland krachtens 
zijn verleden meer dan enig ander land bij 
Zuid-Afrika betrokken, hetgeen aan boycot
acties een duidelijk psychologisch effect ver
leent. Maar bovendien moet worden vastge
steld, dat "de Scandinavische Ianden Neder
land ver voorbij zijn gestreefd met hun geza-
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menlijk actieprogramma, dat in oktober jl. 
werd aangenomen, en met hun stappen als 
individuele staten. Ook Frankrijk, een EEG
partner, heeft harde eenzijdige maatregelen 
genomen". 191 

In het consultatieverslag van de Raad van 
Kerken, waaraan dit citaat werd ontleend, is 
een aantal aanbevelingen gedaan, die de 
voornemens van het COA-Aktieprogram te 
buiten gaan terwijl tach van Zuidafrikaanse 
zijde naar het nemen van zulke maatregelen 
als van essentieel belang wordt uitgezien. 
Economische isolering van Zuid-Afrika wordt 
noodzakelijk geacht. In het bijzonder wordt 
daarbij de aandacht gericht op een olieboy
cot, inclusief een verbod op het gebruik van 
Nederlandse schepen voor het vervoer van 
olie en olieprodukten, naast een verbod van 
nieuwe investeringen en bevordering van 
desinvestering. 
Voor de opstellers van het KD heeft de strijd 
voor gerechtigheid een totalitair karakter ge
kregen, zij het dat de weg van onbloedige 
middelen tot het uiterste toe de voorkeur 
verdient. Nederland heeft zich in de onder
steuning van dat streven bepaald niet onbe
tuigd gelaten. Maar de vraag blijft klemmen: 
rust op ons land niet de verantwoordelijk
heid, om een aantal plaatsen op te schuiven 
in het peloton? 

juni 1986 

1Sil WZ, p. 52. 
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Europa 

Het Europese noord/ 
zuid-probleem 

door dr. K.J. Hahn 

Harde werkelijkheid is de splitsing van Europa in een 
welvarend en in een sterk achtergebleven dee!. Dit schrijft 
dr. Hahn. Deze kloof zal in de komende jaren aileen maar 
grater worden. Het is een bijna drama tisch probleem, 
waar de EG zich niet aan kan onttrekken. 

Dr. K. J. Hahn (1912) was tot 1983 
plaatsvervangend secretaris-generaal 
van de Europese Unie van Christen
Democraten te Rome. 

Met de toetreding van Spanje en Portugal 
heeft binnen de Europese Gemeenschap de 
tegenstelling tussen noord en zuid een 
nieuwe en verscherpte actualiteit verkregen. 
Haar ernstig, ja zorgwekkend karakter werd 
in de afgelopen jaren rneestal onderschat of 
de discussie daarover verrneden. In werke
lijkheid gaat het hier orn een probleem dat 
de verdere, ook politieke integratie van Euro
pa niet aileen in moeilijkheden, ja in gevaar 
kan brengen, als er niet krachtiger inspannin
gen ondernornen worden, zowel door de 
bevoegde organen van de Gerneenschap 
zelf als door de regeringen van die lidstaten 
die over meer rniddelen beschikken dan de 
minder bedeelde staten en gebieden van de 
Gemeenschap. Het klinkt alarrnerend, het is 
het echter niet. De feiten spreken een zeer 
duidelijke taal: de noordelijke, sterk gein
dustrialiseerde Ianden van de Gerneenschap 
met uitzondering van lerland en gebieden 
zoals Noord-lerland, Wales en Schotland 
hebben een welvaartspeil bereikt dat aan
zienlijk hoger ligt dan dat van de hoofdzake
lijk agrarische Ianden en gebieden zoals 
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Griekenland, Zuid-ltalie, Spanje en vooral 
Portugal. Dit niet aileen: de verschillen tus
sen noord en zuid zijn in de laatste jaren juist 
door de voortschrijdende integratie grater 
geworden en zullen in de komende · jaren 
nog groeien. 
Als over een Europa van de 'deux vitesses' 
gesproken wordt, van de politieke eenwor
ding, wordt over het hoofd gezien dat de 
splitsing van Europa in een welvarend en 
een sterk achtergebleven deel een harde 
werkelijkheid vormt. Enkele jaren geleden 
hebben de Franse socialisten openlijk 
gesproken van de noodzaak dat de Zuideu
ropese sodalistische partijen intensiever 
rnoeten sarnenwerken teneinde vanuit het 
glacis van de arrnere, agrarische gebieden 
van Zuid-Europa een krachtiger progres
sieve politiek te ontwikkelen dan de meer 
gematigde socialistische partijen uit de rijke 
Ianden van Noord-Europa. Mitterrand heeft 
destijds, nog voor hij aan het hoofd van de 
staat stond, daarorn voor het eerst de Zuid
europese socialistische partijen bijeengeroe
pen om hun politiek in dit deel van Europa 
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nader te bepalen. Eenmaal Frans staats
hoofd, leek hem de samenwerking met de 
Bondsrepubliek van groter belang te zijn. 
lntussen is het echter een typerend feit dat in 
Griekenland, ltalie en Spanje een socialist 
aan het hoofd van de regering staat en in 
Portugal een socialist staatshoofd is. Het is 
dan bijna logisch dat het sociaal-economi
sche niveauverschil in de politieke werkelijk
heid tot uitdrukking komt. 
Terecht werd na de toetreding van Spanje 
en Portugal tot de Europese Gemeenschap 
gesteld dat het politieke gewicht van de EG 
zich nu meer naar het zuiden verplaatst 
heeft. Daarbij komt dat de Midde!landse Zee 
in haar geheel het centrum van zware 1nter
nat1onale spanningen, conflicten en oorlogs
handelingen werd die Europa rechtstreeks 
raken. De militaire en politieke aanwezigheid 
van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten 
zal Europa in de toekomst nog meer dwin
gen erover nate denken, welke invloed het in 
dit gebied kan uitoefenen. Tot nu toe is deze 
1nvloed uitermate beperkt. Dit is paradoxaal 
als men ziet met welke belangstelling de 
Ianden rond de Middellandse Zee die niet tot 
de Gemeenschap behoren, de ontwikkeling 
en zuidelijke uitbreiding van de Gemeen
schap volgen en hoe Marokko bij voorbeeld 
nog steeds hoopt een bijzondere status als 
geassocieerd lid van de Gemeenschap te 
verwerven. Het is dus uitermate belangrijk 
nate gaan, in welke situatie zich de Europe
se Gemeenschap juist ten aanzien van haar 
grater geworden zuidelijk deel bevindt. 
In een zeer waardevolle studie over dit gehe
le complex van de feitelijke situatie van de 
zuidelijke gebieden van de Europese Ge
meenschap met inachtneming ook van de 
randgeb1eden in lerland, Noord-lerland, Wa
les en Schotland zijn aile gegevens te vinden 
die voor een juiste beoordeling noodzakelijk 
zijn en die 1nderdaad tot de grootste be
zorgdheid aanleiding geven. 
Het christen-democratische lid van het Eu
ropese Parlement Hans-Gert Pottering van 
de CDU en de secretaris van de Commissie 
voor regionale politiek en ruimtelijke orde
ning van het Europese Parlement Frank 
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Wiehler hebben in een beknopte brochure 
'Die vergessenen Regionen' (met een voor
woord van oud-president van het Europese 
Parlement Emilio Colombo, Hannover 1983) 
niet aileen aangetoond hoe groot de kloof 
tussen noord en zuid vooral ook door de 
zuidelijke uitbreiding geworden IS, zij geven 
ook exacte cijfers aan waaru1t blijkt dat deze 
kloof hoogstwaarschijnlijk in de komende 
jaren aileen maar nog grater wordt. De split
Sing in Europa is er al volgens hun conclusie. 
In deze hoofdzakelijk agrarische Ianden van 
Zuid-Europa is het percentage van werken
den in de landbouw ook vandaag nog bui
tengewoon hoog. In de Gemeenschap ging 
het percentage van werkenden in de iand
bouw stelselmatig achteruit: in 1958, toen 9 
staten lid van de EG waren, bedroeg dlt 
percentage 18%, in 1980, bij 10 lidstaten 
nog maar 8%, vandaag is het al minder dan 
6%. In Griekenland en Portugal zijn het ech
ter 30%, een situat1e zoals in verschillende 
Europese Ianden v66r de tweede wereldoor
log. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
werkloosheid: in 1982 was de doorsnee
werkloosheid in de Europese Gemeenschap 
9,9%, in Zuid-ltalie tussen 16 en 26%, 1n 
Noord-lerland 1 9,4%, plaatselijk zowel in 
Zuid-ltalie als in Noord-lerland boven de 
40%. In het hoofdstuk met de titel 'Die Spal
tung Europas hat bereits begonnen' leest 
men dat in 1 970 een inwoner van Hamburg 
viermaal zo veel verdiende als een Siciliaan, 
acht jaar later was dit al 6 keer zo veel. In 
1970 verdienden de inwoners van Zuid-ltalie 
en lerland slechts 33% van hetgeen een 
inwoner van de Noordduitse steden ver
diende, in 1978 was het slechts 25% en 
begin van de negentiger jaren zullen de in
woners van lerland en Sicilie slechts 14% 
verdienen van hetgeen een EG-burger 1n 
Parijs, Brussel of Berlijn verdient. Neemt men 
in deze berekening ook nog Griekenland, 
Portugal en Spanje op, dan is volgens een 
schatting de verhouding tussen het inkomen 
in het noorden en in het zuiden in 1982 1 :18; 
en in 1992 zal het 1:20 ziJn. 
De auteurs van de studie komen dan ook tot 
de conclus1e dat 'een gemeenschap met 
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een dergel1jk verval in de ontwikkeling eco
nomisch nauwelijks nog te besturen is. De 
politieke en economische belangen van haar 
burgers moeten noodzakelijkerwijs tegen el
kaar botsen en in toenemende mate tegen 
elkaar gencht z1jn'. Gevolg: de discuss1e om 
wederinvoering van douane-bepalingen en 
om de beperking van de vrije handel binnen 
de Gemeenschap 'zal in de toekomst aan 
scherpte toenemen'. 
Er ligt dus een gevaarl1jke dynam1ek, een 
uitermate zorgwekkende beweging 1n de si
tuatie die volkomen in strijd is met de oor
spronkelijke doelstelling van de Gemeen
schap zoals die 1n artikel 2 van de Verdragen 
van Rome IS vastgelegd. Daar wordt uitdruk
kelijk gezegd dat het de taak van de Ge
meen3chap is, door de oprichting van een 
gemeenschappelijke markt en de geleidelijke 
aanpassing van de econom1sche politiek van 
de lid-staten 'een harmonische ontwikkeling 
van het econom1sche Ieven binnen de Ge
meenschap' te bevorderen. Het tegendeel is 
het geval. 

Er ZIJn natuurl1jk heel veel oorzaken voor 
deze gang van zaken aan te geven: aller
eerst leveren de Verdragen van Rome geen 
Jundische bases voor een gemeenschappe
lijke regionale pol1tiek. De auteurs vragen 
zich af, of de vaders van de Europese inte
gratle dit gewoon vergeten hebben. Op deze 
wijze ligt een groat deel van de verantwoor
delijkheid bij de nationale regeringen die in 
een dergelijke situatle vooral aan de eigen 
belangen en noden denken. De objectiviteit 
eist echter dat in de betrokken Ianden, vooral 
als ze sterk central1stisch gestructureerd zijn, 
de lokale organen, de sociale organisaties 
etc. niet voldoende 1ngeschakeld worden en 
daardoor ook een soort 'democratie-deficit' 
in de regionale politiek ontstaat. 
Terecht wiJzen Pottering en Wiehler erop dat 
deze problemen niet door de landbouw
politiek, maar door een omvattende regiona
le politiek opgelost moeten worden. Het Eu
ropese Garantie-Fonds voor de landbouw is 
daartoe niet geroepen en n1et in staat. En het 
Regionaal Fonds van de Gemeenschap is te 
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bescheiden opgezet. Oit Fonds moet in het 
Iicht van de globale ontwikkeling van de 
Gemeenschap worden herzien. Want het 
druist tegen de zin, de doelstelling en de wil 
van degenen in die de Europese integratie 
wensen, dat noord en zuid van Europa, de 
rijke, ge':'ndustrialiseerde gebieden en de 
randgebieden in het zuiden en het westen 
steeds meer uit elkaar groeien en de Ge
meenschap dreigen te verzwakken. Op de 
Politieke Unie aandringen en de kloof tussen 

' Het uiteengroeien van 
Noord en Zuid druist in 
tegen de wil tot 
integratie. ' 

de arme en de rijke Ianden in Europa Iaten 
groeien, is een politiek op dubbel spoor die 
Europa noodlottig kan worden. En gezien 
het hier vooral landbouwgebieden betreft, is 
een van de eersten die onder deze ontwik
keling te lijden hebben die Europese Com
missaris die dit departement beheert! 
Het zuiden van Europa- door Churchill in de 
laatste oorlog de 'zachte buik van Europa', 
dus het meest kwetsbare gedeelte ge
noemd,- verdient verhoogde aandacht ook 
in het kader van de verhoudingen met de 
overige oeverstaten van de Middellandse 
Zee die niet lid van de Gemeenschap zijn. 
Niet zonder redenen stelt de lsraelische re
gering nadrukkelijk vast dat Europa, in casu 
de Europese Gemeenschap praktisch geen 
invloed in dit deel van de wereld heeft; tege
lijk sprak premier Peres bij zijn recent bezoek 
aan Rome opnieuw van de noodzaak van 
een soort Marshall-plan voor het Midden
Oosten, teneinde door economische hulp 
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bijv. aan Syrie, Israel en Jordanie een con
crete en doeltreffende bijdrage tot de pacifi
cering te leveren. Het is dan ook aileen maar 
toe te juichen dat minister Van den Broek in 
Tunesie besprekingen met Arabische per
soonlijkheden voerde, namens de ministers 
van de twaalf lid-staten van de EG, om de 
concrete belangstelling van de Gemeen
schap voor een vreedzame en rechtvaardige 
ontwikkeling in het gebied van de Middel
landse Zee en het Midden-Oosten te doen 
blijken. 
Het is dan ook geen toeval dat juist nu een 
gezaghebbende specialist van de ontwikke
lingspolitiek en de problemen rond de Mid
dellandse Zee, de Fransman Jean-Fran<;;ois 
Drevet, zich tot tolk maakt van de Ianden van 
het zuiden en het oosten van de Middelland
se Zee, van Marokko tot Turkije, die de ge
volgen van de zuidelijke uitbreiding van de 
Gemeenschap vrezen (Jean-Fran<;;ois Ore
vet: 'La Mediterranee, nouvelle frontiere pour 
I'Europe des Douze?' Editions Karthala, Pa
rijs). Drevet voorziet dat de zuidelijke Ianden 
van de Europese Gemeenschap in de naas
te toekomst van hun lidmaatschap in de EG 
zullen profiteren en economisch en industri
eel zo sterk worden, dat de kloof tussen 
Europa en de arme Ianden aan de overkant 
van de Middellandse Zee aanzienlijk ver
groot wordt. Met de voorzienbare politieke 
gevolgen van dien. Hij ziet hierin dan ook het 
motief van het streven van Marokko, dichter 
aangesloten te worden bij de Europese Ge
meenschap. 
Het is hier niet de plaats om over de beteke
nis van Spanje en Portugal voor de verdere 
ontwikkeling en verdieping van de betrekkin
gen van de Europese Gemeenschap met 
Latijns-Amerika te spreken. De beide nieuwe 
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lid-staten zullen hun traditionele banden met 
het Latijns-amerikaanse subcontinent in de 
toekomst zeker kunnen gebruiken voor een 
nauwer contact tussen Europa en Latijns
Amerika op velerlei gebieden. Maar ook in dit 
kader komt het erop aan dat de Gemeen
schap allereerst met de grootst mogelijke 
energie ernst maakt met het 'Middellandse 
Zee-Pian' dat door de resolutie van het Eu
ropese Parlement van februari 1982 aan de 
Raad werd voorgelegd en dat een globale 
aanpak van de problemen van de zuidelijke 
lidstaten omhelst. Het is voor de toekomst 
van de Gemeenschap, ook haar politieke 
cohesie en haar internationale positie en in
vloed op de vrede in dit deel van de wereld 
van beslissend belang. 
Deze uitdaging aan de Gemeenschap treft 
haar in een bijzonder ongunstig ogenblik: na 
een periode van overdreven welvaart, waarin 
de gelndustrialiseerde Ianden van het Noor
den, Noord-ltalie incluis, boven hun stand 
geleefd hebben, zijn deze Ianden juist nu tot 
ingrijpende bezuinigingen gedwongen, om 
tenminste de essentiele verworvenheden 
van de sociaal-economische vooruitgang te 
bewaren. En juist in deze uiterst delicate fase 
-die aile regeringen van West-Europa, con
servatieve, christen-democratische en soci
alistische, in gelijke mate treft - vragen de 
oude en de nieuwe Zuideuropese lid-staten 
van de Gemeenschap naar het hogere peil 
van hun noordelijke partners opgetrokken te 
worden. Het is een bijna dramatisch dilem
ma - waaraan zich de Gemeenschap niet 
door immobilisme kan ontrekken. Er hangt 
voor geheel Europa te veel van af. 
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De fiscus en het woon
werkverkeer 

door drs. J.Piantinga 

Door afschaffing van het reiskostenforfait zou de omvang 
van het woon-werkverkeer via fiscale maatregelen op den 
duur kunnen verminderen. Plantinga wil op deze wijze het 
reizen per openbaar vervoer bevorderen. 

Drs. J. Plantinga (1919) is voorzitter 
van de gemeentelijke adviescornmiss'e 
voor het taxivervoer te Utrecht hiJ 1s lid 
van de tractiebegeleidingscorDmissie 
Verkeer en Vervoer van de CDA Twee
de Kamerfractie 

lnleiding en conclusie 
Verschillende schrijvers van artikelen over de 
kwaiJjke kanten van het autogebruik zijn het 
er over eens dat fiscale maatregelen kunnen 
bijdragen tot verschuiving van vervoer per 
personenauto naar openbaar vervoer. Zij 
gaan dan veelal uit van de bestaande of zelfs 
groeiende verplaatsingsbehoefte. 
Het primaire probleem is echter de omvang 
van die verplaatsingsbehoefte zelf. lk meen, 
met de Stichting Natuur en Milieu 11, dat de 
fiscus daar het een en ander doet en kan 
doen; ik kom echter tot andere, verdergaan
de aanbevelingen dan genoemde Stichting. 
Het gaat me dan met name om het woon
werkverkeer, dat zo'n 30% van aile autokilo
meters oplevert, autokilometers waarvan de 
effecten relatief nadelig zijn. 
Met name de loon- en inkomstenbelastingen 
zijn, door met dat woon-werkverkeer reke
ning te houden, van invloed op de omvang 
van dat verkeer. Nu, naar aanleiding van het 
rapport van de commissie-Oort, wijziging 
van deze belastingstelsels aan de orde is, 
lijkt het mij dienstig op papier te zetten we ike 
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maatregelen de fiscus zou kunnen nemen 
om vermindering van het woon-werkverkeer 
te bereiken, en wat daarvan de gevolgen 
zullen kunnen zijn. 
Oat doe ik dan onderstaand. Maar mis
schien noodt het tot verdere kennismaking 
met dit verhaal - of juist niet? - als ik begin 
met mijn conclusies: 
1 . het verdient ernstige overweging het reis

kostenforfait, afgezien van het m1nimum, 
af te schaffen, al dan niet gefaseerd; 

2. daartegenover zouden als kosten van 
verwerving kunnen worden geaccep
teerd de uitgaven, aantoonbaar besteed 
aan het woon-werkverkeer perQpenbaar 
vervoer; 

3. in harmonie met beide h1erboven voorge
stelde maatregelen is dat dan een reis
kostenvergoeding van de werkgever ai
leen belastingvrij is voorzover besteed 
aan het openbaar vervoer; 

4. het autokostenforfait gaat voortaan even
eens gelden voor de loonbelasting; 

5. het autokostenforfait wordt, tenzij voor 
het woon-werkverkeer aantoonbaar ge-
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bruik wordt gemaakt van het openbaar 
vervoer, verhoogd met een forfaitair be
drag ter hoogte van de huidige reiskos
tenforfaits. 

Deze voorstellen zouden biJ aanvaarding lei
den tot belangrijk hogere belastinginkom
sten, die uiteraard elders kunnen worden 
gecompenseerd. Andere, duidelijk beoogde 
gevolgen zouden zijn: 
- het afnemeti van de groei van en op den 

duur het verminderen van de omvang van 
het woon-werkverkeer, 

- het toenemen van het aandeel in het 
woon-werkverkeer van het openbaar ver
voer, en bij gelijkblijvende tarieven 

- een hogere rijksbijdrage in het tekort op 
de exploitatierekening van het openbaar 
vervoer. 

De verhoging van de brandstofaccijnzen 
lk meen er goed aan te doen eerst de door 
eerderbedoelde schrijvers aanbevolen varia
bilisatie van de autokosten onder de loep te 
nemen. Dit temeer nu kortelings de minister 
van Verkeer en Waterstaat zich er voor heeft 
uitgesproken de motorrijtuigenbelasting ge
heel of grotendeels om te zetten in accijnzen, 
terwijl de minister van Financien de accijnzen 
uit budgettair oogpunt wil verhogen. 
De door de minister van Verkeer en Water
staat aangehangen maatregel betekent een 
verhoging van de kosten van het gebruik van 
de auto bij verlaging van de kosten van het 
bezit. Beide accijnsverhogingen zouden ai
leen kunnen worden gereal1seerd samen 
met de BRD en Belgie vanwege het weg
lekeffect, dat bij een te groot prijsverschil van 
de autobrandstoffen ter weerszijden van de 
grens ontstaat. Oat lek is er trouwens al: aan 
de Duitse kant is benzine goedkoper, aan de 
Nederlandse de dieselolie. Het is niet duide
lijk aan welke kant het voordelig saldo ligt; 
wei dat eenzijdige verhoging van de accijn
zen aan Nederlandse kant het saldo ten 
nadele van ons land zal wijzigen. 
lnvloed op de keus van de reiziger tussen 
auto en openbaar vervoer (OV) zal accijns
verhoging zeker hebben. Niet zozeer omdat 
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het autogebruik daardoor in absolute zin 
duurder zal worden dan het OV, maar eerder 
omdat de prijsverhouding ten gunste van het 
OV verandert. Bij die gewijzigde prijsverhou
ding zal de automobilist opnieuw zijn keuze 
bepalen. Globaal gezien bepaalt de prijs
elasticiteit van het OV de mate waarin ver
schuiving van auto naar OV plaats vindt. Het 
rapport van de Stichting Natuur en Milieu 
becijfert dat variabilisatie van 50% van de 
motorrijtuigenbelasting een accijnsverhoging 
van f 0,20 per liter brandstof tot gevolg 
heeft; de minister van Financien stelt voor de 
benzine-accijns zonder meer te verhogen 
met f 0,15 per liter. De variabele kosten, 
anders gezegd de gebruikskosten, inclusief 
onderhoudskosten die zeker door de forens 
als gebruikskosten worden ervaren- stijgen 
door beide maatregelen met zo'n 15%. Oat 
wil dan zeggen dat, bij een prijselasticiteit 
van het OV van 0,6 21 het aantal automobilis
ten dat gebruik zal maken van het OV met 
9% zal toenemen. Hoe groat dit aantal is valt 
te bepalen als bekend is hoeveel reizen 
autobezittcrs thans per OV maken. 

Het reiskostenforfait 
Het lijkt voor de hand te liggen, eerder dan 
op de wijze van verplaatsing tussen woning 
en werk, invloed uit te oefenen om het aantal 
van deze verplaatsingen te reduceren. Daar
toe kan een ingreep in het reiskostenforfait 
een bijdrage leveren. 
Sinds 1970 kennen we voor loon- en inkom
stenbelasting het reiskostenforfait in zijn hui
dige vorm. Dit forfait geeft een fictie aan voor 
kosten van verwerving, te maken voor reizen 
tussen woon- en werkplaats. Ongetwijfeld is 
bij het initieren van dit forfait uitgegaan van 
de moeilijkheid in of nabij de (nieuwe) stand
plaats een woning te krijgen. 
De forfaitaire bedragen zijn afgeleid van de 
tweede-klas spoortarieven, gegeven de af
stand tussen woning en werkplek, en liggen 
daarmee boven d~ prijzen van vervoer per 
bus, en, afhankelijk van het type auto en het 
aantal passagiers, soms boven de gebruiks
kosten per passagier van de personenauto. 
Het is echter zeer de vraag of de privekosten 
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van het woon-werkverkeer nog moeten wor
den beschouwd als kosten van verwerving, 
dan wei als kosten gemaakt om te kunnen 
blijven wonen in stad of streek, waar men 
zich nu eenmaal heeft gevestigd. De volgen· 
de overwegingen leiden vaak tot een keuze 
voor forensisme: 
- men schuwt de verandering van woon

omgeving, men is nu eenmaal ingebur
gerd en de kinderen blijven bij voorkeur 
op de zelfde school; 

- verhuizen naar de nieuwe standplaats 
brengt kosten mee, die vaak maar ten 
dele door de werkgever worden vergoed, 
zoals een hog ere huur of de verlieslatende 
verkoop van het eigen huis; 
de aantrekkelijke woonomgeving in de 
buitenplaats; 

- de baan van de echtgeno(o)t(e). 

Bovendien is er sinds 1970 het een en ander 
veranderd: 

- we zijn milieu- en energiebe.vust gewor
den en wensen daarom de omvang van 
het verkeer zo veel mogelijk te beperken; 

- de idee van de compacte stad is opge
komen; 

- we wensen het wonen en werken dichter 
bij elkaar te brengen. 

Nu is ondanks de afgenomen woning
schaarste het forensisme sterk toegeno
men. Zo is de inkomende P'~- l'?l van de 
gemeente Utrecht van 1 S 1 > ·: ·:::s3 ge
groeid van ruim 23.000 tot bijna 53. i;_:0.31 

De uitgaande penJel nam ook toe, van 
10.500 tot tegen de 15.000. Volgens de 
zelfde bron kwamen in 1983 ruim 17.000 
mensen van buiten de provincie in Utrecht 
werken, en werkten tegen de 6.000 inwo
ners van die stad buiten de provincie. Deze 
laatste cijfers geven enig idee omtrent de 
afstanden waarover het woon-werkverkeer 
plaats vindt. 
Naar mijn stellige overtuiging heeft het reis
kostenforfait in niet onbelangrijke mate, en 
onbedoeld, bijgedragen aan de groei van het 
woon-werkverkeer. Zien we om ons heen, 
dan lijkt bovendien de afstand waarover 
wordt gereisd toegenomen. Werd in de jaren 

Chnsten Dell'locratische Verkenningen 10/86 

' Het reiskostenforfait heeft 
bijgedragen aan de groei 
van het woon-
werkverkeer. ' 

'60 een afstand van 20 km als ver be
schouwd, thans zijn afstanden van 100 km 
bepaald geen uitzondering meer. Het 
schrappen van deze forfaitaire aftrek zou 
een eind maken aan bedoelde stimulans en 
op den duur kunnen leiden tot een vermin
dering van het woon-werkverkeer met aile 
gevolgen van dien voor: 
- het milieu, 
- de piekbelasting van de wegen en de 

lengte van de files, 
- de kosten van wegenbouw en van weg

onderhoud, 
- het aantal ongevallen, het daardoor aan-

gerichte leed en de veroorzaakte schade, 
- het energieverbruik. 
De afschaffing van het reiskostenforfait zou 
tot een belangrijke verhoging van de inkom
sten van de fiscus leiden. lk ga er overigens 
vanuit dat de verminderde opbrengsten van 
accijnzen en B.T.W. voortvloeiende uit de 
geringere omvang van het verkeer van de 
zelfde orde van grootte zullen zijn als de 
lastenverlaging van wegonderhoud en we
genbouw, en laat ze daarom ouiten be
schouwing. 
Aan de hand van de gegevens, vern-•eld in 
'Auto en overheid' 41 kan, rekening houdend 
met de intussen verhoogde forfaits, de in
vloed op het belastbare bedrag voor loon
en inkomstenbelasting worden geraamd op 
f 3,8 miljard en die op de belasting bij een 
marginaal tarief van gemiddeld 37% op f 1 ,4 
miljard per jaar. In beide bedragen is inbe
grepen de forfaitaire aftrek van f 200 bij 
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afstanden beneden de 10 km, een aftrek die 
ook geldt als men de reiskosten door de 
werkgever krijgt vergoed, als men over een 
auto van de zaak beschikt of als gepensio
neerde in het geheel geen reiskosten hoeft 
te maken. Deze aftrek verhoogt derhalve in 
feite de belastingvrije voet, reden om voor te 
stellen bij het schrappen van de reiskosten
forfaits die voet met f 200 te verhogen. De 
invloed op het belastbare bedrag wordt dan 
verlaagd van f 3,8 miljard naar f 2,7 miljard 
en de belastingverhoging van f 1 ,4 miljard 
naar f 1 ,- miljard. 

Samenhangende fiscale maatregelen 
Bij de raming van bovenstaande bedragen is 
er vanuitgegaan dat iedere werkende in aan
merking komt voor de reiskostenaftrek. Oat 
is in theorie wei het geval, maar in de praktijk 
wordt deze aftrek vaak gecompenseerd 
door andere factoren. De aftrek, met uitzon
dering van de eerste f 200, geldt namelijk 
niet voorzover men een reiskostenvergoe
ding geniet of vrij gebruik heeft van een auto 
van de werkgever. Wordt het reiskostenfor
fait geschrapt omdat de kosten van woon
werkverkeer niet meer als kosten van ver
werving worden aangemerkt, dan is het con
sequent vergoeden van deze kosten als be
lastbare inkomsten aan te merken en de 
autokostenforfaits met bedragen ter grootte 
van de huidige reiskostenforfaits te verho
gen. De gevolgen voor de loon- en inkom
stenbelasting zijn, voorzover de vergoedin
gen niet hoger zijn dan de forfaitaire aftrek
bedragen in de in punt 3 genoemde bedra
gen begrepen. Het meerdere laat ik eenvou
digheidshalve buiten beschouwing. 
Een andere consequentie is dat ook voor de 
loonbelasting een bijtelling plaats vindt voor 
degenen die privegebruik genieten van een 
auto van de werkgever en niet onder de 
inkomstenbelasting vallen. De zgn. contou
rennota51 geeft aan dat de daaruit voortvloei
ende belastingopbrengst ca. f 0,1 miljard 
zal bedragen. Bij deze raming is er ongetwij
feld rekening mee gehouden dat deze cate
gorie autogebruikers, die uitsluitend loonbe
lasting betalen, in het algemeen geen reis-
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kostenaftrek zal genieten. 

Bevordering van het gebruik van het 
openbaar vervoer 
De overheid neemt een belangrijk deel van 
de kosten van het openbaar vervoer voor 
haar rekening. Zij doet dat enerzijds om 
mensen die niet over adequate eigen midde
len van vervoer beschikken verplaatsings
moge!ijkheden te bieden, anderzijds om een 
in vele opzichten gunstig alternatief te 
bieden voor het individuele gernotoriseerde 
verkeer. Gunstig met het oog op milieu, op 
de congesties in het verkeer en daarmee op 
de kosten van de weg en op de energieba
lans. lk noemde deze en andere factoren 
reeds eerder. 
Een aanvullende maatregel om toename van 
het gebruik van het openbaar vervoer te 
bereiken, die naar ik meen aanbeveling ver
dient, is om als tegenwicht tegenover de 
afschaffing van de forfaitaire reiskostenaftrek 
te bepalen dat voor de lc on- en de inkom-

' Uitgaven voor woon
werkverkeer per 
openbaar vervoer 
moeten attrekbaar 
worden. ' 

stenbelasting als kosten van verwerving 
worden geaccepteerd de uitgaven voor 
woon-werkverkeer besteed aan het open
baar vervoer. Die besteding zal moeten wor
den aangetoond, hetzij door de werkgever, 
hetzij door de belastingplichtige door 
overlegging van de betalingsbewijzen voor 
trajectabonnementen en dergelijke. De af
trekmogelijkheid ware, gegeven de feitelijke 
handhaving van de minimumaftrek van 
f 200 en er van uitgaande dat bij afstanden 
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boven de 10 km vrijwel altijd openbaar ver
voer beschikbaar is, te beperken tot vervoer 
boven die afstand. 
Het gevolg zal zijn: 
- een toename van het aantal reizigers per 

trein en per streekbus; 
- hogere inkomsten van N.S. en van het 

streekvervoer, maar ook grotere tekorten; 
- lagere belastinginkomsten. 
Onderstaand volgt een raming van deze ge
volgen. 

a. De Nederlandse Spoorwegen 
Bij N.S. zijn ca. 150.000 trajectkaarten in 
omloop. Gaan we er vanuit dat 
- de gebruikers deze kaarten benutten voor 

het woon-werkverkeer; 
- de prijselasticiteit van het spoorvervoer 

0,6 is (zie dr. Tieleman in E.S.B. van 10-
1 0-1984)61; 

- het marginale belastingtarief voor poten-
tiele reizigers eveneens 37% is; 

dan zullen de spoorkosten voor deze reizi
gers met 37% dalen en zal het aantal spoor
forenzen met 22% of 33.000 toenemen. 71 

Oat leidt tot een meeropbrengst bij een 
gemiddelde afstand van 25 km van f 52 min 
terwijl de meerkosten, ervan uit-
gaande dat de infrastructuur niet 
hoeft te worden uitgebreid, kunnen 
worden geraamd op 20 cent per 
reizigerskilometer f 66 min 

Toename tekort N.S. f 14 min 
Voorts zal belastingaftrekbaar worden het 
dan totaal verkochte aantal trajectkaarten, 
inclusief genoemde f 52 min f 220 min. De 
fiscus derft dan ca f 80 min. 

b. Het streekvervoer 
Gaan we uit van 
- overeenkomstige verhoudingen tussen 

woon-werkverkeer en totaal aantal reizi
gers als bij N.S. 

- overeenkomstige prijs- en kostenelastici
teiten 

dan valt de meeropbrengst van het streek
vervoer per jaar te ramen op 
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42.000 trajectkaarthouders 
bij meerkosten van 

f 17 min 
f 30 min 

Toename tekort streekvervoer f 13 min 
Aan kosten van verwerving zal uit hoofde 
van het gebruik van het streekvervoer wor
den ingebracht van naar orde van grootte 
f 70 min, zodat de fiscus derft f 26 min. 

Nog een andere mogelijkheid 
Wellicht gaat directe en totale opheffing van 
de reiskostenforfaits, ook als deze ten dele 
gecompenseerd wordt door het aftrekbaar 
maken - als kosten van verwerving -van de 
kosten van woon-werkverkeer per OV in een 
keer te ver. Maar er zijn andere mogelijkhe
den. lk denk dan met name aan een combi
natie van een door dr. T. Tieleman in E.S.B. 81 

gedane suggestie en de hierboven aangege
ven mogelijkheid. 
De idee van Tieleman is: 
- de kosten van kentekenbewijs Ill worden 

verhoogd met f 100 a f 200, waarvoor 
iedere autobezitter een vastrechtkaart 
krijgt die hem en zijn gezin ca 50% korting 
geeft op aile dag-, week- en maandkaar
ten voor het OV; 

- niet-autobezitters kunoen voor dezelfde 
prijs eveneens zo'n vastrechtkaart krijgen. 

De door mij bedoelde tussenoplossing 
houdt in halvering van de prijzen van traject
kaarten en andere abonnementen voor zo
wel autobezitters als voor anderen. Gegeven 
de afleiding van de reiskostenforfaits van de 
prijzen van de N.S.-trajectkaarten zullen die 
forfaits kunnen worden gehalveerd. Oat le
vert dan aan belastingen een meerop
brengst op van f 0,7 miljard, echter niet 
wegens het autobezit maar uit de belastin
gen op het inkomen. 
Die meeropbrengst zal moeten worden aan
gewend, geheel of ten dele, ter dekking van 
de toename van de tekorten van het OV die 
zullen ontstaan, enerzijds door de 50% re
ductie aan bestaande klanten, anderzijds als 
gevolg van de toename van het aantal klan
ten tegen een tarief ver ben eden de kost
prijs. 
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Samenvatting 
In de inleidlng stelde ik als primair probleem 
van het autogebruik de omvang van de ver
plaatsingsbehoefte. In 'Auto en Overheid' 
wordt aangegeven dat 30% van de autokilo
meters worden gemaakt in het woon-werk
verkeer. Dit verkeer wordt bevorderd door 
de forfaitaire reiskostenregeling. Afschaffing 
van die regeling en het treffen van een aantal 
daarmee samenhangende fiscale maatrege
len zal, naast een aantal financiele gevolgen, 
op vrij korte termijn leiden tot overgang van 
een aantal autoforenzen naar het OV en op 
langere termijn tot vermindering van de om
vang van het forenzen-verkeer, c.q. vermin
derde groei van dat verkeer. De overgang op 
ov zou kunnen worden bevorderd door wei 
aftrekbaar te stellen de kosten van traject
kaarten, gebruikt voor het woon-werkver
keer. 
De gevolgen voor de fiscus raam ik als volgt: 
- meeropbrengst loon- en 

inkomstenbelasting door 
vervallen forfaitaire reis
kostenaftrek, behoudens 
het minimum van f 200 + f 1 ,- miljard 

- meeropbrengst door toe
passing autokostenforfait 
ook voor de loonbelasting + f 0,1 miljard 
mindempbrengst door 
het aftrekbaar maken van 
de kosten van traject-
kaarten - f 0,1 miljard 

Saldo meeropbrengst + f 1 ,- miljard 
Daartegenover moet worden gerekend op 
een ca f 30 miljoen hoger tekort op het 
openbaar vervoer. 

Het ligt voor de hand te verwachten dat de 
overgang naar openbaar vervoer het sterkst 
zal plaats vinden bij de grotere afstanden, 
aangezien daar de fiscale maatregelen het 
zwaarst zullen aankomen. Omdat die maat
regelen komen bovenop het toch al als een 
bezwaar ervaren tijdsverlies van het woon
werkverkeer over grote afstand, mag even
eens worden verwacht dat ook de verplaat
singsbehoefte zelf op iangere afstand het 
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sterkst zal afnemen, omdat de maatregelen 
verhuizing naar de standplaats zullen bevor
deren. 
Nader onderzoek, bijv. door middel van en
quetes, zou kunnen aangeven in welke mate 
en op welke termijn een en ander zal volgen 
en in hoeverre daardoor de verkeersproble
men zouden verminderen. 

Geraadpleegde lectuur: 
1) Financiele maatregelen voor milieu

vriendelijker verkeer van de Stichting Na
tuur en Milieu, rapporteur ir. P. Janse. 

2) Aangenomen is dat deze 0,6, ontleend 
aan het artikel van dr. Tieleman (zie noot 
6) ook geldt voor automobilisten in de 
spitsuren en mag worden toegepast bij 
de relatieve prijsverandering van 15%. 

3) Eindrapport Forenzenondetzoek Utrecht, 
oktober 1983 van het Geografisch lnsti
tuut Utrecht. 

4) Auto en overheid, van het lnstituut onder
zoek overheidsuitgaven, rapporteur de 
heer A.G.M. van der Meijs. 

5) Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 
17611 nr 1. 

6) 'De markt voor openbaar vervoer: het 
geheim van de veranderende vraagcurve' 
van dr. T. Tieleman, in Economisch Sta
tistische Berichten van 1 0 oktober 1984. 

7) Hier is er stilzwijgend vanuitgegaan dat 
aile forenzen een of meer alternatieven 
hebben ten opzichte van het openbaar 
vervoer. Voorzichtigheidshalve is voorts 
gerekend met het gemiddelde van 37%, 
waarmee als gevolg van het voor de I.B. 
en de L.B. aftrekbaar maken van de kos
ten van de trajectkaarten van het O.V. 
deze kosten voor de gebruiker feitelijk 
omlaag gaan, terwijl eigenlijk sprake is 
van een relatieve stijging van de (variabe
le) autokosten met rond 60%. 

8) 'Gaat het openbaar vervoer verdwijnen?' 
van dr. T. Tieleman in Economisch Statis
tische Berichten van 21 maart 1984. 
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Het volk kan zich niet 
' verg1ssen 

door drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Eastward I go only by force, Westward I go free 
Henry David Thoreau 

Het is de waarde van een verblijf in de Verenigde Staten 
om te ontdekken. dat oak dan de meningen verdeeld zijn. 
Brinkel doet verslag van zijn reis door dat land. Hij noemt 
dat een van de groote aantrekkeiljkheden van de 
Amerikaanse samenleving. 

Drs. Th B F. M. Brinkel (1958) is 
stafmedewerker van het Wetenschao
pelijk lnstituut vooc het CDA; h11 is re
dactiesecretaris van Cr.nstPn Demo
cratlsche Verkenn1ngen 

Een tweehonderdjarig experiment met rege
ren door het volk en voor het volk, zo zou 
men de staatkundige geschiedenis van de 
Verenigde Staten van Amerika kunnen ka
rakteriseren. Deze proefneming heeft we
reldwijde effecten. Ook op de Westeuropese 
samenleving is haar uitwerking niet uitgeble
ven. Het lot van de Verenigde Staten en dat 
van de Ianden van West-Europa is nauw met 
elkaar verstrengeld. Oat is zowel het resul
taat van historische ontwikkel1ngen als van 
bewust beleid. Het is daarom voor West
europeanen van groat belang te proberen 
de Amerikaanse samenleving te begrijpen 
en vice versa. Dit artikel is een paging tot 
beter begrip van de Amerikaanse polltiek en 
cultuur.' 1 

De Nieuwe Wereld 
De Amerikaanse samenleving is zo groat en 
zo veelvormig, dat het heel moeilijk is om 
duidelljke karakterschetsen te geven. Zan
der enige kennis van de gesch1edenis is 
ieder streven naar begrip tevergeefs. De 
Amenkaanse natie heeft op dit terrein een 
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groeiproces meegemaakt, dat bepalend 1s 
geweest voor de mentaliteit. En dat nog 
steeds van invloed is op de Amerikaanse kijk 
op Europa en haar inwoners. Met miljoenen 
hebben ze zich gevestigd op het Westelijk 
halfrond, de idealisten en de avonturiers, de 
armen en de verdrukten. De personae non 
gratae uit Europa. Voor hen was Amerika het 
land van de onbegrensde mogelijkheden. In 
Nieuw Engeland, in Nieuw York konden zij 
een nieuw bestaan opbouwen. Ailerle1 chris
telijke kerken zochten hun Nieuw Jeruzalem 
in Providence, New Ark, Shalom (Salem) of 
Ephrata. leren die in Europa niet genoeg te 

1) De auteur 1s in de gelegenhe1d geweest hiermee 1n aanra
klng te komen. HIJ heeft op uitnodiging van de Amen
kaanse Ambassade in Nederland een reis kunnen maken 
naar drie grate Amerikaanse steden: Washington D.C.; 
Ch1cago, Illinois: New York, New York; naar de marineba
sis van Norfolk. Virginia en naar de luchtmachtbasis Minot 
in Noord-Dakota. Daarna heeft hiJ op eigen gelegenhe1d 
een rondreis gemaakt op het Amerikaanse platteland, 
d.w z in de staten Pennsylvania, Virginia, Noord-Carolina 
en Maryland. Dit artikel is het resultaat van opgedane 
ervanngen en van gesprekken met zowel hoge ambtena
ren en specialisten als met 'gewone' gezinnen 
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eten kregen, grepen hun kans in de VS, net 
als ltalianen en Polen. 
Alles begon opnieuw. Niet aileen in religieuze 
of materiele zin, ook op politiek gebied zou
den de Founding Fathers wei eens Iaten 
zien dat zij afrekenden met het Ancien Regi
me. Vrijheid en gelijkheid werden gegaran
deerd en vervingen het absolutisme, de adel 
en de herendiensten, de vermenging van 
kerk en staat in Europa. Zij wilden de ideale 
grondwet schrijven waarin machten en vrij
heden elkaar, als volgden zij natuurwetten, in 
evenwicht hielden. De Constitutie werd een 
soort contract tussen vrije burgers; zij vangt 
dan ook aan met de woorden: 'Wij, het volk 
van de Verenigde Staten ..... '. 21 Het originele 
exemplaar van de grondwet, die volgend jaar 
overigens precies tweehonderd jaar oud is, 
ligt op een soort altaar opgebaard in de 
National Archives in Washington. Dit kreuke
lige document is de basis van de Amerikaan
se staat en wordt met groot ontzag vereerd. 

Is het wonder dat de Amerikanen door de 
jaren heen met gemengde gevoelens terug
keken naar Europa? Het continent dat hen 
niet nodig had. Het werelddeel waar nog 
steeds grote bevolkingsgroepen onderdrukt 
werden, armoede leden, om godsdienstige 
of politieke redenen vervolgd werden. De 
Amerikanen zagen de cynische Europese 
regeringsleiders met elkaar oorlogen voeren 
als verlengstuk van hun buitenlandse poli
tiek. En was er onder hen geen oorlog, dan 
verplaatsten zij het geweld wei naar hun 

' AI die ex-immigranten en 
hun nazaten bewaren een 
warm plekje voor hun land 
van herkomst. ' 
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kolonien. Zoals ook de Dertien Kolonien op 
het Westelijk halfrond ervaren hadden. Uit 
Europa kwam Hitler voort, die aileen met 
Amerikaanse steun kon verdwijnen. Uit Eu
ropa kwam Stalin voort, die aileen dankzij 
Amerikaanse steun in toom kon worden ge
houden. En de erfgenamen van Stalin resi
deren nog steeds in Moskou. 
Kijken Amerikanen terug naar de Oude We
reid, dan zien zij niet veel goeds. Zonder 
enige twijfel is hun eigen samenleving veruit 
de beste, daarvan zijn ze overtuigd. Trou
wens, de groei van de Verenigde Staten tot 
supermogendheid is daarvan wei het beste 
bewijs. 
Aan de andere kant bewaren al die ex
immigranten en hun nazaten een warm plek
je in hun hart voor hun vroegere land van 
herkomst. leren zijn begaan met het lot van 
Eire, Polen met hun oude vaderland. Toen 
Europa na de Tweede Wereldoorlog in de as 
lag, hebben ze het vuur weer weten aan te 
wakkeren met de Marshallhulp. Amerikaan
se geschiedenis is voor een groot deel Euro
pese geschiedenis. Van de klassieke Oud
heid, de Renaissance, de Verlichting, van 
Rome en de Reformatie zijn zij net zo goed 
de erfgenamen. De Founding Fathers bestu
deerden Europese staatsregelingen voor ze 
met hun eigen grondwet begonnen. Voor 
The Cloisters in New York zijn hele stukken 
Romaanse kloosters naar Amerika verhuisd. 
In Washington wordt de laatste hand gelegd 
aan de National Cathedral, die onmisken
baar ge·l·nspireerd is door de gothische ka
thedraal van Salisbury. Kennelijk voelen 
Amerikanen de behoefte die zeelieden op 
een lange reis ook hebben: een paar dierba
re stukken van thuis meenemen. 

Politieke bewegingen 
Die tweeslachtige houding ten opzichte van 
Europa is ook waarneembaar in de Ameri
kaanse buitenlandse politiek. Er zijn twee 
karaktertrekken waarvan nu eens de een, 

2) 'We the people of the United States .... do ordain and 
establish this Constitution for the United States of Ame
rica.' 
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dan weer de ander sterker vertegenwoor
digd is in het beleid. 
Overheersen gevoelens van superioriteit van 
de eigen samenleving en het streven deze af 
te schermen tegen de slechte invloed van de 
Oude Wereld, dan kan men dat met 'isolatio
nisme' aanduiden. lsolationisme sluit militair 
ingrijpen elders in de wereld niet uit. Waar de 
belangen van de Amerikaanse samenleving, 
en haar opdrachtgeefster het Amerikaanse 
volk, beschermd moeten worden (Nicara
gua), treedt de V.S. op. De Verenigde Naties 
dient hooguit om aan andere volken het 
Amerikaanse ideaal uit te dragen, niet om 
zelf te moeten luisteren naar de slechte we
reid. Amerika hoeft niet te leren van andere 
volken, zeker niet van Europa. 
De andere stroom zou men 'internationalis
me' kunnen noemen. Oat is de stroom waar
in de 'familieband' met Europa nauwer 
wordt gekoesterd. De belangen van het 
Amerikaanse volk worden meer gerelateerd 
aan die van andere Ianden, of zelfs aan 
hogere normen van recht en vrijheid. In deze 
geest past de oprichting van de NAVO, het 
verlenen van de Marshall-hulp, maar ook: het 
streven naar ontspanning en wapenbeheer
sing. 

Het is voor Europeanen verre van eenvoudig 
om het verschil tussen de twee grote partij
en, Republikeinen en Democraten, goed te 
doorgronden. Wei is het enigszins mogelijk 
beide te vergelijken met bovengenoemde 
hoofdtrekken. Traditioneel heeft de Demo
cratische Partij de steun onder de families 
die recent in Amerika zijn aangekomen. Het 
is de 'volkspartij' van Andrew Jackson en 
Martin van Buren, van de mensen die moe
ten opboksen tegen de gearriveerden: de 
katholieken, de Joden, de zwarten, de arbei
ders. Ook met de vakbeweging hebben de 
Democraten sterke banden. De meeste aan
hang hebben zij aan de Oostkust, de sterk 
ge·lndustrialiseerde gebieden als Chicago, 
Detroit, Cleveland. Democraten zijn meer in
ternationalistisch ingesteld en rneer geinte
resseerd in Europa. Onder de Democrati
sche presidenten Wilson en Roosevelt is de 
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V.S. de Eerste en de Tweede Wereldoorlog 
ingegaan en onder Truman is de NAVO op
gericht. 
De aanhang van de Democratische partij is 
echter in beweging. De conseNatieve blan
ken in het Zuiden stemden van oudsher 
Democratisch, omdat Yankee-Lincoln een 
Republikein was. Toen in de jaren zestig de 
zwarten in het Zuiden door toedoen van 
Democratische presidenten politiek gelijke 
rechten kregen, werden de blanken daar 
meer Republikeins. lerse, Poolse of ltaliaan
se immigranten zijn in zoverre geassimileerd 
geraakt dat hun stemgedrag zich niet meer 
onderscheidt van dat van de gemiddelde 
Amerikaan. 
De Republikeinse partij is ontstaan in de 
Amerikaanse burgeroorlog ter behoud van 
de Unie en afschaffing van de slavernij. De 
Grand Old Party is geleidelijk aan meer de 
conseNatieve partij geworden, de partij van 
de 'haves'. Zij is nu de partij van de staats
onthouding, van lage belastingen en het 
vrije spel der economische krachten. lsolati
onisme is hier wat sterker aanwezig en her
kenbaar in het beleid van de Republikeinse 
president Reagan: wapenbeheersing is niet 
zo interessant, het Strategisch Defensie lniti
atief juist wei, want dat beschermt Amerika. 
Het verschil echter tussen beide politieke 
bewegingen is voorzeker ingewikkelder dan 
zoals Abraham Kuyper het schilderde: 'In 
hoofdzaak zijn toch de republikeinen beslist 
anti-revolutionair en trekken de democraten 
aan het revolutiekoord'. 31 

Publieke opinie 
Want in de Amerikaanse politieke traditie, of 
die nu republikeins of democratisch is, geldt 
beslist dat het volk de laatste macht heeft. 
Voor tal van bestuurlijke posten zoals ge
meenteraden, staatsparlementen, gouver
neurs, het Congres, de president, worden 
verkiezingen gehouden. Bij de rechtspraak is 
het volk vertegenwoordigd in de jury. Tel
kens moeten bestuurders rekening houden 

3) Dr. A. Kuyper, Varia Americana, (Amsterdam/Pretoria, 
1899) 31. 
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met hun kiezers. Oat geldt wei heel speciaal 
voor de !eden van het Huis van Afgevaardig
den. Zij worden om het jaar gekozen via een 
districtenstelsel. Zelden zullen zij ingaan te
gen de 'volkswil'. De publieke opinie, zoals 
die blijkt uit enquetes, lobbies, verkiezingen, 
de pers, speelt in Amerika een veel grotere 
rol dan in Europa. President Reagan voelt de 
wensen en verlangens van de bevolking feil
loos aan. Voorbeelden daarvan zijn zijn ant
woord op de vraag om straf tegen terrorisme 
met de militaire actie tegen Lib1e of de ma
nier waarop hij op de televisie reageerde op 
de ramp met het ruimteveer Challenger. 
Een gevolg van dit verschijnsel is dat om het 
even welke lobby, ambtenaar of politicus 
zijn/haar ideeen graag het extra gezag geeft 
van steun bij de publieke opirlie. Die is het 
volk, en wie zou het volk niet graag achter 
zich willen hebben? In de relatie met Europa 
betekent dit, dat de Europeanen zich altijd 
moeten schikken. Er is immers geen gezag 
boven het Amerikaanse volk. In handen van 
isolationisten bevat deze overtuiging een 
krachtig argument: de publieke opinie in de 
Oude Wereld is de Amerikaanse niet. Euro
peanen zijn lui, rijk en niet bereid voor hun 
defensie te betalen, vinden vee! Amerika
nen.41 En welke feiten men vanuit Europa 
ook aanvoert, daar helpt geen lieve moeder 
aan. Of de Europese Ianden nu 90% van de 
manschappen, 85% van de trucks of 80% 
van de gevechtsvliegtu1gen van de NAVO 
leveren of niet. 51 Het volk kan zich niet ver
gissen. 

SDI 
Voorstanders bijvoorbeeld van het Strate
gisch Defensie lnitiatief in de Verenigde Sta
ten, maar ook in Europa, mogen er graag op 
wijzen dat hun voorstel in Amerika massale 
steun geniet. Daarmee hopen zij tegenstan
ders al in een nadelige positie gebracht te 
hebben. 
Er is een bezoek aan de Verenigde Staten 
voor nodig om die bewering met eigen erva
ringen te kunnen staven. Hoe staat het met 
SOl in Amerika? De specialisten benadruk
ken allemaal dat SOl bescheidener is, dan 
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het in de openbaarheid gepresenteerd 
wordt. Het is de komende zeven Jaar een 
puur onderzoeksprogramma. Het is een 
bundel1ng van reeds bestaand onderzoek 
naar mogelijkheden tot verdediging tegen 
binnenkomende raketten. De uitkomst van 
het onderzoek zal waarschijnlijk heel wat 
minder zijn dan een verlossing uit de nucleai
re afschrikking. Het Congres stelt minder 
ge1d beschikbaar dan de regering ervoor 
vraagt (16 miljard dollar voor 4 Jaar, in plaats 
van 26 miljard). Opstelling van wapens in de 
ruimte zal voorlopig wei onhaalbaar blijven. 
Het onderzoek richt zich op de bescherming 
van de raketsilo's in plaats van de burgerbe
volking in de steden. 61

. 

Bij nader inzien blijkt de beweerde nationale 
steun mee te vallen. Het is waar, vanuit het 
Congres komt nog weinig principieel verzet 
tegen SOl. Maar dat station is dan ook al 
gepasseerd. Critici daar richten zich nu 
voornamelijk op het verlagen van de SDI
begrotlng en het aanbrengen van beperkin
gen. Zij wijzen met name op het belang van 
het ABM-verdrag, dat zij te waardevol vinden 
om te riskeren. Oat Anti Ballistic Missile ver
drag verdient korte uitleg. ABM-systemen 
zijn wapens waarmee een land zichzelf kan 
verdedigen tegen aankomende vijandelijke 
kernraketten. Per verdrag (197 4) hebben de 
Verenigde Staten en de Sowjet-Unie afge
sproken maar een heel klein aantal van deze 
systemen op te stellen. Zij gingen er namelijk 
vanuit dat de situatie waarin de ander na een 
aanval onherstelbare schade kan toebren
gen de vrede, althans de afwezigheid van 
oorlog, in stand hield. Door toedoen van het 
bezit van kernwapens erkenden beide dat 
de veiligheid van de een gerelateerd is aan 

4) Aldus W.J. Taylor, Georgetown University Center for Stra
tegic International Studies. 

5) Drs. J.J.M. Penders, Europa en het West-West-pro
bleern, lnternationale Spectator Uunr '86) 405. 

6) Over SDI sprak ik o.a. rnet Ray Caldwell. van de Arms 
Control and Disarmament Agency van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, en met David Martin. van het Strate
gic Defense lnitiatrve Office van het departement van 
Defensie. 
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de veiligheid van de ander. Ze werden tot 
dialoog gedwongen. 
Het streven om t6ch een effectieve ABM
verdediging op te stellen is, paradoxaal ge
noeg, in de huidige omstandigheden zeer 
gevaarlijk: Wie onkwetsbaar is, of denkt te 
zijn, zou in de verleiding kunnen komen van 
de kwetsbare partij concessies af te dwin
gen. Door te dreigen met vernietiging. De 
ander kan een serie tegenmaatregelen ne
men, tot en met een snelle ontwapenende 
slag. Oat is een ernstige stap terug ten op
zichte van de situatie waarin beide super
machten elkaar nodig hebben om te overle
ven. Oaarom zou men voorstanders van SOl 
dan ook eerder tot de isolationistische 
stroom kunnen rekenen. SOl is een instru
ment om Amenka te beschermen tegen 
kwaad van buiten, vooral Russische kernra
ketten. Het ABM-verdrag is voor hen minder 
belangrijk. Ook de gevolgen van invoer1ng 
van SDI-systemen voor bijvoorbeeld de vei
ligheid van West-Europa kunnen hen niet 
bijster interesseren. 
Volgens Humphrey Taylor van het enquete
bureau Louis Harris and Associates in New 
York denkt de Amerikaanse bevolking zeer 
verschillend over strategische defensie te
gen kernwapens. Een en ander is sterk af
hankelijk van de gekozen vraagstelling. 
Wordt SOl gepresenteerd als een methode 
om de bevolking te beschermen, dan is men 
massaal v66r. Worden de kosten of de risi
co's in de vraagstelling opgenomen, dan is 
men tegen. 

Steun is er voor SOl ook niet bij personen of 
instellingen die z1chzelf als vooruitstrevend of 
Democratisch afficheren. Dr Walter Massey 
(Argonne Nat1onal Laboratory van de Univer
siteit van Chicago) zet uiteen wat de gevol
gen van het Republikeinse beleid zijn voor 
zijn academ'1e: een stad als Chicago zal van 
SOl weinig profiteren. De meeste defensie
industrieen zijn geconcentreerd in het Zui
den en het Westen. Bovendien weigert een 
aantal faculteiten van de universiteiten in de 
stad (Universiteit van Chicago, Universiteit 
van Illinois en de Loyola Un1versiteit) princip1-
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eel aan SDI-onderzoek mee te werken. Het 
onderzoek, dat wetenschappelijk gezien 
zeer enerverend is, zuigt geld, onderzoekers 
en faciliteiten weg. Massey noemt nog een 
gevolg van het beleid van de regering in 
Washington: er zullen in de Verenigde Staten 
vijf supercomputers komen, het mooiste van 
het mooiste in het computerdom, voor we
tenschappelijk onderzoek. De regering wil 
echter verbieden dat onderzoekers van Rus
sische of Oosteuropese nationaliteit daaraan 
meedoen. De universiteiten van Chicago 
gaan daarmee niet akkoord: zij willen geen 
faciliteiten in hun academische gemeen
schap waar sommige leden van zijn uitge
sloten. Daarmee riskeren zij wei dat die spul
len aan hun neus voorbijgaan. 
Uitgesproken tegenstander van SOl blijkt 
Andrew Pierre te zijn, directeur van het 
Council on Foreign Relations (uitgever van 
o.a. het gezaghebbende Foreign Affairs). 
SOl leidt volgens hem tot een ontkoppeling 
van de veiligheid van de Verenigde Staten en 
West-Europa, ook wanneer het aileen de 
kernwapensilo's zou beschermen. De Sov
jet-Unie, zo verwacht hij, zal daarop waar
schijnlijk reageren met een vergroting van 
aantallen en kwaliteit van de raketten waar
mee zij een ontwapenende eerste slag kan 
uitvoeren. Oat maakt de situatie nog insta
bieler dan zij al is, aldus Pierre. Ook over de 
zgn. economische 'spin off' is hij sceptisch. 
Daarvoor zijn de toepassingen te exotisch. 
Ook de ruimtevaart heeft volgens hem de 
civiele sector niet veel meer opgeleverd dan 

' De ruimtevaart heeft niet 
veel meer opgeleverd dan 
de tefalpan en pleisters 
tegen zeeziekte. ' 
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de tefalpan en de pleisters tegen zeeziekte. 
Over het Strategisch Defensie lnitiatief doen 
allerlei vanzelfsprekendheden en mythen de 
ronde. Deze bemoeilijken een goed zicht op 
de reele situatie en daardoor het innemen 
van een genuanceerd maar duidelijk stand
punt in de discussie met voorstanders. 71 

Terrorisme 
Bijzonder slecht voelen Europeanen en 
Amerikanen elkaar aan als het gaat om het 
verschijnsel terrorisme. De preoccupatie van 
Amerikanen met terrorisme is groot. Dit 
voorjaar was er iedere dag wei een kop in de 
kranten over dit onderwerp. Het zijn dan ook 
vooral Amerikanen, burgers en militairen, die 
van de gemene gewelddadige acties het 
slachtoffer worden. 
De reactie van de Europese bondgenoten 
hierop werd eigenlijk een betrouwbaarheids
test. Geven de Europeanen wei om de Ie
vens van Amerikanen? Terrorisme wakkert 
isolationistische ideeen aan: het laat de 
slechtheid en onbetrouwbaarheid van de 
Oude Wereld overduidelijk blijken. Voor 
Amerikanen gaat het om misdaad en mis
daad moet gestraft worden. De meeste 
Amerikanen steunden de militaire actie te
gen Libie in april. Kadaffi, .zo is de overtui
ging, is een soort Hitler en is de oorzaak van 
het terrorisme. Het is typisch Europees om 
daar tegenin te brengen dat een militaire 
aanpak het vraagstuk niet oplost en om een 
diplomatieke uitweg te zoeken. Oat spreekt 
in de Nieuwe Wereld niemand aan. Sterker 
nog: het bevestigt de indruk dat Europeanen 
ofwel laf zijn ofwel hebzuchtig (vanwege de 
olie). 
Treffend was een artikel in de Washington 
Post van 25 april van Charles Krauthammer. 
Deze neemt het de Europeanen zeer kwalijk 
dat zij de Amerikaanse regering niet sterker 
steunden. Het resultaat zal volgens hem ten 
eerste zijn, dat de Amerikaanse regering de 
bondgenoten in het vervolg niet meer zal 
consulteren. Maar het zal er bovendien toe 
leiden dat de kloof in de NAVO grater wordt: 
de Amerikanen zullen niet meer willen dienen 
als gijzelaars voor de veiligheid van Europa: 
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'Wat begint met de terugtrekking van de 
Amerikaanse toeristen (uit Europa) eindigt 
met de terugtrekking van de Amerikaanse 
troepen' .81 Kortom: als Europeanen niet 
meer geven om het Ieven van Amerikanen, 
waarom zouden de laatsten de eersten dan 
nog willen verdedigen. Een van de ambtena
ren van het ministerie van Defensie, Dov 
Zakheim (assistent under-secretary of de
fense for policy resources), vergelijkt het Eu
ropese optreden zelfs met de houding van 
Chamberlain en Daladier ten opzichte van 
Hitler. Terrorisme is zo'n typisch onderwerp 
waarin de Amerikaanse beleidsmakers zich 
graag Iaten meevliegen op de vleugels van 
de publieke opinie. De zwarte piet wordt dan 
bij Europa gelegd; dat moet zich maar aan
passen. 

Wie zijn standpunt in de discussie over vrede 
en veiligheid in Nederland wil versterken is 
vaak geneigd op te merken dat het in de 
Verenigde Staten gedeeld wordt. Door de 
zwaarwegende positie van de V.S. in de 
NAVO lijkt rren daarmee een onoverkomelijk 
sterk argument te hebben aangevoerd. He
lemaal mooi is het wanneer het standpunt 
de steun van het Amerikaanse volk heeft. Zo 
is de laatste tijd de indruk gevestigd dat 
Amerika als een man achter SDI staat, dat 
West-Europa te weinig over heeft voor haar 
eigen verdediging en dat de NAVO in een 
crisis verkeert. Omdat zij de sanctie hebben 
van de hoogste soeverein, het Amerikaanse 
volk, zouden deze ontwikkelingen onherroe
pelijk zijn. 
Het is de onschatbare waarde van een in
tensief verblijf in de Verenigde Staten, te 
ontdekken dat de meningen ook daar ver
deeld zijn. Oat nu eens de ene stroming, dan 

7) Onder de gastheren die tijdens de rondreis een kritische 
houding innamen t.a.v. SDI waren o.a. John J. Maershei
mer (Committee on International Relations, Chicago Uni
versity) en een medewerker van Senator Sam Nunn 
(Georgia, Rep.). Een uitgesproken voorstander was Bru
ce Weinrod (Heritage Foundation) die aile isolationistische 
reg1sters opentrok. 

8) Charles Krauthammer, Some Allies: whose s1de are they 
on?, Washington Post 25-4-'86. 
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weer de andere prevaleert. Oat ontwikkelin
gen helemaal niet onomkeerbaar zijn. Oat is 
dan ook een van de grote aantrekkelijkhe
den van de Amerikaanse samenleving. Risi
co in de politieke cultuur van de Nieuwe 
Wereld is de overheersende theorie van de 
volkssoevereiniteit. Waar het volk geen nor
men boven zich aanvaardt, kan het nationale 
eigenbelang vrij spel krijgen. 

Literatuur 
In het bestek van dit artikel konden maar 
enkele aspecten van de Amerikaanse sa
menleving aan de orde komen. Wie ge·l·nte
resseerd is in sociaal-economische vraag
stukken leze: Bartho Pronk, Het land van de 
onbegrensde eigen verantwoordelijkheid. 
Verslag van een reis naar de Verenigde Sta
ten. Uitgave CNV, Vakbeweging lnternatio
naal Nummer 6. 
Een ieder die een reis naar de Verenigde 
Staten overweegt dient zich te verdiepen in 
de geschiedenis van het land. Een zeer goed 
leesbare geschiedschrijving, die vrijwel geen 
aspect van de samenleving onbesproken 
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laat, is: Dr. J.W. Schulte Nordholt, Triomf en 
tragiek van de vrijheid. De geschiedenis van 
de Verenigde Staten van Amerika, Amster
dam, 1985. 
lnteressant is te weten hoe Nederlanders de 
Nieuwe Wereld ervaren hebben. Voor de 
ingezetenen van het CDA-huis is: dr. A. Kuy
per, Vana Americana, Amsterdam/Pretoria 
1899, verplichte literatuur. 
Voorts heb ik mij gebaseerd op: 
- William Manchester, De glorie en de 

droom, Amsterdam/Brussel 1976. 
- Dr. A. Lammers, Op het snijpunt van Mun

chen en Vietnam. Amerikaanse buiten
landse politiek en de last van het verleden, 
lnternationale Spectator (mei 1986) 289-
296. 

- Drs. J.J.M. Penders, De Europese kant 
van het West-West-probleem, Ibidem Quni 
1986) 402-406. 
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Sociaal-economisch 
beleid kabinet-Lubbers II 
Terugtreden van de overheid zonder heldere 
prioriteitstelling wordt een hele heksentoer 

door C.J.G.M. de Vet 

'Het karwei afmaken' bleek een electorale succesformule, 
aldus De Vet. Maar het is een te mager antwoord op 
nieuwe maatschappelijke tendenties. Een afweging 
tussen de verschil/ende begrotingshoofdstukken 
ontbreekt thans geheel. Daardoor dreigt een financieel
technocratische benadering de politieke doelstellingen te 
overheersen. 

C. J. G. M. de Vet (1957) is beleidsme
dewerker van de CDA Tweede Kamer
fractie. Voorts is hiJ voorzitter van de 
CDA-afdeling Wouw. 

Het is na een dieptepunt van een economi
sche recessie vrij eenvoudig aan te geven 
wat er in het verleden zo allemaal verkeerd is 
gegaan; als we eerder of meer 'zus of zo' 
hadden gedaan, waren de druiven nu minder 
zuur geweest. Achteraf praten is gemakkelij
ker dan vooruitzien. Toch heeft het CDA, als 
grootste politieke stroming van Nederland, 
een belangrijke taak en verantwoordelijkheid 
voor de vormgeving van de toekomstige 
maatschappij. 'Het karwei afmaken', bleek -
tot veler verrassing - een electorale succes
formule, maar is een te mager antwoord op 
nieuwe maatschappelijke tendenties. 
In deze bijdrage wordt, tegen de achter
grond van de economische paragraaf van 
het CDA-verkiezingsprogramma 1986-1990 
en het regeerakkoord van het tweede kabi
net -Lubbers, getracht enige kanttekeningen 
te plaatsen bij de vormgeving van het toe
komstig sociaal-economisch overheidsbe
leid. Nu in het regeerakkoord van het tweede 
kabinet-Lubbers het accent van het noodza
kelijke ombuigingsbeleid geconcentreerd zal 
worden op de rijksbegroting (in plaats van 
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op de sociale-zekerheidsuitgaven en de 
ambtenarensalarissen) wordt een benade
ring bepleit waarbij de economische politiek 
nadrukkelijker wordt gekoppeld aan een 
aanpak die het gebrekkige probleemoplos
send vermogen van de overheid centraal 
stelt. 

Achteraf praten 
Economische analyses over de oorzaak en 
gevolgen van de crisis van de jaren tachtig, 
tenderen steeds naar een structurele ont
wrichting van de balans tussen publieke en 
marktsector11 ; toch wil ik, voor de verdere 
opbouw van mijn bijdrage, kort ingaan op 
enkele economische ontwikkelingen in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig om daarbij in 
het bijzonder de reactie van de overheid 

1) Zie onder meer: 

- The role of the public sector; causes and consequen
ces of the growth of government. OECD economic 
studies nr. 4. Parrjs 1985. 

- Tekorten en schulden van de publ1eke sector, com
missie van economische deskundlgen van de SER. Den 
Haag 1985. 
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daarop te kunnen kenschetsen. 
Gedurende de jaren zestlg nam jaarlijks de 
expansie van de marktsector substantieel 
toe. Temidden van een ongebruikelijke sta
biele (internat1onale) economische omgeving 
werden jaarlijks hoge economische groei
percentages gerealiseerd. 
De toenarne van het reele inkomen van de 
burgers leidde onder meer tot een hogere 
opbrengst van belastingen voor de overheid. 
Tal van nieuwe collectieve voorzieningen, 
met een structurele financieringslast, werden 
toen ge'1nitieerd. Het debat over de publieke 
sector ging slechts over het aanwenden van 
additionele groei; niet over de wenselijkheid 
van verdere aanwending dan wei uitbreiding 
van de collectieve sector. Het afwegen van 
schaarse middelen was niet noodzakelijk 
omdat er in feite geen schaarste bestond. 
Om het sociologisch te typeren: aan de op
bouw van de verzorgingsstaat van de jaren 
zestig lag geen duldelijke conceptie ten 
grondslag. Het was het plukken van de 
vruchten die de expansie van de economie 
ons bood; alles leek toen mogelijk; vrijwilli
gerswerk kon net zo goed professioneel 
(dus duur) betaald worden; men leefde met 
de idee dat met meer geld meer cultuur en 
beter onderwijs gemaakt kon worden; er 
was ruimte voor meer volkshuisvesting, en 
vooral voor meer ambtenaren. 
Gedurende de jaren zeventig tekent zich 
geleidelijk aan de omslag af in de (internatio
nale) economische conjunctuur. Vanaf 1 972 
contrasteren reeds de verminderde econo
mische prestaties in vergelijking met die van 
de jaren zestig. Het verval van het systeem 
van vaste wisselkoersen, de plotselinge stij
ging van de (internationale) voedselprijzen en 
de explosie van energieprijzen maken in 
1 973 het crisisbeeld compleet. 
De overheid antwoordt op de verminderde 
economische groei door niet haar uitgaven
patroon te matigen als gevolg van de ver
minderde belasting- en premie-inkomsten, 
maar haar uitgaven onverminderd te verho
gen. Deels wordt dit gedrag in economische 
analyses verklaard als een 'Keynesiaans ant
woord'; tegen de stroming inroeien als te-
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genwicht tegen cyclische verstoringen. lk 
meen dat naast rationele overwegingen, po
litiek bestuurlijke gewoonten - de beste be
grating is de grootste begroting - ook een 
belanghjke verklaringsbron vormen. 
In de jaren zeventig concentreert de groei 
van de collectieve uitgaven zich op 
overdrachtsuitgaven.21 De overheid stand er 
als het ware borg voor dat de gedaalde 
economische groei, die weer doorwerkte in 
de vermindering van de aanpassing van de 
reele inkomens, toch werd aangevuld door 
sociale zekerheid of door inkomensafhanke
lijke regelingen (studiebeurzen, gezinsverzor
ging en huursubsidie). De overheid nam de 
consequenties van de economische crisis in 
de inkomenssfeer op zich; later realiseerden 
we ons pas dat daarmee ook belangrijke 
economische prikkels uit het systeem wer
den geelimineerd. 
De reactie van de overheid op de economi
sche situatie was dus sterk expansief; on
danks het feit dat door afslanking van de 
groei de inkomsten van de overheid daalden, 
ging de overheid duurzame, structurele ver
plichtingen aan. De aardgasbaten voor de 
overheid namen van 1, 7 mid in 1970 (0,4% 
NNI) toe tot 10,4 mid in 1980 (4% NNI); de 
gasbaten hadden dus een stijging van het 
tekort kunnen voorkomen. Echter, ze wer
den benut voor nieuwe structurele over
heidsverplichtingen. De besluitvorming om
trent de collectieve sector was nog geheel 
gericht op groei van de overheidsuitgaven, 
terwijl de economische omstandigheden dit 
niet meer rechtvaardigden. In die tijd werd 
de basis voor het huidige financieringstekort 
gelbgd. 

Geleidelijk dan groeide eind jaren zeventig, 
begin jaren tachtig, het besef dat de over
heid een dergelijke (financiele) omvang geen 
tegenwicht (meer) kan bieden aan cyclische 
verstoringen; de groei van de overheid werd 
steeds sterker beschouwd als een obstakel 
in plaats van een essentiele aanvulling op 

2) Zie lan Gough, The political economy of the welfare 
state, Londen 1983, p. 84 e.v. 
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een dynamisch werkende marktsector. Na 
de 1 %-operatie uit 1976, waarin nag een 
groeidoelstelling van al de collectieve uitga
ven centraal stand, en het Bestekbeleid van 
'81, met stabilisatie van belasting- en pre
miedruk als uitgangspunt, wordt in 1982 -
door het eerste kabinet-Lubbers- een wer
kelijke verkleining van de collectieve sector 
als beleidsdoelstelling bepaald; het streven 
was een reductie van het financieringstekort 
van 11 ,9% tot 7,4% van het Netto Nationaal 
lnkomen, voor het gehele overheid, te berei
ken bij een stabiele belasting- en pre
miedruk. De concretisering van deze (uitein
delijk bereikte) doelstelling bleek een hele 
krachttoer; weliswaar was tijdens de kabi
netten-Van Agt de maatschappelijke bereid
heid tot 'ombuigen' gegroeid, de enorme 
groei van het aantal uitkeringsgerechtigden 
(zo liep het aantal werkloosheidsuitkeringen 
van 1980 tim 1985 op van 239.000 tot 
665.000) begin jaren tachtig maakte de be
heersing van de sociale-zekerheidsuitgaven 
praktisch onmogelijk; was de uitgavengroei 
van de sociale zekerheid in de jaren zeventig 
met name verklaarbaar uit hoofde van uit
breiding van de regelingen (lagere toegangs
drempels, hogere voorzieningen etc.) en de
mografische factoren (meer kinderen, meer 
kinderbijslag), in de jaren tachtig zorgde met 
name de stijging van de werkloosheid (in 
1981 en 1982 jaarlijks met 150.000 perso
nen) voor meer uitkeringsgerechtigden, en 
dus voor een nieuwe opwaartse druk op de 
sociale-zekerheidsuitgaven. De voorgeno
men structurele ombuigingen op de sociale
zekerheid, ambtenarensalarissen en volks
gezondheid werden, vaak met enige vertra
ging, goeddeels geconcretiseerd; de vierde 
uitgavenpost van de overheid, de rijksbegro
ting, kwam in veel mindere mate toe aan 
concretisering van haar bezuinigingstaak
stelling.31 

Met het voorafgaande heb ik proberen aan 
te geven dat een proces van vele jaren nodig 
is geweest om het overheids(uitgaven)ge
drag 'om te buigen' naar de economische 
realiteit. 
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Oat zegt iets over de dynamiek van de over
heidsorganisatie en flexibiliteit van de over
heidsuitgaven. Voorts heb ik, wat wezenlijk is 
voor het vervolg van mijn bijdrage, proberen 
aan te geven dat de groei van de overheids
uitgaven niet verklaarbaar is als gevolg van 
een opeenstapeling van bewust geformu
leerde prioritaire taken, welke werden toege
deeld aan de overheid, maar dat een integra
le prioriteitenafbakening van (essentiele) 
overheidstaken juist geheel ontbrak. Elk 
maatschappelijk probleem werd geleidelijk 
aan per definitie een overheidsprobleem. in 
feite hadden we, maar dit is achteraf praten, 
bij de opbouw van de verzorgingsstaat de 
CDA-gedachte van gespreide verantwoor
delijkheid vorm moeten geven door kritisch 
te bezien wat de essentiele overheidstaken 
zijn. Nu we de overheid jaren achtereen 
hebben opgetuigd is het, ik kom er later op 
terug, veel moeilijker terug te treden41 , mits 
we het terugtreden uit de CDA-visie niet 
simpelweg als een synoniem voor bezuini
gen willen beschouwen. 

Na de crisis; bijbuigen wat is omge
bogen? 
Het is na een economische opleving vaak 
veel aantrekkelijker naar de uitdagende toe
komst te kijken dan om te zien naar de 
recente ontwrichting van de economie. Toch 
kan men, gelet op de hardnekkigheid van de 
recente crisis, niet simpelweg overgaan tot 
de orde van de dag, al was het aileen maar 
om in de toekomst niet meer te vervallen in 
de oude fouten van het verleden. 
Nauw verweven met de wijze waarop men al 
dan niet conclusies wenst te trekken op 
basis van wat in het recente verleden alle
maal verkeerd is gegaan, is de wijze waarop 
men aankijkt tegen de vormgeving van de 
toekomstige maatschappij. Twee benade
ringen zijn hier, vaak dwars door de verschil
lende grote politieke partijen heen, te onder-

3) Zie Miljoenennota 1986, bijlage 15. 160. 
4) In Christen Democratische Verkenmngen 1/86 komt 

prof. dr. A Vermaat langs een andere weg tot eenzelfde 
conclusie; hij voorziet een 'sociaal machtsvacuum' wan
neer de overal aanwezige overheid nu terugtreedt. 
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scheiden. Zij zijn nauw verbonden met de 
uiteenlopende overwegingen en verwachtin
gen die ten grondslag hebben gelegen aan 
de besluitvorming over de ombuigingsmaat
regelen. 
Een eerste benadering beschouwt de crisis 
van de jaren tachtig als een tijdelijke onder
breking, in een groeiproces naar een steeds 
hoger wordend welvaartsniveau. Na de cri
sis dient op (langere) termijn de 'oude lijn' 
weer te worden opgepakt. De ombuigingen 
tijdens de crisisperiode worden als van zui
ver tijdelijke aard beschouwd en dienen -
wanneer de economische groei dit weer toe
laat - gefaseerd te worden bijgebogen. De 
crisis was een tijdelijk afscheid van het ver
leden. 
Een tweede benadering beschouwt de crisis 
zelf ook als tijdelijk, maar beoordeelt de in 
crisistijd genomen beleidsmaatregelen van 
structurele, in beginsel definitieve aard. De 
crisis is als het ware een fase naar een nieuw 

' De economische crisis is 
een fase naar een nieuw 
type maatschappij. ' 

type maatschappij. Het is een definitief af
scheid van het verleden. 
De conceptie van de toekomstige verzor
gingsmaatschappij in de eerste benadering 
(de crisis is tijdelijk; de noodzakelijke beleids
bijstellingen zijn tijdelijk) is eenvoudiger dan 
in de tweede benadering (de crisis is tijdelijk; 
de noodzakelijke beleidsbijstellingen zijn 
echter structureel) omdat in de eerste bena
dering de verzorgingsmaatschappij verder 
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vorm dient te krijgen langs de weg waarin hij 
in de afgelopen jaren (ingrijpend) door om
buigingen is bijgesteld. De toekomstige weg 
die moet worden gegaan is dan het spiegel
beeld van het verleden; het bijbuigen van 
hetgeen is omgebogen. 
In de tweede benadering is meer creativiteit 
geboden, omdat het om een nieuw type 
verzorgingsmaatschappij gaat; het gaat om 
de vormgeving van de maatschappij op een 
wijze die we niet eerder gekend hebben; dat 
vergt nieuwe keuzen. 

De omschreven indeling in twee benaderin
gen is met een voorbeeld m!nder abstract te 
maken dan zij in eerste instantie lijkt. Daar
door zal zij ook gemakkelijker worden her
kend. 
Als voorbeeld wordt de verlaging van de 
sociale-zekerheidsuitkeringen uitgewerkt; 
echter, evenzeer hadden talloze andere 
voorbeelden genomen kunnen worden van 
maatregelen die in de afgelopen kabinetspe
riode zijn verdedigd (onder meer) op financi
eel-economische overwegingen (verlaging 
jeugdlonen, verhoging collegegelden, af
schaffing RWVV-uitkering schoolverlaters, in
voering eigen bijdrage medicijnen etc.). 

Gedurende de regeerperiode van het kabi
net-Lubbers I zijn aile bovenminimale 
socialezekerheidsuitkeringen gefaseerd ver
laagd van 80 naar 70% van het laatstver
diende bruto loon. De verlaging werd met 
name verdedigd op financieel-economische 
overwegingen en werd vervolgens door 
CDA en WD unaniem geaccepteerd. 
Vraag is nu of - zelfs op langere termijn na 
het huidige kabinet-Lubbers - een verho
ging (weer) naar 75 of zelfs 80% als nastre
venswaardig ideaal geformuleerd dient te 
worden. Dit is geen academische vraag, om
dat zowel het PvdA-verkiezingsprogramma 
1986 en de visie-programma's van CNV en 
FNV zich expliciet uitspreken voor verhoging 
naar tenminste 75%. Een dergelijke benade
ring hoeft geen exclusieve aangelegenheid 
van politiek links te zijn, zij het dat het GOA
programma en het regeerakkoord op dit 
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punt geen enkele verwachting wekken. 
Maar ik kan me voorstellen, dat CDA-aan
hangers van een dergelijke benadering met 
behulp van de kernbegrippen solidariteit en 
gerechtighe1d een (gefaseerde) procentuele 
verhogingsoperatie zullen willen bepleiten in
dien de economische omstandigheden dit 
weer toelaten. 
In de tweede benadering (de crisis is tijdelijk; 
de beleidsmaatregelen zljn structureel, in be
ginsel definitief) wordt een gefaseerde ver
hoging van de uitkeringspercentages niet 
wezenlijk geacht. Oat lijkt, in eerste instantie, 
een hardere lijn, maar biedt anderzljds tal van 
nieuwe mogelijkheden prioriteiten (al dan 
niet binnen de sociale zekerheid zelf) te her
formuleren op grond van de gewijzigde om
standigheden. Beleidsintensiveringen - als 
deze al wenselijk geacht worden - kunnen 
dan vorm krijgen door nadrukkelijk andere 
wegen te bewandelen; gedacht kan worden 
aan een kindervriendelijke politiek (hogere 
kinderbijslag; hogere uitkeringen op mini
mumniveau voor alleenverdieners met kin
deren), 1nvoering van een weduwnaarspensi
oen (gelijkberechtiging van vrouwen en man
nen), langere loongerelateerde uitkeringen 
voor oudere werkloze alleenverdieners en 
het waarborgen van het huidige inkomensnl
veau voor jongeren, opdat deeltijdarbeid 
voor hen een reele optie blijft. 
De tweede benadering is m.i. niet minder 
sociaal. Het sociale schu1lt in het feit dat de 
sociale zekerheid gewaarborgd kan worden, 
ongeacht het economisch tiJ. Voorkomen 
wordt dan bij een eventuele nieuwe econo
mlsche inzinking, de uiterst pijnlijke weg 
waarbij individuele uitkeringsrechten op 
grond van macro-economische omstandig
heden opnieuw moeten worden verlaagd. 
Daarnaast sluit men niet de ogen voor 
nieuwe sociale uitdagingen omdat men be
reid is te komen tot een herschikking van 
prioriteiten. De CDA-kernbegrippen solidari
teit en gerechtigheid passen dan ook in een 
dergelijke benadering, zij het dat ze minder 
eng in de tijd beschouwd worden, maar 
beoordeeld worden over een Ianger tijds
bestek. 
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Met het voorafgaande heb ik proberen aan 
te geven dat aan de politieke beslu1tvorming 
over de ombuigingsmaatregelen vaak zeer 
uiteenlopende overwegingen ten grondslag 
hebben gelegen. Deze overwegingen zullen 
in belangrijke mate een rol spelen bij de 
vormgeving van toekomstig beleid. lk wil niet 
suggereren dat er een zwart-wit tegenstel
ling te bespeuren is 1n visies waarbij ener
zijds wordt bepleit aile ombuigingsmaatre
gelen van de afgelopen jaren op (langere) 
termijn bij te buigen of anderzijds een bena
dering die kost wat kost aile (versoberings)
maatregelen w1l handhaven. Toch tekenen 
zich geleidelijk aan twee verschillende bena
deringen af, waarbij enerzijds op een aantal 
fundamentele beleidspunten (bijv. de socia
le-zekerheidsparagraaf van het PvdA-pro
gramma) de situatie van v66r de crisis als 
uitgangspunt wordt (her)bepaald, en ander
zijds - tegen de achtergrond van de pijnlijke 
ervaringen bij het 'ombuigen van de verzor
gingsstaat' - een soberder model van col
lectieve voorzieningen duurzaam wordt be
pleit. De eerste benadering op termijn -
globaal bljbuigen wat omgebogen IS- zal de 
opwaartse trend van de overheidsuitgaven 
uit de jaren zestig en zevent1g weer herstel
len. De tweede benadering vergt een nadere 
fundamentele bezinning van (overheids)be
leidsextensiveringen en met daardoor ruimte 
voor beleidsintensiveren, en zal dan per sal
do mogelijk kunnen leiden tot een collectieve 
sector van een geringere omvang. Het is 
echter de vraag of b1j voortgaand econo
misch herstel, de pijn van de economische 
crisispolitiek niet snel zal zijn vergeten en de 
eerste benadering, op de oude voet verder, 
(weer) de overhand krijgt. Oat zou ik zeer 
betreuren, omdat juist de feiten in het verle
den hebben aangetoond, dat de omvang 
van de collectieve sector zowel schadelijk is 
geweest voor het totale proces van econo
mische aanpassing en flexibiliteit als een be
dreiging vormt voor de overheid zelf in haar 
eigen functioneren (niet meer toekomen aan 
prioriteitstellingen). 
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Regeerakkoord-Lubbers II; verdubbeling 
van de ombuigingen op de rijksbegroting 
Het regeerakkoord van het tweede kabinet
Lubbers typeert het te voeren soc:aal-eco
nomisch beleid tot 1990 als 'voortgaan en 
vernieuwen'. Daarmee wordt de consistentie 
met de benadering van het eerste kabinet
Lubbers benadrukt en tegelijkertijd wordt 
onderkend dat een nieuwe tijd een eigentijd
se beleidsconceptie vergt. lmmers, uiteenlo
pende ontwikkelingen als bijvoorbeeld tech
nologische vernieuwingen, depolarisering 
tussen politiek en bedrijfsleven en een meer 
kritische kijk op de kwaliteit van de over
heidsdienstverlening vragen om een heden
daagse aanpak. In tegenstelling tot het re
geerakkoord van het eerste kabinet-Lubbers 
worden, conform het CDA-programma, de 
sociale-zekerheidsuitgaven en de niveaus 
van de ambtenarensalarissen ontzien. De 
rijksoverheid - in het jargon de 'rijksbegro
ting in enge zin'- zal daarentegen het groot
ste aandeel rnoeten leveren bij de ombuigin
gen. Tenminste budgettair zal de overheid 
zelf op een flink aantal terreinen moeten 
terugtreden. Tegen de achtergrond van het 
ontbreken van een heldere prioriteitstelling
of beter het poiitiek gebrek orn aan te geven 
waaraan geen prioriteit wordt toegekend -
en de zojuist beschreven latente polit:eke 
neiging om tach geen blijvend afscheid te 
nemen van te kostbare collectieve voor
zien:ngen, zal de invulling van de in het re
geerakkoord aangeduide, rnaar niet erg ver 
uitgewerkte ombuigingstaakstelling voor de 
rijksoverheid een hele heksentoer zijn. 

Centrale beleidsdoelstell:ng voor de periode 
1986-1990 blijft de bestrijding van de werk
loosheid; te bereiken via het creeren van 
rneer en duurzame werkgelegenheid in de 
marktsector. 
Voor verdergaand herstel van de martksec
tor is het noodzakelijk dat de collectieve 
uitgaven een bijdrage leveren aan het groei
tempo van de economie in plaats van een 
blokkade vormen doordat de rentelast- en 
staatsschuldquote verder stijgt. Door dat 
laatste zou de investeringsruimte voor het 
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bedrijfsleven verder worden verkleind. Door 
herstel van de marktsector ontstaat een 
reeler draagvlak voor collectieve voor
zieningen. 
In vergelijking met het vorige regeerakkoord 
is thans naast een norm voor de reductie 
van het tekort (welke bij een collectieve 
lastendrukbepaling impliciet tevens een uit
gavennorrn is) ook expliciet een uitgaven
norrn opgenomen; de collectieve uitgaven 
zullen zich tot 1990 dienen te ontwikkelen 
tot het u:tgavenniveau van 1986, rnet inacht
nerning van de doelstelling van het finan
cieringstekort. De doelstelling van het finan
cieringstekort is bepaald op ten hoogste 
5/,% van het Netto Nationaal lnkomen (bij 
een stabilisatie van de collectieve belasting
druk). De norm van het tekort sluit nagenoeg 
aan bij het (rneerderheidsstandpunt) uit het 
ambteiijk advies van de Centraal Economi
sche Cornrnissie 51 en het (rneerderheids
standpunt) van de Commissie Ontwikkeling 
Nederlandse Econornie van de SER. in het 
rniddellange-termijnadvies 1986-1990, 6

) 

Een ombuigingstaakstelling van per saldo 
17,3 rniljard wordt noodzakelijk geacht om 
de tekortnorm te realiseren. 

Bij de invulling van de ornbuigingstaakstel
ling komt het accent, zoals reeds eerder 
werd opgernerkt, minder op de sociale-ze
kerheidsuitgaven en niveaus van de ambte
narensalarissen te liggen. Weliswaar wordt 
op de sociale-zekerheidsuitgaven over vier 
jaar tijd nog 1 ,8 miljard orngebogen, maar dit 
bedrag kan grotendeels bereikt worden 
door de in de meerjarenrarningen veronder
stelde doorwerking van salarisverbeteringen, 
welke worden voorzien in het bedrijfsleven, 
niet in de collectieve sector toe te kennen. In 
feite is dit grotendeels dus een technische 
exercitie. Ombuigingen vinden irnmers 
plaats ten opzichte van meerjarenrarningen. 

5) Z1e nota ten behoeve van de kabinetsformatie, Centrale 
Economische CommiSSie, Tweede Kamer vergaderjaar 
1985-1986, nr. 19.555 nr 2. p. 36 en 37. 

6) Advies sociaa/-economisch beleid op middellange ter
miJn 1986-1990, SER-publikatie 86/10. 21 e.v 
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Politiek is het relevant dat de ombuigingen in 
het regeerakkoord zo worden ingevuld dat 
koopkrachthandhaving voor aile inkomens in 
de collectieve sector wordt toegekend. Dit is 
een expliciete concretisering van het GOA
programma Uitzicht. Het reeel beschikbaar 
inkomen ('de koopkracht') van uitkeringsge
rechtigden, ambtenaren en trendvolgers blijft 
in de periode 1986-1990 gemiddeld bezien 
op het huidige niveau. Voor uitkeringsge
rechtigden op het minimumniveau betekent 
dit dat de GDA-gedachte van het garande
ren van 'materiele vloeren' uit het GOA-rap
port 'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij'71 wordt geconcretiseerd. 
Voor uitkeringsgerechtigden met een hoge
re, bovenminimale sociale-zekerheidsuitke
ring (bijvoorbeeld WW of WAO) betekent dit 
dat er na de stelselherziening voor hen ook 
(eindelijk) rust komt op het inkomensfront; 
dat was voor hen op basis van het WO
programma tot voor kort nog niet duidelijk, 
omdat de WD- in tegenstelling tot het GOA 
- slechts koopkrachtbehoud toekende aan 
echte minima81 en niet aan uitkeringsgerech
tigden met een bovenminimale sociale-ze
kerheidsuitkering. 
Ook voor ambtenaren wordt conform het 
GOA-programma koopkrachthandhaving als 
uitgangspunt geformuleerd. Beloofde de 
WD aan bovenminimale uitkeringsgerech
tigden minder dan koopkrachtbehoud, daar
entegen zouden ambtenaren juist 'meer krij
gen'. Het regeerakkoord spreekt zich uit 
tegen een dergelijke ontkoppeling van inko
mens in de collectieve sector, zij het dat wei 
aandacht bestaat voor een (selectieve) finan
ciele oplossing voor arbeidsmarktknelpun
ten, waarvoor overigens geen extra finan
ciele middelen zijn opgenomen in de doorre
kening. 
De vraag - die nogal eens vanuit ambtena
renkringen wordt opgevangen - waarom 
ambtenaren inkomenspolitiek vergeleken 
moeten worden met uitkeringsgerechtigden 
(die geen arbeidsprestatie verrichten) en niet 
met werknemers in de marktsector (die 
wei een arbeidsprestatie verrichten) is in het 
huidige akkoord ook voor GDA-politiek ver-
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antwoord te beantwoorden. Het regeerak
koord kent ambtenaren koopkrachtbehoud 
toe, maar doet elders (paragraaf 3, punt 8) 
tegelijkertijd een appel op het bedrijfsleven 
het 'overheidsvoorbeeld' van loonmatiging 
te volgen. Daarmee wordt (impliciet) het be
lang van kostenmatiging verwoord. Wan
neer de marktsector de gematigde loonont
wikkeling van de collectieve sector volgt, is 
het mijns inziens mogelijk dat er een vorm 
van inkomensparailelliteit blijft bestaan tus
sen ambtenaren (en uitkeringsgerechtigden) 
en anderzijds werknemers in de martksec
tor. Het past geheel in de GDA-visie van 
terugtred en spreiding van verantwoordelijk
heden, dat in het regeerakkoord de politiek 
het bedrijfsleven niet verder bemoedert door 
een gematigde loonontwikkeling in de bedrij
ven gekunsteld af te dwingen met ingewik
kelde, vanuit Den Haag slechts te ontwer
pen, maar niet te controleren sancties. Het 
bovenstaande rechtvaardigt mijns inziens de 
conclusie dat op basis van het gestelde in 
het regeerakkoord een vorm van inkomens
parallelliteit gehandhaafd blijft, zij het dat dit 
- in vergelijking met het PvdA-programma91 
- slechts op een sobere wijze in de vorm van 
waardevastheid gerealiseerd wordt. 

De prijs van waardevastheid van inkomens 
in de collectieve sector leidt tot de conse
quentie dat de ombuigingen in de komende 
kabinetsperiode elders gevonden dienen te 
worden. Het regeerakkoord van het kabinet
Lubbers II slaat daarmee een andere weg in 
dan in de afgelopen jaren werd bewandeld. 
Van de 17,3 miljard dient 6,625 miljard om
gebogen te worden op de rijksbegroting. 
Verhoudingsgewijs is dat precies het dubbe
le van de taakstelling op de rijksbegroting 
van de vorige periode. Daar komt nog bij dat 
de taakstelling van de ombuigingen op de 

7) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij; 
aantekeningen over de christen-democratische 1nzet 1n 
de jaren tachtig, rapport van de werkgroep Politiek 
Perspectief, Den Haag september 1983, p. 23 

8) Als de toekomst je lief is, WD-verk1ez1ngsprogramma 
1986-1990. p. 17 punt 441, laatste volzin. 

9) De toekomst is van iedereen, PvdA-verkiezingspro
gramma 1986-1990, p 49. 
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rijksbegroting in de vorige kabinetsperiode 
het slechtst werd nagekomen en dat de 
rijksuitgaven ten opzichte van het Nationaal 
lnkomen tot voor kart nog steeds stijgende 
waren. Pas voor 1987, zo blijkt uit de meest 
recente Miljoenennota, wordt een daling 
voor de rijksu1tgaven geraamd. Oat de col
lectieve uitgaven - zo blijkt uit de Miljoenen
nota 1986 - 10! daadwerkelijk in de afgelo
pen jaren zijn teruggebracht is met name te 
danken aan het feit dat - ondanks de hoge 
werkloosheidskosten - de sociale-zeker
heidsuitgaven ten opzichte van het Nationaal 
lnkomen zijn verminderd. 
Omdat in het nieuwe regeerakkoord de om
buigingen op de rijksbegroting een domi
nante plaats krijgen toebedeeld, zal ik in het 
vervolg van mjn bijdrage hier nader op in
gaan. 

Terugtreden versus ombuigen 
De keuze om in de komende kabinetsperio
de het accent van het ombuigingsbeleid te 
concentreren op de rijksbegroting kan mijns 
inziens meer dan in financiele zin aansluiten 
op een maatschappelijke behoefte. Deze 
stelling lijkt temidden van de ongemeen felle 
kritiek op bewindslieden met vierjarigen, 
dagverblijven voor geestelijk en lichamelijk 
gehandicapten, speciaal onderwijs, sociaal
cultureel werk, sociale en tandheelkunde
faculteiten in hun portefeuille enigszins on
geloofwaardig. Oat heeft mijns inziens echter 
alles te maken met de relatie tussen het 
begrip 'terugtreden van de overheid' en de 
gegroeide betekenis van het begrip 'om
buigen'. 
Terugtreden, het eerste begrip, duidt op een 
kwalitatieve benadering waarbij oog bestaat 
voor innovatie van bestaande vormen van 
overheidszorg, die meer aansluiten op een 
hedendaagse maatschappelijke prioriteit
stelling en behoefte. In deze benadering is 
de overheid op een aantal punten terughou
dend; temidden van een volwassen maat
schappij ziet zij de mensen als individuen 
met eigen verantwoordelijkheden en niet als 
een collectiviteit waarvoor gezorgd moet 
worden vanuit Den Haag. Oat betekent dat 
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de overheid minder geldstromen onttrekt 
van de burgers en deze- met veel bureau
cratie en dus verspilling van kosten - weer 
ietsje anders 111 toesluist naar de burgers 
met daaruit voortvloeiende problemen in de 
sfeer van marginale druk en inkomensprij
zen. De terughoudende overheid heeft, 
doordat ze zich niet overal mee bemoeit, 
meer oog - en financiele ruimte - voor se
lectieve, decentrale en rechtstreekse voor
zieningen aan burgers. 

' Bijna iedereen ervaart de 
bureaucratie in Den Haag 
als beklemmend. ' 

Ombuigen krijgt in het Haagse jargon in 
toenemende mate een zuiver kwantitatieve, 
financieel beheerstechnische betekenis. 
Ombuigen staat minder voor het ter discus
sie stellen van de wenselijkheid van beleid, 
maar meer voor het terugbrengen van de 
uitgaven, die het gemakkelijkst neerwaarts 
kunnen worden bijgesteld, Uit een recent 
onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbu
reau blijkt dat zo ongeveer iedereen in Ne
derland de bureaucratie vanuit Den Haag als 
beklemmend ervaart en ontevreden is over 
de kwaliteit van de overheidsdienstverlening. 

10) Miljoenennota 1986, bijlage 15, p. 160 en het rapport 
van de studiegroep begrotingsruimte, beheersbaarheid 
van de collectieve uitgaven uit 1983, tabel 3.5.21. 

11) Zie in dit verband hoofdstuk 4 van het in voetnoot 1
) 

aangeduide OECD-rapport; de herverdelende invloed 
van de overheid in een aantal OECD-Ianden wordt hier 
op haar effectiviteit getoetst 
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komen vast te staan dat de kosten van 
overheidsdrenstverlening veel sterker zijn 
toegenomen dan de kwaliteit van de 
dienstverlening, ook in relatie tot de kosten
ontwikkeling van dienstverlening in de 
marktsector. Toch constateer ik deson
danks dat de overheidsuitgaven die geken
merkt worden door een grotere mate van 
neerwaartse financiele flexibiliteit- als subsi
dieregelingen aan bijvoorbeeld gezinsver
vangende huizen, sociaal-cultureel werk -
eerder worden teruggebracht dan over
heidsuitgaven die worden gekenmerkt door 
een geringere mate van neerwaartse finan
ciele flexibilitert als personeelsuitgaven. Oat 
leidt mijns inziens tot het gevaar dat 
geldstromen rechtstreeks naar personen, 
waarvoor essentiele overheidszorg bestaat, 
eerder worden beknot dan uiterst moeizame 
exercities van personeelsreductie op Haag
se departementen. Omdat personeelsuitga
ven minder flexibel zijn, neerwaarts kunnen 
worden bijgesteld, komt het accent van het 
bezuinigingsbeleid te liggen op andere ter
reinen van overheidszorg, bijna steeds bui
ten Den Haag! 

Slot 
In d~"' komende jaren staat de overheid voor 
de inspanning haar eigen uitgaven substan
tieel te verminderen. De rechtvaardiging van 
de omvang van een dergelijke operatie werd 
aangetoond op grond van macro-economi
sche overwegingen. Het regeerakkoord van 
het kabinet-Lubbers II geeft een verdeelsleu
tel aan op welke wijze 6,625 miljard over de 
verschillende hoofdstukken van de rijksbe
groting omgebogen dient te worden. Er 
wordt niet tot in detail aangegeven op welke 
wijze 1 ,5 miljard op volkshuisvesting of 0,3 
miljard op VVVC omgebogen dient te wor
den. Oat biedt ruimte aan het parlement om 
aan te geven op welke wijze die invulling 
dient plaats te vinden. 
Eerder werd aangegeven dat de groei van 
de overheidsuitgaven gekenmerkt werd 
door het ontbreken van een (politieke) priori
teitenstelling. Gelet op de riante economi-
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sche groeipercentages was dit aanvankelijk 
niet zo problematisch. De huidige situatie 
van de rijksbegroting maakt een substantiele 
vermindenng structureel noodzakelijk. Oat 
vereist politieke keuzen door middel van het 
aangeven van een heldere prioriteitenstelling 
en misschien nog beter, welke huidige over
heidstaken niet meer beschouwd worden 
als specifieke taken van overheidszorg. 
Er dient door het CDA energie gernvesteerd 
te worden om in de Kamer tot een integrale 
prioriteitenstelling te komen van hedendaag
se essentiele overheidstaken. Gelijktijdig 
dient het als posterioriteit bepalen van een 
oude overheidstaak door te werken in het 
ambtelijk apparaat. In dat verband is een 
afweging tussen begrotingsmiddelen gebo
den. Een afweging tussen begrotingshoofd
stukken ontbreekt thans geheel, bovendien 
worden uitgaven nauwelijks rechtstreeks ge
confronteerd met noodzakelijke inkomsten. 
De commissie voor Onderzoek van Organi
satie en Werkwijze der Kamer heeft het be
lang van een integrale afweging bepleit, 
maar de vraag is - gelet op verschillende 
standpunten in een recent debat - of com
petentiekwesties over de bevoegdheden 
van een commissie die zich hiermee gaat 
bezighouden, de concretisering niet zullen 
belemmeren. 
De mate van neerwaartse flexibiliteit van 
overheidsuitgaven dreigt mijns inziens de 
belangrijkste leidraad te worden voor de in
vulling van ombuigingen. Een dergelijke fi
nancieel-technocratische benadering staat 
mijns inziens tenminste op gespannen voet 
met politieke doelstellingen en maatschap
pelijke behoeften. Deze laatste tenderen 
mijns inziens sterk naar een afslanking van 
het rijksambtenarenapparaat als uitvloeisel 
van een discussie omtrent essentiele over
heidstaken. De afslanking van het ambtena
renpapparaat bleek in de afgelopen 
kabinetsperiode een van de weinige zaken, 

12) Sociaal Cu!tureel Rapport 1986. SCP september 1986. 
13) Kosten van kwar1aire diensten; een statistische verken

ning van de kostenstructuur en voorzieningengebrwk. 
Soc1aal Cultureel Planbureau en Centraal Planbureau. 
februari 1986, 170 e.v. 
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Sociaal-econorTli::JCh 

die niet werden geconcretiseerd. De op
brengst van de operatie bleef beperkt tot 
ruim 6.1 00 formatieplaatsen op een totaal 
van 163.000 (6.940 minder dan aanvankelijk 
in het regeerakkoord werd bepaald). 
In het regeerakkoord van het kabinet-Lub
bers is sprake van een nieuwe afslanking 
van 20.000 arbeidsjaren. Een dergelijke 
operatie zal mijns inziens slechts kans van 
slagen hebben, indien de politiek zich uit
spreekt over specifieke zaken van over
heidszorg. In de ambtelijke dienst zullen daar 
vervolgens conclus1es uit getrokken moeten 
worden. 
De afslanking van de rijksoverheid zal dus 
hoog op de politieke agenda moeten prijken; 
dat blijkt ook duidelijk in overeenstemming 
met een maatschappelijke behoefte, zoals 
uit recente SCP-studies blijkt. Het door
gaans heldere regeerakkoord zal met name 
op het punt van de reorganisatie van de 
rijksdienst nader geconcretiseerd dienen te 

' Ambtenaren zagen de 
poten niet onder hun 
eigen stoelen vandaan. ' 

worden. Oat kan niet aan ambtenaren wor
den overgelaten. Ambtenaren zagen de pa
ten n1et onder hun eigen stoelen vandaan. 
Politiek gewicht is daarvoor geboden. 
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De reorganisatie van de rijksdienst dient als 
een maatschappelijke operatie verder te 
worden ingekleurd. Niet als een exclusieve 
ambtelijke Haagse aangelegenheid. De zgn. 
grote operaties (reorganisatie rijksd1enst, pri
vatisering, deregulering, heroverweging van 
bestaand beleid, decentralisat1e) dienen, met 
name gelet de relatie met de ombuiging
staakstelling, nadrukkelijk ge1mplementeerd 
te worden in het sociaal-economlsch-finan
cieel beleid. Thans wordt een te sectorale 
weg bewandeld tussen de harde sector van 
de sociaal-economische koker en het be
stuursdepartement van Binnenlandse Za
ken. Deze zaken dienen politiek gekoppeld 
te worden. lndien een veranderingsoperatie 
van de njksoverheid beschouwd wordt als 
een maatschappelijke in tegenstelling tot 
een ambtelijke operatie, dienen ondernemin
gen of werkgeversorganisaties gelijkwaardi
ge gesprekspartners te zijn. 
De richting van het regeerakkoord duidt ten
minste kwantitatief op een terugtredende 
overheidsrol. Oat biedt vcor het CDA een 
unieke kans dit kwalitatief in te vullen. Heb
ben we misschien in het verleden onze prio
riteiten voor overheidszorg versnipperd dan
wei ontkracht, omdat we overal prioriteit aan 
toekenden, het huidige regeerakkoord biedt 
nog volop ruimte aan te geven wat op grond 
van onze ideologi.:;che uitgangspunten he
dendaagse essentiele taken van overheids
zorg dienen te zijn. 
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Commentaar uit het 
Wetenschappelijk lnstituut 

Het nieuwe den ken 
van Gorbatsjov 

Peri scoop 

Het nieuwe den ken van Gorbatsjov heeft voor het Westen 
heel aantrekkelijke kanten. Maar zonder bedenkingen is 
de interne situatie van het Sovjetblok niet. Vredesbeleid 
ma gaan geen van beide aspect en voorbijgaan. 

Na enkele jaren van krakkemikkig en wisse
lend leiderschap verrast de USSR het Wes
ten met de opvallend dynamische partijse
cretaris Gorbatsjov. Bij zijn eerste optreden, 
ja zelfs daarv66r, maakte hij al een positieve, 
begrijpelijke indruk. De sinds de Praagse 
Lente in ballingschap verkerende Tsjechi
sche politicus Zdenik Mlynar had trouwens 
al in 1980 een gunstige persoonsbeschrij
ving over Gorbatsjov in een van zijn boeken 11 

opgenomen. Mlynar kende Gorbatsjov goed 
als medestudent in de rechten tijdens zijn 
vijfjarig verblijf aan de Moskouse universiteit. 
Hij beschreef zijn studie- en huisgenoot van 
die jaren als loyaal, intelligent, eerlijk, open
minded en zelfbewust. Geen slechte start 
voor een partijleider. En voor velen, vooral 
voor de Sovjet -jeugd en voor andere jonge
ren in de 'socialistische' staten, een grote 
opluchting. Verstarring, verveling, verval van 
idealen, dat kenmerkte de voorbijgegane pe
riode. Aileen Andropov werd in die kringen 
positief ervaren. Gorbatsjov is zich van die 
toestand van versukkeling zeer bewust. Met 
veel elan en vasthoudendheid presenteert hij 

456 

zijn nieuwe openheid, zijn nieuwe denken. 
De vertegenwoordigers van het Sovjetregi
me hebben er de mond vol van. In het 
Kremlin is de centrale denkknop omgezet. 

Buitenlandse politiek 
In het Westen gaat uiteraard in de eerste 
plaats de belangstelling uit naar de inhoud 
en waarde van Gorbatsjovs uitspraken inza
ke de Oost!West-verhouding. Is er sprake 
van nieuwe, eventueel slimmere, propagan
daoffensieven om de oude Reagan in een 
hoek te drukken of is er werkelijk iets meer 
aan de hand? Oat laatste lijkt waarschijnlijk, 
nu gebleken is dat reeds binnen twee jaar na 
zijn aantreden resultaten worden bereikt in 
de vorm van een akkoord over vertrouwen
wekkende maatregelen. 21 Een akkoord dat 
in enkele opzichten betekenisvol afwijkt van 
vroegere opstellingen van de Sovjet-Unie. 

1) 'Nightfrost in Prague', London, Hurst 1980. Geciteerd in 
Problems of Communism, May-June 1985. 

2) Europese Ontwapenings Conferentie te Stockholm, sep
tember 1986. 
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Pen scoop 

Het belangrijkste is de instemming met in
spectie ter plaatse, controle van militaire be
wegingen op het gebied van het Warschau
pact. 
Een ander niet vanzelfsprekend punt is dat 
daarbij niet de voorwaarde is gesteld van de 
vervulling van een andere, veel inniger wens, 
namelijk een alomvattend verbod op kern
proeven. In beide gevallen is de wending in 
het denken al lang te voren aangekondigd. 
Gorbatsjovs voorgangers wezen steeds in
spectie op Russisch gebied af. Oat zou 
slechts spionage zijn. Ook werd het argu
ment gehoord dat wantrouwen tegen bui
tenlanders een kenmerk was van het Russi
sche volkskarakter. Maar opeens is dat ver
anderd. AI meer dan een jaar verkondigt 
Gorbatsjov dat de Sovjet-Unie evenveel be
lang heeft bij een afdoende controle op nale
ving van verdragen als de USA Daarmee 
een vrijwel als vaststaand aangenomen dog
ma omverwerpend. Heel wat literatuur over 
de Sovjetpolitiek is daardoor eensklaps ver
ouderd. De vasthoudendheid waarmee dit 
punt in de redevoeringen van Gorbatsjov31 

naar voren wordt gebracht doet vermoeden 
dat we met iemand te maken hebben die 
vastomlijnde ideeen heeft over wat nij inter
nationaal bereiken wil. Het zou me niet ver
bazen als hij ook voor het moratorium op 
kernproeven, de afschaffing van chemische 
wapens en de aanzienlijke vermindering van 
nucleaire en conventionele bewapening be
gaanbare, d.w.z. voor het Westen aanvaard
bare wegen weet te bewandelen. Gorbats-

' Gorbatsjov is wei Iicht bereid 
dogmatische obstakels uit 
de weg te ruimen. ' 
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jov is wellicht bereid om meer dogmatische 
obstakels uit de weg te ruimen. Beseft hij dat 
de Sovjet-Unie wat dit betreft aan zet is? 

Controle 
'Een allesomvattende, zeer strenge controle 
is wellicht het belangrijkste element in het 
proces van ontwapening ...... Ontwapening 
zonder controle is niet mogelijk, maar con
trole zonder ontwapening is zinloos', aid us 
Gorbatsjov in zijn rede voor het 27e Congres 
van de CPSU (25 februari 1986). Het lijkt wei 
of hij een deel van de Nederlandse vredes
beweging toespreekt, dat immers meende 
dat de eis van controle aileen maar een 
verwerpelijk uitvloeisel van vijandsdenken 
zou zijn. Uit de geciteerde uitspraak blijkt 
overigens een specifieke opvatting inzake 
controle. Het afvaardigen van waarnemers 
bij andermans kernproeven wordt afgewe
zen. Zoiets kan eerder als een subtiele vorm 
van dreigen of als het legitimeren van een 
bewapeningswedloop worden opgevat dan 
His vertrouwenwekkende maatregel. 
Controle moet juist betrekking hebben op 
wapenvermindering. Er is wellicht een kans 
om de Sovjetleider op dit punt krachtig aan 
zijn woord te houden. En dat temeer aange
zien hij zijn houding beargumenteert. Ontwa
pening heeft zijns inziens een plaats in het 
streven naar vreedzame coexistentie. Dit is 
in feite de enige mogelijkheid om te overle
ven. Vreedzame coexistentie is in zijn visie 
niet meer een voortzetting van de klassen
strijd met andere middelen. Gorbatsjov ziet 
Oost en West eerder als twee eikaar be'(n
vloedende polen. Die polariteit fungeert 
steeds meer als een eenheid van afhankelij
ke en concurrerende machten. Men zou 
haast denken aan het yin-yang-symbool. De 
patstelling lijkt aanvaard en ideologisch ver
werkt. 
Vroegere partijleiders, met name Chroestjov, 
beloofden nog te zorgen voor een inhaalma
noeuvre, waarbij de SU in welvaart en in 

3) Gebundeld in: Michail Gorbats)OV, 'Naar een were/d zon
der kernwapens ', Verklaringen, redevoeringen en interviews. 
Amsterdam, UitgeveriJ CenO 1986. 
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militair vermogen de USA zou voorbijstre
ven. De daarvoor gestelde termijnen zijn 
echter reeds lang verstreken en de economi
sche problemen worden openlijker dan ooit 
toegegeven. Uit het vernieuwde partijpro
gram spreekt nu een veel zakelijker en min
der pretentieuze opstelling. Tegelijkertijd ziet 
men in Gorbatsjovs redevoeringen dat er 
gevreesd wordt voor het uit de hand lopen 
van de rnilitaire technologie. Het verzet te
gen SOl ('Star Wars') wordt gebaseerd op 
het feit dat dit een offensief systeem kan 
worden. Hoe moderner de wapens hoe 
korter de vluchttijd tot de doelen. Zo onttrekt 
het beslrssrngsproces zich geheel aan de 
mens, aan de wil van de politicus. Aileen de 
computers kunnen nog 'op tijd' reageren. 
Om die reden zegt Gorbatsjov af te willen 
van het afschrikkingssysteem. Veiligheid kan 
zijns inziens niet slechts een zaak van mili
tair-technische middelen zijn. Oat is een op
vatting die ook in het CDA met overtuiging 
wordt voorgestaan. Vreedzame coexistentie 
moet dus echt vreedzaam zijn. Ze moet 
militaire, politieke maar ook economische 
veiligheid omvatten. Voor dat laatste is een 
internationale ordening nodig. De avances 
van de Sovjet-Unie richting GATI41 , lnternati
onaal Monetair Fonds en Wereldbank han
gen wellicht mede met deze visie samen. De 
Sovjet-Unie wil af van economische discrimi
natie en sancties. 

Gelijke veiligheid 
In dit denken zitten bekende elementen zo
als ook al gepresenteerd in het Palme-rap
port. Arbotow, een van Gorbatsjovs belang
rijkste huidige adviseurs werkte trouwens 
mee aan de samenstelling daarvan. Gedeel
de veiligheid, veiligheid kan aileen wederzijds 
zijn, gelijke veiligheid voor Sovjet-Unie en 
USA, dat zijn de sleutelbegrippen. Pro
bleemloos is zo'n uitspraak overigens niet, 
want de schattingen over wat gelijke veilig
heid is lopen uiteen. Het betrekken van 
meerdere aspecten in het veiligherdsdenken 
betekent echter tevens dat ook op politiek 
en economisch gebied een grotere mate van 
openheid wordt geaccepteerd. Toetreding 
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tot het lnternationaal Monetair Fonds vereist 
bijvoorbeeld openheid ten aanzien van de 
economische gegevens; en die zijn momen
teel in de Sovjet-Unie nog streng geheim. 
De indruk wordt gewekt dat de militaire pro
duktie onder Breznjev momenteel als 
overmatig en onevenredig wordt be
schouwd. De bereidheid om SS 20-raketten 
te vernietigen wordt nu uitdrukkelijk uitge
sproken. Het is mogelijk dat de grotere aan
dacht voor de eigen veiligheidspositie van 
West-Europa hierin een rol speelt. Voorheen 
was die nauwelijks aan de orde en werd de 
Europese NAVO-poot als een soort gigan
tisch Amerikaans vliegdekschip gezien. 
West-Europa, Japan, China, krijgen nu apar
te aandacht, hoewel de organisatie van de 
Sovjetinstellingen nog niet op het zelfstandig 
bestaan van deze politieke grootheden is 
toegesneden. Er is nog geen afdeling West
Europa binnen het departement van Buiten
landse Zs.ken in Moskou! 

Propaganda? 
De veiligheidspolitieke doelstellingen worden 
door Gorbatsjov breed beargumenteerd. Hij 
maakt begrijpelijk waarom de voorstellen lui
den zoals ze luiden. Met name het uiterst 
belangrijke punt van de controle wordt op 
een eigen wijze gefundeerd Naar het schijnt 
gaat dit gepaard met veranderingen op ide
ologisch vlak (de duiding van 'vreedzame 
coexistentre'). Een eenvoudige propaganda
baas heeft in de regel aan zoveel intellectue
le bagage geen behoefte. Het heeft dus zin 
om Gorbatsjov serieus te nemen en zijn 
woorden uit te testen. Daar moet men niet 
Iicht over denken. Onderhandelen bestaat 
namelijk voor een heel groat deel uit onder
zoek naar de verschillende wijzen waarop 
woorden uitgelegd kunnen worden en het 
vaststellen van de precieze bedoelingen van 
de spreker. Maar perspectief zit er blijkbaar 
wei in. Sovjetvoorstellingen ~<-··:1den vroeger 
gemakkelijker worden doorgeprikt. 
Natuurlijk zijn er tal van hypocriete slogans in 

4) Algemene overeenkomst inzake handel en tarieven 
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Periscoop 

Gorbatsjovs toespraken te vinden. Bijvoor
beeld de oproep om meer geld aan de Der
de Wereld te besteden. De Sovjet-Unie 
maakt op dat vlak nu een zeer povere indruk 
en heeft dus weinig recht van spreken. Ook 
Afghanistan word! als 'bloedende wand' op
gevoerd. Men moet maar durven. Het plei
dooi voor 'een wereld waarin elk volk in 
vrijheid zijn ontwikkeling, zijn levenswijze 
kiest', zou ook praktische ondersteuning van 
de Sovjet-Unie zelf verdienen. Praag, Boe
dapest, Polen, Berlijn, ze l1ggen nog vers in 
het geheugen. Voorts zijn er de tirades op 
'het militair-industrieel complex' in de Vere
nigde Staten. Over mensenrechten wordt 
tamelijk afhoudend gesproken, maar des te 
meer over moraal en ethiek! Maar het is 
wellicht te veel gevraagd om het radicaal 
afzweren van een verleden te verwachten. 

Binnenland 
Binnen- en buitenlandse effecten van veran
derend beleid vertonen 1n communistische 
Ianden weinig onderling verband. Een ont
spannen houding ten opzichte van het Wes
ten gaat niet met meer democratische vrij
heid intern gepaard. Het omgekeerde kan 
het geval zijn. Rust in de internationale ver
houdingen is sorns nodig om de binnenland
se positie van het 'systeem' veilig te stellen. 
Gorbatsjov zit wat dat betreft met een on
aantrekkelijke erfenis. De econornie stag
neert. De civiele produktie is zo zwak dat 
zelfs de rnilitaire daaronder lijdt. Wetenschap 
en technologie kunnen evenmin floreren in 
een strak geregelde en centraal beheerste 
samenleving. De bevolking vraagt om verho
ging van de levensstandaard. De olieprijsda
ling heeft de toestroom van harde valuta 
drastisch beperkt. De milieu-problematiek 
schreit te:l hernel. De strijd in Afghanistan 
demoraliseert en roept protest op. Geheirn
houding, manipulatie en bedrog, zo kenmer
kend voor een totalitaire staat, doven elk 
enthousiasrne dat niet primair aan het 
eigenbelang is gewijd. De Sovjet-Unie is 
werkelijk gebaat bij minder internationale 
spanning en verhoging van defensiebudget
ten. Gorbatsjov schijnt dat in te zien. Hij 
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heeft ruirnte nodig voor de aanpak van de 
binnenlandse problematiek. Oat zal niet kun
nen zonder ideologische aanpassingen. Hij 
zoekt deze met name in zakelijk-technocrati
sche richting. 

Een ideologie voor een nieuwe periode? 
Het vernieuwde partijprograrn laat zien dat 
Gorbatsjov zichzelf ziet als iemand die voort
bouwt op Lenins denkbeelden. Maar dan 
wei een die durft op te wekken tot 'creatieve 
ontwikkeling' van de ideologie. Hij heeft het 
gevoel een nieuwe fase in te gaan na die van 
Renaissance, Franse Revolutie, Oktoberre
volutie en Tweede Wereldoorlog. Zo'n op
sornming biedt de rnogelijkheid om heel an
ders te denken en te doen dan voorheen! 
Andere thema's, andere ideologische lijnen 
wellicht. Maar wei met respect voor de Sov
jettraditie, dat wei. 
De invoering van het begrip 'economische 
versnelling' legt de nadruk op wetenschap 
en technologie, dat zijn nieuwe zakelijke ele
rnenten van de ideologie. Hoe het socialisme 
van de toekomst eruit zal zien, dat is nu niet 
bekend. Gorbatsjov houdt echter vast aan 
het 'democratisch centralisme', dat wil zeg
gen het autoritair hierarchisch denken, en 
aan de these dat de politiek aile aspecten 
van de samenleving in z'n greep moet heb
ben. De ongelukkige neveneffecten van 
deze ideologie ni. het alcoholisme, het groei
ende drugsprobleem, het gebrek aan initia
tief en inzet, de wijdverbreide corruptie, de 

' De Sovjet -maatschappij is 
in diverse opzichten 
doodgecontroleerd. ' 
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vriendjespolitiek, die wil hij met morele op
roepen en dwang bestrijden. Hier vergeet de 
marxist dat zulke ongewenste gedragingen 
vaak door een maatschappelijke structuur 
worden bevorderd. Hoe kan men verant
woordelijkheid vragen en tegelijk alles willen 
beheersen en controleren. De Sovjetmaat
schappij is in diverse opzichten doodgecon
troleerd. Materialisme, privileges, misbruik 
van positie, dat is er gewoon. De Oosteuro
pese en Sovjet-samenleving kweekt haar 
eigen burgers. Een oproep om hard en eer
lijk te werken en corruptie nate Iaten kan dat 
niet goed maken. 
Merkwaardig is dat, evenals onder Chroest
jov, opnieuw de nadruk op athe'(stische op
voeding en op Sovjetceremonies gelegd 
wordt. Een geval apart is de strijd tegen het 
zwartwerken. In een land waar het prive
ondernemen verboden is heeft dat zwart
werkbegrip een andere betekenis dan in het 
westen. De reparatiesector, de versierders 
die zorgen dat er produktieprocessen op 
gang kunnen blijven, de 'sabbatwerkers' in 
de bouw, zij zijn in feite nodig om een vastlo
pen van de Sovjeteconomie te voorkomen. 
En dan toch maar beweren dat 'onder het 
socialisme die verschijnselen niet door ob
jectieve (structurele, AMO) maar door sub
jectieve (persoonlijke, AMO) factoren veroor
zaakt zijn' 5l. Waarschijnlijk wordt de onmis
baarheid van bepaalde soorten 'zwartwerk' 
wei ingezien maar in een totalitaire staat is 
het voor de overheid aantrekkelijk om juridi
sche schemertoestanden61 te Iaten bestaan. 
Zo duurt de repressie en de rechtsonzeker
heid voort, ook al wordt het regiem minder 
ouderwets-ideologisch en meer zakelijk
technocratisch. 

De broedervolken 
Zakelijk-technocratisch leiderschap gaat 
goed samen met een duidelijker greep op de 
kleine 'socialistische' staten. De druk om 
zich economisch meer op de Sovjet-Unie te 
richten is onder Gorbatsjov toegenornen. 
Toch zijn hier bepaalde zaken niet meer 
terug te draaien. Gorbatsjov wil er dan ook 
niet 'dramatisch' over doen dater verschillen 
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zijn tussen de communistische partijen. Oat 
is toe te schrijven aan verschillen in omstan
riigheden. De nadruk ligt nu op een goede 
combinatie van internationale solidariteit en 
convergentie van nationale belangen. Voor
op blijft staan 'de gezamenlijke verantwoor
delijkheid voor het lot van het socialisme'. 
Daarmee is het respect voor de eigen vrije 
ontwikkeling drastisch beperkt. 
De EG moet er dus maar niet aan meewer
ken dat de Comecon een sterker geinte
greerd en zodoende aan de Sovjet-Unie ge
koppeld blok wordt. Oat zou trouwens zeer 
tegen de zin van de kleinere socialistische 
staten zijn. 

Conclusie 
Het nieuwe denken en de nieuwe openheid 
van Gorbatsjov heeft voor het Westen heel 
aantrekkelijke kanten. Waarom zouden we 
daarvan ten bate van de wereldvrede geen 
gebruik maken? Zonder bedenkingen is de 
interne situatie van het Sovjetblok echter 
nog lang niet. Het is in de geschiedenis meer 
voorgekomen dat grotere rust en vrijheid 
voor de een een hardere druk elders als 
keerzijde had. Een vredesstreven dat daar
aan voorbijgaat kan niet bevredigen. Wie 
met de ten opzichte van mensen zo onver
schillige bureaucratie van de Sovjet-Unie in 
aanraking komt beseft, vaak tot eigen ver
rassing, hoe weinig er nog ten goede veran
derd is. Hoe meer kansen er voor onze eigen 
veiligheid bestaan des te meer zullen we ons 
moeten inzetten voor verbetering van het lot 
van de mensen die in onvrede en rechtson
zekerheid Ieven. 

A.M.O. 

5) Jevgeni Blinov: 'Arbeidsloos lnkomen' lnformatie Bulle
tin, Ambassade van de USSR, 27-09-1986. 

6) F.J.M. Feldbrugge: 'De tweede economie van de Sovjet
Unie' lntemationale Spectator, juli 1986. 
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Studieconferentie 
Ontwikkelingssamenwerking 

Het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA organiseert een studieconferentie over 
ontwikkelingssamenwerking. Aanleiding hiertoe is de publikat1e eerder dit jaar van het 
W.l.-rapport 'Wereldeconomie en Ontwikkeling'. 

De conferentie vindt plaats op zaterdag 8 november 1986 in Hotel Krasnapolsky te 
Amsterdam, van 10.00 tot 16.45 uur. 

Op de conferentie, die onder Ieiding staat van drs. W.K.N. Scl>melzer, wordt het W.l.
rapport toegelicht door prof. dr. L.B.M. Mennes en worden inleidingen gehouden door 
drs. P. Bukman, mevrouw Cecilia M. Lopez Montana (ambassadeur van Colombia), mr. 
J.J.A.M. van Gennip, H. Hofstede en prof. dr. J.G.M. Hilhorst. 

Aanr:1elding kan telefonisch geschieden (070-924021, mevr. J. Martinus). De eigen 
bijdrage van de deelnemers bedraagt f 42,50 incl. het rapport en f 32,50 excl. het 
rapport. Voorts is inbegrepen de toezending van een documentatie-set , consumpties en 
maaltijd, alsmede toezending van het verslag van de conferentie achteraf. 
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Studieconferentie 'Vrede wegen' 

Het CDA streeft naar een internationale orde die gerechtigheid als kenrnerk heeft. Talrijke 
geschriften uit de partij verrnelden deze doelstelling. Het bele1d met betrekking tot vrede 
en veiligheid is een van de instrumenten hiertoe. Oorlogvoorkom1ng met kernwapens 
maakt dee! uit van dat beleid. Daar zijn tal van vraagtekens bij te plaatsen. Het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA heeft dit willen doen in zijn rapport 'Vrede 
Wegen. Alternatieven voor het veiligheidsbeleid beoordeeld'. 
Over dit onderwerp organiseert het een studieconferentie en wei op zaterdag 29 
november 1986 in het Europa Crest Hotel te Scheveningen, van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

De conferentie is voor aile belangstellenden toegankelijk en staat onder Ieiding van drs. 
A.M. Oostlander. Het rapport 'Vrede Wegen' wordt toegelicht door drs. Th.B.F.M. 
Brinkel. Verder zullen o.a. mr. J. de Ruiter, prof. H.J. Neuman en staatssecretaris J. van 
Houwelingen inleidingen houden. Er is ampel gelegenheid voor discussie met de inleiders 
en rnet een forum. 

Aanmelding voor of informatie over de conferentie kan telefonisch geschieden: 070-
924021, mevrouw J. Hageman. 
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Het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA zoekt op korte termijn een 

Redactiesecretaresse (m/v) 

voor 32 uur per week voor de Redactie van zijn maandblad Christen Democratisch9 
Verkenningen. 
Eindredactionele en administratief-organisatorische werkzaamheden voor de redactie zijn 
de belangrijkste taken. Oat houdt in dat het hier gaat om de bewaking en uitvoering van 
de redactiebesluiten, zelfstandig correspondentie voeren, bewaking van de abonnemen
tenadministratie en de eindredactie van de kopij. Ook de eindredactie van de andere 
publikaties van het lnstituut hoort bij deze functie. 
Deze medewerk(st)er werkt nauw samen met de andere medewerkers op het secretari
aat van het lnstituut en de redactiesecretaris. Vanwege de aard van de werkzaamheden 
en de nauwe betrokkenheid met het Wetenschappelijk lnstituut zoeken wij iemand, die 
zich kan verenigen met grondslag en politieke uitgangspunten van het CDA, en 
- een opleiding VWO heeft gevolgd en ouder is dan 25 jaar 
- beschikt over een zeer goede kennis van de Nederlandse taal 
- het vermogen heeft secuur en onder tijdsdruk prima werk te leveren 
- ervaring heeft in secretariele en eindredactionele werkzaamheden 
- plezier heeft in samenwerking met anderen en dus over goede contactuele 

eigenschappen beschikt. 

De salariering (BBRA-schalen; schaalno. 6) is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Schriftelijke sollicitaties (tot 7 november) kunnen gericht worden aan de directeur van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, drs. A.M. Oostlander, Dr. Kuyperstraat 5, 2514 
BA Den Haag. Voor telefonische inlichtingen: 070-924021, de heer Brinkel of mevrouw 
Ivens. 
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Column 

Ombuigingsbeleid in 
Belgie en Nederland 
prof. dr. C.J. Rijnvos 

In de tweede helft van de jaren zeventig zijn 
in diverse Westeuropese Ianden de over
heidsfinancien ontspoord, de verhoudingen 
in het bedrijfsleven verstoord en de werkge
legenheid aangetast. In het begin van de 
jaren tachtig werd het duidelijk dat in deze 
Ianden een ombuigingsbeleid nodig was. 
Daarbij was het de vraag of een herstel 
mogelijk zou zijn met behoud van democra
tische gezagsstructuren en zonder aantas
ting van de monetaire orde. Het lijkt niet 
uitgesloten dat Nederland er in slaagt een 
ombuigingsbeleid te realiseren dat vanuit 
deze twee gezichtspunten de toets van de 
kritiek kan doorstaan. Ofschoon dit beleid 
dikwijls hard wordt genoemd bevat het tot 
dusver geen aantasting van de democrati
sche en monetaire verhoudingen. 
Oat is ongetwijfeld een verdienste, vergele
ken met de situatie in Belgie. In februari 
1 982 vroeg en kreeg de Belgische regering 
een volmacht van de volksvertegenwoordi
ging om het land 'uit de zwaarste economi
sche crisis sinds de oorlog te hal en'. Welis
waar werd enkele maanden na de verlening 
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van de volmacht van socialistische zijde een 
wetsontwerp ingediend om intrekking te be
werkstelligen, maar deze paging mislukte. 
De regering-Martens gebruikte de volmacht, 
die met verlenging liep tot 31 maart 1984, 
voor het treffen van economische en mone
taire maatregelen, zoals vermindering van 
belastingen voor bedrijven, beperking van de 
loonstijgingen en van de overheidsuitgaven. 
Nadat in november 1985 de regering-Mar
tens een duidelijke verkiezingsoverwinning 
had geboekt, vroeg zij opnieuw om een vol
macht, welke andermaal werd gegeven en 
wei- zoals de zaken nu staan- tot het einde 
van dit jaar. Weliswaar kan het verlenen van 
deze volmacht een positieve betekenis wor
den toegekend; zij was een belangrijke fac
tor voor het in het zadel blijven van de rege
ring-Martens V gedurende vier jaar. Niette
min is zij een vreemd element binnen demo
cratische verhoudingen, dat slechts bij een 
zeer moeilijk ombuigingsbeleid past. 
Naast deze volmacht zijn er twee opmerkelij
ke gebeurtenissen op het monetaire vlak. 
Op zondag, 21 februari 1982, devalueerde 
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b1nnen het Europese Monetaire Systeem de 
valuta van onze zuiderburen met 8'1Wo. Oat 
was een opvallende gebeurtenis. De inflatie 
lag in Belgie iets hager dan in West-Dults
land en Nederland. Voorts vertoonde de Bel
gische lopende rekening een vrij groat te
kort. Daarbij speelde echter de grote rente
last in verband met omvangrijke leningen 
van de overheid in het buitenland een be
langrijke rol. Een devaluatie helpt daarbij n1et 
om orde op zaken te stellen, maar leidt 
slechts tot een vergroting van de problemen. 
Bijgevolg was het de vraag of Belgie, gelet 
op de internationale positie, wei echt een 
devaluatie nodig had. Het belangnjkste pro
bleem was irnmers niet een onevenwichtige 
economische en monetaire positie ten op
zichte van de omringende Ianden, maar te 
sterk gestegen arbeidskosten en uit de hand 
gelopen overheidsf1nancien. De devaluatie 
had dan ook voor een goed deel tot doel om 
bij wijze van 'shock' de Belgen ervan te 
doordringen dat met harde hand orde op 
zaken moest worden gesteld. Het devalua
tiebesluit kreeg daarmee in hoge mate een 
politieke strekking, hetgeen niet strookt met 
normale monetaire verhoudingen. 
Eind mei van dit jaar werd in Belgie een 
opmerkelijk besluit genomen. Onder druk 
van de vakbeweging verklaarde de regering 
zich bereid om in overleg te treden met het 
bankwezen over een mogelijke reductie van 
de rente, die de overheid moet betalen over 
reeds uitstaande leningen. De vakbeweging 
maakte hiervan een ernstig punt in die zin 
dat, als de werknemers een veer moeten 
Iaten, grote financiele instellingen zeker ook 
mede de lasten moeten dragen. Ongetwij
feld zit er enige logica in deze gedachten
gang, maar zij heeft tevens een gevaarlijke 
kant. lnbreuk doen op reeds bestaande con
tractuele verplichtingen is een hachelijke 
zaak. Men overwege 1n dlt kader dat de 
Belgische overheid in verband met de grote 
omvang van het financieringstekort een sub
stantieel beroep moet doen op de kapitaal
markt. Bijgevolg heeft zij, om de touwtjes 
aan elkaar te kunnen knopen, het vertrou
wen van de belegger nodig. Maar dit ver-

466 

Column 

trouwen zal gevoelig worden ondermijnd als 
contractuele afspraken niet worden nage
komen. 
Zo kwam de Belgische overheid in een nete
lig spanningsveld. Enerzijds moest zij tegen
over de vakbeweging de toezegging doen 
dat zij het overleg over de geeiste rentekor
ting zou openen, maar van de andere kant 
dreigde het gevaar dat - als tot korting zou 
worden besloten - het vertrouwen van de 
belegger in de overheid gevoelig zou worden 
aangetast. Er was heel wat politieke laveer
kunst voor nodig om dit merkwaardige kar
wei te klaren, hetgeen intussen op een ty
pisch Belgische wijze is geschied. Er is een
voudig een afspraak gemaakt dat een deel 
van de lopende rente niet direct, maar op 
een later tijdstip wordt uitbetaald. Voorts 
wordt over deze later te betalen intrest een 
rente van 8% vergoed. Zo schijnt het in 
Belgie - anders dan in Nederland - niet 
goed mogelijk te zijn om binnen gangbare 
democratische en monetaire verhoudingen 
het gewenste ombuigingsbeleid te voeren. 
Het is te prijzen in onze zuiderburen dat zij 
deze situatie aanvaarden en het is te hopen 
dat een werkelijke ombuiging mogelijk is. 
Het moge Nederland tot lering strekken dat 
- met aile kritiek op ministers als Lubbers, 
Ruding en Oeetman - zo'n afwijkende be
leidslijn, althans tot dusver, in Nederland niet 
nodig is. Oat is van grate positieve bete
kenis. 
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Bu1tenland 

Buitenlands beleid 
naderbekeken 
door M.A. Kolster 

In zijn rede voor de Duitse Katholiekendag in 
Aken van 12 september dit jaar stelde 
Bondspresident Richard von Weizsacker, 
dat 'voor Europa drie belangrijke taken 
liggen: 
- de schepping bewaren 
- gerechtigheid bevorderen 
- vrede stichten'. 
En hij vervolgt dan: 'Europa schijnt soms 
aileen maar een wereldmacht van economi
sche betekenis te zijn of weer te zijn gewor
den. Maar waar zijn zijn ideologisch-politieke 
krachten voor een bijdrage in de ontwikke
ling van een menselijke wereld?' 

Deze laatste vraag zette me nog nadrukkelij
ker aan tot deze nadere beschouwing over 
het buitenlands beleid van het CDA. Von 
Weiszackers formuleringen vatten kort sa
men binnen welke context men politiek be
leid moet voeren als overtuigd christen-de
mocraat. En zoeken we juist niet in de uit
werking van een buitenlands beleid vanuit de 
christen-democratische overtuiging 'een bij
drage te leveren aan de ontwikkeling van 
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M.A Kolster (1 928) is adjunct-secreta
ris van het CDA, belast met internatio-
nale zaken. Hij is o.a lid van het Algemeen 
Bestuur van de NOVIB; tevens is hiJ 
secretaris van de commissie Buiten-
land van het CDA. 

een humane wereld'? Het was een wonder
lijke ervaring om in de woorden van de 
Bondspresident opnieuw de kernbegrippen 
van het CDA te horen. 
Langs de lijnen van gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap hebben we dan ook een bui
tenlands beleid ontwikkeld. In het CDA-ac
tieprogram 'Uitzicht' van mei 1985 draait het 
buitenlands beleid voor de periode 1986-
1990 om vier scharnierpunten: 
1 . betere verdeling van de welvaart in de 

wereld 
2. naleving van de rechten van de mens 
3. een verenigd Europa 
4. vrede in de wereld met zo weinig mogelijk 

wapens. 

Betere welvaartsverdeling 
Het program geeft deze volgorde aan en dit 
betekent dat de betere verdeling van de 
welvaart in de wereld de voornaamste plaats 
dient te krijgen in het buitenlands beleid. Het 
CDA kiest daarvoor twee instrumenten: ont
wikkellngssamenwerking en internationale 
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economische samenwerking. Maar beide in
strumenten dienen een doel: bestrijding van 
armoede en honger in de wereld. 
De middelen om dit te bereiken worden 
eveneens in een bepaalde, niet willekeurige 
volgorde aangegeven. Zo wordt voorrang 
gegeven aan de plattelandsontwikkeling. 

Vervolgens vraagt het CDA om zeer directe 
hulp voor de allerarmste Ianden. Onze mark
ten dienen we open te stellen voor grond
stoffen uit de derde-wereldlanden voor rede
lijke prijzen. De hulpverlening dient te ge
schieden via medefinancieringsorganisaties, 
particuliere instellingen en bedrijfsleven. 

Rechten van de Mens 
De naleving van de rechten van de mens ziet 
het CDA vooral in verband en in samenhang 
met de democratie. En juist deze democratie 
is weer waarborg voor de naleving van de 
mensenrechten. Het gaat het CDA daarbij 
om een actief en concreet beleid, dat 
eigenlijk 'met het totale Nederlandse rege
ringsbeleid moet zijn vervlochten', zoals het 
program dat formuleert. Het CDA wil daarbij 
twee concrete doelen verwezenlijken: 
- een stelsel van internationale controle en 
- de realisering binnen Europees verband 

van deze internationale controle. 

Europa 
Een verenigd Europa ziet het CDA voorna
melijk als een wezenlijke bijdrage tot het 
(be)vestigen van een internationale rechtsor
de. De groei naar de Europese eenheid kan 
volgens het CDA langs vijf lijnen worden 
verwezenlijkt. Bovenaan staat de economl
sche en politieke unie. Vervolgens dient de 
Europese Gerneenschap Ieiding te geven bij 
het herstel van de bedrijvigheid, de uitbouw 
van het sociale beleid en de uitwerking van 
een grensoverschrijdend milieubeleid. Be
langrijk is daarbij actief in te spelen op de 
Frans-Duitse samenwerking. Als vierde punt 
dient de economische samenwerking ook 
verder uitgestrekt te worden over andere 
beleidsterreinen. Tenslotte dienen de Euro
pese staten gezamenlijk naar oplossingen te 
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zoe ken in de problem en rond Zuidelijk Afrika, 
Midden-Oosten en Latijns-Amerika. 

Vredes- en veiligheidsbeleid 
Het vierde scharnierpunt in het buitenlands 
beleid van het CDA IS te bevorderen dat 
vrede in de wereld tot stand komt met zo 
weinig mogelijk wapens. Daarbij heeft het 
CDA vijf lijnen aangegeven waarlangs dit 
bereikt kan worden. Het gaat allereerst om 
de samenwerking in bondgenootschappelijk 
verband. Het CDA aanvaardt daarnaast 
voorlopig het evenwicht binnen de weder
zijdse afschrikking met een zo laag mogelijk 
niveau van bewapening. Vervolgens wil het 
de bestaande stabiliteit binnen de Oost/ 
West-verhouding versterken door de intensi
vering van kerkelijke, culturele, wetenschap
pelijke, economische en persoonlijke con
tacten. De wapenbeheersing en ook de ont
wapening moet meerzijdig en verifieerbaar 
zijn. En tenslotte, als vijfde lijn, rneent het 
CDA dat de Europese inbreng versterkt 
moet worden maar dan wei ten voordele van 
de Atlantische samenwerking. 

Regeerakkoord 
De eerste uitwerking van het verkiezingspro
gramma is het regeerakkoord. Ofschoon ve
len geneigd zijn het regeerakkoord te be
schouwen als een opsomming van knelpun
ten waarover de coalitie het eens moest 
worden, ben ik daarvan niet geheel 
overtuigd. In het regeerakkoord worden poli
tieke keuzen gemaakt. Zeker waar program 
en regeerakkoord met elkaar (nagenoeg) 
overeenkomen. Men beweert wei dat in een 
regeerakkoord aileen oplossingen van de 
knelpunten tussen de coalitiepartners gefor
muleerd zijn. Het is mijn opvatting echter dat 
de CDA-punten die niet in het regeerak
koord vermeld staan, niet automatisch ge
meengoed van de coalitiepartners zouden 
zijn. 

Regeringsverklaring 
Dit laatste wordt nog duidelijker wanneer je 
constateert dat somrnige punten van zowel 
het regeerakkoord als het program worden 
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Bu1tenland 

overgenomen in de regeringsverklaring. 
Daartegenover worden er weer CDA-punten 
genoemd in de regeringsverklaring die niet in 
het regeerakkoord staan vermeld. De rege
ringsverklaring moet gezien worden als een 
regeringsprogramma voor vier jaar dat nader 
wordt ingevuld door de jaarlijkse troonrede. 

Memories van Toelichting 
Zijn de Memories van Toelichting niet veel 
beter geschikt om het GOA-program met 
dat van de regering te vergelijken? In de 
komende jaren kan dat wei. Voor dit jaar is 
het niet helemaal eerlijk om dat te doen. De 
inkt was nauwelijks droog toen het nieuwe 
kabinet aantrad. Voor Buitenlandse Zaken 
was dat een sterke verandering. De gehele 
top werd GOA! Maar om de Memories van 
Toelichting van dit jaar aan 'Uitzicht' te toet
sen, is dus nog weinig zinvol. 

Vergelijking Program - Regeerakkoord -
Regeringsverklaring 
Het rs verrassend dat regeerakkoord en re
geringsverklaring eindigen met het hoofd
stuk Buitenlands Beleid en daarin weer met 
de paragraaf Ontwikkelingssamenwerkrng. 
Hiermede wordt de volgorde van het WD
program 'Ais de toekomst je lief is' gevolgd. 
Het GOA-program beglnt met de internatio
nale paragraaf, omdat de solidariteit nog 
steeds hoog geschreven staat in het vaandel 
van het GOA. Overigens herstelt zich de 
regering door in de Troonrede juist met een 
internationale paragraaf te beginnen. Aan
knopend bij de Erasmusherdenking stelt zij 
de plaats en taak van Nederland in de we
reid terecht binnen het kader van verleden 
en heden. Maar politiek betekent dit 66k een 
keuze voor de internationale solidariteit, zo
als 'Uitzicht' doet. 

Ontwikkelingssamenwerking 
De vergelijking van de dr;e documenten op 
het punt van de ontwikkelingssamenwerking 
geeft aan dat Nederland zijn bijdrage aan de 
ontwikkelingshulp niet wil verminderen. In 
verschillende nuanceringen, maar tach dui
delijk. 
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Het GOA-program spreekt over 'minimaal 
1%% van het Netto Nationaal lnkomen' (het 
zou dus meer mogen zijn). Het regeerak
koord laat 1 %% 'blijven'. en de regeringsver
klaring spreekt over 'handhaving'. Eens zijn 
regeerakkoord, GOA-program en regerings
verklaring het oak over de 'indamming van 
oneigelijke toerekening'. 
Het GOA-program en de regeringsverklaring 
stemmen overeen waar de Europese {lees: 
internationale) samenwerking bij de ontwik-

' Punten die in het 
regeerakkoord niet 
vermeld staan, zijn niet 
vanzelf gemeengoed 
van de coalitiepartners. 

' 
kelingshulp voorkeur verdient. De regerings
verklaring spreekt hierover slechts in samen
hang met 'bilaterale projecten en program
ma's' en drukt zich daar overigens nogal 
vaag uit over 'het zo omvangrijk mogelijk zijn 
van de hulpstromen uit de internationale ge
meenschap'. 
Het regeerakkoord zwijgt hierover. Klaarblij
kelijk was dat in de onderhandelingen tussen 
WD en GOA geen probleem. Min of meer in 
de geest van 'Uitzicht' zijn de opmerkingen 
in het regeerakkoord over 'voorziening in de 
reele behoeften van de ontwikkelingslan
den'. In het regeerakkoord is sprake van een 
'aanmoediging van het bedrijfsleven' zich 
verder te richten op reele behoeften van de 
Ianden met een ontwikkelingsrelatie. Boven
dien staat dit in samenhang met passages in 
het regeerakkoord over de 'intensieve wis
selwerking tussen overheid en bedrijfsleven' 
op het vlak van ontwikkelingshulp en het 
'actief tegengaan van concurrentievervalsing 
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in levering van kapitaalgoederen aan ontwik
kelingslanden' .11 Dit doet merkwaardig aan, 
omdat het GOA-program hierover in het ge
heel niet spreekt. Trouwens, ook het WD
program niet. Des te vreemder, omdat in het 
GDA-ontwikkelingsbeleid armoede- en hon
gerbestrijding uitgangspunt zijn. Regeerak
koord en regeringsverklaring gaan op het 
punt van de coi:irdinatie op politiek en amb
telijk niveau verder dan 'Uitzicht', omdat zij 
pleiten voor de instelling van een onderraad 
waarvan de minister-president de voorzitter 
is. 21 Hiermee heeft het ontwikkelingssamer,
werkingsbeleid zijn vaste plaats verworven 
binnen het regeringsbeleid. 

Het regeerakkoord zegt niets over de schul
denproblematiek van de Derde Wereld. En 
de regeringsverklaring spreekt aileen maar 
over 'het verlichten van de schuldenlast'. 
Preciezer is het GOA-program hierin. Oat 
pleit in artikel 1 .12 voor een zodanige opstel
ling van het IMF dat, per land toegesneden, 
betaalbare en sociaal aanvaardbare oplos
singen mogelijk zijn. Juist vanwege onze 
keuze voor de armste Ianden hadden we 
hier meer GDA-accenten verwacht. Maar 
noch in het regeerakkoord noch in de rege
ringsverklaring klinkt daar iets van door. Was 
de noodzaak van plattelandsontwikkeling en 
de opzet van nieuwe voedselstrategieen ai
leen maar vermeld! De regeringsverklaring 
maakt slechts een vage beweging in deze 
richting door te verwijzen naar 'verbetering 
van economische vooruitzichten'. Maar daar 
blijft het bij. Juist hier had explicieter gezegd 
moeten worden dat deze verbetering bete
kent: 'verbetering van het lokale landbouw
beleid, het scheppen van werkgelegenheid 
en inkomen voor vissers en landarbeiders, 
verbetering van de voedselproduktie en -dis
tributie alsmede van de leefbaarheid van het 
platteland'. 31 

Du1delijk is 'Uitzicht' over de toenemende 
'betekenis en rol van particuliere instellingen, 
medefinancieringsorganisaties en bedrijfsle
ven'. Het regeerakkoord spreekt slechts 
over 'intensieve wisselwerking tussen over
heid en bedrijfsleven'. De regeringsverklaring 
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wil daarbij zo volledig mogelijk gebruik ma
ken van 'in onze maatschappij aanwezige 
kennis en ervaring'. Dit zou misschien kun
nen slaan op de kennis en ervaring van de 
medefinancieringsorganisaties, van missie 
en zending. 41 Maar erg waarschijnlijk is het 
niet, aangezien het regeerakkoord vooral in
gaat op de rol van het bedrijfsleven. Ook de 
condities waaronder de overheid hulpverle
ningsrelaties kan aangaan, vinden we ner
gens terug. Liggen daar dan geen pro
blemen? 
Samengevat moeten we constateren dat re
geerakkoord en regeringsverklaring soms 
wei met elkaar overeenstemmen op het ge
bied van ontwikkelingssamenwerking. Maar 
ze verschillen nogal eens met het GDA-ac
tieprogram. In dat geval zouden GDA-ac
centen gezet moeten worden vanuit de partij 
om te ontkomen aan een vrijblijvende solida
riteit, die door 'Uitzicht' duidelijk niet gemeld 
wordt. Denk daarbij aan een nadere definie
ring van de vermaatschappelijking van de 
ontwikkelingssamenwerking. 51 Ook de doel
stelling van de plattelandsontwikkeling ver
dient nadere uitwerking, net als de zeer di
recte hulp aan de allerarmste Ianden en de 
directe hulp aan de zich traag ontwikkelende 
derde-wereldlanden. 

Mensenrechten 
Het GOA-program besteedt vier artikelen 
aan de mensenrechten. Noch het regeerak
koord noch de regeringsverklaring bevat eni
ge vermelding of verwijzing naar de mensen-

1. CDA-program Uitzicht: artikel 1.2. 
2. In feite werd hiermede het besluit van het Partijbestuur 

van 13 juni j.l. overgenomen na pre-advies van de 
werkgroep Ontwikkelingssamenwerking en de Com
missie Buitenland 

3 Uitzicht: artikel 1 .13 en 1.14. 
4 Het CDA-partijbestuur heeft op 20 september 1986 als 

aanvulling op ziJn beslu1t van 13 JUni 1986 zijn standpunt 
over de rol van de medefinancieringsorganisaties in een 
uitvoerig memorandum uitdrukkeliJk vastgelegd. 

5. Uitzicht: laatste zin van artikel 1.8 Toch zullen in een 
uiteindelijk CDA-besluit ook Uitzicht: artikel 1 .8, 1 .1 0, 
1.11 en 1 .13 betrokken moeten worden. alsmede de 
daarmee verband houdende passages u1t regeerak
koord en regeringsverklaring. 
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Buitenland 

rechten. Behalve waar in de laatste 'de 
klemmende vraagstukken als Afghanistan 
en de situat1e van de mensenrechten in 
Oost-Europa' aangestipt worden. 
Het zou overigens uitermate verhelderend 
zijn wanneer eerst binnen het GOA nadere 
uitwerking zou kunnen worden gegeven aan 
wat verstaan zou moeten worden onder 
'een doeltreffend systeem van non-selec
tieve internationale controle op naleving van 
de mensenrechten'. Ook zou het GOA bij
voorbeeld aan de hand van diverse voor
beelden meer systematisch kunnen nagaan 
'welke burgerlijke en politieke (zowel als) 
economische, sociale en culturele rechten' 
er bedoeld worden en hoe dit ge1ntegreerd 
kan worden 'als onderdeel van het buiten
lands Nederlands beleid'. Dan wordt het pas 
goed mogelijk het regeringsbeleid hierop te 
toetsen. 

Regionale vraagstukken 
Tegenover de wat vage intentieverklaring 
met betrekking tot de terrorisme-bestrijding 
in het GDA-actie-program: 'Nederland be
strijdt naar vermogen ...... het internationale 
terrorisme', is het regeerakkoord zeer con
creet. Het vraagt: 
- krachtige bestrijding in samenwerking 

met leden van de EG, NAVO en gelijkge
stemde Ianden; 

- verbetering van internationale samenwer-
king op het gebied van veiligheid; 

- verbetering van de uitleveringsverdragen; 
- harmonisatie van het vervolgingsbeleid; 
- voor medio 1987 een notitie inzake grens-

bewaking met name terzake persoonlijk 
verkeer en criminaliteitsbestrijding; 

- invoering van een fraude-bestendig pas
poort per 1 januari 1988; 

- scherpe stellingname in EPS-kader via di
plomatieke en politieke sancties tegen 
staten en groeperingen die terronsme be
drijven, ondersteunen of toelaten. 

Daartegenover beperkt zich de regerings
verklaring tot twee algemene opmerkingen: 
a. de bevordering van internat1onale sa

menwerking in terreurbestrijding; 
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b. instemming met de uitbreiding van deze 
samenwerking binnen de EG in de be
strijding van de zware vormen van inter
nationale criminaliteit. 

De regeringsverklaring zie ik als een sterker 
gedetailleerde uitbreiding van het GOA-pro
gram~ met voorbijgaan aan het regeerak
koord. lnzake het Midden-Oosten zwijgt de 
regeringsverklaring, terwijl daarentegen het 
regeerakkoord praktisch de artikelen uit het 
GOA-program op de voet volgt. Het GDA
artikel dat over geheel Latijns-Arnerika han
delt, wordt aileen met betrekking tot Gen
traai-Amerika overgenomen door het re
geerakkoord. Hier zwijgt de regeringsverkla
ring. Bijna gelijk op met 'Uitzicht' loopt de 
passage in het regeerakkoord over Zuidelijk 
Afrika. 

Europa 
Spreekt het GOA-program breeduit over 
'verdergaande Europese samenwerking, 
waarvan de EG de belichaming is', het re
geerakkoord heeft het slechts over 'bewe
gen in de richting van een Unie van de 
Europese Gemeenschap'. De regeringsver
klaring beperkt zich tot de bescheiden stap 
van 'de Europese Akte', maar revancheert 
zich in de Troonrede verrassend door te 
openen met een Europees perspectief. 
Daarbij gaat het de regering om 'realisatie 
van een werkelijk vrije markt', zoals het GOA
program aangeeft en waarin impliciet ook is 
opgenomen 'een onbelemmerde interne 
markt en de versterking van het Europese 
monetaire systeem', zoals het regeerak
koord aangeeft. Dit in navolging van het 
Partijprogramma, dat op dit punt verder 
gaat. 61 Verder gaat de nadere invulling van 

6. De laatste alinea van artikel 4.5 luidt: 
'Discnminatie bij het aankoopbeleid van nationale 
overheden wordt tegengegaan. Uitbouw van het Euro
pees Monetair Systeem 1nclusief een grotere rol voor de 
ECU en de externe werk1ng van deze Europese reken
eenheid. Op lange termijn zal de ECU de nat1onale 
munteenheden moeten gaan vervangen. Het streven is 
erop gericht te komen tot een vestigings- en vergader
plaats in Europa' 
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het beleid niet, terwijl 'Uitzicht' een groat 
aantal punt en aangeeft. 71 

Klaarblijkelijk is de coalitie het over dit alles 
eens. Toch is het de moeite waard na te 
gaan: 
a. of in het kader van het WRR-rapport over 

een ge'i"ntegreerd Europa niet een aantal 
punten uit het CDA-program nader uitge
werkt moeten worden; 

b. wat het betekent dat de prioriteit van de 
EG moet liggen bij het herstel van de 

' Het is onvoldoende aileen 
maar te getuigen van de 
Europese eenwording. ' 

bedrijvigheid en van banen, de herverde
ling van arbeid, en de onderlinge afstem
ming van het sociale beleid; 

c. wat de politiek denkt te doen met het 
tweede memorandum van de tien grens
regio's, met name met de 23 aanbevelin
gen, die in een brief van deze samenwer
kende grensregio's van 20 mei 1985 aan 
het CDA worden aangegeven. 

Kortom: het is van belang om te getuigen 
van en voor de eenwording van Europa, 
maar het is beter om concreet zowel aan de 
basis als aan de top aan de realisering daar
van te werken. 

Vrede en Veiligheid 
Zwijgt het regeerakkoord in aile tal en over de 
'vermindering van massale vernietigingsmid
delen', zoals het CDA-program zegt, de re
geringsverklaring gaat daar uitdrukkelijk op 
in, evenals op de ontspanning. Het regeer-
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akkoord omschrijft het streven naar vrede uit 
het CDA-program wat breder, de regerings
verklaring actualiseert de teksten over ant
spanning. 
Regeringsverklaring en regeerakkoord zijn 
zeer beslist over het toekennen van een 
nucleaire taak aan het 8-inch -geschut. Dit is 
in strijd met 'Uitzicht'. 81 

De medewerking aan het SDI-onderzoek 
wordt geheel in de lijn van het GOA-pro
gramma afgewezen, evenals de chemische 
wapens. Het CDA-program wordt gecon
cretiseerd door de toezegging in regerings
verklaring en regeerakkoord dat de groei van 
het militair budget jaarlijks op 2% wordt ge
steld.91 Toch zou het CDA voor de ontwikke
ling van een evenwichtig vredes- en veilig
heidsbeleid moeten zoeken naar nadere en 
concretere invulling van de volgende punten 
uit het CDA-program: 
- het aanvaarden van het evenwicht van 

wederzijdse afschrikking met een zo laag 
mogelijk niveau van bewapening; 
een versterking van de stabiliteit in de 
OosVWest-verhouding door uitbreiding 
van diverse contacten; 

- meerzijdige en verifieerbare wapenbe
heersing en ontwapening; en 
de betekenis van een versterking van de 
Europese inbreng ten gunste van de At
lantische samenwerking. 

Samenvatting 
Zolang het CDA bestaat, is er buitenlands 
beleid geformuleerd. Ook het program 'Om 
een zinvol bestaan' kende zijn (eerste) 
hoofdstuk over internationale samenwer
klng. Verschillende paragrafen hieruit wer-

7. Uitzicht: artikel4.4, zie ook 4.3, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13 
en 4.14. 

8. Het IS overigens wei in overeenstemming met het pre
advies van de werkgroep Vrede en Veiligheid aan de 
Comm1ssie Buitenland. dat om redenen van politlek
tactische aard n1et aan het partijbestuur werd uitge
bracht. 

9. Uitzicht: art1kel 5.1 0, voorts wordt zowel in regeerak
koord als in regeringsverklaring gezwegen over de pun
ten die 1n Uitzicht artikel 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 en 
5.14 staan. Het regeerakkoord zou m.b.t. Uitzicht art1kel 
5.15 een aantal uitbreidingen bevatten. 
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Bu1tenland 

den door de commissie Buitenland nader 
uitgewerkt. Dit geheel in de lijn van haar 
voornaamste opdracht, 'het verstrekken van 
adviezen inzake het in concreet beleid verta
len van de vigerende actieprogramma's van 
CDA en EVP', zoals het Partijbestuur deze 
formuleerde in januari 1982. 

Dit heeft o.a. geresulteerd in Partijbestuurs
besluiten over het Menser1rechtenbeleid101, 
het Europees beleid111, Latijns-Amerika121, 
Asielbeleid 131 en het Vredes- en Veiligheids
beleid141. Deze opsomming laat zien dat 
doelstellingen in actieprogramma's beperkt 
zijn. Wei zijn ze startpunt, hopelijk ook eind
punt. Dit is in grote mate afhankelijk van 
twee factoren. De eerste is de voortdurende 
verschuiving in het waardenpatroon binnen 
onze samenleving. De tweede factor heet 
macht. 
Zo analyseert Theo Sommer in Die Zeit aan 
de hand van een aantal voorbeelden de 
veranderingen in opvattingen over waarden 
als arbeid, vrije tijd, milieu, techniek etc. in 
deze tijd. Deze veranderingen zullen lang
zaam maar zeker hun invloed gaan uitoefe
nen op de vormgeving van staat, maat
schappij en kerk. De betrokkenheid van het 
individu daarin is van een zeer grote beteke
nis. Hij vormt de nieuwe meerderheden bin
nen deze samenleving, die de veranderingen 
zullen afdwingen. 151 

Het andere verschijnsel wordt door Rolf 
Zundel beschreven in zijn artikel: 'Hoe maak 
je succesvolle politiek'. 161 lmmers alles wat 
er in de politiek gebeurt, gaat als het ware 
door het medium van de macht. Macht ver
andert niet aileen mensen, zij verandert ook 
de prikkel die hen tot bepaalde handelingen 
aanzet. Wie iets wil doordrijven, moet bond
genoten zoeken, meerderheden. De kleur 
van de oorspronkelijke besluitvorming wordt 
vervormd door belangen en gedachten die 
deze bondgenoten meebrengen. Vandaar 
dat 'succesvol' en 'juist' niet identiek zijn in 
de politiek. Vandaar ook dat doelstelling en 
vervverkelijking van deze doelstelling bijna 
altijd van elkaar zullen verschillen in het da
gelijks politiek handelen. 
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Ook al houdt men hiermee rekening, dan 
nog blijft staan dat genomen besluiten en 
vastgestelde standpunten uit het Actiepro
gramma vergeleken en getoetst kunnen 
worden aan de uitkomsten van politieke on
derhandelingen. Zovele partijgenoten heb
ben zich over het actieprogram gebogen en 
erop gestudeerd. Het is daarom noodzake
lijk de politieke resultaten van de vorming 
van een regeringscoalitie, zoals regerings
verklaring en regeerakkoord toch zijn, te 
toetsen aan het vastgestelde partijprogram. 
Hiermee is de ontwikkeling van een buiten
iands beleid binnen het CDA aileen maar 
gediend. Daar staan we dan ook voor in. 

10. Advies Cie. Bu1tenland d.d. 15 mei 1985. 
11 Ad vies Cie. Buitenland d. d. 6 mei 1985. 

Advies Cie. Buitenland d.d. 28 mei 1985. 
Advies Cie. Buitenland d.d. 3 mei 1985 
Adv1es Cie. Buitenland d.d. 4 september 1985. 
Preadvies wgr. Europa d.d. 17 apnl 1985. 

12. Advies Cie. Buitenland d.d. 4 september 1985. 
13. Pre-advies wgr Mensenrechten d.d.7 oktober 1985. 
14. Advies. Cie. Bultenland d.d. 24 april 1985 

Advies Cie. Buitenland d.d. 3 september 1985. 
Pre-advies wgr Vrede en Veiligheid d.d 28 oktober. 
Preadv1es werkgroep Vrede en Veilighe1d d.d. 7 oktober 
1985. 

15. Theo Sommer, Jenseits von Pendelschwung und Wel
lenschlag, Die Zeit no. 2, 3 juni 1986. 

16. Rolf Zundel, Der Kalif und der Saenger, Die Zeit no. 2, 
3 JUnl 1986. 
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Chnsten-democratie 

Christen-democratie in 
Latijns-Amerika: een 
gok op de toekomst 
door Bryan C. Palmer*) 

De beginjaren 
De christen-democratie in Latijns-Amerika is 
een verschijnsel van na de oorlog. Haar op
richtingsdatum valt ongeveer samen met de 
opkomst van de christen-democratische 
partijen in Europa. In een regio, waarin de 
grote conservatieve en liberale partijen of de 
traditionele militaire dictaturen een overwe
gende positie hadden, betekende de ver
schijning van een christelijk ge1nspireerde 
'ideologische' kracht tenminste twee zaken: 
1 . kritiek op de gevestigde orde, ook in de 

gematigde vorm waarin de christen-de
mocratische partijen haar goten, was van 
toen af niet meer het monopolie van de 
marxistische partijen of filosofen, en 

2. de katholieke kerk, die op allerlei wijze 
had bijgedragen aan het instellen of 
handhaven van die 'orde', onderging de 
invloed van vergroting van het gamma 
van politieke keuzemogelijkheden voor 
de leken. En de discussie over de sa
menleving kon niet meer beperkt blijven 
tot een simpele echo van de pauselijke 
encyclieken. 
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Bryan Palmer (1940), geboren in Mon
tevideo, Uruguay, is politiek adviseur 
van de Christen Democratische lnter
nationale te Brussel. Tevens is hij jour
nalist. 

Hoewel in de tweede helft van de jaren 
veertig verscheidene christen-democrati
sche partijen in het proces van oprichting 
nog sterke confessionele trekken vertoon
den, werden deze steeds meer losgelaten. 
Reeds in de jaren zestig kon worden gespro
ken van een Latijnsamerikaanse christen
democratie van een duidelijke a-confessio
nele snit. 
Het eerste zichtbare teken van gezamenlijk 
optreden van de christen-democratische 
partijen was de oprichtingsvergadering van 
de Christen Democratische Organisatie van 
Amerika (Organizaci6n Democrata Cristiana 
de America- ODCA) in Montevideo in 1947. 
In hetzelfde jaar werd het eerste congres van 
de Nouvelles Equipes lnternationales (NEI), 
later de Europese Unie van Christen-Demo
craten (EUCD), gehouden in Chandfontaine, 
Belgie. Vertegenwoordigers van Argentinie, 
Brazilie, Chili en Uruguay namen er aan deel. 
Maar er kwam geen delegatie van de kort 

*) Vertaling door drs. Th.B.F.M. Brinkel 
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Christen-democrat're 

daarvoor opgerichte Christelijk-Sociale Partij 
(COPEI - Venezuela) naar de Uruguyaanse 
hoofdstad. Dit kan verklaard worden door 
de onderlinge nabijheid van de vier oprich
tingslanden. Maar deels toch ook vanwege 
het feit dat de vier partijen daar bij de ontwik
keling van hun gedachtengoed onder de 
sterke invloed van de Franse filosoof Jac
ques Maritain stonden. Deze is meer ver
spreid in de Zuidelijke 'kegel' dan in de 
andere delen van het Latijnsamerikaanse 
subcontinent. 

Reeds op het tweede congres, in 1949 op
nieuw gehouden 1n Montevideo, voltooide de 
ODCA haar beginselverklaring. Zij steide 
vast dat 'het christelijk humanisme een libe
rale democratie, die wordt bedreigd door 
totalitaire stromingen zoals het communis
me, het neo-fascisme of het staatsabsolutis
me, wil vervangen door een nieuwe demo
cratie, die de voile ontplooiing van de men
selijke persoon en zijn geestelijke rechten 
beschermt, de vrijheid en de volledige deel
name aan de eigendom en in de Ieiding van 
het economische Ieven waarborgt, als een 
voorwaarde voor het menselijk geluk' .11 Hoe
wei die 'nieuwe democratie' nog vaag om
schreven lijkt- sommige christen-democra
ten stelden haar destijds gelijk aan de idee 
van nieuwe christenheid - blijkt uit de tek
sten uit die tijd duidelijk de mate van kritische 
distantie ten opzichte van het lndividualisti
sche liberalisme en het marxisme-len1nisme. 
Op het gebied van de internationale relaties 
veroordeelt de ODCA in haar verklaringen 
'het 1mperialisme in welks naam de grote 
mogendheden de legitieme rechten van an
dere Ianden ontkennen en hen onderge
schikt maken aan hun economische en poli
tieke belangen, waar zij misbruik van maken 
1n de strijd die hen verdeelt in blokken' .21 De 
1deeen over de politieke inrichting van de 
samenleving in de jaren vijftig betekenden 
een belangwekkende stap in de vernieuwing 
van het sociaal denken van christenen. Toch 
was het nog sterk doordrenkt van formeel
juridische begrippen en sloeg de krit1ek op 
de bestaande model len netto door naar een 
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kant: De voornaamste vijand was het Sovjet
communisme, een perceptie die leidende 
christen-democraten uit die tijd gedeeltelijk 
hadden gelmporteerd uit de Europese 
christen-democratische partijen. 

Maar in de jaren zestig begon de Latijns
amerikaanse christen-democratische bewe
ging zowel een getalsmatige als een ideolo
gische revolutie door te maken. Het aantal 
partijen breidde zich uit. Het Christen-De
mocratische Vormingsinstituut (lnstituto de 
Formaci6n Democrata Cristiana - IFEDEC) 
ontstond, alsmede- enkele jaren later- het 
lnstituut voor Politieke Studies (lnstituto de 
Estudios Politicos - IDEP). Beide hadden 
een bereik over het hele continent en beide 
steunden op zowel nationale als regionale 
instellingen van politieke vorm1ng. De chris
ten-democratische partijen maakten duide
lijk dat zij beschikten over revolutionaire 
kracht. De Chileen Eduardo Frei werd de 
eerste christen-democratische regeringslei
der in de regio (1964-1970) met de slagzin: 
'Revolutie in vrijheid'. De ODCA veroordeel
de de Noordamerikaanse militaire interventie 
in de Dominicaanse Republiek. Zij verwierp 
ook het optreden van de Organisatie van 
Amerikaanse Staten (OAS) met betrekking 
tot dit Caribische land. De Latijnsamerikaan
se afgevaardigden naar de Vijfde Christen
Democratische Wereld Conferentie (Lima, 
april 1966) brachten met kracht het thema 
OntwikkelingsDnderontwikkeling naar voren, 
alsmede de noodzaak van diepgaande 
structurele veranderingen voor de oplossing 
daarvan. TegeliJkertijd nam de betekenis van 
de Latijnsamerikaanse Christen-Democrati
sche Jongerenorganisatie toe (Juventud 
D.C. de America Latina- JUDCA) en wer
den de banden met de Latijnsamerikaanse 
Bond van Christelijke Vakverenigingen ver
sterkt (Confederacion Latinoamericana de 
Sindicatos Cristianos, tegenwoordig CLAT 
genoemd: Central Latinoamericana de Tra-

1) La CO dans fe monde. uitg. UMDC. Rome 1973 
2) Ibidem 
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bajadores). De verkiezing van de kandidaat 
van de COPE!, Rafael Caldera, tot president 
van Venezuela in 1968, en het sluiten van het 
Andes-Pact, op initiatief van de Chileense 
regering, completeren dit beeld van sterke 
dynamiek en expansie van de christen-de
mocratie. Zij liep voorop in het proces van 
integratie van Latijns-Amerika en in een niet
kapitalistisch ontwikkelingsmodel. 

De donkere jaren 
Eenduidig was de ontwikkeling van de chris
ten-democratische partijen echter niet. In de 
grotere Ianden, zoals Argentinie, Brazilie, Co
lombia of Mexico namen zij maar marginale 
posities in, of bestond de christen-democra
tie eenvoudig niet. 
Deze situatie - waar wij later nog op terug 
zullen komen - bleef praktisch onveranderd 
in 1968. De militair-bureaucratische staats
greep in Brazil18 van 1964 was het start
schot voor een serie militaire regeringen, die 
ieder op hun eigen wijze de onderscheiden 
christen-democratische partijen uit de regio 
be1nvloedden. De coup bracht verdeeldheid 
onder de christen-democraten in Brazilie en 
verzwakte hun aanwezigheid in de schoot 
van de ODCA. Het is een stadium in de 
ontwikkeling die tot het einde van de jaren 
zeventig en het begin van de jaren tachtig 
voortduurde en die nog aanwezig is in ian
den als Chili, Paraguay of Suriname. In som
mige gevallen, zoals in Peru, collaboreerde 
de PDC met de regering van de strijdkrach
ten. Zij rechtvaardigde dit door de verklaring 
dat deze ge·l·nspireerd waren door een ge
zond nationalisme en een visie op de sa
menleving gebaseerd op principes van ge
meenschappelijkheid en humanisme: 'Het 
christelijk-sociale denken wijst het kapitalis
me en het commun1sme even radicaal af en 
biedt zijn eigen historische plan - een sa
menleving met gemeenschapszin- aan. Het 
neemt rechtmatig zijn plaats in in het hart 
van een proces, en heeft dat proces ver
sneld. En het identificeert zich ten diepste 
met de ideologische grondslagen van de 
Peruaanse revolutie'. Aldus de welluidende 
woorden van de toenmaliqe Ieider van de 
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PDC, die hoge functies heeft bekleed onder 
het presidentschap van generaal Velasco 
Alvaredo 31 

Aan de andere kant van het continent ontke
tenden de militaire dictaturen van Chili en 
Uruguay (tot stand gekomen na de staats
grepen van resp. september en juni 1973) 
een golf van onderdrukking. Deze trof de 
christen-democratische partij zwaar, hoewel 
ze minder grimmig was dan de buitenspori
ge vervolging van marxistische partijen. De 
Democracia Cristiana van Chili bijvoorbeeld 
was niet aileen de meerderheidspartij, maar 
haar model van sociale vernieuwing vormde 
- en vormt - een gevaar voor het ultra
liberale economische schema, dat Pinochet 
en zijn civiele aanhangers willen invoeren. De 
interne controverse die de militaire opstand 
veroorzaakte in christen-democratische 
kringen - sommigen veroordeelden de 
staatsgreep krachtig, anderen wilden haar 
bijna rechtvaardigen - werd langzaam weer 
bijgelegd. Dit stelde de partij in de gelegen
heid in aile duidelijkheid het militaire ver
schijnsel, met zijn oorzaken en zijn gevolgen 
voor het politieke bestel, te analyseren. 
De militaire regering in Panama, gevormd 
door generaal Torrijos, leidde tot het vertrek 
van een aantal hoge !eiders van de christen
democratische partij uit het land. De partij 
had deelgenomen aan burgerregeringen van 
v66r de machtsgreep. 
De militaire staatsgreep in Ecuador die het 
presidentschap van de republiek voor de 
zoveelste keer afpakte van de oude populai
re Ieider Velasco Ibarra ging niet gepaard 
met bloedige onderdrukkingsmaatregelen 
tegen de oppositie. Dit maakte het voor de 
PDC mogelijk in de marge een minimum aan 
organisatie in stand te houden. Zij kon zich 
gereed houden voor het ogenblik waarop de 
normale situatie in het land weer zou terug
keren. Haar aanvoerders, speciaal haar jeug
dige voorzitter Osvaldo Hurtado, breidden 

3) Hector Cornejo Chavez, Socialcnstianismo y revolucion 
pervana, Ediciones And1nas. Lima 1975. 
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hun contacten uit naar andere oppositielei
ders. Zij ontwikkelden actieve campagnes 
om een beroep te doen op de militairen zich 
terug te trekken en om terug te keren naar 
de normale democratische situatie. Een doel 
dat pas bereikt kon worden aan het eind van 
de jaren zestig. 
De christen-democratie in Argentinie op 
haar beurt kon geen gesloten front handha
ven ten opzichte van de militaire regering 
onder Ieiding van generaal Onganfa van het 

' De golf van militarisme 
dwong de christen
democratie haar ideologie 
opnieuw te doordenken. ' 

midden van de jaren zestig. Een stroming 
die de Christelijke Volkspartij oprichtte sloot 
een verbond met de peronisten - politiek 
georganiseerd in de Gerechtigheidspartij 
(Partido Justicalista) - in het Frente Justica
lista de Liberacion (FREJULI). Een andere 
belangrijke sector ging in 1973, onder aan
voering van kamerlid Horacia Sueldo, onder
tussen een oppositionele alliantie aan met 
de Partido lntransigente tegen de regering 
van Juan Domingo Peron. Dit tweede deel 
van de christen-democraten noemde zich 
de Revolutionaire Christelijke Partij (Partido 
Revolucionario Cristiano). 

Was deze verdeeldheid van de Argentijnse 
christen-democraten het gevolg van puur 
nationale omstandigheden? Of was het een 
afspiegeling van een bredere discussie die 
ook in andere Latijnsamerikaanse CD-partij
en aanwezig was? Zander de specifieke 
kenmerken van het sociaal-politieke panora-
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rna in Argentinie tekort te doen, lijkt de twee
de hypothese waarschijnlijker: de splitsing 
van de Argentijnse christen-democratie in 
twee nieuwe partijen was het traumatische 
gevolg van de confrontatie van twee ver
schillende strategische concepties. Een 
confrontatie die de christen-democraten in 
andere Ianden konden verwerken of oplos
sen zonder ernstige verdeeldheid. In zeer 
versimpelde vorm ging het om het verschil 
tussen hen die een 'nationale en volkse' 
oplossing voorstonden van de problemen 
van de onderontwikkeling en anderen die 
een principieel 'ideologischer' of 'revolutio
nairder' standpunt innamen. Een van de dui
delijkste exponenten van de Christelijke 
Volkspartij en dus van de eerste groep was 
tot vice-voorzitter gekozen van de Kamer 
van Afgevaardigden tijdens de Gerechtig
heidsregering (1973-1976). Hij schreef dat 
'de bevrijding van aile afhankelijkheid, margi
nalisering en uitbuiting aileen bereikt kan 
worden met een solidair project dat de con
sumentistische en individualistische maat
schappij bij de wortels kan aanpakken ...... '. 
Hij schreef dit, naar verluidt, oak om zijn 
eigen argumentatie ten gunste van de coali
tie met de FREJULI te versterken in de rede 
waarmee generaal Peron in december 1973 
zijn Driejaarlijks Regeringsplan presenteerde. 
Deze eiste, met name op het gebied van de 
buitenlandse politiek, 'het herstel van de 
economische onafhankelijkheid ...... ' voor 
zichzelf op, alsook 'de Latijnsamerikaanse 
integratie in een continentale eenheid, die 
een einde maakt aan een toestand van onaf
hankelijkheid, die afbreuk doet aan onze 
volken'. 41 

De golf van het nieuwe militairisme, complex 
en veelvormig van aard, had vele CD-partijen 
verrast en gedwongen om het probleem van 
de nationale en internationale machtsbases 
van de oligarchieen in Latijns-Amerika op
nieuw te doordenken. Op dezelfde manier 

4) Salvador Busacca, Hacia un nuevo proyecto h1st6rico, 
Editorial Plus Ultra, Buenos Aires 1975. 
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bleek het nationalisme een nieuw thema, dat 
moest worden ontdaan van de chauvinisti
sche en oorlogszuchtige connotaties die on
der andere hadden geleid tot de oorlog in 
Europa. 
Deze redenering beschreef de Venezolaan
se president Rafael Caldera (1969-197 4) 
stichter van de COPEI in 1946 en voorzitter 
van de Christen-Democratische Wereldunie 
(Union Mondial Democrata Cristiana) aldus: 
'Wij staan een 'democratisch nationalisme' 
voor, krachtig in de bevestiging van onze 
nationale bevrijding, vurig in de verering van 
de patriottische waarden en onze nationale 
grondleggers, overtuigd van de principes 
van de democratische orde, zowel nationaal 
als internationaal'. 51 Er bestaan verschillende 
opvattingen over en ervaringen met het nati
onalisme: dernocratisch in Venezuela, revo
lutionair in Peru, volks in Argentinie, die de 
christen-democratie doorrnaakte. Duidelijk 
werd dat deze verschillende dirnensies van 
haar politiek het resultaat waren van een 
belangrijke inworteling in de continentale re
aliteit. 
Vond er inderdaad een 'latino-arnerikanise
ring' plaats van de CD-partijen? En hoe was 
deze bewustwording ontstaan met betrek
king tot de specifiek Latijnsamerikaanse uit
dagingen die de CD-beweging moest aan
pakken? Waarschijnlijk kunnen twee rele
vante factoren genoemd worden: 
- de christen-democratische regeringen 

van Eduardo Frei in Chili (1964-1970) en 
van Rafael Caldera in Venezuela (1969-
197 4), die een intense zelfkritiek en zelf
onderzoek opriepen bij een deel van de 
leiders en theoretici van de D.C., en: 

- de tweede Algemene Vergadering van de 
Latijnsamerikaanse bisschoppenconfe
rentie (Conferencia Episcopal Latinoame
ricana- CELAM) te Medellin in 1968. Op 
deze bijeenkomst discussieerde de ka
tholieke kerk over de opdracht om de 
richtlijnen van het Tweede Vaticaans Con
cilie te vertalen in de taal en de realiteit van 
Latijns-Amerika. Om in een systematische 
vorm de structurele oorzaken van de ar
moede, van het ge'(nstitutionaliseerde ge-
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weld en de culturele identiteit van de 
volken van het subcontinent aan te ge
ven. Doel van deze analyse was de door
werking van de Evangelische boodschap 
te vergroten en het profetisch getuigenis 
van de kerk toe te passen. Deze doelen 
kregen extra nadruk door de persoonlijke 
deelname van paus Paulus VI aan de 
Vergadering. 

Medellin gaf onder andere een eigen ant
woord van de katholieke wereld op de mis
lukking van de hervormingsvoorstellen (de 
Alliance for Progress, waar John Kennedy 
voorvechter van was, was een kart Ieven 
beschoren), en de toenemende aantrek
kingskracht van de guerilla-beweging, ge·l·n
spireerd door het voorbeeld van 'Che' Gue
vara en pater Camilo Torres. Evenzo viel de 
vergadering samen met de Sovjet-inval in 
Praag, een militaire operatie die een nieuwe 
aanslag betekende op de toch al geringe 
steun onder de bevolking voor de commu
nistische partijen in Latijns-Amerika, die tra
ditioneel de politiek en de opvattingen van 
de Communistische Partij van de Sovjet
Unie volgen. 

Opkomst in Centraai-Amerika 
De meeste christen-democratische partijen 
van Centraai-Amerika ontstonden in de jaren 
zestig. Maar het was in het achtste decenni
um dat zij zich scherp profHeerden, en, in het 
geval van El Salvador en Guatemala, een 
beslissende positie innamen. De vijf staten 
van Midden-Amerika kenden, met uitzonde
ring van Costa Rica, praktisch een feodale 
maatschappijstructuur en een grate mate 
van economische afhankelijkheid van de 
Verenigde Staten. Oat land steunde de oli
garcho-militaire regeringen in de regia uit 
globaal-strategische overwegingen. Dit be
leid van Washington werd nog onbuigzamer 
na de Cubaanse rakettencrisis in 1962. Het 
gaf prioriteit aan de aanwezigheid van 'be-

5) Rafael Caldera, EspiCifidad de Ia democracia cristiana, 
Caracas 1972. 
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vriende' regeringen in het gebied en het 
miskende de steeds duidelijker tekenen van 
sociale onvrede, die juist werden uitgelokt 
door de starre en impopulaire politiek van 
Washingtons 'vrienden'. Het zij hier voldoen
de het bekende voorbeeld aan te halen van 
de Somoza-dictatuur, reeds in 1934 door de 
V.S. in het Ieven geroepen en gesteund -
hoewel president Carter begon afstand te 
nemen van het regime van Somoza- tot zijn 
val in 1979. 
De christen-democratie groeide in deze con
text met de steun van de professionele mid
denkaders maar ook van de massa's op het 
platteland en, in mindere mate vanwege de 
heersende sociale structuur, de arbeiders. 
Hoewel zij een humanistische opvatting over 
vreedzame verandering had, schrok zij toch 
de heersende klasse af. Die voorkwam dat 
Napoleon Duarte, overwinnaar van de presi
dentsverkiezingen van 1972, de macht die 
hem wettelijk toekwaill zou overnemen. De 
PDC had zich bij die verkiezingen gepresen
teerd in een coalitie rnet de MNR van Gul
liermo Ungo en met vooraanstaande marxis
ten. Het verkiezingsbedrog en de onder
drukking door het regime uit die tijd versnel
den zonder twijfel de vorming van gewapen
de guerillabewegingen, die vandaag nog 
opereren in het land. 
Duarto ging in ballingschap naar Venezuela 
en werd daar gekozen tot voorzitter van de 
ODCA. Hij symboliseerde het nieuwe getui
genis van de christen-democraten uit Cen
traai-Amerika in de strijd tegen de onverzet
telijkheid van de dictatuur en de sociale uit
buiting. Dit getuigenis ten gunste van de 
verandering was - en wordt - betwijfeld 
door de partijgangers van de zogenaamde 
'volkskerk'. Zij miskennen de authentieke 
inspiratie of de revolutionaire wilskracht van 
de christen-democratie. Zo schreef de ka
nunnik Franc;;ois Houtart61 , een Belgische 
professor, bekend om zijn sympathieen voor 
de Sandinistische regering in Managua, over 
de relatie met de polit1eke krachten in Mid
den-Amerika: 'Geconfronteerd met de op
komst en de groei van de basisbewegingen, 
lijkt de christen-dernocratie op de lange ter-
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mijn een belangrijker tegenstander te wor
den dan de meerderheid van de reactionaire 
klassen of regimes die momenteel aan de 
macht zijn ...... '. Terwijl deze laatsten zichzelf 
diskwalificeren en verzwakken door de 
wreedheid van hun werkwijze, lijken de chris
ten-democraten 'daarentegen een meer de
mocratische oplossing te bieden voor de 
sociale en economische problemen van de 
Ianden waarin zij opereren. Maar zij handha
ven de overheersende positie van de bour
geoisie. En de afhankelijkheid van de econo
mische macht van de Verenigde Staten ac
cepteren zij als een voldongen feit'. Volgens 
deze opvatting zou de christen-democratie 
een nieuw soort democratisch populisme 
vertegenwoordigen, dat aileen in staat is het 
kapitalisme te 'moderniseren' via de weg 
van de sociale rnartkeconomie en een fun
damenteel respect voor de regels van de 
parlementaire democratie. 

De kritiek die genoemde Belgische hoogle
raar formuleert komt, rnenen wij, neer op een 
zeer versimpelde analyse van de christen
democratische partijen in Latijns-Amerika. 
Hij wil hen identificeren met de meer traditio
nele stromingen binnen de katholieke kerk. 
Hij schrijft hen eigenschappen toe die eerder 
passen bij sommige Europese CD-partijen. 
Hij wil het bestaan van een diepgaand ideo
logisch debat in het hart van de Latijns
amerikaanse christen-democratie niet zien. 
Een debat dat na de noodgedwongen on
derbreking in de jaren zeventig opnieuw is 
losgebarsten. 
De agrarische hervormingen ondernomen 
door de christen-democratische regering 
van Eduardo Frei in Chili en door de Revolu
tionaire Regeringsraad (onder aandringen en 
met de deelname van de PDC) van El Salva
dor in 1980, vormen het bewijs van de wil 
van de christen-democraten om de sleutel
vraagstukken van de Latijnsamerikaanse sa
menleving in de kern aan te pakken: de 

6) Geciteerd door Auguste Vanistendael in: Document CE
PESS, nr. 5-6. Brussel1982. 
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onrechtvaardige verdeling van het land. De 
plannen van de christen-democraten hou
den in dat de nieuwe grondeigenaren, die 
vroeger de uitgebuite boeren waren, niet zelf 
veranderen in kleine grootgrondbezitters, 
maar in leden van goed gestructureerde 
cooperaties met gemeenschappelijke waar
den. Wat betreft het Chileense en het Salva
doraanse voorbeeld weerspiegelden zich die 
waarden en structuren ook in het beleid van 
participatie van de bevolking en de herver
deling van de sociaal-economische macht 
binnen elk van die Ianden. De overwinning 
van de Unidad Popular in Chili en de aan
houdende oorlog in El Salvador zetten een 
rem op het veranderingsprogramma waar 
de christen-democraten in beide Ianden de 
aanzet toe had den gegeven. 

Twee raadsels: de Verenigde Staten en 
de militairen 
Waar de christen-democratie in verschillen
de Ianden van Centraai-Amerika aan de re
gering kwam ontstonden twee problemen 
waarmee de Latijnsamerikaanse christen
democratische beweging sinds enige jaren 
dagelijks mee geconfronteerd werd: ener
zijds de betrekkingen met Washington en 
anderzijds met de gewapende strijdkrach
ten. Ten aanzien van het eerste punt is het 
de moeite waard een christen-democrati
sche verklaring uit 1981 in herinnering te 
brengen71: 'Wij zijn tegen de blokkenpolitiek, 
die ertoe leidt dat de confrontatie van de 
twee supermogendheden dood, verdriet, ar
moede en anarchie verspreidt over de af
hankelijke Ianden. Wij stellen ons op tegen 
buitenlandse interventie 1n minder machtige 
Ianden, die een noodzakelijk gevolg is van 
deze zelfde blokkenpolitiek ...... '. 
Kennelijk bestond er een tegenstelling tus
sen deze veroordeling van de 'blokkenpoli
tiek' en de enorme militaire steun die de 
Salvadoraanse regering terzelfdertijd ontving 
van Noord-Amerika. In die regering speelde 
de PDC een overheersende rol. Deze discre
pantie leidde tot verscherping van een hefti
ge discussie in de schoot van de christen
democratische beweging, zowel in Latijns-
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Amerika als in Europa. Zo geredeneerd leek 
het duidelijk dat de Verenigde Staten zijn 
technisch-financiele hulp aan El Salvador le
verde om redenen van 'veiligheid'. Namelijk 
ten behoeve van een 'politiek van kracht', die 
klaar staat om in te grijpen in de Centraal
amerikaanse re}:lio om de expansie van de 
andere superrnogendheid en haar 'satel
lieten' in te dammen. 
De polemiek betrof daarnaast ook de relatie 
tussen de christen-democratie en het militai
re staatsapparaat. Enerzijds hadden de geu
niformeerden de structurele hervormingen 
van Duarte geaccepteerd en ondersteund. 
Maar tegelijkertijd gingen zij door - vooral 
nadat Duarte in 1984 het presidentschap 
van de republiek had overgenomen - in hun 
strijd tegen de opstandelingen·van de FOR/ 
FMLN met het toepassen van methoden die 
in strijd zijn met elementaire humanitaire nor
men. Deze praktijk riep een enorme interna
tionale veroordeling op, deels uit belangrijke 
niet-marxistische kringen. 
De meerderheid van de Latijnsamerikaanse 
CD-partijen steunde de inspanningen van de 
Salvadoraanse christen-democratie, die 
zichzelf twee doelen voor ogen had gesteld: 
een radicale doorbraak in de heersende oli
garchische machtsstructuur en, ten tweede, 
de 'institutionalisering' van de strijdkrachten 
als de militaire arm van een democratische 
staat en daarom ondergeschikt aan het bur
gerlijk gezag. De Venezolaan Aristides Cal
vani, secretaris-generaal van de ODCA van 
1977-1985 en de Panamees Ricardo Arias 
Calderon, voorzitter van deze organisatie, 
leverden een essentiele bijdrage aan de re
gie van deze ondersteuning in deze 'hete' 
periode. 

Kon en kan de overheersende militaristische 
mentaliteit in Latijns-Amerika, die zo sterk 
doordrongen is van de doctrine van de nati
onale veiligheid en een manichel'stisch we
reldbeeld, in democratische zin aangepast 

7) Manltiesto Democrata Cristiano para America Latina. Xe 
Congres ODCA. december 1981 
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worden? Aan de andere kant van het conti
nent, in Uruguay, maakte de Partido Demo
crata Cristiano deel u1t van een coalitie met 
progressieve en marxistische krachten 
'Frente Amplio' (Breed Front). Zij nam in 
1984 deel aan de onderhandelingen met het 
milita1re regime die resulteerden in de natio
nale verk1ezingen van november dat jaar en 
in de installatie van een democratische rege
ring, na 11 jaar dictatuur, in maart 1985. De 
situatie was daar natuurlijk anders dan in El 
Salvador toen Duarte in 1980 het verbond 
sloot tussen de PDC en de militairen. Toch 
toonde de opstelling van de Uruguyaanse 
christen-democraten een realistisch inz1cht 
in het overgangsproces naar de democratie 
en in de verhouding met de generaals na het 
herstel van de normale situatie. 
Dezelfde overweg1ngen dreven de Argentijn
se PDC samen met de voornaamste poli
tieke stromingen in het land tot deelname 
aan de door meerdere partijen ondersteun
de oproep om te onoerhandelen met de 
militairen over de terugkeer naar een demo
cratische regering. Deze terugkeer werd ge
kenmerkt door de grote opkomst van de 
burgers in de presidents- en parlernentsver
kiezingen van 1983. Een jaar later trad de 
Ecuadoraanse christen-democraat Osvaldo 
Hurtado af als pres1dent van de republiek. 
Het presidentschap had hij in 1981 aan.
vaard na het dodelijke ongeluk van zijn 
voorganger Jaime Roldos. Na elf jaar rege
ring door de strijdkrachten wees de nieuwe 
burgerregering van Quito hen opnieuw terug 
naar de kazernes. Zij besloot de grote soci
aal-economische problemen van Ecuador 
totaal aan te pakken. Hurtado was in de 
normalisering van de verhoudingen tussen 
de civiele en de rnllitaire machten een sleu
telfiguur, ondanks dat hij zelf vervolgd en 
opgesloten was geweest onder de militaire 
regering. 
In de heersende chnsten-democratische 
visie betekende onderhandelen met de rnili
tairen niet onderwerping aan hun macht, 
maar wei het vaststellen van hun geeigende 
positie in het democratische kader van een 
rechtsstaat. Daarbij kwam tevens de verant-
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woordelijkheid aan de orde van de militairen 
voor de schending van de mensenrechten. 
Zo meende Gabriel Valdes, voorzitter van de 
Chileense Partido Democrata Cristiano, te 
moeten signaleren 'dat de militairen begrij
pen dat zij in aile beschaafde Ianden en met 
name in de Westerse democratieen, onder
geschikt zijn aan de burgerautoriteiten, ge
baseerd op het principe van de democrati
sche legitimiteit. Wij zijn geen vijanden van 
militairen, wij zijn aileen vijanden van die mili
tairen die de democratie kapot maken en op 
die manier de toekomst van het land onder
mijnen'.81 

Dialoog heeft echter geen zin als de deelne
mers niet werkelijk representatief zijn - in 
termen van sociale invloed en ideologische 
coherentie- voor de positie die zij zeggen in 
te nernen. De christen-democratie, als voor
naamste oppositiepartij tegen het regime 
van Pinochet, verkeert bij uitstek in de positie 
van onderhandelaar tegenover de militairen. 
Deze positie bekleedt ook de christen-de
mocratie in Guatemala. Na een periode van 
dertig jaar onder regimes met of gecontro
leerd door militairen van de meest ranzige 
soort anti-cornmunisten, wist zij de eerste 
slag te winnen in de strijd orn de dernocrati
sering van het land. In de verkiezingen voor 
de grondwetgevende vergadering {1984) 
werd zij de grootste partij en zij won de 
presidents- en parlementsverkiez1ngen van 
1985. Een van de eerste maatregelen van de 
jeugdige christen-dernocratische president 
Vinicio Cerezo was de ontbinding van de 
geheime politie. Hij began een proces dat 
gericht is op geleidelijke vermindering van de 
uitgebreide machtspositie van de generaals 
in het overheidsapparaat en belangrijke sec
toren van de economie. 
Deze terugtrekking van de militairen naar 
hun kazernes, een verschijnsel dat zich ook 
in de meeste andere Latijnsamerikaanse ian
den voordeed, was ook het gevolg van een 

8) 'La Nacr6n esta amenazada', Gabnel Valdes, 15 Januari 
1984, Voordracht voor het Derde Seminar van de Tecnr
cos, Profesionales e lntelectuales. 
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nieuwe strategische opsteli;ng van de traditi
onele bondgenoot van de militairen, de 
Noordamerikaanse regering. Zij wordt geob
sedeerd door het Sandinistische regime in 
Nicaragua, dat zij beschouwt als een recht
streeks gevaar voor de veiligheid in haar 
'invloedszone'. Bovendien werd zij be·l·n
vloed door haar pro-Britse houding in het 
conflict om de Falkland-eilanden. Daarom 
probeerde de regering-Reagan haar positie 
in Latijns-Amerika terug te winnen door 
steun te verlenen aan democratische bewe
gingen in verscheidene Ianden van het sub
continent. 
Des te meer red en om zich af te vragen of de 
goede voornemens van het Witte Huis een 
adequaat antwoord vormden op de prioritei
ten die bij het herstel van de politieke demo
cratie in Latijns-Arnerika werden gesteld, na
melijk economische vooruitgang en sociale 
gerechtigheid. Het antwoord moet ontken
nend zijn: Het huidige Amerikaanse 'esta
blishment' is ge·l·nspireerd door een neo
liberale filosofie, die de structurele en con
juncturele crisis in Latijns-Amerika niet kan 
oplossen. De recepten die lokale bewonde
raars van een van de scholen van deze 
theorie (de zgn. 'Chicago boys') toedienen in 
verschillende Ianden, dragen aileen maar bij 
tot verheviging van de sociale spanningen. 
Daardoor krijgen de onderdrukkende maat
regelen van de kant van de machthebbers, 
die die recepten uitvoeren, extra scherpte. 

De democratie is geen onomkeerbaar feit 
Met een compleet beeld voor zich, waarin 
zowel de beginnende democratie te zien is 
als gevallen van onrecht, stelden de gedele
geerden op het recente 11 e Congres van de 
ODCA vast dat 'het een zware historische 
vergissing zou zijn te denken dat de demo
cratisering van het continent een onomkeer
bare ontwikkeling is. Oat zal aileen maar zo 
zijn, als de politieke ontwikkelingen gecom
pleteerd worden met programma's van soci
ale democratisering, en als de regeerders 
een blijvend getuigenis afleggen van nauw
gezet respect voor democratische normen, 
voor mensenrechten en voor publieke vrijhe-
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den. Wij geloven dat onze beginnende poli
tieke democratieen zich aileen kunnen ver
sterken voorzover zij tegelijkertijd oplossin
gen weten aan te dragen, die geeigend zijn 
voor de ernstige economische crisis waarin 
onze Ianden verkeren'. 91 

Een ander onderdeel van de huidige voorne
mens van de christen-democraten is dat 
sociaal-economische maatregelen blijk 
moeten geven van de fundarnentele normen 
van de christen-democratische doctrine: 

' Oplossing van de 
economische crisis is 
nodig voor een verdere 
versterking van de 
democratie. ' 

participatie en pluralisme. De CD-partijen 
stellen bovendien dat de ontwikkeling aller
eerst aan de arbeiders ten goede moet ko
men. Oat doel kan worden gezien als de 
politieke vertaling van de 'voorkeurskeuze 
voor de armen' van de Katholieke kerk in 
Latijns-Amerika. Deze voorkeur is helder 
neergelegd in de conclusies van een stu
dieconferentie van vooraanstaande christen
democratische economen van Latijns-Ame
rika in Venezuela. Zij concludeerden: 'als 
gevolg van deze norm kan de overheid niet 
meer de neutrale liberale staat blijven, noch 
een soort scheidsrechter zijn, die ongebon
den is aan enige sociale groep of sector van 
de bevolking. De regering en de hele samen
leving moeten zich verantwoordelijk voelen 
voor de armsten en moeten het sociale 
evenwicht herstellen ten behoeve van speci-

9) Slotverklaring van het 11 e ODCA-Congres, San Jose de 
Costa Rica, 5 oktober 1985. 
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aal diegenen. die geen macht hebben om 
hun rechten op te eisen'. 101 

Als wij de zojuist genoemde conclusies ver
gelijken met de slotuitspraken van de eerste 
congressen van de ODCA, kunnen wij met 
name constateren dat de kritiek op zowel 
het kapitalisme (nu vertegenwoordigd door 
de modellen van liberaal-monetarische aard) 
als op het communisme (in extreme vorm 
het etatistische voorbeeld van Cuba) 
overeind blijft. Maar de christen-democrati- · 
sche analyse van de oorzaken van de margi
naliteit en extreme armoede in Latijns-Ameri
ka is meer verfijnd, heeft plaatsgemaakt voor 
meer flexibele oplossingen: 'Wij moeten niet 
meer hopen dat de particuliere ondeme
ming, en vooral de grote transnationale on
dememing, of de overheid met een zekere 
exclusiviteit het economische initiatief 
neemt; de mislukkingen daarvan zijn voor 
onze volken reeds lang duidelijk. Maar wij 
moeten de initiatieven en het potentieel van 
personen, groepen en intermediaire organi
saties van diverse aard stimuleren, om 
nieuwe vormen van sociaal bezit van de 
produktiemiddelen te vinden: cobperaties, 
gemengde ondernemingen en/of arbeiders
zelfbestuur, etc. '111 Reeds enige jaren eerder, 
in 1976. proclameerde het Christen Demo
cratisch Wereldmanifest dat 'de reikwijdte 
van de publieke. private en gemengde sec
toren flexibel vastgesteld moet worden, om 
sociale gerechtigheid en de sociale functie 
van bezit te verzekeren'. Er is zeker samen
hang tussen dit algemene kader - vastge
steld door de Politieke Commissie van de 
Wereld Unie van Christen Democraten in 
Rome - en de definitie van de ODCA. bijna 
tien jaar later aangenomen op duizenden 
kilometers afstand van de Eeuwige Stad. 

Opnieuw beginnen met Latijns
amerikaanse integratie 
Het historische deel van de Latijnsameri
kaanse christen-democratie is gericht op 
twee hoofddoeleinden: een nieuw8 samen
leving opbouwen, doordrenkt van gemeen
schapszin. en: effectieve regionale integratie 
op sociaal-economische. culturele en poli-
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tiek'e niveaus. De eer~te is noodzakelijke 
voorwaarde om sociale gerechtigheid op na
tionale schaal te bereiken. De tweede is 
nodig om in aanvulling op de eerste de 
inbreng van Latijns-Amerika en het Caribisch 
Gebied in de strijd van de Derde Wereld voor 
meer intemationale gerechtigheid te vergro
ten. Zoals de Nederlandse eerste minister 
Ruud Lubbers (sprekend op het Zesde Con
gres van de EVP in april 1986 in Den Haag 
tot de cultureel zo verschillende Europea
nen) al vaststelde: integreren is niet aile ver
schillen weg-egaliseren, maar verrijking en 
versterking van de samenwerking door de 
interactie van de eenheden. 
In dezelfde zin liet Eduardo Frei, wiens chris
ten-democratische regering de aanzet gaf 
tot de concretisering van dit ideaal in de 
Andes-regio, zich uit: 'Aileen een echte ge
integreerde Latijnsamerikaanse gemeen
sch8.p van Ianden kan de humane en econo
mische voorwaarden scheppen, die vereist 
zijn om tot een brede en sterke markt te 
komen. Zolang het daaraan ontbreekt, zullen 
onze Ianden niet in staat zijn hun ontwikke
ling, hun echte onafhankelijkheid of de ver
dediging van hun legitieme belangen zeker 
te stellen. Evenmin zal het hun mogelijk zijn 
de uitdagingen van wetenschappelijke voor
uitgang en de technologische toepassingen 
daarvan tegemoet te treden. opdat zij een 
stem kunnen hebben in de grotere wereld
gemeenschap' .121 

En het is alweer een christen-democraat, die 
het vaandel van de sub-regionale integratie 
oppakt en de andere Ianden in de regio de 
noodzaak van het bereiken van een eenheid 
voorlegt. De christen-democratische presi
dent van Guatemala. Cerezo, riep vijf Cen
traalamerikaanse presidenten bijeen in Es
quipulas (Guatemala, mei 1986). Zij besloten 
daar o.a. te beginnen met de integratie van 
Centraai-Amerika. een proces dat, sinds de 

1 0) 'Una economica para el hombre', Ediciones IFEDEC, 
Caracas 1983. 

11) Xle Congres ODCA. 
12) Eduardo Frei, America Lat1na, opci6n y esperanza, Bar

celona Ed1toria Pomaire SA, 1977. 
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oorlog tussen El Salvador en Honduras in 
1969, praktisch tot stilstand was gekomen. 
Omdat geen integratie bereikt kan worden 
tussen staten als er tussen hen geen vrede 
heerst, stelde Cerezo voor een nieuw orgaan 
op te richten om door dialoog de spannin
gen in de regio te verminderen: een direct 
gekozen Centraalamerikaans Parlement. De 
vijf staatshoofden in Esquipulas keurden, bij 
dezelfde gelegenheid als waarbij zij hun 
steun aan Contadora bevestigden, de op
richting daarvan goed. 

Drie andere voorbeelden dat de christen
democratie een vredesbeweging is die 
moeilijke situaties aankan zonder toevlucht 
te nemen tot ethisch onacceptabele of poli
tiek onjuiste middelen: 
1 . de recente oproep van Napoleon Duarte 

tot een derde onderhandelingsronde tus
sen regering en FDRIFMLN; 

2. de steun van de ODCA voor een vreed-

Chnsten-democrat1e 

zame niet-militaire oplossing voor de 
complexe binnenlandse en buitenlandse 
situatie van Nicaragua. Een oplossing die 
de dialoog moet toelaten tussen het 
FSLN (de Sandinisten) en de binnenland
se democratische oppositie; 

3. de vreedzame acties van de PDC van 
Chili in haar verzet tegen de dictatuur van 
Pinochet, een methode die ook de Para
guyaanse PDC toe past- in het kader van 
de Nationale Oppositie - in haar verzet 
van meer dan twintig jaar tegen de tiran
nie van generaal Stroessner. 

N.B. Vijf Ianden worden geregeerd door partijen (aileen of in een coal1t1e) d1e aangesloten ziJn biJ de ODCA: El Salvador, 
Guatemala, de Dom1n1caanse Republiek (sinds 16 augustus). Aruba en Peru (een m1n1ster). Chnsten-democraten vormen de 
voornaamste opposit1epartijen in Chili, Costa R1ca en Venezuela. In Ecuador heeft de christen-democrat1sche partiJ een 
belangrijke vergroting van het aantal stemmen en parlementsleden kunnen registreren biJ de recente verk1ezingen Uuni 1986) 
De huidige gouverneur van de belangnjke deelstaat van Brazil1e Sao Paulo IS de christen-democraat Andre Franco Montero. 
Hij wordt genoemd als mogelijke kandidaat van de PMDB voor het presidentschap van de republiek. In de overige Ianden van 
het sub-continent is de specifieke inbreng van de PDC's - gemeten naar hun verkiezingsresultaten - gennger, hoewel 
verschillend van geval tot geval. 
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Preken of spreken? 
Enkele notities over het sociale den ken en handelen van de 
Wereldraad van Kerken. 

door drs. R.W.F. van Drimmelen 

Hoe komt de Wereldraad van Kerken tot zijn 
besluitvorming? Wie neemt aan de Wereld
raad deel? Welke zijn de theologische ach
tergronden? Welke zijn de meest recente 
uitspraken? 

In dit artikel zal ik pogen in te gaan op deze 
vragen. Na enkele inleidende opmerkingen 
over doelstellingen en structuur van de We
reldraad wordt een kort overzicht gegeven 
van de ontwikkeling van het soc1ale denken 
binnen de Wereldraad, waarna tenslotte zal 
worden ingegaan op de vraag hoe de We
reldraad tot zijn besluitvorming komt. 

Enkele achtergrondgegevens 
De meeste historic1 Iaten de moderne oecu
menische geschiedenis aanvangen met de 
Wereldzendingsconferentie in Edinburgh, 
1910. Deze conferentie gaf de aanzet tot het 
ontstaan van drie bewegingen: de lnternatio
nale Zendingsraad (1921 ), de Leven en Werk 
Beweging (1925) en de Geloof en Kerkorde 
Beweging (1927). De laatste twee bewegin
gen vormden in 1948 de Wereldraad van 
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Drs. R.WF. van Drimmelen (1950) is 
sinds 1983 werkzaam biJ de Wereld
raad van Kerken, momenteel als secre
taris voor Sociaal Economische Vra
gen b1nnen de CCPD (Commission on 
the Churches' Participation in Deve
lopment). 

Kerken (WvK), terwijl de lnternationale Zen
dingsraad in 1961 toetrad. 
Toen de WvK in 1948 in Amsterdam voor 
het eerst bijeenkwam, telde hij 14 7 ledenker
ken, voornamelijk gevestigd in het Noorden. 
Thans bedraagt het aantal ledenkerken 
meer dan 300, gezeteld in meer dan 100 
Ianden in Noord, Zuid, Oost en West met een 
gezamenlijk ledental van meer dan 400 mil
joen christenen. Onder de ledenkerken vindt 
men Anglicanen, Orthodoxen, Baptisten, Lu
theranen, Methodisten, 'Pentecostals', Oud
Katholieken etc. Hoewel de Rooms-Katho
lieke Kerk geen lid is van de WvK, vindt op 
sommige punten nauwe samenwerking 
plaats. 
De WvK is geen 'superkerk', maar veeleer 
een instrument van de kerken om vorm te 
geven aan het streven naar eenheid onder 
de kerken en eenheid van de mensheid. 
Met de hoofdzetel in Geneve, kent de WvK 
organisatorisch drie afdelingen: Geloof en 
Getuigenis, Gerechtigheid en Dienst, en 
Educatie en Vernieuwing. Op hun beurt be
staan deze afdelingen weer uit een aantal 
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onderafdelingen. Wanneer in de seculiere 
pers (en soms ook in de kerkelijke pers) over 
de WvK wordt gesproken, gaat vaak de 
meeste aandacht uit naar de activiteiten die 
direct zichtbare politieke elementen bevat
ten. Hoewel te begrijpen, valt dit ook te 
betreuren omdat zo een eenzijdig beeld van 
de WvK wordt geschapen. Andere uiterst 
belangrijke activiteiten, die als 'binnenkerke
lijk' worden beschouwd, zoals van de onder
afdeling Geloof en Kerkorde, blijven vaak 
onderbelicht. 

Geschiedenis 
Wanneer we beter willen begrijpen waarom 
en hoe er binnen de WvK over sociaal
politieke onderwerpen wordt gedacht, is het 
goed aan te vangen met de eerste 'Univer
sele Christelijke Conferentie over Leven en 
Werk', we ike in 1925 in Stockholm plaats
vond. Door tijdgenoten werd deze conferen
tie het 'Nicea van de Ethiek' genoemd, om
dat daar een ontwikkeling van een nieuwe 
traditie werd ingeluid die het sociale denken 
binnen de oecumenische beweging voor ja
ren zou bepalen. Bijeengeroepen door de 
Zweedse Aartsbisschop Sbderblom, werden 
de kerken geconfronteerd met de uitdagin
gen van de moderne industriele maatschap
pij. De oprichting van de Volkenbond fun
geerde als een stimulans en inspiratie voor 
de kerken om hun bijdrage te leveren aan 
het opbouwen van een nieuwe wereldorde 
waarin de kans op nieuwe (wereld)oorlogen 
minder groot zou zijn. Maar minstens zo 
belangrijk was dat de kerken werden op
geroepen de eeuwenoude binnenkerkelijke 
scheidsmuren te slechten en het universele 
karakter van de christelijke kerk te bena
drukken. Daarorn begint de Boodschap van 
de Stockholm Conferentie met een schuld
bekentenis ten aanzien van de eigen ge
schiedenis van de kerk, welke onmiddellijk 
gevolgd wordt door het aanvaarden van de 
opdracht om in aile sferen van het Ieven - in 
de industrie, maatschappij, politiek en inter
nationale relaties - getuigenis af te leggen 
van het Evangelie. 
De betekenis van Stockholm ligt vooral in de 
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oproep tot eenheid van de kerk, in getuigenis 
en dienst, waarmee de heilloze polarisatie 
tussen 'verticaal' en 'horizontaal' geloven 
werd afgewezen. De horizontale en verticale 
dimensie zijn onafscheidelijk met elkaar ver
bonden in het kruis en daarom luidt een van 
de slotzinnen uit de Boodschap van Stock
holm: 'Hoe dichter we bij de Gekruisigde 
komen, hoe dichter we bij elkaar komen'. 

Oxford 1937 
De grote economische depressie, begin
nend in 1928, leidde binnen de oecumeni
sche beweging tot een groeiend inzicht in de 
tekortkomingen en de onrechtvaardigheden 
van het kapitalistische systeem. In dezelfde 
periode werd men geconfronteerd met de 
opkomst van totalitaire systemen: fascisme 
in ltalie, nazisme in Duitsland, stalinisme in 
Rusland. De Volkenbond mislukte en het 
gevaar van een T weede Wereldoorlog werd 
steeds dreigender. In deze atmosfeer vond 
in 1937 in Oxford de grote conterentie plaats 
over 'Kerk, Gemeenschap en Staat'. Evenals 
in 1925 in Stockholm waren de deelnemers 
aan de Oxford Conferentie hoofdzakelijk af
komstig uit de kerken in het Noorden. 
De verhouding tussen kerk en staat stond in 
Oxford centraal. Het is de opdracht van de 
staat rechtvaardige verhoudingen te schep
pen en in stand te houden. Wanneer ge
hoorzaamheid aan de staat ongehoorzaam
heid aan de wil van God zou betekenen, 
heeft de kerk het recht en de plicht zich 
tegen de staat te verzetten. Oxford was zich 
ervan bewust dat de krachten van het 
kwaad niet aileen in de harten van mensen 
gevonden worden, maar ook in de structu
ren van de maatschappij. Vanuit deze ge
zichtspunten werd in Oxford scherpe kritiek 
uitgeoefend op zowel het kapitalistische als 
het communistische systeem. Christenen 
hebben de dubbele taak in de bestaande 
politieke en economische orde getuigenis af 
te leggen van hun geloof en de politieke en 
economische instituties te testen in het Iicht 
van Gods wil. Daarbij werd erkend dat de 
Bijbel geen blauwdruk geeft voor de inrich
tinq van de moderne maatschappij. Niette-
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min kunnen we, volgens Oxford, uit de Bijbel 
ethische criteria distilleren (Oxford noemde 
ze 'middle axioms') om de uitdagingen van 
de moderne tijd tegemoet te treden. Het 
opstellen van deze 'midden axioma's' kan 
beschouwd worden als een niet-ideologi
sche (hetgeen niet 'neutraal' betekent!) pa
ging een middenweg te vinden tussen kapi
talisme en communisme. Hierop komen we 
later nog terug. 
Hoewel Oxford er niet in slaagde een uitge
werkte strategie voor de kerken in het maat
schappelijk Ieven op tafel te leggen, verhin
derde dit de Conferentie niet scherp te pro
testeren tegen de racistische ideologie van 
de Nazi's, de vervolging van de kerken in de 
Sovjet-Unie, de ltaliaanse aanval op Ethiopie 
etc. 
Geen enkele oecumenische vergadering 
heeft sindsdien het niveau en de diepgang 
benaderd van de wijze waarop in Oxford 
werd nagedacht over theologie en sociale 
ethiek. Veel van de teksten van de Conferen
tie zijn nog steeds relevant en zeer de moeite 
waard te (her)lezenl 11 

1948 en daarna 
De discussie over de 'midden axioma's' zet
te zich voort ook nadat de WvK was opge
richt. Tijdens de Eerste Assemblee in Am
sterdam, 1948, werd het concept van de 
'verantwoordelijke maatschappij' gelan
ceerd.21 Volgens de definitie van Amsterdam 
is een verantwoordelijke maatschappij een 
samenleving waarin de vrijheid bestaat van 
mensen die verantwoordelijkheid erkennen 
ten aanzien van rechtvaardigheid en open
bare orde en waarin degenen die polit1ek 
gezag of economische macht bezitten, voor 
het gebruik daarvan verantwoordelijk zijn ten 
opzichte van God en de mensen wier welzijn 
daarvan afhankelijk is. 
Het is belangrijk zich te realiseren dat het 
concept van de verantwoordelijke maat
schappij werd ontwikkeld in de tijd van de 
koude oorlog. De WvK wilde zich niet een 
keuze Iaten opdringen tussen kap1tal1sme en 
communisme en kritiseerde beide systemen 
vanuit het concept van de verantwoordelijke 
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maatschappij. Laissez-faire kapitalisme legt 
de nadruk op vrijheid en belooft dat recht
vaardige verhoudingen zullen ontstaan als 
bijprodukt van de vrije ondernemingsgewijze 
produktie. De communistische ideologie be
nadrukt economische rechtvaardighe1d en 
belooft dat vrijheid automatisch tot stand 
komt wanneer de revolutie voltooid is. Beide 
ideologieen werden verworpen en in plaats 
daarvan werd de nadruk gelegd op het tot 
stand brengen van een maatschappij waarin 

' Uit de Bijbel zijn ethische 
criteria af te leiden om de 
uitdagingen van de 
moderne tijd tegemoet te 
treden. ' 

economische en politieke macht gedeeld 
wordt en de macht van de staat wordt ge
controleerd. Het concept van de verant
woordelijke maatschappij vormde een pa
ging om een evenwicht tot stand te brengen 
tussen vrijheid en gerechtigheid binnen het 
raamwerk van een democratisch bestel dat 
gebaseerd is op de erkenning van de essen
tiele mensenrechten. 
Naarmate steeds meer zgn. Derde-Wereld
kerken toetraden en de WvK zich ontwikkel
de van een westerse Raad van Kerken tot 
een werkelijke Wereldraad van Kerken, werd 
het debat over de verantwoordelijke maat
schappij in toenemende mate gekritiseerd 
als zijnde een westers debat. Waar de wes-

11 The Churches survey the1r Task. The Report of the 
Conference at Oxford. 1937, on Church, Community 
and State. 

2) Zie h1erover bijvoorbeeld het boek van dr. H.M. de 
Lange: De gestalte van een verantwoordelijke maat
schappij, Amsterdam 1 966 
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terse situatie in die tijd werd gekarakteri
seerd door het verzet tegen totalitarisme 
(nazis me, fascisme, stalinisme), werd de situ
atie van de kerken in het Zuiden vooral be
paald door het loskoppelen van de koloniale 
banden en de pogingen van de 'jonge ian
den' het heft in eigen handen te nemen. 
Kapitalisme en communisme werden gezien 
als westerse system en, men wilde eigen sy
stemen ontwerpen, gebaseerd op ergen tradt
ties en cultuur. 
Om deze 'andere realiteit' in de beschouwin
gen te betrekken, werd tijdens de Tweede 
Assemblee van de WvK, in Evanston, 1954, 
besloten een studieprogramma in te stellen 
over 'De gezamenlijke christelijke verant
woordelijkheid ten aanzien van gebieden in 
snelle sociale verandering'. Met deze wat 
euphemistische benaming werd gedoeld op 
de revolutionaire processen die destijds 
plaatsvonden in de zgn. ontwikkelingslan
den. De Nederlander Egbert de Vries was, 
als voorzitter van de Werkgroep Kerk en 
Samenleving van de WvK, nauw betrokken 
bij deze studie welke culmineerde in een 
conferentie in Thessaloniki in 1959. Hoewel 
het concept van de verantwoordelijke maat
schappij niet werd losgelaten, vond een her
interpretatie plaats waarin meer nadruk werd 
gelegd op sociale gerechtigheid dan op vrij
heid. 
Dit debat werd voortgezet tijdens de be
roemde conferentie over Kerk en Samenle
ving in Geneve, 1966, waar de westerse 
reformistische benadering, in de zin van mo
dernisering, met name door de Derde-We
reldkerken werd verworpen en werd opge
roepen tot ingrijpende veranderingen in soci
ale en politieke structuren en de herverdeling 
van politieke macht ten behoeve van bevrij
ding en 'echte participatie' van de mensen. 
Vanzelfsprekend leidde deze benadering tot 
het heropenen van het de bat over de ver
houding kerk-politiek; in een revolutionaire 
situatie, waarin men gedwongen wordt tot 
een duidelijke positiekeuze, is de rol van de 
kerk geprononceerder dan in een evolutio
naire situatie. Tijdens een conferentie in Za
gorsk (USSR) in 1968 werd de 'onontkoom-
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bare verantwoordelijkheid' van de kerk in 
revolutionaire processen erkend maar werd 
tegelijkertijd gewaarschuwd tegen verheerlij
king van de revolutie zowel als van de status 
quo: 'Echte eschatologie is het beschermen 
van de revolutie tegen de corrumperende 
verleiding zichzelf te verheffen als een model 
voor redding ('salvation ')_31 

Studie en actie 
In de oecumenische discussie over kerk en 
samenleving vormde de conferentie in Ge
neve zowel een eindpunt als een nieuw be
gin. Tijdens de Vierde Assemblee van de 
WvK in Uppsala, 1968, werd duidelijk dat het 
concept van de verantwoordelijke maat
schappij werd losgelaten. Concept en als 
'verantwoordelijke vrijheid' en 'deelname in 
verandering' werden vervangen door dena
druk op economische, sociale en politieke 
gerechtigheid en het streven naar vrijheid 
werd omgebogen in de richting van het stre
ven naar menselijke waardigheid. 
Het debat concentreerde zich niet meer op 
de vraag hoe de kerken sociale veranderin
gen moesten verstaan en daarop zouden 
moeten reageren. In plaats daarvan werd de 
vraag gesteld hoe de kerken een actieve en 
initierende rol zouden kunnen spelen ten 
aanzien van een radicale vernieuwtng van de 
maatschappij. Studie en actie werden nauw 
met elkaar verbonden. Het Programma tot 
Bestrijding van het Racisme en de Commis
ste ten aanzien van de Deelname van de 
Kerken in Ontwikkeling, allebei opgericht na 
de Assemblee in Uppsala, vormen goede 
voorbeelden van deze benadering waarin 
men er zich van bewust is dat acties soms 
luider spreken dan woorden. 
Nieuw was ook dat de globale analyses 
werden aangevuld met een contextuele be
nadering en dat, naast analyses en studie, 
een toenemende nadruk ontstond op edu
catieve en bewustwordingsactiviteiten. Stu
die- en actieprogramma's werden ingesteld 

3) Theological Issues of Church and SoCiety, Statement of 
the Zagorsk consultation (Study Encounter, Geneva. 
wee Volume IV. No. 2, 1968) 72 
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ten aanzien van een reeks onderwerpen zo
als mensenrechten, racisme, geweld en ge
weldloosheid, wetenschap en technologie, 
militairisme en de wapenwedloop, ontwikke
llngsproblematiek etc. 
Omdat al deze onderwerpen met elkaar sa
menhangen, werd na de Vijfde Assemblee, in 
Nairobi, 1975, besloten tot het ondernemen 
van een paging om te komen tot een alom
vattende maatschappijvis1e, welke werd 
aangeduid als een Just, PartiCipatory and 
Sustainable Society (JPSS), in slecht Neder
lands vertaald als: een rechtvaardige, partici
patoire en houdbare samenleving. 
In zekere zin vallen de concepten van de 
JPSS en de verantwoordelijke maatschappij 
met elkaar te vergelijken, maar er zijn ook 
verschillen. Terwijl de midden-ax1oma's van 
Oxford een pog1ng vormden een tussenweg 
te vinden tussen kapitalisme en communis
me, liet men zich in het debat over de JPSS 
niet dwingen in het keurslijf van de tegenstel
lingen en een keuze tussen beide systemen. 
De studie-methode werd vervangen door de 
'actie-reflectie' -methode en de stem men 
van wetenschappers en deskundigen wer
den meer en meer aangevuld met de stem
men van de slachtoffers van onrechtvaardi
ge structuren. 
Het concept van de JPSS is niet aangesla
gen binnen de kerken, deels omdat het te 
ver verwijderd bleek te zijn van de realiteit 
van de dagelijkse strijd om het bestaan bin
nen de kerken in Afrika, Azie en Latijns
Amerika en deels omdat de kerken in het 
Noorden moeite hadden met de theologi
sche fundering. Het oude debat, dat ook al 
in Oxford werd gevoerd, over de vraag ·In 
hoeverre men in de concrete gebeurtenissen 
van de menselijke geschiedenis de eschato
logische belofte en hoop van het komende 
koninkrijk Gods kan herkennen, is nog niet 
opgelost. 

Kerken als belijdende gemeenschap 
Anders dan het Vaticaan kent de WvK niet 
een officiele sociale leer of theologie; men 
vindt er vertegenwoordigers van de klas
sieke theologie, de bevrijdingstheologie, de 
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zwarte theologie, de theologie van strijd, de 
orthodoxe theologie etc. Mede om deze re
den zal het oecumenische debat over de 
verantwoordelijkheden van kerken ten aan
zien van sociale, economische en politieke 
vragen wei nooit uitmonden in een volledige 
consensus. Niettemin bestaat er overeen
stemming op een aantal belangrijke punten. 
Een daarvan werd door dr. W.A. Visser 't 
Hooft genoemd in zijn rede voor de Assem
blee in Uppsala: 'Het moet duidelijk worden 
dat kerkleden die in feite hun verantwoorde
lijkheid ontkennen voor de behoeftigen in 
welk dee! van de wereld dan ook, zich even
zeer schuldig maken aan ketterij als dege
nen die een of ander geloofsartikel verwer
pen'.41 
In toenemende mate worden vragen betref
fende de sociale verantwoordelljkheden van 
kerken gesteld in de context van het belijden 
of ontkennen van het christelijk ge!oof. Re
cente uitspraken en acties van de WvK en 
andere oecumenische organisaties met be
trekking tot racisme (een 'zonde' en 'kette
rij'), de theologische verdediging van apart
heid in Zuid-Afrika ('status confessiones') en 
kernwapens en andere massavernietigings
wapens (opstellen en gebruik daarvan is een 
misdaad tegen de mensheid en moet op 
ethische en theologische gronden veroor
deeld worden), vormen voorbeelden van 
deze ontwikkeling. Meer en meer wordt ook 
de solidariteit met de armen en verdrukten 
beschouwd als een fundamenteel onderdeel 
van christelijke gehoorzaamheid en actief 
belijden. Het verzet tegen ongerechtigheid 
en onderdrukking wordt niet aileen gezien 
als een soc·lale en politieke kwestie, maar 
ook als een spirituele worsteling voor de 
geloofwaardigheid van de kerk. De bereik
heid om, ondanks de kosten en de conse
quenties, 'nee' te zeggen tegen hetgeen als 
tegengesteld aan Gods wil wordt ervaren, is 
groeiende evenals de bereidheid 'ja' te zeg
gen, zelfs als dit 'slechts' de vorm aanneemt 

4) Report of the Uppsa/a Assembly 1968 (Geneva 1968) 
319. 
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van symbolische acties die geen directe to
tale omvorming van de maatschappij tot ge
volg hebben. Zo ontstaan situaties waarin 
martelaarschap opnieuw een vorm van 
christelijk getuigen wordt die politieke impli
caties heeft. 
Kerken en christenen beginnen weer 'te le
ren om, in het Iicht van Gods Woord, onder
scheid te maken tussen zonde die onthuld 
en vergeven kan worden en afvalligheid die 
Gods vergeving ontkent en daarom door de 
kerk verworpen moet worden' .51 Ook de As
semblee in Vancouver legde de nadruk op 
het belijden van de kerk want 'we zijn in een 
situatie waarin we verder moeten gaan dan 
de normale profetische en bemiddelende 
acties van de kerk'. 61 

Deze overwegingen lagen ten grondslag aan 
het voorstel, voortkomend uit de Assemblee 
in Vancouver, dat de kerken een verbond 
zouden sluiten ten aanzien van Justice, Pea
ce and Integrity of Creation (in slecht Neder
lands: Gerechtigheid, Vrede en de Heelheid 
van de Schepping). Meer dan 300 deelne
mers aan de Assemblee gingen al vast voor
uit en tekenden een Verbond voor Leven als 
'teken van duidelijk verzet tegen elk soort 
onderdrukking en een stap vooruit naar vre
de met gerechtigheid'. 
Door deze problematiek te zetten in de con
text van belijden en verbond, wordt het we
zen van de kerk en het geloof geraakt. Het 
JPIC-proces is dan ook van groot belang in 
het streven naar de eenheid van de kerken, 
maar evenzeer voor de eenheid van de 
mensheid. 

Hoe komt de Wereldraad tot uitspraken? 
Terwijl we ons in het voorgaande hebben 
geconcentreerd op enkele ontwikkel1ngen in 
het sociale denken en handelen van de WvK, 
zullen we ons nu richten op de meer proce
durele vraag hoe de Wereldraad tot uitspra
ken komt. Als kapstok voor dit gedeelte van 
het artikel is gebruik gemaakt van een recent 
verschenen en nuttig boekje van de WvK 
over dit onderwerp. 71 

De historische context waarbinnen de WvK 
ontstond heeft uiteraard grote invloed gehad 
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op de rol welke de WvK voor zichzelf zag 
weggelegd. Zelfs v66r de WvK werd opge
richt, stonden onderwerpen als oorlog en 
vrede, racisme, mensenrechten, het vluchte
lingenvraagstuk, de economische orde e.d. 
hoog op de oecumenische agenda. 
Als gevolg van de aard van zijn organisatie 
heeft de WvK directe contacten met lokale 
situaties in bijna aile Ianden ter wereld. De 
ledenkerken Ieven in sociale, economische, 
politieke en ideologische situaties die onder
ling zeer verschillend zijn. De problemen 
waarmee zij geconfronteerd worden en de 
wijze waarop daarop gereageerd kan wor
den, zijn ook zeer verschillend. Bij publieke 
acties van de WvK moet met al deze facto
ren rekening gehouden worden. Hierin ligt 
zowel de kracht als de zwakte van de WvK. 
De kracht is uiteraard gebaseerd op het feit 
dat, via de leden-kerken, over lokale situaties 
informatie uit de eerste hand verkregen kan 
worden. De leden-kerken staan in direct 
contact met de bevolking en weten vaak 
precies wat daar speelt. Voor publieke actie 
is deze informatie uiterst nuttig en het is dan 
ook niet verwonderlijk dat andere organisa
ties vaak gebruik maken van de kennis van 
de WvK op dit gebied. De zwakte ligt in de 
omstandigheid dat altijd rekening gehouden 
moet worden met het belang, de veiligheid, 
van de leden-kerken. Dit kan in sommige 
situaties beperkingen opleggen aan publieke 
acties van de WvK. 
lnterventies door de WvK in nationale situa
ties worden altijd voorbereid in nauw overleg 
met de lokale kerken. Dit betekent overigens 
niet dat acties aileen en altijd met volledige 
instemming van de leden-kerken ter plekke 
worden ondernomen. Soms hoort men te
gengestelde opinies vanuit dezelfde regio en 
soms kan een nationale analyse van de pro
blematiek afwijken van een analyse vanuit 
internationaal perspectief. Daarom is een ui-

5) Breaking Barriers, Nairobi 1975 (London/Grand Rapids 
1975) 63. 

6) Gathered for Life, Vancouver 1983 (Geneva 1983) 84 
7) The role of the World Council of Churches in Internatio

nal Affairs. WCC, Geneva 1986. 
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terst zorgvuldige analyse van de mogelijke 
effecten van acties voortdurend noodzake
lijk. 

Criteria 
In de loop van de tijd is binnen de WvK veel 
aandacht besteed aan het ontwikkelen van 
criteria welke als richtlijnen dienst kunnen 
doen bij het bepalen van de vorm en de 
inhoud van de acties van de WvK. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 

De boodschap van de kerken moet evan
gelisch zijn, dat wil zeggen dat naast een 
oproep tot berouw en bekering, ook hoop 
geboden moet worden voor aile betrok
ken partijen. 
Het streven naar verzoening is een cen
traal element. Voor de WvK kan verzoe
ning echter geen goedkope spijtbetuiging 
zijn; ze moet gepaard gaan met herstel 
van rechtvaardige verhoudingen. 
Kerken moeten verder gaan dan symp
toombestrijding en zich richten op de oor
zaken van de problemen. 

- Men moet accuraat en overtuigend zijn en 
concrete voorstellen doen hoe op een 
verantwoordelijke wijze met macht om te 
gaan. Nationale en intemationale proble
men kunnen nooit op basis van morele 
principes aileen worden opgelost. De 
meest effectieve interventies gaan verge
zeld van technische en politieke voorstel
len die op de morele principes zijn geba
seerd. Naast deze morele principes is dus 
de strategie-vraag van groot belang. 81 

Met deze laatste observatie is men weer 
helemaal terug in het debat over de verhou
ding tussen Oxford en zijn midden-axioma's, 
en de nadruk op de kerk als belijdende en 
getuigende gemeenschap. Dit debat zal wei 
nooit volledig ten gunste van de ene of an
dere denkrichting worden beslecht en wel
licht is het goed dat er een constante span
ning tussen beide orientaties blijft bestaan. 

Verschillende vormen van acties 
Publieke uitspraken van de WvK trekken 
uiteraard de meeste aandacht ven de pers 
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en van vele andere organen. Toch is dit maar 
een van de vele verschillende instrumenten 
voor actie waarover de WvK beschikt. Ande
re instrumenten zijn bijvoorbeeld: 
- Analyses en studies met betrekking tot 

een bepaalde problematiek of situatie. 
Hierbij kan de WvK gebruik maken van de 
rijkdom aan informatie, kennis en ervaring 
die aanwezig is bij de leden-kerken en 
andere oecumenische organisaties. De 
resultaten van analyses en studies wor
den met anderen gedeeld, bijvoorbeeld 
door middel van de verschillende publika
ties van de WvK. 

- Door het zenden van oecumenisch sa
mengestelde delegaties en 'fact finding 
missions' kan de WvK in bepaalde natio
nale situaties informatie uit de eerste hand 
verkrijgen. Soms ligt de nadruk bij deze 
bezoeken vooral op het pastorale karak
ter. Voor kerken in moeilijke omstandighe
den is dit vaak een enorme steun omdat 
ze zich gedragen weten door de wereld
wijde oecumene. 

- Sommige regeringen zijn gevoeliger voor 
vertrouwe!ijke interventies dan voor pu
blieke uitspraken over de situatie in hun 
land. Zulke interventies kunnen worden 
uitgevoerd door een of meer leden-ker
ken die een speciale invloed op de desbe
treffende regering kunnen uitoefenen. 
Daamaast vinden ook publieke interven
ties plaats, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de intergouvemementele organisaties 
welke deel uitmaken van het systeem van 
de Verenigde Naties. 

- Steun aan actiegroepen e. d. is een ander 
instrument van de WvK om vorm te geven 
aan zijn opdracht. 

8) Zie bijvoorbeeld: 
- Your K1ngdom come- Report on the World Conference 

on Mission and Evangelism, Melbourne 1980. 
- Report of the Colloquium on Church and State, Faith and 

Order Paper No. 85. 
- Perspectives on Political Etihcs. An Ecumenical Enquiry, 

Koson Srisang (editor), WCC, 1983. 
Ook de Lutherse Wereld Federatie heeft veel nagedacht 

over het spreken van de kerk, zie bijvoorbeeld: To 
Speak or not to Speak? Proposed Criteria for Public 
Statements on Violations of Human Rights, L.W.F. 
Geneva 1984. 
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In dit spectrum van mogelijkheden fungeren 
publieke uitspraken als slechts een altema
tief. Publieke uitspraken kunnen worden ge
daan door de Assemblee, die als hoogste 
besluitvormingsorgaan elke 7-8 jaar bijeen
komt. Deze bevoegdheid is daamaast ook 
weggelegd voor het Centrale Comite (geko
zen door de Assemblee, met vergaderingen 
elke 1-1% jaar), het Uitvoerend Comite (ge
kozen uit het Centrale Comite, met bijeen
komsten ongeveer twee maal per jaar), de 

' De uitspraak van Vancouver 
over Afghanistan was een 
onding. ' 

zgn. 'Officers' van de WvK, de voorzitter en 
de secretaris-generaal. 
Publieke uitspraken kunnen verschillende 
vormen aannemen zoals analyses, oproepen 
aan leden-kerken, interventies bij regeringen 
en andere instanties, pastorale brieven, reso
luties en memoranda, terwijl ook het publiek 
kan verschillen (kerken, regeringen e.d.). 
De uitspraken zijn niet bindend voor de le
den-kerken; hun gewicht hangt volledig af 
van de daarin besloten wijsheid; kwaliteit en 
overtuigingskracht. Aan de uitspraken gaat 
een zorgvuldig voorbereidingsproces vooraf 
waarbij verschillende geledingen van de 
WvK worden betrokken. 

Selectie 
Bij de selectie van onderwerpen waarover 
publieke uitspraken gewenst worden ge
acht, houdt de WvK rekening met een aantal 
factoren. Uiteraard heeft de WvK een speci
ale verantwoordelijkheid voor onderwerpen 
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waarbij hij direct en al sinds lange tijd betrok
ken is. Daamaast kan de WvK door leden
kerken verzocht worden zich over bepaalde 
zaken publiekelijk u1t te spreken. Verder kan 
men het voor gewenst houden, door middel 
van publieke uitspraken de leden-kerken op 
te roepen tot bepaalde activiteiten en ten
slotte kan de Wereldraad besluiten, vanu1t 
zijn eigen perspectief als gemeenschap van 
kerken, een evangel1sch geluid te Iaten horen 
ten aanzien van bepaalde zaken. 
Dit soort richtlijnen zijn met opzet betrekke
lijk vaag om voldoende ruimte te Iaten voor 
acties welke op bepaalde momenten nuttig 
worden geacht. Eenzelfde ruimte bestaat er 
ten aanzien van de vraag wanneer men wei 
of niet moet spreken, wanneer publieke uit
spraken dan wei andere acties opportuun 
zijn. Effectivite1t is hier een belangrijker crite
rium voor de WvK dan openbaarheid. De 
WvK beseft dat hij zich daardoor tegelijker
tijd zeer kwetsbaar maakt voor kritiek. Een 
en ander vergt veel wijsheid van degenen die 
bij de besluitvormingsprocedures betrokken 
zijn. Uiteraard is de WvK, als elke menselijke 
organisatie, allerminst onfeilbaar en worden 
er ook wei eens beoordelingsfouten ge
maakt (zo was de uitspraak van de Assem
blee in Vancouver (1983) over Afghanistan 
naar mijn smaak een onding). Toch wil men 
zich door het beset feilbaar te zijn n1et Iaten 
verlammen en door verschillende geledingen 
bij de besluitvorming te betrekken, hoopt 
men zoveel mogelijk wijsheid en ervaring te 
bundelen. 

Effecten 
Het is erg moeilijk na te gaan wat de pre
cieze effecten van publieke uitspraken zijn. 
Zelfs een benadering van geval tot geval laat 
vaak ruimte voor verschillende interpretaties. 
Overheden zullen niet snel toegeven dat hun 
beleid wordt be'(nvloed door uitspraken van 
derden, terwijl ook de effecten op de pu
blieke opinie moeilijk te meten zijn. Soms 
lopen de meningen ook uiteen. Door zijn 
actieve rol in het dekolonisatie- en bevrij
dingsproces in Zuidelijk Afrika heeft de WvK 
zich zeer veel krediet verworven bij de zwar-
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te bevolking 1n die regio en in de Derde 
Wereld in het algemeen. Sommige kerken in 
het Noorden hebben echter moeite (gehad) 
met de actieve politieke en humanitaire 
steun aan de bevrijdingsbewegingen in 
Zuidelijk Afrika. 
Kritiek hoort men soms ook ten aanzien van 
de 'selectiviteit' van de WvK; waarom wei 
een uitspraak of actie ten aanzien van de 
ene problematiek of situatie en niet ten aan
zien van een andere. Op zulke kritiek kan 
slechts van geval tot geval geantwoord wor
den maar het zij herhaald dat het feit dat 
geen publieke uitspraak wordt gedaan, niet 
betekent dat geen actie wordt ondernomen. 
De omstandigheid dat de WvK een kwalita
tief andersoortige organisatie is dan bijvoor
beeld de Verenigde Naties, blijkt soms moei
lijk te begrijpen. 91 

Afsluitende opmerkingen 
De relatie tussen religie en staat, die de 
oecumenische beweging al geruime tijd be
zig houdt, heeft de laatste jaren opnieuw aan 
actualiteit gewonnen. Hoewel in sommige 
delen van de wereld de ontwikkelingen in de 
richting van een seculiere staat zich doorzet
ten, ziet men in andere Ianden een steeds 
sterkere band tussen religie en staatsvorm 
ontstaan. Het gaat daarbij vooral om de 
fundamentalistische en fanatieke vormen 
van religie zoals die bestaan in sommige 
islamitische Ianden. Ook in sommige 'chris
telijke' Ianden echter valt een opleving van 
de 'religieuze factor' te constateren. In de 
Verenigde Staten bemoeit de 'electronische 
kerk' zich zonder schroom met de politiek, 
terwijl de Amerikaanse Raad van Kerken 
wordt verweten politiek te bedrijven. Reli
gieuze factoren spelen ook een grote rol in 
de conflicten in Noord-lerland en Zuid-Af
rika. 
In Nederland schijnt men meer angst te heb
ben voor de 'oecumenische kerken' dan 
voor fanatiek fundamentalistische stromin
gen. Sommigen zien in het spreken van 
kerken 'theocratische neigingen' en iemand 
als prof. Kuitert ziet in de oecumenische 
kerken de machtskerk van de Middel-
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eeuwen terugkomen waar de 'brandstapel
tjes Iustig rookten' .101 

Voorzover dit Nederlandse debat vanuit Ge
neve te volgen valt, geeft het de indruk een 
nogal westers karakter te hebben. Het is 
daarom niet irrelevant maar moet tegelijker
tijd wei gerelativeerd worden. De resultaten 
van het geweldige leerproces dat in de inter
nationale oecumene is doorgemaakt, lijken 
bij de critici van het kerkelijk spreken in 
Nederland slechts ten dele zijn doorge
drongen. 
De kritiek op het 'poltieke' spreken van de 
kerken in Nederland komt naar mijn indruk 
vooral voort uit een nogal individualistische 
benadering van de christelijke verantwoor
delijkheden in de samenleving. Daarnaast 
bestaat de neiging de kerken teveel te ver
gelijken met de politieke partijen; men vraagt 
zich af namens wie de kerken spreken en of 
de meerderheid van de kerkleden wei achter 
de uitspraken staat. 
Het debat over het spreken en handelen van 
de kerk zou aan inzichtelijkheid winnen wan
neer de particulariteit van de verschillende 
situaties meer in de beschouwingen zou 
worden betrokken. Het debat is namelijk ook 
een contextueel debat; de mogelijkheden en 
wenselijkheden van kerkelijke acties ver
schillen per context. Het maakt verschil of 
men zich bevindt in een formele democratie 
of in een politiek systeem dat gekenmerkt 
wordt door centralisatie van macht en door 
systematische onderdrukking. Een situatie 
waarin kerken gemakkelijk toegang hebben 
tot politieke autoriteiten vraagt om andere 
acties dan een situatie waarin kerken door 

9) Ten aanzten van de V.N. speelt de WvK overigens een 
bijzondere rol. Via ZiJn Commtssie ten aanzien van lnter
nationale Zaken (CCIA) heeft de WvK een zeer actieve 
rol gespeeld biJ het opstellen van de Verklaring ten 
aanzien van de Mensenrechten. Daarbij werd met suc
ces grate nadruk gelegd op het recht van gods
dienstvnJheid De WvK heeft een bijkantoor in New York 
dat het volgen van en intervenieren in de V.N. als een 
van de belangnjkste taken heeft. De Nederlander prof. 
dr. Th. van Boven, bekend om ziJn betrokkenheid bij de 
mensenrechtenproblematiek, ts momenteel voorzitter 
van de CCIA 

1 0) Volkskrant 16-11-1985. 
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de politiek opzettelijk worden gemarginali
seerd. Ditzelfde geldt voor situaties waarin 
christenen de meerderheid of een belangrijk 
deel van de bevolking uitmaken en situaties 
waarin zij een zeer kleine minderheid vor
men. Dergelijke factoren nopen tot een con
textuele benadering en dit besef lijkt in het 
Nederlandse debat grotendeels afwezig te 
zijn waar men het over het spreken van de 
kerk heeft maar in feite de Nederlandse situ
atie bedoelt. 
De Nederlandse kerken maken deel uit van 
de wereldwijde oecumene; zij delen in het 
lijden en in de vreugde van andere delen van 
het lichaam van Christus. Het feit dat de 
Nederlandse kerken steeds meer de 'wereld 
als hun gemeente in plaats de gemeente als 
hun wereld' zien, heeft invloed op hun spre
ken en handelen. Deze dimensie kan men 
niet buiten beschouwing Iaten in het debat. 
De kracht van 'getuigende acties' als een 
vorm van christelijk belijden, lijkt de laatste 
jaren binnen de oecumenische kerken her
ontdekt te worden. Tal van voorbeelden 
zouden hiervan te geven zijn. Zo hebben 
kerken in Australie land teruggegeven aan 
de Aborigines, de oorspronkelijke bevolking, 
als een schuldbelijdenis en een teken van 
verzoening. In Madras, India, organiseerde 
de kerk tijdens Pasen vorig jaar een grate 
optocht van mensen die allen een kruis op 
hun rug droegen. Aan het einde van de 
processie werd een petitie aan de regering 
aangeboden waarin werd gepleit voor de 
rechten van de Dalit, de 'onaanraakbaren'. In 
zijn Vastenbrief legde de bisschop van Ma
dras uit dat de kerk ver verwijderd is van de 
lijdende mensen: 'ons christendom is een 
comfortabel christendom geworden, we 
moeten de realiteit van het Kruis herontdek
ken; meer dan 60% van de bevolking lijdt 
aan armoede, ondervoeding en discrimina
tie, we moeten ons met het lijden van de 
mensen identificeren'. 
Soortgelijke beweegredenen kenden de 
Amerikaanse kerkleiders die zich op het ter
rein van de Zuidafrikaanse ambassade lieten 
arresteren en de leden van de Sanctuary 
Movement die werden opqesloten omdat ze 
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'illegale immigranten' hielpen. Naast de 
'technische' en meer 'academische' ex
perts, die een grate denkkracht aan de oe
cumenische beweging hebben gegeven, 
krijgt men steeds meer oog voor een ander 
soort deskundigen: de experts in het lijden, 
de kruisdragers van de moderne tijd. Het zijn 
deze experts die in toenemende mate de 
sociale agenda van de WvK bepalen. V66r 
de Assemblee in Uppsala in 1968 werd 
vooral over hen gesproken, nu wordt er veel 
meer met hen gesproken en komen zij zelf 
meer aan het woord. De Assernblee in Van
couver, 1983, was daarvan een voorbeeld. 

Het valt te verwachten dat binnen de WvK in 
de naaste toekomst meer nadruk gelegd zal 
worden op 'symbolische', getuigende acties 
tegen de 'krachten van de dood' en voor het 
bevestigen van het Ieven. Van het eerder 
genoernde JPIC-proces zal in dit verband 
hopelijk een sterke stimulans uitgaan. Tach 
zal dit niet ten koste mogen gaan van de 
noodzaak van doorwrochte studies en het 
ontwikkelen van strategieen voor verande
ring. Belijdend spreken en handelen is aileen 
overtuigend als het niet in de plaats komt 
van een redelijke verantwoording. Een goe
de profeet voorspelt niet wat er zal gebeu
ren, maar geeft ook aan water kan en moet 
gebeuren en wat de rol van de kerk daarbij 
is. Vanuit het visioen van het Koninkrijk Gods 
zullen de kerken, in actieve verwachting, 
moeten worstelen met de harde werkelijk
heid van het Kruis. De kerken hebben de 
taak te appelleren en niet te beleren, te 
inspireren en niet te moraliseren. De uitda
ging van de moderne t1jd is te profiteren en 
te argumenteren. Zo wordt preken werkelijk 
spreken! 
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Bezuinigen in de 
gezondheidszorg: 
meer markt of meer 
beheersing*) 
door dr. D. Post en drs. J. Visscher 

Kan commercialisering tot bezuinigingen lei
den? In Christen Democratische Verkennin
gen van februari j.l. geeft mr. Donner aan dat 
men vanuit een aantal commerciele oogpun
ten in staat is om beheersinstrumenten te 
construeren waardoor bezuinigingen zou
den kunnen worden bewerkstelligd. Voor de 
dienstverlening zal een commerciele ge
zondheidszorg tot meer creativiteit leiden. In 
zijn artikel toont hij aan dat de wet- en 
regelgeving die sinds de structuurnota van 
197 4 uitgebreid zijn toegepast geen effect 
hebben gehad. 
Prof. Michels is het hier helemaal niet mee 
eens. Hij stelt in Christen Democratische 
Verkenningen van maart dat het normale 
marktmechanisme niet zal werken; de con
sument kan noch het aanbod noch de prijs 
beoordelen. Hij meent dat men door privati
sering en commercialisering niet het mis
bruik kan voorkomen. Een basispakket als 
volksverzekering met daar bovenop een 
aanvullende verzekering zal noodzakelijk 
zijn. Beheersing van de kosten zal men moe
ten verkrijgen via het aanbrengen van een 
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Dr. D. Post (1939) is adviserend ge
neeskundige bij het Regionaal Zieken
fonds Zwolle. 

scheiding tussen primair noodzakelijke zorg 
en niet direct noodzakelijke zorg. 

In beide artikelen zitten aantrekkelijke ele
menten. Toch menen wij dat zowel het pri
vatiseren als de volksverzekering niet de op
lossing zal geven. Vanuit onze ervaring in het 
veld van de gezondheidszorg willen wij voor 
de discussie over bezuinigingen in de ge
zondheidszorg een aantal elementen aan
dragen, die tevens als commentaar dienen 
op de ideeen van Donner en Michels. 

Overheid en volksgezondheid 
De overheid heeft een verantwoordelijkheid 
in het garanderen van een adequate ge
zondheidszorgvoorziening. Het is een 
grondrecht van iedere burger dat hij bij 
ziekte op geneeskundige en verpleegkundi
ge hulp kan rekenen. Aan de andere kant 
dient de overheid er tevens op toe te zien 

') Commentaar op de artikelen van mr. J. Donner en prof. 
drs. J.J.M. Michels in Christen Democratische Verkenningen 
van februari en maart 1986. 
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dat de financiele middelen voor de gezond
heidszorg binnen redelijke grenzen blijven. 
Vanuit de politiek is vastgesteld dat we ons 
huidige budget, bijna 1 0% van het Bruto 
Nationaal Produkt, niet mogen overschrij
den. In het Financieel Overzicht Gezond
heidszorg (FOG) wordt het financieel kader 
gegeven van het door de overheid voorge
stane beleid. Werner, de directeur van het 
AMC en voormalig top-ambtenaar op WVC, 
stelde op het jaarlijkse congres van de Ver
eniging voor Gezondheidseconomie dat dit 
FOG langzamerhand gaat dienen als uit
gangspunt voor een bezuinigingsbeleid: de 
kosten moeten binnen het door het FOG 
aangegeven bedrag worden gehouden. Het 
geeft niet meer aileen aan wat de behoefte 
is, maar stelt deze behoefte onder wat finan
cieel mogelijk is. 
De overheid heeft de ;grens gesteld en de 
± f 35 miljard moet genoeg zijn om de 
noodzakelijke gezondheidszorg aan de bur
gers te waarborgen. Uitgaande van dit feit 
en tevens uitgaande van de stelling dat de 
geneeskunde een sterke progressie kent, 
dat er steeds nieuwe uitvindingen worden 
gedaan of verbeteringen worden gereali
seerd zal er dus binnen ons nationaal ge
zondheidsbudget moeten worden gescho
ven, zullen er beheersingsmaatregelen moe
ten worden genomen, zal er hier en daar 
bezuinigd moeten worden en zal er een 
verschuiving moeten plaatsvinden naar 
goedkopere zorg. 

Wat doet de overheid hieraan? 
Er zijn een aantal maatregelen genomen, 
vooral betrekking hebbend op wetgeving. Er 
is een uitgebreide planningswetgeving gere
aliseerd in de Wet Voorzieningen Gezond
heidszorg 0/VVG) en een wetgeving op het 
terrein van de tarieven in de Wet Tarieven 
Gezondheidszorg (WTG). Donner noemt in 
zijn artikel dat we te maken hebben gekre
gen met een overgereguleerd terrein, noemt 
het een 'paleis van ambtelijke en wetgeven
de nijverheid'. Hij denkt en meerderen met 
hem dat de regelgeving heeft gefaald. 
Wij menen dat er ook een aantal pluspunten 
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te vinden zijn in de regelgeving. De budget
tering van ziekenhuizen heeft zeker zijn 
vruchten afgeworpen, al heeft de methodiek 
van budgetvaststelling niet de schoonheids
prijs verworven en zal er, om bepaalde 
ziekenhuizen niet tezeer in de problemen te 
Iaten komen, een functionele budgettering of 
een budgettering op grond van efficiency in 
de ziekenhuizen moeten komen. 
De tarifering van de verrichtingen in de ge
zondheidszorg, ook al zitten en hier en daar 
flinke mankementen, heeft zeker een gunsti
ge invloed gehad op de kostenontwikkeiing. 
Ook de planningswetgeving, die het aanbod 
van de gezondheidszorg reguleert, kunnen 
we niet a priori als waardeloos terzijde schui
ven. Hoewel een aantal positieve zaken on
derkennend menen we toch dat uit de regel
geving nog te weinig beheersinstrumenten 
zijn geconstrueerd. We komen hierop terug. 

We stelden dat de overheid het macrokader 
dient te geven. In de afgelopen jaren heeft 
de overheid het hierbij niet gelaten. Ze heeft 
niet aan de spelers in het veld, de beroeps
beoefenaren en de ziektekostenverzeke
raars, de invulling van hun spel overgelaten. 
Als overheid is ze zelf gaan onderhandelen 
om zo de bezuinigingen te verkrijgen. Op 
vele punten is dit fout gegaan. lmmers de 
overheid dient n1et verder te gaan dan het 
vaststellen van generale maatregelen. Ze 
kan zich bemoeien met het inkomensbeleid 

Drs. J. V1sscher (1944) IS directeur van 
het Regionaal Ziekenfonds Zwolle. 
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' De overheid heeft zich 
teveel bemoeid met 
beroepsbeoefenaren en 
verzekeraars. ' 

maar dient zich niet te bemoeien met het 
vaststellen van tarieven. Een overheid mist 
namelijk de mogelijkheid om expertises uit 
de voeren. Ze mist de inhoudelijke kennis 
om in het veld te beoordelen wat er gebeurt. 
Ze mist daarom ook de mogelijkheden om 
bijvoorbeeld overconsumptie vast te stellen 
en tot een vermindering hiervan te komen. 
T och zien we dat de overheid zelf met be
roepsgroepen 1s gaan onderhandelen en in 
vele gevallen 'nee' moest verkopen hetgeen 
heeft geleid tot conflictueuze handelingen. 
Met specialisten kwam het tot een botsing, 
omdat het 'generaal-akkoord' een politieke 
overeenkomst was en praktisch in het veld 
niet zal werken. Met huisartsen werd een 
'convenant' gesloten en ook dat heeft geen 
uitwerking omdat de werkelijke zaken in de 
onderhandelingen over prijs en volume tus
sen partijen, huisartsen en ziektekostenver
zekeraars (z1ekenfondsen en particuliere 
ziektekostenverzekeraars) tot stand moeten 
komen. Rechtstreeks onderhandelen met 
een gede8lte van de spelers in het veld leidt 
tot frustraties. De overheid zou zoals men in 
Duitse terminologie zegt een 'konzertierte 
Aktion' moeten voeren: zij hanteert de diri
geerstok, geeft de grate lijnen aan, maar laat 
de symfonie tot stand komen door het sa
menspel van de verschillende partijen. Met 
andere woorden: ze laat de marktpartijen 
met elkaar binnen een bepaald kader af
spraken maken. 
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Wanneer de overheid ofwel het veld van de 
gezondheidszorg, de zorgverleners, buiten 
spel zet ofwel de financiers op afstand houdt 
zal ze steeds conflicten oproepen. Het zal 
ook leiden tot 'ad-hoc' -maatregelen die, 
wanneer ze niet zijn vastgesteld vanuit on
derlinge overlegsituaties, niet zullen aanspre
ken bij de beroepsbeoefenaren en daarom 
geen effect hebben. Als men als beroepsbe
oefenaar de zin niet ziet van een bepaalde 
maatregel zal men, vaak met een beroep op 
de professionele verantwoordelijkheid, zich 
hieraan weten te onttrekken. Wij denken hier 
even aan de f 2,50-maatregel. Het is ons uit 
eigen onderzoek gebleken dat er sindsdien 
veel meer medicijnen worden voorgeschre
ven, waarvan een aanzienlijk deel in de 
vuilnisemmer verdwijnt. 
We denken hier ook aan de maatregel om 
de praktijkgrootte van huisartsen te verklei
nen zonder dat er afspraken over de 'pro
duktie' (verwijzen en voorschrijven) zijn ge
maakt en zonder dat maatregelen getroffen 
zijn om verschuivingen in het gezondheids
zorgsysteem, die zouden kunnen leiden tot 
een verhoging van de kosten, te voorkomen. 
lmmers het lijkt er op dat in kleinere praktij
ken meer patienten naar de tweede lijn wor
den verwezen dan in grate praktijken. Dit 
fenomeen wordt zeer waarschijnlijk veroor
zaakt door het feit dat in kleine praktijken 
meer tijd beschikbaar is voor de patient. De 
huisarts laat de patient vaker terugkomen. 
Zijn 'instroom', de drukte op het spreekuur is 
dus even groat als in een grotere praktijk 
waarin het terugbestellen van de patient 
minder zal plaatsvinden. Per 1.000 inge
schreven patienten ziet de huisarts in de 
kleine praktijk meer patienten per dag. We 
weten dat de drukte op het spreekuur in 
relatie staat tot de hoeveelheid verwijskaar
ten, met andere woorden hoe drukker de 
huisarts het heeft des te meer medicijnen 
worden voorgeschreven en des te meer pa
tienten gaan er naar de specialist. In de 
kleine praktijk zullen per 1 .000 ingeschreve
nen dus meer mensen naar de specialist 
gaan en meer medicijnen worden voorge
schreven. Dit brengt dus meer kosten met 
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zich mee. Maatregelen zoals deze, die gena
men zijn vanuit een directe onderhandeling 
van overheid en 'veld van de gezondheids
zorg' en waarbij te weinig rekening is gehou
den met allerlei nevenverschijnselen, zijn on
gunstig voor de kosten in de gezondheids
zorg en wellicht oak voor de kwaliteit van de 
zorg. Voor het nemen van soortgelijke maat
regelen is expertise nodig, die mag worden 
verwacht aan de kant van de onderhande
lingspartij, in casu de ziektekostenverzeke
raars. 
Wij adstrueren hiermee dat naar onze me
ning het een ongunstige ontwikkeling mag 
worden genoemd wanneer 'het veld' om de 
natuurlijke onderhandelingspartners (de 
ziekenfondsen en particuliere ziektekosten
verzekeraars) heen met de overheid gaat 
onderhandelen. 

Beheersinstrumenten 
De overheid zal de financiers werkelijke be
heersinstrumenten dienen te geven. lmmers 
op dit moment hebben ziekenfondsen nau
welijks enige mogelijkheid tot ombuigingen 
in het veld van de gezondheidszorg. Er zijn 
geen mogelijkheden om via incentives be
paalde ontwikkelingen te stimuleren, noch 
om via sancties ongewenste toestanden te 
veranderen. Wij menen dat juist hierdoor de 
noodzakelijke ruimte voor nieuwe ontwikke
lingen kan worden gevonden. Een aantal 
voorbeelden zal bovenstaande verduide
lijken. 

1 . Verschuiving tweede naar eerste lijn 
Het zou mogelijk moeten zijn dat zieken
fondsen in staat worden gesteld om met 
hun huisarts-medewerkers afspraken te 
maken omtrent vergoedingen voor be
paalde door hen uitgevoerde verrichtin
gen die thans nog veelal in de tweede lijn 
worden uitgevoerd. 

2. Verpleegduur 
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Uit een onderzoek over de verpleegduur 
voor een groat aantal aandoeningen is 
ons gebleken dat de verpleegduur zeer 
willekeurig wordt gehanteerd. Zo bleek 
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dat voor het verwijderen van de galblaas, 
zonder dat er complicaties optreden, in 
het ene ziekenhuis de patient na 9 dagen 
wordt ontslagen, in een ander ziekenhuis 
na 11 dagen en in een derde ziekenhuis 
pas na 13 dagen. Voor een blindedarm
operatie bleken zelfs verschillen van 5 tot 
1 0 dagen voor te komen. We onderzoch
ten op deze wijze voor een groat aantal 
aandoeningen de verpleegduur en kwa
men tot aanmerkelijke verschillen. 
Wanneer ziekenfondsen een maximum 
aantal verpleegdagen per declaratie zou
den kunnen vaststellen, zou, ook gezien 
de ervaring in de V.S., de verpleegduur 
aanmerkelijk worden verkort zonder kwa
liteitsverlies van de zorg. 
We willen hier met nadruk stellen dat naar 
onze mening het succes van deze ver
pleegduurverkorting niet is gelegen in het 
Amerikaanse marktmodel maar in de 
grotere normering van het medisch han
delen via de regelgeving. Er zijn regels 
opgesteld vanuit research en expertise 
om te komen tot de 'diagnose related 
groups' (DGR's): per diagnose, per aan
doening wordt gemiddeld een bepaalde 
verpleegduur aangewend en een bepaal
de hoeveelheid kosten is nodig. De gene
zing van die bepaalde aandoening komt 
gemiddeld dus op een bepaald bedrag 
en dat krijgt het betreffende ziekenhuis 
ervoor. Efficiency en effectiviteit zullen 
dus vergroot worden om beneden dat 
bepaalde bedrag voor die aandoening te 
blijven. 

3. lndividuele verschillen tussen specialisten 
Ziekenfondsen beschikken over de 'pro
duktiegegevens' van specialisten. Hieruit 
is duidelijk geworden dat er grate ver
schillen bestaan die niet zijn terug te voe
ren op morb1diteit in de bevolking noch 
op bevolkingssamenstelling maar Iauter 
op het inzicht van de arts. Zo doet de ene 
specialist veel meer neusoperaties dan 
de andere terwijl ook de ene specialist 
veel eerder een galblaas eruit haalt dan 
de andere. Combinatie van ingrepen (als 
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we het ene doen kunnen we ook het 
andere wei even erbij nemen) wordt door 
de ene arts veel meer gedaan dan door 
de andere. De ene KNO-arts heeft een 
handelwijze om amandelen niet te vlug 
weg te halen terwijl de andere bij elke 
aangeboden patient de tonsillen verwij
dert. 
Opvallend is ook het aantal opnamen per 
arts. We maakten een overzicht van de 
verschillende ziekenhuizen in het werkge
bied van ons ziekenfonds. Het bleek dat 
in het ene ziekenhuis bij een bepaald 
specialisme 4 7% van de aangeboden 
patienten werd opgenomen terwijl in een 
ander z'1ekenhuis dit maar 31% was. Het 
gaat hier om de bevolking in verstedelijk
te gebieden: min of meer vergelijkbare 
populaties. Grote verschillen dus, waar 
we tot op dit moment aileen maar de 
specialist op kunnen wijzen. Wij menen 
dat ziekenfondsen voor deze verschillen 
beheersinstrumenten in handen moeten 
krijgen, waarbij het adagium 'gebruikelijk 
in de kring der beroepsgenoten' als uit
gangspunt dient. 

4. Vervvijzen en voorschrijven bij huisartsen 
Grote verschillen treden ook op bij huis
artsen ten aanzien van het verwijzen en 
het voorschrijven van geneesmiddelen. 
Het bleek uit onderzoek binnen ons 
ziekenfonds dat er een spreiding in het 
verwijzen was van 195- 626 verwijskaar
ten per 1 .OOC verzekerden per jaar. De 
hoogste verwijzer schrijft dus meer dan 
driemaal zoveel verwijskaarten uit als de 
laagste, zonder dat h1ervoor duidelijke re
denen zijn, voortkomende uit de morbidi
teitstoestand van de praktijk. We zagen 
bij het voorschrijven van antibiotica zelfs 
een spreiding van 51 - 1126 voorschrif
ten per 1.000 verzekerden per jaar: de 
hoogste voorschrijver geeft drieentwin
tigmaal zoveel recepten met penicillines 
als de laagste. Ook hiervoor hebben we 
geen beheersinstrumenten. We leggen 
de cijfers als toetsingsgetallen voor aan 
de huisartsen. We zien dat dit een zeker 
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effect heeft, maar ook hier zou moeten 
gelden dat er toch een bepaalde druk op 
de beroepsbeoefenaar zou kunnen wor
den uitgeoefend, zodat hij zijn gedrag 
conformeert aan dat wat in de kring der 
beroepsgenoten gebruikelijk is. 

Wij menen dat juist op het zojuist beschre
ven terrein er mogelijkheden zijn om te ko
men tot een betere verschuiving van kosten 
en tot een bezuiniging. We zitten hier ook op 
dezelfde golflengte als die van het KNMG
rapport 'Gezondheidszorg bij beperkte mid
delen' dat ook deze verschillen constateert 
en dat via effectiviteitsmeting en efficiency
stimulering wil komen tot een beperking van 
de kosten. 

Marktgerichte elementen? 
Behalve de bovenbeschreven uitbreiding 
van reguleringsmechanismen die als be
heersinstrumenten dienst kunnen doen, zijn 
er een aantal elementen die in ziekenfonds
kringen ter discussie staan. Onlangs presen
teerde een aantal mensen van de Vereniging 
van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) de 
'brugnota'. Hierin wordt heel duidelijk ge
opteerd voor meer marktelementen in de 
gezondheidszorg. Dit houdt een toenemen
de privatisering in, zonder dat overigens tot 
een totale commercialisering over wordt ge
gaan. Men wil een verandering van het ver
zekeringsstelsel waarbij het pakket wordt 
verkleind en een aantal verstrekkingen met 
een eigen bijdrage warder. belast. Hierdoor 
wordt de keuzevrijheid van de patient ver
groot. Aile extra kosten, dn eigen bijdragen, 
zouden via het aanvullingsfonds kunnen 
worden herverzekerd. 
Men wil tevens de contracteerplicht van 
ziekenfondsen Iaten vervallen en meer zelf
standig overeenkomsten sluiten met mede
werkers waarbij prijs, hoeveelheid en kwali
teit van de zorgverlening worden vastge
steld. Het gaat hier om maatregelen die het 
systeem zodanig prikkelen dat er een grote
re doelmatigheid zal worden bereikt. 
Via de keuzevrijheid wil men ook de verze
kerden Iaten meedenken in hun gebruik van 

499 



de gezondheidszorg. In feite had ook Van 
der Reyden dit op het oog met de eigen 
bijdrage voor een verwijskaart. Het zal zeker 
zo zijn dat dit het verwijscijfer zal verminde
ren door een beperking van het aantal onno
dige verwijzingen. Echt noodzakelijke verwij
zingen zullen zeker plaatsvinden: f 25,- zal 
hiervoor geen belemmering zijn. Bovendien 
zou het maximum van de eigen bijdrage 
samen kunnen worden gevoegd met de 
maximum bijdrage voor geneesmiddelen, 
zodat de patient voor verwijzen en voor
schrijven nooit boven de f 125,- uitkomt. 

Of de privatisering, zoals in de. brugnota 
wordt voorgesteld, haalbaar is en of dit past 
in ons huidig sociaal stelsel, is nag een open 
vraag. Wij menen- en dat is al een paar keer 
ter sprake gekomen - dat het marktmecha
nisme slechts beperkt toepasbaar is in onze 
gezondheidszorg en dat beheersinstrumen
ten via regelgeving meer effect zullen heb
ben in het terugdringen van de overbodige 

' Het marktmechanisme is 
maar beperkt toepasbaar 
in de gezondheidszorg. ' 

consumptie en de onnodige verrichtingen. 
Een aantal elementen in de brugnota, met 
name de opheffing van de contracteerplicht 
van medewerkers (huisartsen, specialisten, 
fysiotherapeuten etc.) is in onze visie over 
hantering van beheersinstrumenten goed in
pasbaar. Het punt van de herverzekerbare 
eigen bijdrage die op een aantal verstrekkin
gen zou moeten worden geheven zouden 
wij sterk willen nuanceren. Een eigen bijdra-
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ge is beperkt toepasbaar. Aileen dan wan
neer deze bijdraagt tot een aanvaardbare 
reductie van de medische consumptie zou 
zij te overwegen zijn. Zo menen wij dat bij
voorbeeld eigen bijdragen in de fysiotherapie 
meer aanvaardbaar zijn dan een eigen bij
drage voor de tandheelkunde of zelfs een 
totale verwijdering hiervan uit het ziekcn
fondspakket. Oak al zou men de tandheel
kunde kunnen herverzekeren dan voorzien 
wij tach een achteruitgang van de gebitstoe
stand in onze bevolking: veel mensen voor 
wie het juist nodig is zullen zich niet herver
zekeren. We zullen ernaar rnoeten streven 
om het ziekenfondspakket volwaardig te Ia
ten zijn en slechts de franje te verwijderen. 

Ziekenfondsen en ziektekostenverzeke
raars: beheersers van de kosten in de 
gezondheidszorg? 
Aan het begin van dit artikel stelden wij dat 
wij menen dat de overheid als dirigent zal 
moeten optreden en niet als medespeler 
door te gaan onderhandelen. 
Kunnen ziekenfondsen - we beperken ons 
daartoe even - de taak vervullen van 'be
heersers' van de kosten in de gezondheids
zorg? Moet er dan niet veel meer bureaucra
tie worden verwacht? 

Minister Brinkman waarschuwde in Elseviers 
Magazine enige tijd geleden nog tegen te 
grate bureaucratie 'in de departementale 
sector volksgezondheid', in de ziekenfonds
wereld en bij het Centraal Orgaan T arieven 
Gezondheidszorg. Wij menen dat het moge
lijk moet zijn om binnen de huidige mogelijk
heden voor ziekenfondsen een veranderen
de functie in de zin van meer beheersmatige 
activiteiten te realiseren. 
De huidige beheerskosten blijken 5% van de 
kosten in de gezondheidszorg te bedragen. 
Voor deze 5% wordt de ledenadministratie 
gedaan en wordt in de verstrekkingensfeer 
de nodige administratie verricht. Vanuit de 
complexiteit van de regelgeving die histo
risch gegroeid is tot een ondoorzichtig ge
heel wordt er binnen ziekenfondsen een 
hoeveelheid werk gedaan, dat we op dit 
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moment als non-work kunnen betitelen. Dit 
gedeelte is niet overal even zichtbaar. Waar 
ziekenfondsen nog niet goed aan toe ko
men, ook wegens de budgettering van de 
beheerskosten, is juist de uitvoering van de 
beheerstaak. Wanneer, zoals wij voorstellen, 
deze beheerstaak met meer beheersinstru
menten zal dienen te worden uitgevoerd, 
dan zou het non-work moeten worden afge
bouwd en worden vervangen door dit 'be
heerswerk'. Wij men en uit ervaring dat we 
die taak bij ziekenfondsen kunnen gaan uit
voeren binnen de 5% beheerskosten. Met 
dezelfde budgetten zou er een grotere effec
tiviteit kunnen worden bereikt. 
Omtrent die 5% beheerskosten willen wij 
opmerken dat die erg gunstig afsteekt bij de 
beheerskosten van particuliere ziektekos
tenverzekeraars. Een grote concurrentie tus
sen ziektekostenverzekeraars vergt een uit
gebreide acquisitie-afdeling die de beheers
kosten sterk laat stijgen. Ziekenfondsen 
hoeven niet te concurreren en besparen dat 
gedeelte in de beheerskosten. Een concur
rentie tussen ziekenfondsen, zoals in de 
'brugnota' van de VNZ wordt voorgesteld 
wijzen wij af aileen al uit het oogpunt van de 
beheerskosten. Verhoging van efficientie en 
effectiviteit bij ziekenfondsen zal op een an
dere wijze dienen te worden gestimuleerd, 
bijvoorbeeld door een toeslag op het budget 
bij aa1:toonbare inspanning van het zieken
fonds die tot een kostenverlaging heeft ge
leid. 
Wij stellen ons voor dat er een sanering dient 
te worden bewerkstelligd in de bureaucratie 
van de ziekenfondsen en dat er een ver
schuiving binnen de ziekenfondsen komt 
naar meer 'beheerspersoneel'. Dit zullen 
mensen dienen te zijn die grote deskundig
heid hebben op het terrein van de gezond
heidszorg zodat ze als een 'countervailing 
power' kunnen fungeren. Heel belangrijk is 
het feit dat we over een uitgebreid informa
tiesysteem kunnen beschikken. In dit ver
band zou voor de beheerstaak van het 
ziekenfonds het plan van Van der Reyden 
om de huisarts uit de AWBZ te betalen zeer 
welkom zijn: we beschikken dan over de 
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gegevens betreffende het verwijzen en het 
voorschrijven van geneesmiddeien van de 
totale bevolking, waardoor we het aanbod 
aan de tweede lijn kennen. 
Op dit moment bezitten we de gegevens van 
meer dan 60% van de bevolking en op basis 
hiervan menen we uitspraken te mogen 
doen over het reilen en zeilen in de gezond
heidszorg. Het zou echter aan te bevelen zijn 
om te beschikken over de gegevens van de 
totale bevolking. 

Conclusie 
In de meningen van Donner en Michels over 
de privatisering en commercialisering van de 
gezondheidszorg hebben wij nuances aan
gebracht. Wij menen dat vooral een aantal 
beheersinstrumenten binnen de gezond
heidszorg verschuivingen teweeg kan bren
gen waardoor ruimte ontstaat voor inno
vatie. 
Wij zijn het met prof. Michels eens dat het 
rormale marktmechanisme van vraag en 
aanbod in de gezondheidszorg niet werkt, 
maar wij denken dat het niet onmogelijk is 
om via een aantal marktgerichte elementen 
de bewustwording bij de burgers ten aan
zien van de kosten te vergroten en tevens 
het doelmatiger handelen te bevorderen. Of 
we zover kunnen gaan als de brugnota van 
de VNZ -medewerkers aangeeft betwijfelen 
we ten zeerste. Deze is te sterk geent op de 
Amerikaanse situatie en als zodanig lang niet 
in alles zo op te volgen. 
Wij zijn het met mr. Donner oneens dat de 
regelgeving niet werkt: WIJ menen dat hij 
eveneens te ver gaat met -;-:ijn commerciali
sering. 
Wij hebben drie groepen maatregelen op het 
oog: 

1. Maatregelen die als beheersinstrumenten 
onnodige en overbodige gezondheids
zorg beteugelen. Deze maatregelen kun
nen sancties inhouden in de vorm van 
opzegging van de medewerkersovereen
komst (vrijheid van contracteerplicht) dan 
wei regulering van het verrichtingenvolu
me aan de hand van het begrip 'gebrui-
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kelijk in de kring der beroepsgenoten'. 
Geconcretiseerd komt dat er op neer dat 
het aantal verpleegdagen per indicatie 
zou moeten worden aangegeven, dat een 
te groot aantal verrichtingen per be
roepsbeoetenaar kan worden geredu
ceerd etc. Sturing van volume en kosten 
dienen via regelgeving te geschieden en 
niet via een commercieel model. 

2. Sanering en regelgeving bij ziekentond
sen waardoor binnen de ziekentondsen 
substitutie mogelijk is voor uitvoering van 
de taak zoals onder 1. beschreven. Dit 
alles dient binnen het huidige budget te 
geschieden. Budgetvermindering en ver
kleining van het huidige personeelsbe
stand zou leiden tot een vermindering 
van mogelijkheden van ziekentondsen 
om een 'countervailing power' te zijn. De 
'countervailing power' dient voort te ko
men uit het beter gebruiken en deskundi
ger verwerken van de gegevens die in 
grote hoeveelheid bij ziekentondsen aan
wezig zijn. 
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3. lnvoering van eigen bijdragen voor zover 
deze een remmende werking hebben op 
onnodige en overbodige gezondheids
zorg. Een goed onderzoek omtrent deze 
zaken zal nodig zijn om binnen het 
ziekentondspakket de tranje op te spo
ren. Ook door research zal moeten wor
den nagegaan in welke verstrekkingen dit 
overbodige en onnodige zich het meest 
voordoet. 

Binnen onze visie past een betere samen
werking binnen de groep van ziektekosten
verzekeraars (ziekentondsen en particuliere 
maatschappijen). Wanneer wij stellen dat de 
overheid niet moet onderhandelen maar ons 
meer beheersinstrumenten dient te geven, 
dan zullen wij als onderhandelingspartners 
met de beroepsgroepen eenzeltde lijn moe
ten trekken en zullen wij ook in de beheers
steer over dezeltde instrumenten moeten 
beschikken. 

Rectificatie 
Tot onze spijt zijn in Christen Democratische 
Verkenningen nr. 10/86 de toto's verwisseld 
van de heren C.J.G.M. de Vet en J. Plantin
ga. De toto van de heer De Vet moet staan 
op pag. 446, die van de heer Plantinga op 
pag. 433. 
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Pen scoop 

Commentaar uit het 

Wetenschappelijk lnstituut 

Erasmus en Charta 

Enkele jaren geleden, op reis in een afgele
gen streek van Tsjechoslowakije, reed ik een 
oude heer voorbij en stopte bij een kraantje 
om de dorst te lessen en van het landschap 
te genieten. Daar kwam die oude heer aan
gestapt, roepend en zwaaiend met z'n wan
delstok. lk verstond hem eerst niet, maar 
toen hij dichterbij kwam hoorde ik tot m'n 
verbazing: 'Vander Stoel, Vander Stoel!' De 
naam van een toen inmiddels al afgetreden 
minister van Buitenlandse Zaken. 
Natuurlijk volgde een gesprek. Wat bedoel
de die oude Tsjech? Hij vertelde hoe enthou
siast hij nog steeds was over het bezoek dat 
minister Van der Stoel destijds aan Praag 
had gebracht en vooral over het feit dat hij 
de vrijheidslievende professor Jan Patocka, 
Charta-sympathisant, openlijk ontvangen 
had. 
Patocka is enkele weken daarna overleden, 
naar verondersteld wordt mede vanwege de 
druk die hij van de Tsjechische regering 
onderging. Maar de daad was gesteld. En 
Vander Stoel had dat rnogelijk gemaakt, aile 
diplomatieke bezwaren opzij schuivend. Oat 
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is voor mensen die in een dictatuur Ieven 
veel belangrijker dan wij, gerieflijk levende 
westerlingen, ons kunnen voorstellen. Wij 
snappen niets van hun moed om risico's te 
aanvaarden. We zijn de bezettingstijd verge
ten. Sommigen onder ons leuteren er maar 
op los, menende dat het toppunt van objec
tiviteit bestaat uit de ontkenning of verdoe
zeling van het grote morele verschil tussen 
een democratie en een dictatuur. Daarmee 
velen verradend die juist op onze partijdig
heid recht hebben. 

Charta 77 
Zeer vel en in T sjechoslowakije passen zich 
aan bij het regime, houden zich gedeisd. Wie 
zijn wij dat we hen dat kwalijk zouden ne
men? Des te opvallender is de moed van de 
Charta 77 -ondertekenaars. Want zij ver
liezen daarmee wei al hun carriere-vooruit
zichten. De CSSR is hetland met de hoogst
opgeleide taxichauffeurs, zo wordt spottend 
gezegd. Andere geleerden eindigen als mu
seumsuppoost. Het was dan ook een goed 
idee om Charta 77, als beweging, te eren. 
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Een groep die opkomt voor de burgerrech
ten en onlangs inspireerde tot het 'Memo
randum, gericht aan burgers, groepen en 
regeringen van aile CVSE-Ianden' 1l om de 
'Helsinki-akkoorden nieuw Ieven in (te) bla
zen'. Oat is een document waar, gelukkig, 
ook het IKV voor getekend heeft. Contacten 
met onafhankelijke Oosteuropese groepen 
zijn van groat belang voor de ontwikkeling 
van het denken over Oost/West-verhou
dingen! 

In dat memorandum wordt op beschaafde 
toon voor zulke simpele dingen gepleit als 
- vrijheid van beweging in eigen land; 
- erkenning van het bestaan van een onaf-

hankelijke sector van uitgeverijen; 
- geen restricties op het meebrengen van 

boeken, geluidscassettes, tijdschriften 
etc. naar andere Ianden, voorzover het 
gaat om persoonlijk bezit van de reizende; 

- geen beperking op het contact met bui-
tenlanders. 

En een beetje verdergaande wensen in het 
stuk: 

- onbeperkte reismogelijkheden tussen aile 
CVSE-Ianden. Handhaving van het recht 
op terugkeer; 

- onmiddellijke vrijlating van aile politieke 
gevangenen in aile CVSE-Ianden die in 
hun activiteiten nooit geweld hebben ge
bruikt noch gepropageerd. 

AI metal een goed document van een 14-tal 
pagina's dat onlangs aan de onderhande
laars tussen Oost en West in Wenen is aan
geboden. Oost-europese ondertekenaars 
hebben daarmee nogmaals hun beroep en 
positie op het spel gezet. 
Wat was er eigenlijk tegen om zo'n humane, 
geweldloze groep de Erasmusprijs te verle
nen? Toch hield het Nederlandse departe
ment van Buitenlandse Zaken dat tegen. 
Een leidende persoonlijkheid van Charta, dat 
kon er nog mee door. Vooral als het een 
befaamd schrijver was die misschien om z'n 
schrijverschap en niet om z'n politieke rol 
geacht kon worden in aanmerking te komen. 
Maar daar bleef het niet bij. De rede die 
namens de prijswinnaar gehouden zou wor-
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den, werd door het bestuur van de Stichting 
'Premium Erasmianum' ter beoordeling, ja 
ter censurering, aan het departement voor
gelegd. En ja hoar, de ijverige ambtenaar trof 
enkele zinsneden aan die onaardig waren 
voor de regering van 'een bevriende mo
gendheid'. Zoiets kan in tegenwoordigheid 
van het koninklijk huis niet uitgesproken 
worden! 
lneens krijgt de strafe 'de Koning van His
panje heb ik altijd geeerd' een actuele en 
onmeezingbare inhoud. Tenminste als de 
betekenis wordt vervormd tot een knieval 
voor autoriteiten. 

Finlandisering 
Zijn wij beleefd tegen onderdrukkers die in 
hoogheid gezeten zijn en onbeleefd tegen 
dappere strijders voor eenvoudige burger
rechten omdat zij niet in hoogheid gezeten 
zijn? Of is Nederland, ondanks z'n sterke 
bijdrage aan het NAVO-bondgenootschap, 
ondanks z'n innige band met de VS, gefin
landiseerd? Is er enige reden voor Neder
land om 'soft' te zijn als het om verdediging 
van mensenrechten gaat? 
De Finnen voelen zich beledigd als de term 
'finlandisering' wordt gebruikt. Oat woord 
suggereert volgens hen ten onrechte dat 
Finland zich onder Sovjetdruk stilhoudt als 
gesproken moet worden. Zij wijzen op hun 
vrije pers, en met recht. Zij wijzen op hun 
neutrale koers onafhankelijk van de USSR. 
Nederlanders die, terecht, waken tegen ver
zwakking van de westerse defensie houden 
ons vaak het spook voor van de finlandise
ring, de muilkorving, de zelfcensuur. Jammer 
dat dit argument in verval raakt. En dan nog 
wei onder aanroeping van de positie van het 
Oranjehuis. Want als daarin de oorzaak van 
de paging tot censuur op Charta en Havel 
zou liggen, dat zou dat Oranjehuis dan 
waard zijn? We weten wei beter. Oranje 
betekent 'vrij, onverveerd', 'de tyrannie ver
drijven'. Oat is nog heel wat meer dan het 

1) CVSE-Ianden zijn Ianden d1e deelnemen aan het Comite 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. 
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toestaan van openhartigheid tegen dicta
turen. 

Erasmiaans 
Op het eerste gezicht lijkt het alsof door 
deze affaire ook de nagedachtenis van Eras
mus onrecht is aangedaan. Bij nader onder
zoek blijkt het toch anders te zijn. De be
roemde schrijver Stefan Zweig21 schildert Er
asmus als een man zonder hero'fek. Eras
mus bond zich aan niemand. 'Hij heeft zijn 
onafhankelijkheidsverklaring niet trots voor 
zich gedragen als een monstrans doch als 
een dievenlantaarn onder zijn mantel ver
borgen.' 
Over onderdrukkende machten zegt Eras
mus: 'lk verdraag hun slechte wetten, omdat 
dat veiliger is' en hij meent dat die houding 
'in overeenstemming is met het gedrag van 
aile welmenende mensen wanneer zij geen 
hoop op succesvolle tegenstand zien'. In de 
Tsjechische situatie zou hij dus van elke 
actie, zoals die van Charta 77, afzien. 'Er zijn 

' Het Oranjehuis staat voor: 
'de tyrannie verdrijven'. ' 

dingen waarvoor het loont te lijden', schreef 
Jan Patocka kort voor zijn dood?1 Daar is 
niets Erasmiaans aan. Erasmus zocht op z'n 
best de literaire vermomming zoals die van 
'De Lof der Zotheid'. In dat boek kan hij van 
alles schrijven zonder ergens op aangespro
ken te worden. lmmers, 'de Zotheid zegt het 
maar'. 
Augustijn41 geeft een wat positiever beeld 
van Erasmus. Door zo tactvol en beleefd 
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mogelijk geformuleerde brieven tracht hij wei 
eens mensen in bescherming te nemen. 
Maar het motief daarvoor moet veelal wor
den gezocht in de vrees zelf het volgende 
slachtoffer te zijn. Ook Augustijn wijst erop 
dat Erasmus niet de moed had om zijn Ieven 
in de waagschaal te stellen voor de waar
heid. Hij zweeg als goede vrienden en leer
lingen de marteldood stierven. Dramatisch is 
het verhaal van Ulrich von Hutten, een van 
de door Erasmus meest gewaardeerde leer
lingen die van zijn kant in Erasmus een hulp, 
een toeverlaat zag. Toen Ulrich als zieke, 
berooide en opgejaagde banneling onder
dak zocht bij Erasmus, werd hij onder arm
zalige voorwendsels steeds weer gewei
gerd. Erasmus vond zoiets, in het veilige 
Bazel wonende, toch te riskant. Kortom, de 
Erasmusprijs, dat is niets voor Charta en 
niets voor een man als Havel. Het departe
ment van Buitenlandse Zaken en de Stich
ting Premium Erasmianum hebben zich keu
rig aan de Erasmiaanse stijl gehouden. Zij 
zouden van harte Eurasmus' uitspraak over 
Luther hebben kunnen parafraseren: 'Veel 
heeft Havel voortreffelijk gelaakt, wanneer hij 
het slechts gematigder had gedaan'. En 
'niet altijd moet de ganse waarheid gezegd 
worden. Het komt er zeer op aan hoe zij 
verkondigd wordt'. Zo werken bepaalde po
litieke intu'r'ties. 

lnzicht en inzet voor politrek 
Er zijn nog andere redenen waarom de 
Stichting Premium Erasmianum zich moet 
beperken bij het kiezen van kandidaten. 
Erasmus is nl. een veel te specifiek persoon 
om in zijn naam personen of groepen van 
uiteenlopende verdiensten te eren. 
Erasmus was een vroom geleerde. Vromer 
dan men heden ten dage aanneemt. Hij 
wilde een beter christen worden door gebed 

2) Stefan Zweig, Triomf en tragiek van Erasmus van Rotter
dam. Vertaling R.P. Sterkenburg, Meulenhoff, 1959, Am
sterdam. 

3) Vaclav Havel, Versuch, in der Wahrheit zu Ieben; von der 
Macht der Ohnmachtigen, vertaling Gabriel Laub. Rowohlt, 
1980. 
4) Cornelis Augustijn, Erasmus, Ambo/Baarn, 1986 
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en door studie van de Heilige Schrift. Op 
beide gebieden heeft hij grote hoogten be
reikt. Hij kende de mystieke ervaring, zijn 
studie van de bijbel maakte hem terecht 
beroemd. Zijn inzicht en inzet voor de poli
tiek waren echter zeer beperkt. Wie zijn 'De 
klacht van de vrede' 51 leest wordt getroffen 
door de machteloze morele oproepen, de 
stichtelijke en brave verzuchtingen. Zijn vre
deszin is bekend, maar als het erop aankomt 
zelf aanwezig te zijn, zoals tljdens de Rijks-

' Als het erop aankomt laat 
Erasmus verstek gaan. ' 

dag van Augsburg, dan laat hij verstek gaan, 
houdt het bij bemoedigende brieven en 
raadgevingen. En dat terwijl velen in beide 
kampen (bijvoorbeeld Lorenzo Campeggio, 
de pauselijke legaat en Philippus Melanch
ton, de delegatieleider van de protestanten) 
hoopten op zijn persoonlijke ingrijpen dat 
wellicht nog tot een overeenkomst had kun
nen leiden. Hij overschat het puur rationele 
van de schriftelijke, voorzichtige argumenta
tie. Daarmee is hij als (bijbels) humanist te 
typeren. Als iemand die tot de zeer dunne 
bovenlaag van zijn tijd behoort, 'zwak in de 
werkelijkheid geworteld', aldus Zweig. 
Onbekend met wat de mensen, het volk, 
beweegt. Zeker niet in staat om daarvan te 
leren. Zweig noemt hen 'bloat academische 
wereldverbeteraars, allen dorre zielen, wel
gezinde, nette, een beetje ijdele pedanten. 
Ze zien over het volk heen. De waarheid is 
voor hen een fijn geestelijk genoegen, zij 
wordt niet tot parool, tot plastische eis'. 'lk 
bemin de vrijheid, ik wil en kan nooit een 
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partij dienen', aldus Erasmus na de tragische 
affaire met Ulrich von Hutten. Het, humanis
tisch, individualistisch vrijheidsstreven heeft 
van meet af aan zijn asociale aard getoond. 
Dit is niet aileen een karakterologische of 
sociaal bepaalde houding maar wortelt in 
een filosofie. 'Het lichaam kan zonder de 
geest niet bestaan, de geest heeft het 
lichaam in het geheel niet nodig.' Dit weer
spiegelt zich in de stelling dat de politieke 
instellingen en verdragen niet helpen, maar 
dat slechts het hart en de gezindheid telt. 
We kunnen Erasmus niet kwalijk nemen dat 
de sociologie in zijn tijd nog niet was uitge
vonden. Was hij echter tot meer praktische 
politieke inzet voor gerechtigheid gekomen 
(volgens hem, terecht, het doel van de poli
tiek), dan was het politieke denken mis
schien minder in handen geraakt van de 
filosofen van de macht. Erasmus kan men 
niet eren door het uitreiken van prijzen aan 
mensen die voor het volk opkomen, die de 
politieke strijd niet schuwen. Men kieze 
daarvoor liever geleerden, schrijvers en vro
me meditatoren. Ook zij verdienen eer. Aan 
Charta kere men liever de Ulrich von Hutten
prijs uit. 

Erasmus, Erasmus! 
Die ontmoeting met de oude heer in Tsje
choslowakije laat me niet los. Zou hij nog 
Ieven? Stel, ik passeer hem weer met m'n 
Nederlandse auto. Stop bij dat kraantje om 
m'n dorst te lessen en van het landschap te 
genieten. En daar komt hij op me afgestapt. 
Zijn wandelstok zwaaiend boven zijn hoofd, 
en hij roept, ja, wat roept hij? 'Van den Broek, 
Van den Broek!' 
lk ga maar niet. 

A.M.O. 

5) Desiderius Erasmus, De k!acht van de vrede, vertaald 
door Truus van Leeuwen; Ad Donkers B.V., Rotterdam, 
1986. 
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van jonge christen-democratische academici 

PLATFORM 

Op woensdag 10 december a.s. om 19.00 uur belegt het Platform van 
jonge christen-democratische academici een discussiebijeenkomst over: 

WAPENBEHEERSING 
In Ieider is drs. John Grin, die aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een 
natuurkundig proefschrift voorbereidt over dit onderwerp. Opponent is 
drs. Thea Brinkel, medewerker van het Wetenschappelijk lnstituut voor 
het CDA voor defensievraagstukken. De bijeenkomst vindt plaats in 
Trianon, Oudegracht 252 te Utrecht. Reiskosten boven f 22,50 worden 
vergoed. Aanmeldingen: secretaris Platform, p/a Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA, tel. 070-924021 (mevr. Martinus). 

Het Platform wil jonge academici de gelegenheid bieden om de relatie tussen hun studie 
of werkterrein en het christen-democratisch den ken in een kring van gelijkgezinden op 
wetenschappelijke wijze te bespreken, teneinde zowel het werk van de deelnemers als 
het christen-democratisch denken verder te ontwikkelen. 
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Column 

Pasjeswet? 
'En wanneer een vreemdeling bij u in uw land ver1oeft, zult 
glj hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren 
lsraeliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij 
zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling 
geweest in het land Egypte: lk ben de Here, uw God. ' 

Levittcus 19:33 en 34 

Het vreemdelingenbeleid is voorwerp van 
aanhoudende en toenemende zorg voor de 
overheden. De staat, de nationale en centra
le overheid, is belast met de toelating van 
buitenlanders. De gemeenten, de lokale 
overheden, zijn verantwoordelijk voor een 
redelijk bestaans- en welvaartsminimum van 
hun 1ngezetenen. 
In een cynische bui kan ik gelukkig zijn met 
het kennelijk onvermogen om hierin enige 
co6rdinat1e te bewerken, omdat daardoor 
voor de betrokkenen (en hun beschermers) 
een zekere mate van ruimte wordt ge-~ 

creeerd. Als politiek actief mens onder meer' 
ge1nteresseerd in de relaties tussen provin
cies en gemeenten kan ik mij bij deze OJ;IVOI
komenheid in ons overheidsbestel echter 
niet neerleggen. 
Wat denkt u van een centrale overheid, die 
buitenlanders 1n het algemeen tolereert als er 
sprake is van voldoende middelen van be
staan en passende huisvesting, en van loka
le overheden, die hun uiterste best doen om 
deze mensen (ten dele voor rekening van de 
staat) bijvoorbeeld aan huisvesting en bij-
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DOCUMENTATIECENTRUM 
HEDERLAND,C)E P01 !TlEKE 

standsuitkeringen te helpen zonder te con
troleren of zij legaal in Nederland verblijven? 
De centrale overhe1d werkt z1chzelf ook be 
hoorlijk tegen door arbeidsbem1ddeling aan 
illegalen aan te b1eden zonder zich te be
kreunen om legitieme aanwez1gheid. 
Deze problematiek is in discussie naar aan
leiding van een discussiestuk van de Staats
secretaris van Justitie over een mogelijke 
herziening van de vreemdelingenwet, zodat 
de ongecobrdineerdheid van het huidige be
leid zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Uit 
de grote hoeveelheid principiele problemen 
wil ik er hier twee lichten. 

In de eerste plaats vraag ik mij af waarom 
aan de grens of op straat een onderscheid 
wordt gemaakt tussen Nederlanders en niet
Nederlanders. Veel Nederlanders wensen 
(vooral op straat) niet in de situatie gebracht 
te worden, dat men verplicht is zich te leglti
meren. Waarom willen wij dit wei voor bui
tenlanders? (Een m1sverstand IS dat nu geen 
identificatieplicht voor buitenlanders zou 
geld en.) 
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Afgezien van een niet effectieve (bovendien 
ook op andere zaken, zoa~s invoer van goe
deren, gerichte) grenscontrole is prakt1sch 
iedereen in dit land vrij om zich te bewegen 
waarheen hij wil. Voor buitenlanders 1s nood
hulp (zoals directe medische zorg en rechts
bijstand) zonder legitimatie in principe even 
vrij beschikbaar als voor Nederlanders. 
Uiteraard trekt het hoge minimumniveau van 
sociale voorzieningen met name op het ge
bied van de sociale zekerheid vreemdelin
gen aan. Op de lange termijn lijkt het een 
taak voor onder meer het Nederlands bui
tenlands en met name het ontwikkelingssa
menwerkingsbeleld om optrekking van het 
welvaartsniveau op wereldschaal mede te 
bewerkstelligen. Het komt mij volkomen re
delijk voor om deze sociale voorz1eningen 
aileen voor Nederlanders en voor legale, 
reeds langere tijd in Nederland verblijvende 
vreemdelingen ter beschikking te stellen. Le
gitimatie aan het loket is daarvoor voldoen
de, algemene legitimatieplicht is daarvoor 
niet noodzakelijk. Andere vreemdelingen, die 
niet enige tijd voor de soc·lale voorzieningen 
hebben meebetaald, zullen moeten worden 
teruggebracht naar hun land van herkomst. 
Een internationaal aanvaard asielbeleid be
hoort te worden toegepast op hen, waar dit 
thuis problematisch zou zijn uit een oogpunt 
van gebrek aan mensenrechten. 

In de tweede plaats komt het mij voor, dat 
het vreemdelingenbeleid een scherpere 
scheiding vraagt tussen overheid en niet
overheid, ook wei rnaatschappij dan wei sa
menleving genoemd. Wij moeten aanvaar
den, dat effectieve grenscontrole in ons klei
ne land, waar wij onze boterham grotendeels 
samen met buitenlanders (Benelux, EG) ver
dienen, zeer moeilijk of vrijwel rmmogelijk is. 
lndien de illegale buitenlanders in nood ko
men, dan zijn er twee adressen waar zij 
kunnen aankloppen, namelijk bij de overhe
den en bij de talrijke instanties die wij samen
leving noemen. Wat de overheden betreft 
vind ik het logisch en aanvaardbaar, dat zij 
v66r het tot structurele hulpverlening komt 
allereerst de toelatingsregels (inclusief asiel) 
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toepassen. Waarom zouden echter de talrij
ke, gevarieerde organisaties in de samenle
VIng niet zelfstandig een oordeel mogen vor
men over de vraag ·Jf zij hun veronderstelde 
zorg niet zouden mogen uitstrekken om de 
illegale buitenlander aan passende huisves
ting en middelen van bestaan te helpen? 
Voor volwassen christenen is deze vraag 
reeds impliciet beantwoord toen zij besloten 
zich christen te (blijven) noemen. 
lk zal niet ontkennen, dat een dergelijk 
standpunt ook voor de overheden proble
men oproept, met name omdat deze door 
allerlei (vooral financiele) regeilngen diep in 
de samenleving zijn doorgedrongen. Juist 
de ontwarring van al deze regelingen, die 
deel uitmaakt van het huidige CL'A-beleid, 
geeft aan een veelheid van organisaties de 
plicht om zich te beraden op hun eigen 
verantwoordelijkheden. Het Christen Demo
cratisch Appel richt zich ook op de samenle
ving om het noodzakelijke verantwoordelijk
heidsbesef te stimuleren. 
Kortom: Waarom Iaten wij de buitenlanders 
waarvoor de samenleving door zorgzame 
activiteiten de verantwoordelijkheid op z1ch 
heeft genomen, niet onder ons wonen? 
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Vrede en veiligheid 

De bom in de ban? 

door drs. R. J. M. Jeurissen* 

Kerken over nut en nadeel van nucleaire 
afschrikking 

Alles wat niet demonisch is, is naief in de demonische 
were/d. Het doe! van wederzijds vertrouwen tussen Oost en 
West en de afschaffing van de nuc!eaire afschrikking mag 
niet worden opgeheven. Jeurissen analyseert kerkelijke 
uitspraken over de nucleaire afschrikking. 

Drs. R. J. M. Jeurissen (1958) is als 
onderzoeker verbonden aan de vak
groep pastoraal-theologie van de 
theologische faculteit te Nijmegen en 
de vakgroep ethiek van de subfaculteit 
wijsbegeerte te Tilburg. 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven 
van de standpunten van een zevental kerke
lijke instanties over de morele kwaliteit van 
nucleaire afschrikking door staten. Aan bod 
komen: het Vaticaan, de Rooms-Katholieke 
bisschoppensynodes van de Verenigde Sta
ten, de Duitse Bondsrepubliek en Nederland, 
de Wereldraad van Kerken en tenslotte de 
Synodes van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder
land. De drie laatste kerkelijke organisaties 
wijzen de nucleaire afschrikkingspolitiek af; 
de andere aanvaarden de afschrikking voor
alsnog, onder voorwaarden. Voor de een
heid van de kerk, zowel binnen als tussen de 
kerkgenootschappen, is het gebrek aan mo
rele consensus over een zo belangrijke zaak 
als de kernbewapening een groot probleem. 
Het zelfde geldt wellicht voor de politiek op 
oecumenische basis, wanneer blijkt dat de 
verschillende beoordelingen van de afschrik
king een n1et te verwaarlozen kerkelijke be
paaldheid hebben. Wat is dan het verband 
tussen de kerkelijke gezindte en de morele 
oordeelsvorming? Een lastige vraag, voor de 
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beantwoording waarvan dit artikel enige 
aanzetten tracht te geven, toegespitst op de 
problematiek van de kernwapens. 

Het onbruikbare wapen 
Toen de eerste atoombom in 1945 gereed 
was, bestond er bij zijn bezitters blijkbaar 
geen doorslaggevend bezwaar tegen het 
daadwerkelijke gebruik ervan: de nieuwe 
bom bood de strijdkrachten van de Verenig
de Staten de mogelijkheid om de bloedige 
oorlog tegen Japan snel in hun voordeel te 
beeindigen. Men beschouwde het atoom
wapen als 'just another weapon', aileen veel 
effectiever dan het massale strategische 
bombardement met conventionele midde
len, zoals uitgevoerd op Hamburg, Dresden, 
Tokio en vele andere steden. Het atoomwa
pen was een 'winning weapon'; over de 
effecten van straling wist men toen nog niet 
veel. 

• (Met dank aan prof. dr. A Houtepen, drs. F. van lersel, 
prof. dr. A Leyen en prof. dr J. van der Ven, voor hun 
waardevolle kritische opmerkingen ) 
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Met de opbouw van de Russische kernwa
penarsenalen, vanaf 1949, veranderde deze 
visie. De situatie van wederzijds verzekerde 
vernietiging maakte het kernwapen tot een 
'absoluut' wapen, waarvan de enig denkba
re functie lag in het voorkomen van het 
gebruik ervan door de tegenstander. De 
Russen zagen dat niet anders dan de Ameri
kanen. 11 Aldus ontstond de strategische en 
morele hersengymnastiek van het afschrik
kingsdenken, met zijn talloze paradoxen, di
lemma's en onzekerheden. 
Reeds vanaf de jaren vijftig voelen militaire 
strategen zich ernstig gehinderd door de 
'zelf-afschrikking', die van het kernwapen 
uitgaat. De dreiging met een zware nucleaire 
vergelding lijkt hen niet effectief tegen be
perkte agressie van een andere atoom
macht. Als er niet genoeg op het spel staat 
zal de aanvaller niet verwachten, gezien de 
wederzijds verzekerde vergelding, dat de 
dreiging met het ultieme geweld ook wordt 
uitgevoerd. De geloofwaardigheid van deaf
schrikking komt hierdoor volgens sommigen 
in gevaar. Om de lacune in de afschrikking te 
dichten zou men willen kunnen beschikken 
over een heel scala van nucleaire 'opties', 
varierend van 'Iichte' wapens op de voor
grond, tot zware wapens op de achtergrond. 
Oat was het plan van Kennedy's minister van 
defensie Robert McNamara. 21 In de 'flexible 
response' strategie van de NATO is deze 
visie werkelijkheid geworden. Door het kern
wapen geschikt te maken voor oorlogvoe
ring, en door de potentiele tegenstander het 
risico van een 'beperkte' kernoorlog in het 
vooruitzicht te stellen, kan ook beperkte 
agressie worden afgeschrikt. Bovendien 
kunnen nucleaire vechtwapens 'beheerst' 
worden gebruikt, wanneer de afschrikking 
faalt. Als de tegenstander rationeel is, zal 
ook hij zich beheersen en snel aan de onder
handelingstafel plaatsnemen. Overeenkom
stig deze redenering hebben beide super
machten in de laatste decennia hun nucleai
re arsenalen steeds verder gedifferentieerd. 
Hun behoefte om op elk niveau van de 
bewapening een evenwicht of liever nog een 
overwicht te bereiken ten opz1chte van de 
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tegenstander, is een van de voornaamste 
oorzaken achter de exponentiele groei van 
de nucleaire bewapening in de wereld. Te
genstanders van deze ontwikkeling, atoom
pacifisten of voorstanders van een minimale 
nucleaire afschrikking, zetten grote vraagte
kens b1j zowel de mogelijkheid om een nu
cleaire aanval beperkt te houden, als bij de 
mogelijkheid om escalatie te voorkomen. In 
hun ogen blijft het kernwapen een absoluut 
wapen, waarvan het geweld onvermijdelijk 
ultiem zal zijn. 31 

Binnen de discussie over het nut voor de 
afschnkking van nucleaire vechtwapens, 
stellen de kerken zich al jaren op het stand
punt dat ieder gebruik van kernwapens uit 
den boze is. Met kardinaal-staatssecretaris 
Casaroli kan men een 'general consensus' 
onder de kerken vaststellen over de ondenk
baarheid van nucleaire oorlogvoering: 'It 
would really be a type of collective murder
suicide, notwithstanding the efforts made to 
limit the harm and consequences by making 
the nuclear arms more precise and more 
limited in their effects'. 4i De Synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk verwierp al in 
1962 met een radicaal 'neen' het gebruik 
van aile typen kernwapens, tactische en 
strategische. 'Het is immers op geen enkele 
manier duidelijk te maken dat deze absolute 
vernietigingsmiddelen nog als 'wapenen' 
zouden kunnen worden erkend, die als ge
weldmiddelen, in de strijd tegen welk on
recht dan ook, zouden zijn te gebruiken'. 51 

1) H. de Lange, De bewapeningswedloop tussen de Vere
n~gde Staten en de Sov)etunie. 1945-1983, Leeuwarden 
1983. 195-230 

2) F. Kaplan. The Wizards of Armageddon. New York 
1983, 263 v 

3) Voor een zeer grond1ge technische stud1e over de moel
liJkheden van een beperkte kernoorlog z1e D. Ball, Can 
Nuclear War Be Controlled? (Adelphi Papers No. 169), 
IISS. London 1981 

4) A. Casaroli. The Vatican Pos1t1on on Issues of War and 
Peace, 1n: Origms, Vol. 13(1983)No 26, 438 

5) Het vraagstuk van de kernwapenen: nadere beschou
wingen over oorlog en vrede van de Generate Synode 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. 's-Gravenhage 
1963, 24-25 
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Vrede en veil1ghe1d 

Morele criteria voor nucleaire afschrik
king 
De consensus onder de kerken aangaande 
de 1mmoralite1t van nucleaire oorlogvoering 
heeft tot nog toe niet geresulteerd 1n in een 
consensus over nucleaire afschrikking. Wei 
z1jn er tekenen van een tendens naar de 
morele verwerp1ng van nucleaire afschrik
king, die samenhangt met tendensen in de 
afschrikking zelf. 
In de morele beoordeling van nucleaire af
schrikking hangt veel af van de wijze waarop 
de vernietigingsfunctie van kernwapens in 
oorlogstijd en hun afschrikkingsfunctie in 
vredestijd met elkaar in verband worden ge
bracht. Tegenstanders van de afschrikking 
gaan meestal uit van een zeer nauwe relatie 
tussen afschrikking en oorlogvoering. De ge
loofwaardlgheid van de afschnkking veron
derstelt immers, zo zeggen ziJ, de bereidheid 
tot oorlogvoering. Orndat nucleaire oorlog
voering imrnoreel is. is ook de bereidhe1d 
daartoe immoreel, dus is nucleaire afschnk
king immoreel. Bovendien achten zij de af
schrikking niet effectief voor het doel van 
oorlogvoorkoming, wat opn1euw een red en 
is om afschrikking en oorlogvoering in de 
morele oordeelsvorming te koppelen. Dege
nen die nucleaire afschrikk1ng niet onaan
vaardbaar achten, halen afschr'1kking en oor
logvoering liefst zover rnogeiiJk uit elkaar. 
Hun redenering is dat de dreiging rnet nude
air geweld de plannen van de tegenstander 
zodanig be1nvloedt, dat hi] waarschijnlijk niet 
tot een aanval zal overgaan. Hoewel meestal 
wordt toegegeven dat nucleaire oorlogvoe
ring immoreel is, beschouwt men de nucleal
re dreiging niet als irnrnoreel, omdat deze 
een effectief middel is orn vijandelijke agres
sie te voorkomen en de vrede te bewaren. 
De aan oorlogvoering gekoppelde en de 
daarvan ge1soleerde beschouw1ng van de 
afschrikking hebben allebei hun waarheid. 
Het is de moeite waard om een model te 
zoeken waarin deze waarheden b'; elkaar 
kunnen worden gebracht. Oat model zou 
moeten bestaan u1t een aantal rnorele crite
ria waarin nucleaire oorlogvoering en af
schrikking worden onderscheiden, zonder 
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ze te scheiden. Koos van der Bruggen heeft 
in zijn onlangs verschenen proefschrift Ver
zekerde vrede of verzekerde vemietiging een 
zeer interessante poging gedaan om een 
dergelijke synthese te construeren. Uitgaan
de van de eeuwenoude traditie van de recht
vaardige oorlog, zoekt Vander Bruggen naar 
criteria voor een 'gerechtvaardigde afschrik
king'. Voor het 'jus in dissuasione'- analoog 
aan het 'jus in bello' - gelden vooral de 
volgende criteria (in verkorte notatie): 
1. De afschrikking moet effectief ziJn ten 

opzichte van het doel van oorlogvoorko
ming. 

2. De afschrikking moet zodanig zijn dat het 
geweldsniveau na een eventueel falen 
van de afschrikking rninimaal is of ten
minste in proportionele verhouding staat 
tot de doelstell1ngen van de dan te voe
ren oorlog (extern proportionaliteitscrite
rium). 

3. De afschrikkingsmiddelen moeten in 
kwalitatief en kwantitatief opz1cht mini
maal zijn of tenrninste in proportionele 
verhouding staan tot de doelstell1ngen 
van de afschrikking (intern proportionali
teitscriterium). 

4. Burgers mogen niet als doelwit van de 
afschrikking fungeren (non-combattan
tenbeginsel). 

Het eerste en derde criterium beoordelen de 
afschrikking ge·l·soleerd van de rnogelijke 
gevolgen van oorlogvoering; het tweede en 
vierde criterium beoordelen de afschrikking 
aan de hand van de mogelijke effecten van 
oorlogvoering. 
Van der Bruggen geeft ook een rangorde 
tussen de critena aan. Het effectiviteltscrite
rium lijkt hem de belangrijkste rnaatstaf voor 
de beoordeling van afschrikking. Daarna 
volgt het extern proportionaliteitscriterium, 
gecombineerd met het non-combattanten
beginsel. Het intern proportionaliteitscriteri
um beschouwt hij als een iets minder zwaar
wegend criterium, dat het gewicht van ande
re criteria kan versterken of verzwakken. 61 

De wijze waarop Koos van der Bruggen zijn 
beoordelingscriteria rangschikt, werpt een 

513 



Iicht op de interkerkelijke dissensus ten aan
zien van nucleaire afschrikking. De volgende 
stelling zou als uitgangspunt kunnen dienen 
voor een analyse van enkele kerkelijke uit
spraken over de kernbewapening: de 'aan
vaarding' van de afschrikking door de Ka
tholeike Kerk wordt vooral gefundeerd op 
morele criteria waarin afschrikking ge'fso
leerd van de effecten van oorlogvoering 
wordt beoordeeld; de rnorele verwerping 
van de afschrikking door de Wereldraad van 

' Het Vaticaan ziet de 
gewapende vrede als 
een respijt waar we vlug 
gebruik van moeten 
maken. ' 

Kerken en door de Gereformeerde en Her
vormde Synode IS vooral ingegeven door 
cr1teria die de rnorele beoordeling van af
schrikking Iaten afhangen van de effecten 
van mogelijke nucleaire oorlogvoering. 

Het immorele wapen? 
Het Vaticaan heeft al geruirne tijd grote twij
fels over de blijvende effectiviteit van de nu
cleaire afschrikking. Vaticanum II sprak over 
de nucleair gewapende vrede als 'de reste
rende tljd waarover de Voorzienigheid ons 
gelukkig nog laat beschikken', en voor de 
Verenigde Naties interpreteerde een Vatl
caanse vertegenwoordiger deze woorden 
als een respijt welke we moeten gebru1ken 
en wei zeer vlug. Want de tijd werkt hier niet 
in ons voordeel'. Hij noemde de bewape
ningswedloop een 'overgangsforrnule'. 71 

Enig effectiviteit wordt aan de nucleaire af
schrikking blijkbaar toch niet ontzegd; de 
Vaticaanse houding in deze is zeker ambigu. 
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Johannes Paulus llliet echter duidelijk uitko
men dat de effectiviteit van de afschrikking in 
de morele beoordeling vooralsnog de door
slag rnoet geven: 'In de huidige omstandig
heden kan een afschrikking op basis van 
evenwicht, hoewel zeker niet als doel op 
zich, rnaar als een etappe op de weg naar 
een geleidelijke ontwapening, nog als moreel 
aanvaardbaar worden beoordeeld. Orn de 
vrede te waarborgen is het echter onont
beerlijk zich niet tevreden te stellen rnet een 
minimurn dat altijd met een wezenlijk gevaar 
van explosie is be last'. 81 

De nationale bisschoppensynodes die in 
1983 hun brieven over de kernbewapening 
publiceerden, konden uiteraard deze stel
lingname van de gezaghebbende bisschop 
van Rome, waarin hij de effectiviteit van de 
afschrikking tot het belangrijkste criterium 
maakte, niet negeren. In aile brieven wordt 
de uitspraak van Johannes Paulus II dan ook 
geciteerd en verdisconteerd. 

De Roorns-Katholieke bisschoppen van de 
Verenigde Staten kornen in hun brief The 
Challenge of Peace tot een 'rnorele aanvaar
ding van de nucleaire afschrikking onder 
nauwkeurige voorwaarden'. De condities 
zijn echter zo strikt dat het huidige afschrik
kingsbeleid van de supermachten er beslist 
niet aan liJkt te voldoen, al trekken de bis
schoppen deze conclusie niet openlijk. Nu
cleaire afschrikking mag aileen dienen om 
het gebruik van kernwapens door anderen 
te voorkomen. Daarom insisteren de bis
schoppen op een minimale afschrikking. 
Complexe f1guraties van nucleaire vechtwa
pens binnen strategieen voor een 'beperkte' 
kernoorlog, worden verworpen. Gewezen 

6) K. van der Bruggen, Verzekerde vrede of verzekerde 
vermetigmg. Ontwikkeling van een theone van gerecht
vaardigde afschrikkmg, Kampen 1986, 275-304. 

7) 'Gaudium et Spes', par. 81, Antwoord van de Heilige 
Stoel aan de Verenigde Naties over de algehele ontwa
penlng. Arch1efvan de Kerken, jg. 31 (1976), nr. 19, kol 
826. 

8) Johannes Paulus II, Boodschap aan de tweede speciale 
zitt1ng van de algemene vergadering van de Verenigde 
Naties over ontwapening, 7 JUni 1982. Arch1ef van de 
Kerken. jg. 38 (1983) nr. 7, 3. 
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Vrede en veili9heid 

wordt op de instabiliteit van d rgelijke strate
gieen, en op de onmogelijkh..: d om escala
ties in te dam men. De bissd oppen menen 
bovendien niet dat wapens bestemd voor 
nucleaire oorlogvoering aan ce eisen van het 
non-combattantenbeginsel voldoen. Ook 
voorstellen om plannen te maken voor lange 
perioden van herhaalde kernaanvallen en t3-
genaanvallen, of voor het 'overwinnen' in 
een kernoorlog, zijn niet aanvaardbaar, want 
ze moedigen het denkbeeld aan dat een 
kernoorlog kan worden gewcnnen met toe
laatbare menselijke en morele gevolgen. 91 De 
Amerikaanse bisschoppen achten de huidi
ge nucleaire bewapen'1ng '1n de wereld dus 
op geen enkele wijze proportioneel. Over de 
vraag naar de effectiviteit van de afschrikking 
verschillen zij diepgaand van mening met de 
Amerikaanse regering. 
In de brief Gerechtigkeit schafft Frieden van 
de Westduitse bisschoppen treedt een zeer 
gespitste waakzaamheid voor de bedreiging 
van de vrijheid der naties door expansionisti
sche totalitaire systemen naar voren. Hieruit 
volgt echter geenszins een defensie-conser
vatieve houding tegenover de Sovjet-Unie. 
Evenals hun Amerikaanse collega's verbin
den de Duitse bisschoppen een aantal voor
waarden aan de morele acceptatie van de 
nucleaire afschrikking. Nogal sceptisch over 
de effectiviteit van de afschrikking, stellen zij 
dat er alles aan gedaan moet worden om de 
oorlogvoorkomende werking van de af
schrikking te garanderen. Aile militaire mid
delen en hun strategieen moeten aan deze 
hoofddoelstelling worden getoetst. De Duit
se bisschoppen komen zo tot een drietal 
criteria voor een moreel acceptabele af
schrikking: 
1 . Reeds bestaande of voorziene militaire 

middelen mogen oorlog noch beter reali
seerbaar noch waarschijnlijker maken. 

2. Slechts zodanige en zovele militaire mid
delen mogen worden opgesteld, als be
slist noodzakelijk zijn voor het doel van de 
afschrikking die het voorkomen van oor
log beoogt. 

3. Aile militaire middelen moeten verenig
baar zijn met effectieve wederzijdse be-
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wapeningsbeperking, wapenverminde
ring en ontwapening. 101 

In termen van het 'jus in dissuasione' uitge
drukt, leggen de Duitse bisschoppen vooral 
nadruk op de effectiviteitseis en op het be
ginsel van interne proportionaliteit. 
De Nederlandse bisschoppen koppelen in 
hun brief Vrede en gerechtigheid een 'voor
lopige aanvaarding' van de afschrikking 
eveneens aan een grote bezorgdheid over 
de effectiviteit ervan. In ieder geval moet de 
bewapenir:g beperkt blijven 'tot het niveau 
dat voor de afschrikking voldoende is. Func
ties van de kernbewapening die de afschrik
king te boven gaan, zoals die van oorlogs
voorbereiding of van politiek pressiemiddel, 
die de wapenwedloop steejs weer opjagen, 
dienen afgewezen te worden' .111 Men zou dit 
de eis van interne proportionaliteit kunnen 
noemen. In dit verband spreken de bis
schoppen zich ook uit tegen de produktie en 
opstelling van nieuwe kernwapens voor de 
middellange afstand. letwat in de marge van 
hun betoog stellen de bisschoppen eisen 
aan de externe proportionaliteit van de af
schrikking. Na een veroordeling van het ge
bruik van kernwapens volgt deze zin: 'Uit 
deze afwijzing van de inzet van kernwapens 
vloeit voort dat kernwapens niet zodanig in 
een defensiesysteem opgenomen zouden 
rrogen zijn dat het inzetten ervan in geval 
van oorlog onvermijdelijk wordt en tot totale 
oorlog leidt. '121 

9) De uitda9in9 van de vrede: Gods belofte en ons ant
woord. Herderli)ke brief over oorlo9 en vrede van de r.k. 
bisschoppen van de Vereni9de Staten van Amerika, 3 
mei 1983, Archief van de Kerken, j9. 38(1983)nr 8, 27-
29 (de En9else tekst is te vinden in Origins, Vol. 13 
(1983) No. 1). 

1 0) Gerechti9heid bren9t vrede tot stand. Brief van de r.k. 
bisschoppenconferentie van de Bondsrepubliek Duits
land, 18 april1 983. Samenvattin9 van de inhoud, Archief 
van de Kerken, j9. 38 (1 983)nr. 7, p.34. (De Duitse tekst 
werd uit9e9even als brochure: Gerechtigkeit schafft 
Frieden. Wort der Oeutschen Bischofskonferenz zum 
Frieden, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bonn 1983) 

11) Vrede en GerechC19heid Brief van de Nederlandse bis
schoppenconferentie over de kernbewapenin9, 5 mei 
1983. Archief van de Kerken, j9. 38(1 983) nr. 7, 27. 

12) !d. 25. 
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Het Vaticaan en de drie besproken bis
schoppenconferenties Iaten, kortom, een 
voorlopige aanvaarding van nucleaire af
schrikking vooral bepalen door de criteria 
van effectiviteit en interne proportionaliteit, 
die de nucleaire afschrikking ge'isoleerd van 
de effecten van mogelijke oorlogvoering be
oordelen. Het criterium van externe proporti
onaliteit en het non-combattantenbeginsel, 
die de beoordeling van de afschrikking kop
pelen aan de effecten van mogelijke oorlog
voering, spelen in de katholieke teksten over 
het algemeen een ondergeschikte rol. Door 
de Duitse bisschoppen worden ze gene
geerd, de Nederlandse bisschoppen stippen 
ze vluchtig aan, aileen de Amerikaanse bis
schoppen ruimen er plaats voor in, maar 
nergens geven ze de doorslag. Juist de cri
teria waarin afschrikking en oorlogvoering 
worden gekoppeld zorgen echter, wanneer 
er een groat gewicht aan wordt toegekend, 
met aile waarschijnl1jkheid voor een negatief 
moreel oordeel over nucleaire afschrikking. 
Deze voldoet immers welhaast per definitie 
niet aan zulke criteria. Het is daarom te 
verwachten dat zulke criteria in de afwijzen
de uitspraken van de Wereldraad van Ker
ken en van de Gereformeerde en Hervormde 
Synode prominent aanwezig zijn. 
De zesde Algemene Assemblee van de We
reldraad van Kerken aanvaardde in 1983 te 
Vancouver de volgende verklaring: 'Nucleair 
deterrence is morally unacceptable because 
it relies on the credibility of the intention to 
use nuclear weapons: we believe that any 
intention to use weapons of mass destructi
on is an utterly inhuman violation of the mind 
and spirit of Christ which should be in us'. 
Recente ontwikkelingen in de richting van 
een 'voerbare' of 'beperkte' kernoorlog rna
ken de betrouwbaarheid van de afschrikking 
bovendien twijfelachtig. Ook is het onwaar
schijnlijk dat een kernoorlog ooit beperkt kan 
worden gehouden. 131 
De Synode van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland kwam in 1984, na tienta,len jaren 
van grote terughoudendheid, tot een stand
puntbepaling over nucleaire afschrikking. De 
Synode toont zich daarin verontrust over de 
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ontwikkelingen in de kernwapenwedloop, 
'aangezien ze de mogelijkheid dat een con
flict met nucleaire wapens wordt uitgevoch
ten naderbij brengen'. De Synode komt tot 
de volgende conclusie: 'Aile vertrouwen op 
en dreigen met wapens, die massale ver
nietiging van de bevolking bewerken, is in 
strijd met een Ieven in de navolging van 
Christus, die niet tot het einde heeft ver
nietigd, maar tot het einde heeft liefgehad'. 
Daarom besloot de Synode 'het moderamen 
op te dragen, regering en parlement te ma
nen ( ... ) af te zien van elke nieuwe stap op de 
weg van de nucleaire bewapeningswedloop 
(waaronder het plaatsen van kruisraketten) 
en haast te maken met het politieke proces 
van terugdringing van nucleaire wapensys
temen'.141 
De Synode van de Nederiandse Hervormde 
Kerk liet 1n 1983 een pastorale brief over de 
kernbewapening uitgaan naar de gemeen
ten. Daarin werd een 'neen' uitgesproken 
tegen het bezit van kernwapens. De zeer 
beknopte brief ging vergezeld van een uitge
breide toelichting, waarin dit 'neen' werd 
verantwoord. Een paragraaf uit deze toelich
ting is speciaal gewijd aan het onderscheid 
tussen gebruik en bezit van kernwapens. 
Daarin wordt gesteld dat een dergelijk on
derscheid in oe morele beoordeling van de 
afschrikking onhoudbaar is. De toenemende 
nadruk op 'beperkte' inzet van kernwapens, 
al of niet gepaard gaand met de gedachte 
dat een kernoorlog 'beheersbaar' zou zijn, 
doet de grens tussen bezit en gebruik van 
kernwapens immers steeds meer verva
gen. 151 De afwijzing van strategieen aan
gaande een beperkte kernoorlog is ook een 
belangrijk argument in de centrale passage 
uit de brief waarin de afschrikking wordt 

1 3) Gathered for Life. Official Report VI Assembly World 
Council of Churches, Geneva-Grand Rapids 1983, 75-
76; vgl. 134-136. 

14) LetterliJke tekst van de Gereformeerde Synode over het 
oorlogsvraagstuk, d.d. 7 maart 1984. Arch1ef van de 
Kerken, Jg.39(1984) nr. 3, 39 

15) Pastorale brief over de kernbewapening. Brief, toe/ich
ting en rapportage generale synode van de Nederland
se Hervormde Kerk. 's-Gravenhage 1981, 16-17. 
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afgewezen. In het geschrift over de kernwa
pens uit 1962 had de Synode het broze 
evenwicht van de afschrikking nog willen 
aanvaarden, als een door God geboden 
kans op een uitweg uit de impasse. 'Wij 
moeten nu vaststellen dat de weg, waarvan 
de Synode in 1962 hoopte dat zij een uitweg 
zou zijn, niet is gegaan. lntegendeel, de erva
ring van de afgelopen achttien jaar toont ons 
hoe het bezit van deze wapens ons heeft 
meegesleept met de versnelde opbouw en 
vervolmaking ervan en met de ontwikkeling 
naar een strategie van 'beperkte' kernoorlo
gen. Wij moeten daarom allereerst ons 
'neen' van 1962 herhalen en daarbij nu ook 
in aile duidelijkheid vaststellen dat dit 'neen' 
ook onverkort geldt voor het bezit van deze 
wapens.' 161 

De verschillende bewoordingen waarin de 
drie zojuist besproken kerkelijke instanties 
zich keren tegen de nucleaire afschrikking, 
geven aile uitdrukking aan de overtuiging dat 
de moraliteit van de afschrikking moet wor
den gerelateerd aan de moraliteit van nucle
aire oorlogvoering. De morele onaanvaard
baarheid van oorlogvoering brengt daardoor 
de morele onaanvaardbaarheid van afschrik
king met zich mee. 
Het argument dat in de katholieke stellingna
men beslissend is voor het onderscheid tus
sen afschrikking en oorlogvoering, is het ef
fectiviteitscriterium. Zolang de afschrikking 
effectief is en oorlog voorkomt, kan de af
schrikking moreel gezien worden losgekop
peld van oorlogvoering, en is zij 'aanvaard
baar'. Bij monde van Johannes Paulus II wil 
de Katholieke Kerk de afschrikking nog wei 
krediet geven, 'als een etappe op de weg 
naar een geleidelijke ontwapening'. De niet
katholieke kerkelijke instant1es zijn het geloof 
in de effectiviteit van de afschnkking echter 
kwijt. Ze willen de afschrikking zelfs niet 
tijdelijk meer aanvaarden. De Hervormde Sy
node zegt 'geen hoop' meer te kunnen ont
lenen aan het argument dat het dankzij de 
afschrikking vijfendertig jaar lang 'goed' is 
gegaan. De Wereldraad beschouwt het ge
loof in een 'interim deterrence', a is tussen-
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station op de weg naar ontwapening, als 
'cruel illus1ons'. 171 

Waarom hecht de Katholieke Kerk nog wei 
enig vertrouwen aan de effectiviteit van nu
cleaire afschrikking, en waarom doen de 
Wereldraad en de twee Nederlandse Syno
des dat niet meer? Ziet de Katholieke Kerk 
de gevaren dan niet? Beschikken de kerken 
over verschillende informatie? Laten zij zich 
anders voorlichten? Het antwoord gaat niet 
zozeer in deze richting, het moet veeleer 
worden gezocht in dieper liggende verschil
len ten aanzien van de more!e beoordeling 
van afschrikking; verschillen die in dit geval 
nog worden versterkt door motieven van 
kerk -organisatorische aard. 

De Katholieke Kerk heeft, zoals we zagen, 
grote twijfels over de blijvende effectiviteit 
van nucleaire afschrikking: deze is instabiel 
en riskant. Daarom moet worden gestreefd 
naar ontwapening. Eenzijdige kernontwape
ning leidt echter opnieuw tot een instabiele 
en gevaarlijke situatie. Staatssecretaris Ca
saroli geeft te kennen niets in 'unilateralisme' 
te zien. 181 Daarom moet de bewapening ge
leidelijk en tweezijdig worden teruggebracht, 
er is geen andere aanvaardbare weg. Op 
deze geleidelijke weg behoudt het kernwa
pen evenwel zijn stabiliserende functie.De 
nucleaire afschrikking blijft nodig op de weg 
naar haar eigen afschaffing. In dat kader 
moet er daarom ook effectiviteit en enige 
positieve morele kwalificatie aan worden 
toegekend. De Katholieke Kerk komt met 
andere woorden tot een voorlopige 'aan
vaarding' van de afschrikking, omdat en in
zoverre de afschrikking een positieve rol ver
vult bij een stabiel bilateraal ontwapenings
proces. Ovengens wekt het woord 'aanvaar
den' hier een verkeerde suggestie, als zou 
de Katholieke Kerk in de afschrikking berus
ten. Het gaat er vooral om dat eenzijdige 
ontwapening moreel onaanvaardbaar wordt 

16) !d. 7. 
17) !d. 16; a.w. noot 13, 75-76. 
18) A Casaroli, a. w. noot 4, 438. 
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geacht. Het is in dit verband wei interessant 
dat de kathoiieke vredesbeweging Pax 
C~risti hetzeifde standpunt huldigt. In de 
uitgave Ethiek Kemwapens constateert Pax 
Christi 'dat als een van de grote mogendhe
den met zijn bondgenoten zou besiuiten tot 
totale kernontwapening, het voor de ander 
zeer 'aantrekkelijk' wordt om over te gaan 
tot nucleaire chantage. ( ... ) Zolang be ide 
partijen over kernwapens beschikken zijn 
deze wapens volkomen onbruikbaar. Maar 
ziet een van de partijen af van kernwapens, 
dan maakt hij daardoor de kernwapens van 
de ander weer bruikbaar. Dit brengt ons tot 
de conclusie dat het ethisch onverantwoord 
is om de kernwapens zonder meer van van
daag op morgen af te schaffen' .191 
De Wereidraad en de Gereformeerde en 
Hervorrnde Synode hebben evenals het Va
tlcaan grote twijfeis over de effectiviteit van 
de huidige afschrikking. Voorai de ontwikke
lingen in de richting van een 'beperkte' kern
oorlog maken de effectiviteit van de afschrik
king steeds minder geloofwaardig. Daarom 
moet afschrikking worden beoordeeld vanuit 
de effecten van mogelijke oorlogvoering, 
hetgeen ieidt tot de morele afwijzing ervan. 
Nadat dit negatieve oordeel is geveld, wordt 
echter toegegeven (impiiciet) dat eenzijdige 
ontwapen1ng niet de weg is om van de 
kernwapens af te komen. De Wereldraad en 
de Hervormde Synode pleiten wei voor een
zijdige stappen, maar slechts als signalen 
b1nnen een geleidelijk en tweezijdig ontwa
peningsproces.201 De stabiliserende functie 
van de afschrikking in de gele1delijke kern
ontwapening wordt dus wei verondersteld, 
maar wordt moreel niet in rekening ge
bracht. Er wordt geen ruimte gelaten voor 
een tijdelijke aanvaardbaarheid van de af
schrikking. De Hervormde Synode zet zich 
zelfs uitdrukkelijk af tegen een redenering, 
'waarbij het neen tegen het bezit rninder 
radlcaal zou kl1nken dan het neen tegen het 
gebruik, omdat kernwapens nu eenmaal 
slechts v1a een proces kunnen worden afge
schaft' 211 

Vrede en veiligheid 

van de verschillende bisschoppenconferen
ties, een aantal voorwaarden aan de moreie 
aanvaardbaarheid van afschrikking. Af
schrikking moet effectief, minimaai en pro
portioneel zijn, en moet uitzicht bieden op 
ontwapening. Met de formulering van deze 
criteria is de moreie beoordeling van de af
schrikking echter nog niet rond. Wat ont
breekt is een toetsing van de bestaande 
afschrikking aan deze criteria. Zonder die 
toetsing blijft de morele aanvaarding van de 
afschrikking abstract en ook onweeriegbaar. 
Een aantal Amerikaanse bisschoppen heeft 
deze lacune opgemerkt en heeft zich tot de 
Amerikaanse bisschoppenconferentie ge
richt met het verzoek om een diepgaande 
studie naar de vraag of de huidige kernbe
wapening voldoet aan de moreie criteria uit 
de pastorale brief van 1983. De bisschop
penconferentie reageerde positief op dit 
voorstel, met de instelling van een ad hoc 
comite van bisschoppen, dat deze vraag 
gaat behandelen. 221 De resuitaten van dit 
comite moeten nog worden afgewacht. De 
Amerikaanse bisschoppen hebben met hun 
initiatief wellicht een aanzet gegeven voor 
een nieuwe ronde in het kernwapendebat 
binnen de Kathoiieke Kerk; het is immers te 
verwachten dat er ook bij de andere bis
schoppenconferenties op wordt aangedron
gen om de reeds geformuieerde criteria op 
de feitelijke afschrikking te betrekken. 
De Wereldraad van Kerken en de Gerefor
meerde en Hervormde Synode hebben niet 
geaarzeid om de feiteiijke afschrikking te 
toetsen aan de gehanteerde moreie normen. 
Zo komen zij tot de onomwonden afwijzing 
van concrete wapensystemen. De Gerefor
meerde Synode keert zich tegen de plaat
sing van kruisraketten, de Wereldraad 
spreekt zich uit tegen de stationering van 
Pershing-ll's en kruisraketten, en voor een 

19) G Dilweg, Ethiek Kemwapens (Wegwijzer 11). Pax 
Christi. 's-Gravenhage 1979, 29 

20) A. w noot 15. 22-24; a. w noot 13. 76 
211 A.w noot 15. 22. 
22) Nuclear Deterrence: Are the Condit'1ons Being Met?. 

De Kathoiieke Kerk stelt, vooral bij monde Origins. Vol. 15 (19851 No. 24.399 
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forse reductie van de Russische middellan
ge-afstandsraketten, waaronder de SS-
20's.231 

Achtergronden van de kerkelijke nucleai
re ethiek 
Waarom spreekt de Katholieke Kerk bij 
voorkeur op abstracte wijze over de nucleai
re afschrikking, en waarom hebben de niet
katholieke kerken een voorliefde voor con
creetheid? Dit fundamentele verschil in de 
wijze van moreel oordelen lijkt vooral te wor
den bepaald door factoren van kerk-organi
satorische aard, waarbij zowel de interne als 
de ext erne relaties een rol spelen, en door 
theologische en antropologische factoren. 241 

Dit kan in vier punten uiteen worden gezet. 

1 . Om bij de externe relaties van de kerke
lijke organisaties te beginnen: hier valt 
vooral een groot verschli in politieke in
vloed op. De Heilige Stoel - zoals het 
Vaticaan in de politieke wereld heet -
onderhoudt diplomatieke contacten met 
meer dan honderd Ianden. Het bruskeren 
van bevriende naties, bijvoorbeeld door 
hun defensiebeleid op onderdelen te kriti
seren, is ook voor diplomaten van de 
Heilige Stoel een gruwel. Juist vanwege 
zijn politieke positie is de Heilige Stoel 
uiterst terughoudend ten aanzien van de 
overheden. Dit zou een eerste verklaring 
kunnen zijn voor de abstractheid van de 
Vaticaanse uitspraken over de kernbe
wapening. De Wereldraad heeft een veel 
geringere politieke betekenis dan het Va
ticaan. Contacten zijn er vooral met VN
organisaties. H1erdoor is de Raad veel 
minder geremd in zijn uitspraken dan het 
Vaticaan, en is hij in staat om zonder veel 
hinder toegespitste kritiek te leveren op 
overheden. 251 Voor de Hervormde en Ge
reformeerde Synode"' geldt, ten aanzien 
van de Nederlandse overheid, hetzelfde. 

2. Wat de interne relaties betreft is vooral 
van belang dat het Vaticaan zichzelf be
schouwt als het centrum van de wereld
wijde Katholieke Kerk, waar bindende 

Christen Democratische Verkenn1ngen 12/86 

stand punt -n worden bepaald over de ka
tholieke dogmatiek en moraal. Omdat 
Vaticaanse standpunten inzake politieke 
ethiek ingrijpende consequenties kunnen 
hebben voor de relatie tussen kerk en 
staat in de verschillende Ianden, houdt 
het Vaticaan zich in politicis graag wat op 
de vlakte. De gewenste 'couleur locale' 
kan door de plaatselijke bisschoppen 
worden aangebracht. De verschlilende 
accenten in de bisschoppelijke brieven, 
op basis van een centraal geleide con
sensus, illustreren dit. De Wereldraad van 
Kerken maakt daarentegen geen aan
spraak op enige jurisdictie over de aan
gesloten kerken. Het gezag van ziJn Ult
spraken wordt uitsluitend bepaald door 
'het gewicht van hun waarheid en wijs
heid', zoals de statuten het uitdrukken. 
De Raad ziet voor zichzelf vooral een 
voortrekkersfunctie weggelegd, op de 
weg naar eenheid en vernieuwing van de 
kerk. Vanuit deze positie doet de Wereld
raad geregeld uitspraken op terreinen 
waar nog geen oecumenische consen
sus bestaat. Men zou die uitspraken kun
nen beschouwen als 'proefballonnen' 
binnen de kerkelijke meningsvorming. De 
uitspraken tegen het bezit van kernwa
pens zijn daarvan een voorbeeld. 
In onze Synodes liggen de zaken anders. 
Het formele gezag van een procedureel 
reglementair tot stand gekomen synoda
le uitspraak IS in de Hervormde kerk aan
zienlljk. D1t legt beperkingen op aan de 

23) A W noot 14. 39; a.w. noot 13. 76. 
24) Voor een uitgebre1dere beschouw1ng over deze facto

ren. toegespitst op stellingnamen t.a.v. sociaal-econo
mlsche vragen. z1e mijn stud1e Gods kinderen en de 
machten het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken 
over internationa!e economische verhoudingen. ontwik
keling en bevrijding, 1965-1985. Oecumen1sch lnstituut. 
Utrecht 1986. 

251 Een grote mate van zelfcensuur wordt echter aan de 
Wereldraad opgelegd door l1dkerken die 1n 'gevangen
schap' Ieven. b1nnen staten die aan hun burgers de 
democratische rechten aileen op papier toestaan. Z1e 
h1erover J. A. Hebly, Strijd om vrede. Essay,s over kerken 
in de marxistische samenleving. 's-Gravenhage 1983. 
Idem Eastbound Ecumenism, Univ. of America Press/ 
VU Amsterdam, 1986 
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beweg1ngsvrijheid van de Synodeleden. 
Zij hebben echter ook een eigen verant
woordelijkheid ten opzichte van de ge
meenten, zonder last of ruggespraak. 
Vanuit deze eigen verantwoordelijkheid 
kan de Synode ook, zoals ze het in haar 
kernwapenbrief formuleert, 'tot', en niet 
'namens' de gemeenten spreken. In de 
Wereldraad van Kerken wordt deze for
mule vaak gebruikt. Ook de Synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk kan af 
en toe een proefballonnetje oplaten. In de 
Gereformeerde Kerken is de situatie we
derorn anders. Daar ligt een grater ac
cent op de plaatselijke gerneenten dan in 
de Hervormde Kerk. Er worden dan ook 
stringente eisen gesteld aan de consen
susbasis van Synodale uitspraken. Een
maal tot stand gekornen hebben deze 
uitspraken als regel echter rneer gewicht 
dan in de Hervormde Kerk. De eigen 
speelruirnte van de Synode ten opzichte 
van de gerneenten wordt daardoor nogal 
beperkt. De krachtige uitspraken van de 
Gereforrneerde Synode tegen de kernbe
wapening zijn dan ook beslist geen proef
ballonnen. 
De interne relaties van de niet-katholieke 
kerkelijke organisaties blijken geen ho
mogene factor te zijn, en bieden derhalve 
slechts een partiele verklaring voor de 
opmerkelijke verschillen rnet de uitspra
ken over de kerkbewapening van de Ka
tholieke Kerk. Er rnoet nog een andere 
factor in het spel zijn. Het is nodig hier de 
hulp van de theologie in te roepen. 

3. In de protestantse geloofsleer en rnens
beschouwing speelt de tegenstelling van 
zonde en genade traditioneel een grate 
rol. Het falen van de mens, zijn onwil om 
te Ieven voor God en de naaste, maakt 
een voortdurende innerlijke geloofsstrijd 
orn de bekering naar Gods woord en zijn 
genade-aanbod noodzakelijk. In het rno
rele handelen heeft deze innerlijke str1jd 
het karakter van een telkens weer zich 
trachten op te richten tot een Ieven val
gens Gods wet, in gehoorzaarnheid en 
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verantwoordelijkheid. Dit rnorele verlan
gen van het protestantisrne heeft belang
rijke consequenties voor de wijze waarop 
ethische oordelen tot stand kornen. Er is 
soms een neiging te bespeuren tot een 
onbemiddelde geloofsethiek van zeer 
principieel karakter: geloofsuitspraken 
worden onmiddelijk vertaald in rnorele 
handelingsvoorschriften. Ook wordt de 
juiste rnorele gezindheid in de beoorde
ling van het handelen vaak voorop ge
steld. Vanuit een gezindheidsethiek is nu
cleaire afschrikking evenwel uiterrnate 
bedenkelijk, orndat de afschrikking nu 
eenrnaal onvermijdelijk lijkt te veronder
stellen dat men van zins is orn zijn rnede
mensen, als het er op aankomt, zeer veel 
kwaad toe te brengen. Een radicale ver
oordeling van de afschrikking ligt dan 
voor de hand. In de boven geciteerde 
uitspraak van de Gereformeerde Synode, 
waarin het dreigen met massavernieti
ging als in strijd met de navolging van 

' In de protestantse 
geloofsleer speelt de 
tegenstelling van 
zonde en genade een 
grate rol. ' 

Christus wordt verklaard, treft men de 
geloofsethiek en de gezindheidsethiek bij 
elkaar aan; voor het Vancouver-citaat 
geldt hetzelfde. In de katholieke denken 
over sociale en politieke vraagstukken 
worden de religieus-ehtische uitgangs
punten meer opgevat als een omvattend 
kader, waarbinnen verder zaakgericht 
wordt geargumenteerd. Het Tweede Va
ticaanse Concilie sprak in dit verband 
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over de 'autonomie van het aardse'. In 
het middelpunt van de morele redenerin
gen treft men, als het om macro-ethiek 
gaat, meestal geen theologische argu
menten aan. Dit schept de mogelijkheid 
om morele problemen te benaderen van
uit de innerlijke dynamiek en complexiteit 
van de zaak die in het geding is, zoals 
door de omzichtige katholieke stellingna
me ten aanzien van de nucleaire afschrik
king wordt gedemonstreerd. 

4. Het sterk ontwikkelde protestantse besef 
van de menselijke gebrokenheid, en de 
daaruit voortvloeiende innerlijke strijd, lei
den ook tot een sterk ontwikkeld waarne
rningsvermogen voor de gebrokenheid 
en tweestrijd in de samenleving. De 
rnensheidsgeschiedenis wordt bepaald 
door een strijd van Christus, 'het Ieven 
van de wereld', tegen de 'machten' van 
dood en duisternis. Deze theologische 
visie roept een moreel dualistisch wereld
beeld op. De Hervorrnde theoloog Berk
hof schrijft: 'Onze geschiedenis loopt uit 
op en loopt vast in twee machten die 
elkaar oproepen, begrenzen en niet 
overwinnen kunnen' .261 Het ligt voor de 
hand dat dit dubbele toekornstbeeld leidt 
tot een morele boedelscheiding bij maat
schappelijke conflicten, niet in de laatste 
plaats wanneer militaire machten het ge
schilpunt vormen. In de toelichting op de 
kernwapenbrief van de Hervormde Syno
de vinden we deze tweedeling terug: 'Wij 
belijden dat de gerneente mag Ieven uit 
het geloof in haar Heer Jezus Christus, 
die overwinnaar is, niet door geweld of 
tegengeweld, maar door het kruis van de 
ander te dragen en te lijden in diens 
plaats. Van Hem horen wij: 'Mij is gege
ven aile rnacht in hemel en op aarde' 
(Mat.28:18). Vanuit dit geloof zal de ge
meente zich teweer stellen tegenover 
machten die het dreigen rnet de dood 
steeds verder perfectioneren' m 
Tegenover 'machten' moet je je teweer 
stellen. In deze conclusie lijkt, samen rnet 
het gezindheidseth1sche uitgangspunt, 
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een belangrijke theologische rnotivatie te 
schuilen voor de resoluutheid waarrnee 
somrnige reforrnatorische kerken het be
zit van kernwapens afwijzen. 

Twee slotvragen 
1 . Wat kunnen de kerken leren van elkaars 

nucleaire ethiek? De Nederlandse katho
lieke en protestantse kerkelijke Ieiding 
kunnen van elkaar vooral een en ander 
leren over conflicthantering in de kerk. 
Beide staan voor het dilemma tussen een 
heldere positiekeuze aangaande af
schrikking, en de eenheid van de kerk die 
door zo'n positiekeuze zou worden be
dreigd. De katholieke bisschoppen heb
ben met hun abstracte en soms dubbel
zinnige uitspraken over de kernbewape
ning gekozen voor de eenheid, de Syno
des hebben met hun geprononceerde 
standpunten vooral gekozen voor helder
heid. Nu is het de vraag of eenheid-ten
koste-van-helderheid wei de aangewe
zen weg is om problemen op te lassen. 
Tussen mondige mensen kunnen conflic
ten niet worden weggenomen door ze te 
verdoezelen, maar aileen door ze in een 
open communicatie aan het Iicht te bren
gen. De bisschoppen zouden ju1st aan 
deze communicatie meer Ieiding kunnen 
geven. 281 

De duidelijkheid van de Synodes heeft 
wei een communicatieproces in de ker
ken uitgelokt. Missch1en zijn de conflicten 
zelfs iets te sterk aangewakkerd. Men 
kan zich afvragen of de Synodes zich zelf 
hier niet hebben overschat. Wat dit be
treft is statistisch onderzoek interessant, 
waaruit blijkt dat kerkelijken, zowel katho
lieken als protestanten, sterk zijn onder
vertegenwoordigd in burgerlijke acties te
gen de kernbewapening, zoals de vre-

26) H. Berkhof. Christelijk geloof, Nijkerk 19794
, 537. 

27) A.W noot 15, 18-19 
28) J. A van der Ven, Kerkelijk leiderschap in verband met 

oorlog en vrede, Kerk over kernbewapenmg. Reacties 
op de bisschoppelijke brief 'Vrede en Gerechtigheid', 
Pax Christi Nederland, 's-Gravenhage 1983, 37-52. 
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desdemonstraties in 1981 en 1983, en 
het volkspetitionnement tegen de kruisra
ketten van 1985. Volgens onderzoek van 
enkele jaren geleden noemt 58% van de 
Nederlanders zich kerkelijk, maar hun 
aandeel in de vredesacties was slechts 
respectievelijk 20%, 24% en 35%.291 Dit 
zou er op kunnen wijzen dat de nauw bij 
de standpunten van de vredesbeweging 
aansluitende uitspraken van de Synodes 
allerminst representatief zijn voor de 
eigen kerkleden. Zoiets geeft spannin
gen. Een pasklaar antwoord op het di
lemma tussen helderheid en eenheid is 
niet te geven, maar dat de kerken hier van 
elkaar kunnen leren staat vast. 

2. Hoe verhoudt de nucleaire ethiek van de 
kerken zich tot de nucleaire politiek van 
Nederland en de NATO? De veroordelin
gen van de afschrikking door een aantal 
kerken zijn een recent fenomeen. De af
schrikking bestaat echter al zo'n veertig 
jaar. Er moet dus in de laatste tijd iets met 
de afschrikking zijn gebeurd, waardoor 
sommigen haar nu ineens niet meer wil
len aanvaarden. Uit de kerkelijke teksten 
blijkt dat het vooral de ontwikkelingen in 
de richting van voorbereiding op beperk
te nucleaire oorlogvoering zijn, die aanlei
ding geven tot een afwijzend oordeel. 
Afschrikking op deze wijze acht men in
stabiel en niet effectief oorlogvoorko
mend. Het heeft lange tijd geduurd voor
dat de kerken het gebruik van massaver
nietigingswapens expliciet afwezen. Uit
spraken van die strekking dateren zelden 
van voor de jaren zestig. De technische 
en strategische ontwikkelingen van nu
cleaire massavernietiging naar nucleair 
gevecht hebben dit standpunt echter niet 
aan het wankelen gebracht. Wei hebben 
deze ontwikkelingen het rnorele onder
scheid tussen gebruik en bezit van kern
wapens aangetast. Deze scheiding is 
door de ontwikkeling van nucleaire vecht
wapens in toenemende rnate onhoud
baar geworden. Het kernwapen heeft 
zich steeds verder ontwikkeld in de rich-
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ting van zijn eigen rnorele onaanvaard
baarheid. Daarom hebben sommige ker
ken de bam in de ban gedaan. 

Er zijn echter tekenen van een mogelijke 
keer in de ontwikkeling van de nucleaire 
bewapening. In het Montebello-akkoord van 
1983 besloot de NATO om 1400 van de 
6000 in West-Europa gestationeerde kernla
dingen terug te trekken. De nucleaire strate
gie van het bondgenootschap ontwikkelt 
zich in de richting van een 'no-early-first-use' 
van kernwapens, gekoppeld aan een ver
vanging van nucleaire wapens door hyper
moderne conventionele alternatieven. De 
vervanging, door Nederland, van de Nike
luchtdoelraket, die zowel met een conventio
nele als met een nucleaire kop kon worden 
uitgerust, door de Iauter conventionele maar 
veel effectievere Patriot, past in deze nieuwe 
stratiegie. Het vernietigingsvermogen van de 
nieuwe wapens (als functie van hun explo
sieve kracht en hun precisie) zal niet minder 
zijn dan die van hun nucleaire voorgangers. 
Zelfs een conventionalisering van de strate
gische bewapening lijkt op lange termijn niet 
onmogelijk. Het grate verschil tussen de 
nieuwe en de oude wapens is echter dat de 
conventionele wapens niet Ianger onder het 
'nucleaire taboe' vallen. Deze psychologi
sche drempel werpt in het nucleaire tijdperk 
barrieres op voor de inzet van grate vernieti
gingsvermogens. Met de greep naar de gra
te vermogens wordt de nucleaire grens 
overschreden. Wanneer grate vernietigings
vermogens van conventionele aard ter be
schikking komen, en daar wordt aan ge-

29) B. Schennink, T. Bertrand, H. Fun, De 21 november 
demonstranten, wie zijn ze en wat willen ze? Studiecen
trum voor Vredesvraagstukktcn cahier 25, Nitmegen 
1982; B. Schennink, Getekend en ongetekend. Profiel 
van een verdeeld volk, Studiecentrum voor Vredes
vraagstukken, Nijmegen 1985. 

30) Over de technische en strategische aspecten van mo
derne conventionele wapens, zie: J. G. Siccama, Roep
~aam: Air/and Battle. Een nieuwe mi/itaire aanpak voor 
de NAVO (Ciingendael-reeks 3), 's-Gravenhage 1984. 
P. Verstegen, Moderne conventionele wapens: een uit
daging aan de vredesbeweging? Studiecentrum voor 
Vredesvraagstukken cahier 34, Nijmegen 1985 
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werkt, is een psychologische drempel die 
hun inzet tegenwerkt echter verdwenen. Het 
is nog maar de vraag of de oorlogvoorko
mende effectiviteit van de afschrikking daar
mee gediend is. 301 

Wanneer de kernwapens gedegradeerd 
worden in hun militaire rol, zal het antl-nucle
aire verzet van de vredesbeweg1ng en van 
sommige kerken daaraan 1n belangrijke ma
te hebben bijgedragen. Sommige kerken 
hebben de strijd tegen kernwapens tot 
speerpunt van hun strijd om ontwapening en 
vrede gemaakt. Het korte-termijndoel van de 
kernontwapening wordt beschouwd als een 
eerste stap op de weg naar algehele ontwa
pening en vrede. Wanneer een relatieve de
nuclearisering echter leidt tot een evenredige 
vergroting en perfectionering van de con
ventionele bewapening, dan zien de kerken 
hun eerste doel weliswaar aanzienlijk dich
terbij gekomen, maar het ultieme doel rnet 
nog geen stap genaderd. 

Conclusie: de wereld van de afschrikking, de 
bewapening en het wantrouwen tussen 
Oost en West is een demonische wereld, 
waarin slechts keuze is tussen kwaden. De 
kerken kunnen hier geen ander doel hebben 
dan de overheid heeft, namelijk het bestaan
de afschrikkingssysteem zo te organiseren 
dat het effectief oorlogvoorkomend is, dat 
het deze doelstelling niet te buiten gaat, en 
dat het ook niet het laatste oordeel over ons 
afroept, wanneer de afschrikking faalt. Zij 
kunnen met elkaar een illusieloos gesprek 
aangaan over de instrumentaliteit van be
paalde wapensystemen voor dit doel. lllusie
loos, omdat het een gesprek 1s binnen de 
demonische wereld: de keuze tegen het ene 
wapen is de facto een keuze voor het ande
re; de keuze tegen sommige wapens is niet 
een keuze tegen de bewapening in zijn ge
heel. De keuze tegen afschrikking, tegen 
bewapening, v66r wederzijds vertrouwen en 
begrip is de keuze voor een omweg, de 
keuze voor een doel op lange termijn, met 
een lange-termijnplanning. Het IKV, toch een 
avant-garde a!s het in Nederland over vrede 
gaat, lijkt d1t te hebben 1ngezien. Het thema 
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voor de vredesweek van 1986 luidde 'ant
spanning IS ondeelbaar'. Op de vredes
week-poster zien we nu eens niet een 
groepje mensen dat een wapensysteem de 
wereld uit helpt, maar mensen die twee 
enorme handen naar elkaar toebewegen. De 
artikelen uit de IKV-vredeskrant handelen dit 
jaar vooral over contacten tussen burgers en 
burgerlijke groeperingen in Oost en West, 
met bijzondere aandacht uiteraard voor con
tacten tussen kerken. De beperktheid ervan 
wordt benadrukt. Enige frustratie is ook niet 
te miskennen: het IKV voelt zich in zijn doel 
gefnuikt door de politiek en zoekt naar ande
re wegen voor de burger die zijn bezorgd
heid over de bewapening wil omzetten in 
daden. Een na1ef plan? Alles wat niet demo
nisch is, is nai'ef in de demonische wereld. 
Op het gebied van de culturele uitwisseling 
tussen volken die ooit een heel Europa 
vormden ligt voor de vredesbeweging, de 
kerken en vele andere instellingen, samen 
met de overheid, een belangrijke taak. De 
overheid dient hier een st1mulerend en voor
waarden-scheppend beleid te voeren, naast 
de kritische rol die hij ten aanzien van dit 
proces zal wensen te vervullen. Constructief 
inspelen van de overheid op de nieuwe 
koers van de kerkelijke vredesbeweging zou 
ertoe leiden dat veel burgers weer iets van 
hun ethische idealen gaan herkennerf in het 
politieke beleid; zowel voor deze burgers als 
voor de overheid is dat een groot goed. 
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Het Libanese drama 
door prof. dr. A. Wessels 

Als het Palestijnse vraagstuk niet wordt opgelost, zal het 
moeilijk zijn een uitweg uit het Libanese drama te vinden. 
Europa en oak Nederland zouden hieraan een actievere en 
meer zelfstandige bijdrage kunnen leveren. Of Libanon ooit 
zelfstandig zal worden hangt met name af van de vraag of de 
'vreemde' acteurs bereid zijn tot een oplossing te komen. 

Prof. dr. A Wessels (1937) IS hoogle
raar aan de theologische faculteit van 
de Vrije Univers1teit te Amsterdam. 

Het is een onmogelijke opdracht over Liba
non te schrijven met de pretentie dat men 
erin zou slagen wat daar gebeurt geheel 
doorzichtig te maken. Voor vele Libanezen 
zelf is het vaak niet duidelijk wat er aan de 
hand is. Jaren geleden schreef iemand in 
een boek Kruisvaarders van het Oosten over 
een heel andere periode van dat gebied, dat 
Libanon van eeuw tot eeuw op de herhaling 
van hetzelfde drama wacht. Hij noemt een 
hele reeks van volkeren die het land zijn 
binnengevallen: de Egyptenaren, Babylo
niers, Assyriers, Grieken, Romeinen, Arabie
ren en Turken. Hij noemt hen de eigenlijke 
makers van de Libanese geschiedenis. Als 
het boek in onze tijd geschreven zou zijn, 
zouden aan die rij nog de Palestijnen, de 
Syriers en de Israeli's toegevoegd kunnen 
worden. 
Libanon is het toneel van interarabische, in
ternationale, interconfessionele, maar ook in
traconfessionele strijd. Op de rotswand bij 
Nahr al-kalb (de 'hondsrivier') even ten noor
den van Beirut is een engte waar die ver
schillende veroveraars of 'makers' langs zijn 
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getrokken en getuigen1ssen van hun passa
ge hebben gebeiteld. 
De ruimte ontbreekt uitvoerig stil te staan bij 
de rol van aile acteurs in het Libanese drama 
of anders gezegd het drama dat de laatste 
tien jaar zich op Libanees grondgebied vol
trekt. Maar enkele belangrijke data moeten 
gegeven worden. 

De berg Libanon: vluchtheuvel 
Als het over Libanon gaat, moet althans 
historisch gesproken in de eerste plaats aan 
de 'berg Libanon' gedacht worden: Jabal 
Lubnan in het Arabisch of Mont Liban in het 
Frans. 
De bergen van Libanon hebben in de loop 
der geschiedenis als toevluchtsplaats ge
diend voor met name twee bedreigde groe
pen. Aan de ene kant dissenters van ch~iste
lijken en aan de andere kant dissenters van 
moslimsen huize. 

Maronieten 
In de zevende eeuw hebben maronieten een 
toevlucht gezocht in de Libanese bergen. 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 12/86 



BultE-mlc:mcJ 

Oat zijn christenen die behoren tot de syri
sche kerk, dat wil zeggen de kerk die haar 
oorsprong terugvoert op de kerk van Antio
chie. Antiochie - eens de derde stad in het 
Romeinse rijk - was de plaats waar volgens 
het verhaal uit de Handelingen der Aposte
len de volgelingen van Jezus voor het eerst 
christenen werden genoemd. 

In de synsche kerk worden drie takken on
derschelden. Aangeduid met de namen die 
zij vandaag dragen zijn dat respectievelijk de 
syrisch-orthodoxen, de assyriers en de ma
ronieten. De syrisch-orthodoxen werden in 
Nederland een aantal jaren geleden beken
d(er) als asielzoekers uit Turkije: de zoge
naamde Turkse chnstenen. Hun bisschop 
voor Noord-West-Europa zetelt sedert een 
aantal jaren in Hengelo. 
Voorzover deze kerken al bekend zijn, dan 
worden zij bij ons ten hoogste verbonden 
met namen voor ketterijen, die ooit eens 
veroordeeld zijn. De syrisch-orthodoxen zijn 
monofysieten, dat wil zeggen geloven in de 
godmenselijke natuur van Christus, wat de 
Byzantijnse of katholieke kerk (toen nog niet 
verdeeld in oost en west) als een vermen
ging van de twee naturen heeft veroordeeld. 
De assyrische kerk IS dyofysitisch, dat wil 
zeggen dat zij gelooft in twee naturen in 
Christus. Volgens de katholieke kerk leidt dit 
geloof bij hen tot een scheiding van die 
naturen. Deze laatste kerk staat ook bekend 
onder de naam nestoriaans. Nestorius was, 
voor hij veroordeeld werd, patriarch van 
Constantinopel (of Byzantium). 
De derde tak heet naar de heilige Maron (die 
in de vijfde eeuw leefde) maronitisch. De in 
de zevende eeuw levende patriarch Maron 
wordt wei als een soort stichter van deze 
kerk beschouwd. Zij hangen een variant van 
de ketterij van de monofysieten aan en wei 
het monotheletisme: het geloof in de ene 
godmenselijke wil in Christus. Maronieten 
ontkennen overigens - zij het vermoedelijk 
ten onrechte - dat zij ooit deze ketterij aan
gehangen zouden hebben. Wei zijn z1j hoe 
dan ook sinds jaar en dag met Rome vere
nigd. 
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Nationale tegenstellingen 
Zoals zo vaak in de geschiedenis van de 
kerk zijn de conflicten die ontstaan niet zo
zeer veroorzaakt door de theologie als wei 
door de politiek. De reden waarom kerken 
en groepen christenen uit elkaar gingen 
heeft met nationale tegenstellingen te rna
ken. Er is verzet tegen de keizer te Constan
tinopel en zijn invloed op de kerk. Zij die 
geacht worden de keizer te zeer te volgen 
worden uitgescholden voor 'melkieten' (naar 
het syrische woord melkos, vorst): 'keizers
gezinden'. Tegen de byzantijnse kerk verzet
ten zich de syrisch-orthodoxen oftewel de 
jakobieten (naar Jakob Baradaeus, min of 
meer de stichter van de syrisch-orthodoxe 
kerk). Dit geschiedt onder meeer uit nationa
le ('nationalistische') gevoelens. Ditzelfde 
kan gezegd worden van nationale kerken als 
die van de kopten in Egypte en de armeniers 
in het koninkrijk Armenie. Hetzelfde geldt 
ook van de maronieten, al moet gezegd 
worden dat zij ook van de zijde van de 
syrisch-orthodoxen vervolging te duchten 
hadden. De reden waarom maronieten in de 
bergen v&n Libanon terecht komen is de 
vlucht vanwege vervolg1ng door hun mede
christenen. 

Maronieten in Libanon 
De maronitische kerk heeft zich in de berg 
Libanon min of meer zelfstandig weten te 
ontwikkelen. Hun komst naar Libanon valt 
zo ongeveer samen met de opkomst en 
verbreiding van de islam. Maronieten voelen 
zich door de islam omringd als door een zee. 
Oat bepaalt mede hun houding ten opzichte 
van de moslims. In tegenstelling tot andere 
christelijke kerken in het Midden-Oosten -
misschien aileen een beetje vergelijkbaar 
met de armeense kerk- weten zij een grote
re mate van zelfstandigheid te bewaren. Dit 
is een belangrijk gegeven om te onthouden 
wil men hun politieke opstelling zowel toen 
als nu beter verstaan, die veelal verschilt van 
de andere christelijke kerken in het Arabi
sche oosten (zoals de Arabieren zelf dat deel 
van het Midden-Oosten noemen). Hebben 
andere christeliike kerken zich qenoodzaakt 
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gezien zich bij een dhimmi-status (dat wil 
zeggen een positie van een tweederangs
burger waarbij men weliswaar getolereerd 
wordt en bepaalde rechten en plichten bezit, 
maar niet echt vrij is) neer te leggen met al de 
sociale achterstelling vandien, maronieten 
hebben dat niet gedaan. Het betekent ver
der dat zij ten tijde van de kruistochten aller
lei hand- en spandiensten voor de kruisvaar
ders verrichtten. Ook uit die tijd stamt een 
toenadering tot Rome, die later vooral in de 
achttiende eeuw zal uitlopen op een defini
tieve unie met Rome. Niet zoals de andere 
katholieke kerken - de grieks-katholieke, de 
armeens-katholieke enz. -, die in feite af
splitsingen zijn van de bestaande orthodoxe 
kerken, verenigt de maronitische kerk zich 
als geheel met Rome. De beide voorlaatste 
patriarchen van de maronitische kerk waren 
bijvoorbeeld ook kardinaal. 
De maronitische kerk is de belangrijkste, zij 
het niet enige, christelijke component van de 
'berg Libanon'. 

Druzen 
Een paar eeuwen later is er een andere 
groep van dissenters, ditmaal van moslim
sen huize, die om vergelijkbare redenen als 
de christenen eerder, een heenkomen in de 
bergen van Libanon zoekt. Het gaat om de 
groepering van de druzen. Het is een sekte 
die uit een van de hoofdstromen van de 
sji'ieten stamt. Negentig procent van aile 
moslims in de wereld zijn soennieten. Tien 
procent zijn sji'ieten. En deze laatste groep is 
weer verdeeld in de zogenaamde twaalvers 
- die in Iran worden gevonden - en de 
'zeveners'. Van die laatste tak 'stammen' de 
druzen af. De Fatimidische kalief van Egypte, 
Hakim bi Amr Allah, wordt als een soort 
messias gezien. Hij zou in 1021 niet zijn 
gestorven, maar 'verdwenen'. Zijn weder
komst wordt door de druzen verwacht. De 
naam 'druus' is afkomstig van de belang
rijkste propagandist van deze beweging, Da
razi. Druzen zagen zich genoodzaakt uit te 
wijken naar de bergen van Libanon (en Syrie, 
waar zij vandaag op de Jabal Druus te vin
den ziin). Druzen worden ook aangetroffen 
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binnen de grenzen van de staat Israel. Dru
zen hebben steeds in politiek en gods
dienstig opzicht iets kameleontisch gehad. 
Net zoals andere sji'ieten moesten zij hun 
geloof nogal eens verborgen houden of ver
heimelijken. Uiterlijk wisten zij zich dan wei 
vaak aan de politieke omstandigheden, de 
heersende meningen, aan te sluiten. Veelal 
betrof dit de soennitisch-moslimse menin
gen. Maar in hun hart bleven zij hun eigen 
overtuiging toegedaan. 

' De 'vreemdelingen' zijn de 
makers van de bloedige 
Libanese geschiedenis. ' 

Libanon in de negentiende eeuw 
Wanneer men dus eeuwenlang over Libanon 
spreekt, dan bedoelt men de 'berg Libanon'. 
Deze twee groepen, de maronieten en de 
druzen zijn de belangrijkste, zij het niet enige, 
die het toneel van Libanon beheersen. Voor
al in de negentiende eeuw is er tussen beide 
groepen sprake van een strijd om de hege
monie. In de veertiger jaren en met name 
ook in 1860 komt het tot bloedige botsin
gen. Je ziet dan gebeuren wat zo kenmer
kend voor Libanon is en blijft: zowel Oost als 
West bemoeien zich met wat in Libanon 
gebeurt. Het zijn 'vreemdelingen' die mede 
de makers van de Libanese geschiedenis 
worden! De Turken- het Ottomaans-Turkse 
rijk bestaat dan nog - participeren in de 
bloedige oorlog en moedigen die zelfs aan. 
Het zijn de Europese mogendheden, met 
name Frankrijk onder Ieiding van Napoleon 
Ill, die direct betrokken zijn bij het vinden en 
opleggen van een oplossing van het conflict. 
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Groot Libanon 
Een nieuwe belangrijke fase treedt voor Li
banon na de eerste wereldoorlog in. In die 
'Grote Oorlog' komt er een einde aan het 
Ottomaans-Turkse rijk. Engelsen en Fransen 
strijden samen met de Arabieren tegen de 
Turken. Daarbij is niet zozeer de bevrijding 
van de Arabieren van 'het Turkse juk' hun 
oogmerk, maar de verwerkelijking van hun 
eigen aanvankelijk gehe1m gehouden 'kolo
niale' plannen. Er ontstaan spoedig man
daatregeringen over delen van het Midden
Oosten. Het mandaat van de Fransen over 
Libanon is daar een van. Maar het Libanon 
waarover zij gaan heersen is niet meer aileen 
de berg Libanon van weleer of het 'kleine 
Libanon'. Generaal Gouraud, de eerste 
Franse gouverneur van Libanon, creeert 
'Groot-Libanon', een gebied met een om
vang zoals wij Lib anon vandaag kennen. 
Aan de door christenen gedomineerde berg 
Libanon worden de kuststeden Beirut, Sidon 
en Tripoli toegevoegd alsmede de Beqa
vlakte in het oosten. Die steden en dat ge
deelte van het land worden vooral bewoond 
door moslims, zowel soennieten als sji'ieten. 
Tot die tijd behoorde dat deel van het land 
tot de Syrische provincie van het Otto
maans-Turkse rijk. Een en ander betekent 
dat moslims, vooral soennieten die steeds 
tot een meerderheid hebben behoord, nu 
van de ene op de andere dag een minder
heid naast andere minderheden in een 
nieuw staatsverband gaan vormen. Het ligt 
voor de hand dat zij zich tegen een dergelijke 
constructie verzetten. Maronieten betonen 
zich voorstanders van deze nieuwe creatie, 
omdat zij menen de dominantie die zij in de 
berg Libanon bezaten, in Groot-Libanon niet 
aileen te kunnen handhaven, maar mede 
met behulp van de Fransen te kunnen uit
breiden. 
De eerste decennia van de geschiedenis van 
Libanon onder de Fransen worden dan ook 
gekenmerkt door verzet van de moslims, 
met name de soennieten. Pas aan het eind 
van de dert1ger jaren begint er langzamer
hand een kentering in de houding van som
mige soennieten te komen. Deze zal in 1943 
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leiden tot een gentlemen's agreement tus
sen twee belangrijke figuren: een maroniti
sche christen en een soennitische moslim: 
Bishara ai-Khoury en Riadh ai-Solh. Zij wor
den wei als de 'founding fathers' van het 
onafhankelijke Libanon beschouwd. Hun 
overeenkomst wordt de ongeschreven 
grondwet van Libanon. De moslims beloven 
in deze overeenkomst van hun kant geen 
hulp van de moslimse wereld tegen de chris
tenen in te roepen en de christenen zeggen 
toe niet de christenen van het westen tegen 
de moslims in te zetten. Het gaat dus om 
een soort dubbele ontkenning. Hiermee 
wordt eigenlijk zowel de overeenkomst tus
sen beiden alsook de daarmee gegeven 
spanning onder woorden gebracht. 
Zoals de entente in de berg Libanon - hoe 
spanningsvol ook - vooral die tussen de 
maronieten en de druzen is, in Groot-Liba
non wordt dat die tussen de maronieten en 
de soennieten. 

De precaire republiek 
Zowel van de berg Libanon als van de onaf
hankelijke Libanese republiek - na 1943 -
geldt dat behalve de genoemde groepen 
ook andere christelijke en moslimse groepe
ringen van de staat deel uitmaken. Oat komt 
bijvoorbeeld uit in de wijze waarop de be
langrijke posten in de regering zijn verdeeld. 
De president moet altijd een maroniet zijn, de 
premier een soenniet; de kamervoorzitter 
een sji'iet. De negenennegentig parlements
zetels zijn over de christelijke en moslimse 
confessies verdeeld, met dien verstande dat 
een verhouding van zes staat tot vijf ten 
gunste van de christenen wordt gehanteerd. 

De Libanese staat heeft sedert de onafhan
kelijkheid in 1943 gedurende zo'n dertig jaar 
min of meer vreedzaam bestaan.De grootste 
crisis v66r 1975 was eigenlijk die van 1958. 
Het is dan de tijd waarin de Arabische we
reid voor een deel beheerst wordt door het 
imago van de Egyptische president Nasser. 
In 1958 vindt een revolutionaire omwenteling 
in lrak plaats waarbij aan een pro-westers 
bewind een einde komt. Men spreekt in 
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Libanon in die tijd van een burgeroorlog, 
hoewel in vergelijking met wat sinds 1975 
gebeurde het die naam amper mag hebben. 
Amerikaanse mariniers - ten tijde van het 
bewind van president Eisenhouwer - be
zweren de crisis. 

De Palestijnse factor 
Zander te willen suggereren dat de Palestij
nen de oorzaak zijn van de burgeroorlog in 
Libanon, moet toch wei in verband met de 
gebeurtenissen van na 1975 hier over het 
Palestijnse vraagstuk gesproken worden. Li
banon heeft zich niet al te direct gemengd in 
de lsraelisch-Arabische oorlogen van 1948, 
1967 en 1973. Maar vooral vanaf de zes
daagse oorlog in juni 1967 raakt Libanon 
steeds meer betrokken bij het lot van de 
Palestijnen. Vliegtuigkapingen van Palestij
nen worden op Libanon en de daar in toene
mende mate verblijf zoekende Palestijnen en 
de vandaaruit opererende verzetsbewegin
gen gewroken. Zeer spectaculair is het ver
nietigen van een dertiental toestellen van de 
Libanese luchtvaartmaatschappij op 28 de
cember 1968. Aan de vooravond van de 
Grote Verzoendag in 1972 - juist een jaar 
voor de Jom Kippuroorlog van 1973 -
beeindigt Israel een wraakactie in Zuid-Liba
non als vergelding voor het doden van lsrae
lische atleten tijde lS de Olympische Spelen 
in Munchen in september van dat jaar. 
De acties en reacties nemen in het begin van 
de jaren zeventig aileen maar toe. Zuid-Liba
non - althans een gedeelte daarvan - gaat -
zeker kenmerkend voor de situatie - Fatah
land heten. Talrijke acties worden door Pa
lestijnen vanaf Libanees grondgebied onder
nomen. 

Libanezen en de Palestijnen 
De reactie van de Libanezen op de Palestijn
se presentie en activiteiten is verschillend. 
De sji'ieten, d1e in het zuiden van Libanon de 
meerderheid van de bevolking uitmaken, 
worden samen met de Palestijnen slachtof
fer van de lsraelische represaillemaatrege
len. Daardoor groeit er tussen hen een lots
verbondenheid. '/ele sji'ieten wijken nood-
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gedwongen uit naar het noorden, vooral 
naar de stad Beirut en zullen op den duur 
daar de numerieke verhoudingen binnen 
West-Beirut doen verschuiven. Sji'ieten ver
wijten het de Libanese autoriteiten, dat zij 
niets hebben gedaan om hen in het zuiden 
te beschermen. 
Kan er enerzijds van een lotsverbondenhe1d 
tussen sji'ieten en Palestijnen gesproken 
worden, anderzijds zien de sji'ieten zich ook 
als slachtoffer van de Palestijnen. In de loop 
der jaren vinden dan ook regelmatige botsin
gen tussen beide groepen plaats. 
Van de zijde van de christenen, meer in het 
bijzonder van de kant van de falangisten, is 
er verzet tegen het Palestijnse optreden in 
Libanon. De beweging van de falangisten (in 
het arabisch Kata'ib geheten) werd indertijd 
opgericht door Pierre Jemayyil, de in 1984 
overleden vader van de huidige president 
van Libanon, Amin Jemayyil. De meeste le
den van deze groep zijn maronieten, al zijn 
niet aile maronieten falangist. De falangisten 
beschuldigen al vroeg de Palestijnen ervan 
het precaire evenwicht in Libanon in gevaar 
te brengen en steeds meer een staat in de 
staat te gaan vormen. Zoals bekend had dat 
laatste soort van ontwikkeling in met name 
1970 tot de bloedige botsingen van de Pa
lestijnse verzetsbewegingen met koning Hu
sayn geleid - de zwarte septembermaand -
en het verdrijven van de verzetsbewegingen 
uit Jordanie. Deze verplaatsing van de ver
zetsbases naar Libanon betekende dat de 
Arabische wereld het Palestijnse vraagstuk 
voor een goed deel op Libanon afwentelde. 
In 1973 proberen de Libanese autoriteiten in 
de hoofdstad Beirut de Palestijnen nag on
der controle te krijgen. Er worden door de 
Libanese luchtmacht bombardementen op 
de Palestijnse :<;ampen direct in Beirut zelf 
uitgevoerd. 
Palestijnen geraken steeds meer bij interne 
Libanese spanningen betrokken. Zij Iaten 
zich erin betrekken en zij bemoeien zich er 
mee. Bij de soennieten in Libanon speelt een 
rol dat zij menen met behulp van de Palestij
nen kracht te kunnen bijzetten aan hun eigen 
eisen tot qrotere participatie in de uitoefe-
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ning van de macht in Libanon ten koste van 
de maron1eten. Dit heeft echter op den duur 
tot gevolg dat de soennieten steeds meer 
aan macht inboeten ten gunste van de Pa
lestijnen. 
Het is een incident tussen Palestijnen en 
falangisten- waarbij aan weerszijden doden 
vallen - op 13 april 1975 dat officieel als het 
startpunt geldt van de Libanese burgeroor
log. Ooit werd d1e nog eens aangeduid als 
de oorlog van twee jaar, maar na meer dan 
tien jaar lijkt het einde nog niet in zicht te zijn. 
Met de opmerkingen over de Palestijnen wil 
niet gezegd zijn dat zij vooral of zij aileen 
verantwoordelijk zijn voor het Libanese dra
ma. Slechts is aangegeven dat zij een van de 
belangrijkste medespelers zijn op het Liba
nese toneel. Een andere 'speler' is Israel. 

Israel 
Als Israel in 1982 Libanon binnenvalt is dat 
niet de eerste invasie. In 1978 vindt een 
eerdere, tot dan grootste, invasie plaats. On
qer internationale druk moet Israel zich te
rugtrekken. Unifiltroepen, waar ook Neder
land een aantal jaren een contingent aan 
Ievert, worden naar Zuid-Libanon gestuurd. 
De invasie van 1982 'vrede voor Galilea' 
heeft aanvankelijk de opzet een zodan1ge 
strook van Zuid-Libanon te bezetten, dat 
Noord-lsrael gevrljwaard zou worden van 
Palestljnse commandoacties. In feite be
stand er vanaf 21 Juli 1981 een staakt het 
vuren tussen Israel, Libanon en de PLO. In 
dit laatste zou een impliciete erkenning van 
de PLO door Israel gezien kunnen worden. 
Dit bestand, dat zeer redelijk nageleefd werd, 
kwam door de bem1ddeling van de Ameri
kaanse diplomaat van Libanese origine Phi
lip Habib tot stand. De aanslag op de lsraeli
sche ambassadeur in Londen- waarvoor de 
PLO (zo is vast komen te staan) niet verant
woordelijk was - werd als excuus gebruikt 
om de al lang beraamde invasie door te 
voeren. Maar al spoedig rukken de lsraeli
sche troepen op tot Beirut en wordt de 
Libanese hoofdstad aan een langdurig en 
moordend bombardement onderworpen, 
dat uiteindelijk leidt tot het terugtrekken van 
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de Palestijnse verzetsstrijders uit de Libane
se hoofdstad. 
In de daaropvolgende jaren - 1983 en 1985 
met name - heeft Israel zich uit Libanon 
teruggetrokken, maar net zoals in 1978 een 
strook langs de grens ove1·dragend aan een 
militie die onder hun eigen protectie staat. 
Na de dood van majoor Haddad staat Antoi
ne Lahad aan het hoofd ervan. 
Betekent het nu dat Israel erin geslaagd is 
het Palestijnse verzet in Libanon uit te scha
kelen? Ongetwijfeld zijn de Palestijnen ern
stig verzwakt. Maar wei valt het op dat vele 
verzetsstrijders in de afgelopen jaren weer in 
Libanon zijn teruggekeerd en nieuwe strij
ders zijn gerecruteerd, die in 1982 nog geen 
wapens konden dragen. Politiek is Yasser 
Arafats leiderschap ondermijnd, maar z1jn rol 
is bepaald niet uitgespeeld. In 1985 voert 
Israel verscheidene acties uit tegen Palestijn
se doelen in Libanon, nadat weer opnieuw 
slachtoffers zijn gevallen onder de burgerbe
volking in Noord-lsrael. Het ziet er naar uit 

' Israel is er niet in geslaagd 
het Palestijnse verzet in 
Libanon uit te schakelen. ' 

dat een toestand is ontstaan die niet zo veel 
verschilt van de situatie lsraei/Palestijnen 
van het eind van de jaren zestig. 

Syrie 
De Syriers hebben nimmer Libanon als onaf
hankelijke staat echt erkend. Zij vaardigen 
nooit een ambassadeur naar Libanon af. In 
1976 vallen zij Libanon binnen. Op dat mo
ment intervenieren zij in de burgeroorlog ten 
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gunste van de falangisten. De Ieider van het 
linkse moslimse progressieve verzet, zoals 
dat wei genoemd wordt- Kamal Joumblatt, 
de vader van de huidige druzische Ieider 
Walid Jumblatt - wordt in maart 1977 ver
moord, naar ieder aanneemt niet buiten me
deweten van Syrie om. 
Syrie's optreden wordt gekenmerkt door het 
aloude verdeel- en heers-principe. Komen zij 
in 1986 tussenbeide ten gunste van de 
christenen, in 1978 keren zij zich, evenals dat 
bijvoorbeeld in 1981 gebeurt, vooral tegen 
de falangisten. Dan spreekt men trouwens 
vooral van de Libanese strijdkrachten (niet te 
verwarren met het Libanese Ieger), een her
groepering van de falangisten en andere 
christelijke strijdgroepen onder Ieiding van 
Bashir Jemayyil. Deze laatste probeerde na 
min of meer de hegemonie in het christelijke 
deel van Libanon verkregen te hebben - zij 
het nimmer onaangevochten - zijn gezag 
ook uit te breiden naar bijvoorbeeld Zahle, 
een door christenen bewoonde stad in de 
Beqa-vlakte. De Syriers beletten dit. De stad 
Zahle wordt een tijdlang door de Syriers 
belegerd en gebombardeerd (in 1981 ). 
De Syriers blijven een groot deel van het 
oosten van het land bezet houden. In de 
zomer van 1986 begint Syrie opnieuw enig 
gezag in West-Beirut te vestigen. Met Israel 
schijnt een soort stilzwijgende overeenstem
ming te bestaan: een denkbeeldige rode lijn 
in Libanon wordt door beide staten geres
pecteerd. 

De sji'ieten 
Het duidelijker naar voren treden van de 
sji'ieten in Libanon is niet pas begonnen met 
de lslamitische revolutie in Iran in 1979, al 
heeft die gebeurtenis hen ook een belang
rijke stimulans gegeven. 
De sji'ieten worden wei de 'stiefkinderen van 
de Arabische wereld' genoemd. Zij waren 
dat ongetwijfeld ook in Libanon. Met hun 
numerieke overwicht werd geen rekening 
gehouden bij de opstelling van de onge
schreven constitutie van 1943, ook niet door 
de soennieten. Zij zijn sociaal en politiek 
achtergesteld niet aileen maar ten opzichte 
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van de maronieten, maar ook van hun mede
moslims, de soennieten. 
De markante spreekbuis van hun verzet te
gen deze achterstelling en de verwaarlozing 
van hun problemen is sinds de zestiger jaren 
Imam Musa Sadr. Hij richt in 1975 de Amal
beweging op. Hij is de Ieider van de bewe
ging van de ontheemden. Amal (het woord 
betekent: hoop) speelt in het begin van de 
burgeroorlog nog niet zo'n rol. Maar daar 
komt een dramatische wijziging in. Daaraan 
wordt bijgedragen door het geheimzinnige 
verdwijnen van Imam Musa Sadr op een reis 
naar Tripoli in Libie (al heeft Oadhafi verant
woordelijkheid voor zijn vermoedelijke dood 
ontkend) in augustus 1978 en de invasie van 
Israel in Libanon in 1978 en 1982. 
De botsingen tussen Palestijnen en sji'ieten 
nemen toe. Vlak voor de lsraelische invasie 
in 1982 is daar sprake van en zowel rond 
mei/juni 1985 als in dezelfde maanden in 
1986 wordt gesproken van zogenaamde 
'kamp-oorlogen', een strijd tussen sji'ieten 
en Palestijnen. Dit laatste heeft te maken 
met het feit dat de machtsverhoudingen in 
Libanon sterk zijn gewijzigd. Doordat aan de 
Palestijnen zo'n slag is toegebracht zijn ook 
de soennieten in Libanon, die hun lot zo met 
dat van de Palestijnen verbonden en ten 
opzichte van de Palestijnen zelf aan macht 
ingeboet hadden, danig verzwakt. Door de 
numerieke verschuivingen van de laatste ja
ren is (West)-Beirut, dat voornamelijk een 
soenitisch moslimse stad was, sterker sji'i
tisch geworden. De sji'itische militia heeft 
met behulp van de druzen hun gezag in 
West-Beirut gevestigd en wil dit niet uit han
den geven ten gur3te van de Palestijnen. 

Huidige stand van zaken 
Op goede gronden kan verdedigd worden 
dat de oorzaak van de voortdurende strijd 
niet in de eerste plaats gezocht moet wor
den in de vijandschap tussen islam en chris
tendom. Wie tracht te volgen wat er de 
laatste jaren gebeurt weet dat daarvoor te 
vaak moslims met moslims en christenen 
met christenen slaags zijn. De Libanese 
strijdkrachten (vooral de falangisten) botsen 
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met de aanhangers van de oud-president 
Solayman Franji (1970-1976). Bashir Jemay
yil wordt verantwoordelijk gehouden voor de 
moord op diens zoon Tony Franji in 1978. 
Beide maronitische families zijn vanwege dit 
feit nog steeds in een bloedwraak verwik
keld. 

De Libanese strijdkrachten zijn momenteel 
verdeeld in een pro-lsraelische en een pro
Syrische vleugel die ook regelmatig - bij
voorbeeld augustus 1986 - onderling strij
den. De president zelf, die ook uit de partij 
van de falangisten afkomstig is, tracht een 
soort middenpositie in te nemen. Oat blijkt 
ook hieruit, dat hij enerzijds in 1983 onder 
Syrische druk het verdrag met Israel opzeg
de, en anderzijds in januari 1986 het ak
koord, dat tussen drie strijdende militia's in 
Damascus was gesloten (de Libanese strijd
krachten, Amal en de progressieve socialisti
sche partij), verwierp. In september 1986 
kwam na lange tijd weer voor het eerst het 
Libanese kabinet bijeen dat over de weg 
naar een verzoening spreekt. 

In feite houden Syrie en ook Israel grote 
delen van Libanon onder controle. Syrie stel
de niet lang geleden orde op zaken in Tripoli 
(de noordelijkste stad in Libanon) en pro
beert vervolgens in de zomer van 1986 het
zelfde te doen in West-Beirut. 
De sji'itische gemeenschap vormt geen een
heid. Naast de Amal-beweging onder Ieiding 
van Nabih Berri, die ook als minister voor het 
zuiden deel uitmaakt van de regering van 
nationale eenheid, heeft men binnen de sji'i
tische gemeenschap te maken met de on
der lraanse invloed staande hizbollah, 'partij 
van God'. De groep djihad ('heilige oorlog') 
schijnt een onderdeel van deze beweging te 
zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de terroris
tische aanslagen op Amerikaanse en Franse 
troepen en voor de kidnappingen en soms 
ook executies van Amerikanen en Franse 
burgers. In Baalbek- Oost-Libanon- werd 
een soort staatje a Ia Khomeini uitgeroepen. 
Deze groeperingen zijn actief in delen van de 
Libanese hoofdstad. 
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De positie van de christenen 
Is het dus waar dat er sprake is van niet 
aileen interconfessionele strijd - druzen en 
christenen; christenen en andere moslims -
maar ook van veel intra-confessionele bot
singen, christenen onderling, moslims onder
ling, sji'ieten onderling, het netto resultaat 
van dit alles is toch dat de positie van chris
tenen in Libanon steeds nijpender is gewor
den, ook al schijnt wei vast te staan dater in 
deze oorlog meer slachtoffers zijn gevallen 
onder de moslims dan onder de christenen. 
De facto voltrekt zich in Libanon een schei
ding in een christelijk en een moslims deel. 
De christelijke 'enclave' van Oost-Beirut en 
een deel van Libanon tot even ten zuiden 
van Tripoli in het noorden wordt zo ongeveer 
door de Libanese strijdkrachten gecontro
leerd. 
In de rest van Libanon, waar ook een groot 
aantal van de christenen samen met de 
andere moslimse bevolkingsgroepen eeu
wenlang samenwoonde, vindt een toene
mende 'ontkerstening' plaats. In het oosten 
zijn de christenen die er nog zijn, vooral 
geconcentreerd in Zahle. In het Shufgeberg
te even ten zuiden van Beirut zijn vele chris
tenen weggetrokken en wie er nog over zijn 
zijn vooral in Dayr ai-Oamar te vinden. In het 
zuiden geldt hetzelfde en zijn de resterende 
christenen vooral in Yezzine en Marayoun te 
vinden. 
Het proces dat aan de gang is kan ook goed 
aan de Libanese hoofdstad ge1llustreerd 
worden. In het zogenoemde moslimse 
West-Beirut woonden in 1975 - bij het uit
breken van de burgeroorlog- nog 200.000 
christenen. Op dit moment wordt van een 
aantal van 30.000 gesproken en sommigen 
achten het aantal nu niet hoger meer dan 
20.000. Velen zijn uitgeweken naar Oost
Beirut, maar een grater aantal is definitief (?) 
geemigreerd. 

Uitzicht op een oplossing 
De Verenigde Staten hebben na de aansla
gen op de mRriniers en de regelmatige kid
nappingen van Amerikaanse burgers een 
minder openlijke en directe betrokkenheid bij 
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~1et gebeuren 1n Libanon. De regering van de 
U.S.A. schijnt meer ge'1'nteresseerd te zijn in 
het bestrijden van terrorisme in het alge
meen- denk ook aan de aanval op Tripoli, 
Libie - dan in het aanpakken van de oorza
ken die ook tot dit terrorisme geleid hebben 
en leiden. 
Een van de belangrijkste punten is in dit 
verband het slepende Palestijnse vraagstuk. 
lndien het probleem van de Palestijnen niet 
werkelijk wordt opgelost - en er is niets dat 
er op w1jst dat dit op korte termijn ge
schieden zal - zal het ook moeiiljk worden 
het Libanese probleem op te lossen. Oeze 
twee problemen zijn nauw met elkaar ver
bonden geraakt. Het niet oplossen van het 
ene staat de oplossing van het andere in de 
weg. In die situatie is in principe niet zoveel 
wijziging gekomen sinds de zware slag die 
de Israeli's in 1982 de Palestijnen 1n Libanon 
toebrachten. 
Europa en ook Nederland zouden een ac
tievere en meer zelfstandige rol kunnen spe
len dan momenteel geschiedt. Nederland 
gaf een tijdlang via de Unifil een bijdrage aan 
de handhaving van de vrede althans in een 
stukje van Libanon. Een paar jaar geleden 
kwam de EG met een verklaring in Venetie, 
waarin een zelfstandige b1jdrage aan de op
lossing van het Midden-Oostenconflict werd 
voorgesteld. De laatste jaren is echter van 
die zelfstandige bijdrage naast of los van de 
Verenigde Staten geen sprake. Het zou van 
em1nent belang zijn als Europa op dit punt 
weer actiever werd. Ook de Sovjet-Unie zou 
bij overleg betrokken moeten worden. In 
197 4 was daar een tijdlang sprake van. 
Maar de Verenigde Staten hebben gekozen 
voor een eigen weg d1e uiteindelijk geleid 
heeft tot een separate vrede tussen Egypte 
en Israel. Hoe belangrijk dat laatste ook is, er 
z1t ook een contradictie 1n het adjectief sepa
raat. 

' In het COA-verk1ez1ngsprogramma Uitzicht; 
Samen werken voor morgen staan een aan-

• tal gedachten die in verband met dit onder
werp van groot belang zouden kunnen zijn. 
Het wijst erop dat Nederland naar vermogen 
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zowel nationaal als mondiaal het internatlo
nale terronsme bestnjdt. Gegeven het uit
gangspunt dat het CDA streeft naar een 
wereldrechtsorde die gerechtigheid als ken
merk heeft, zal beseft moeten worden dat 
men zich niet beter tegen dit terrorisme kan 
inzetten dan door niet slechts de sympto
men te bestrijden, maar vooral de oorzaken 
die tot dit terrorisme leiden. Het oplossen 
van het Palestijnse vraagstuk is daar een 
van. Oat houdt in, zoals hetzelfde program
ma elders schrijft, dat de staatkundige rech
ten van de Palestijnen verzekerd worden. 
Het zou in dit verband van belang zijn dat, 
voorzover dat in het vermogen van Neder
land ligt, zowel bij de staat Israel als de PLO 
erop aangedrongen wordt, dat zij elkaars 
wederzijdse niet-erkenning niet als excuus 
gebruiken om niet met elkaar te spreken. 
Nederland zou veeleer mee kunnen helpen 
een proces op gang te brengen waarbij bei
de met elkaar spreken met de bedoeling tot 
d'1e wederzijdse erkenning te geraken. 
Of Libanon ooit zelfstandig zal kunnen wor
den hangt af van internationale afspraken en 
de mate waarin 'vreemde' acteurs, die 
steeds zo'n grate rol in Libanon hebben 
gespeeld, bereid zijn een oplossing toe te 
Iaten. Maar of dan een werkelijk nieuw her
steld Libanon zal kunnen ontstaan? Oat zal 
behalve van externe factoren, afhangen van 
met name - zij het niet aileen - twee grote 
groepen in Libanon: de maronieten en de 
sji'ieten. In de periode van de 'berg Libanon' 
waren het de maronieten en de druzen die 
tot een entente moesten komen. In het Fran
se mandaatgebied Groot-Libanon en de 
eerste dertig jaar van het onafhankelijke Li
banon waren het met name de maronieten 
en de soennieten. In de toekomst zal het er 
mijns inziens voornamelijk van afhangen of 
er genoeg bereidheid zal zijn bij de maro
nieten en de sji'ieten om tot een nieuw ak
koord te komen. Deze laatsten willen zich 
niet meer als stiefkinderen Iaten behandelen 
in Libanon. Het zou wei eens kunnen blijken 
dat er meer garanties voor hen binnen een 
nieuw Libanon te vinden zouden zijn dan in 
enig ander pol1tiek samenwerkingsverband. 
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Bu1tet1land 

Literatuur 
Voor verdere uitwerk1ng en achtergrondin
formatie verwijs ik gaarne naar mijn Arabier 
en christen; christelijke kerken in Midden
Oosten, Baarn 1983 en Twee watermeloe
nen in een hand; de acteurs in het Libanese 
drama, Amstelveen (Luyten) 1986. 
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Kerk en Politiek 

Herderlijke schrijvens 
over sociaal
economische 
vraagstukken 
door drs. Joba A.M.J. Jansen 

Het CDA moet de pauselijke en episcopale bijdragen aan het 
publieke debat positief waarderen. Dit concludeert mevrouw 
Jansen in een bespreking van drie brieven over sociaal
economische vraagstukken: het Tweede Concept van de 
pastorale brief van de Amerikaanse bisschoppen over de 
katholieke sociale leer en de economie, de Encycliek 
Laborem Exercens en het Herderlljk Schrljven over mens, 
arbeid en samenleving van de Nederlandse bisschoppen. 

Drs. Joba A. M. J. Jansen (1958) stu
deerde toegepaste huishoudweten
schappen te Deventer en internationa
le econornie in Tilburg. Zij is thans 
werkzaam als sectorpersoneelsfuncti
onaris bij de Unilever Vleesgroep te 
Oss. 

lnleiding 
Het CDA heeft de intentie steeds te zoeken 
naar de betekenis van het Evangelie voor het 
pol1t1eke handelen en hecht wezenlijke bete
kenis aan de uitspraken van christelijke ker
ken, zo stellen de artikelen 1 en 2 van het 
Program van Uitgangspunten. 
Vanuit die optiek zijn CDA'ers gelnteres
seerd in de publikaties van katholieke kerke
lijke zijde over sociaal-economische vraag
stukken. Er zijn de laatste jaren belangwek
kende brieven verschenen: 
- Het tweede concept van de Pastorale 

brief over de katholieke soc1ale leer (Ca
tholtc social teaching) en de economie 
van de Veren1gde Staten, geschreven 
door de Amerikaanse bisschoppen (okto
ber '85). BIJ lezing van dit schrijven dient 
bedacht te worden dat de Amerikaanse 
sitat1e sterk verschilt van de Nederlandse. 
In Amerika is er op politiek niveau geen 
gesprekspartner voor de bisschoppen 
zoals bijvoorbeeld een christelijke parliJ 
die dezelfde waarden vertegenwoordigt 
als zij voorstaan. 11 Vandaar dat er door de 
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kerk nogal diep op politieke zaken wordt 
ingegaan. 

- De pauselijke encycliek Laborem Exer
cens, over de menselijke arbeid, geschre
ven door Johannes Paulus II en versche
nen in 1981. Dit ter ere van het 90-jarig 
bestaan van Rerum Novarum. 

- Het herderlijk schrijven over Mens, arbeid 
en samenleving van de Nederlandse 
bisschppen uit 1985. 

In deze beschouwing zal worden getracht in 
deze stukken aanknopingspunten voor 
CDA-beleid te signaleren. 
Vanwege het fe1t dat de Amerikaanse brief 
het meest recent is en het sterkst is ge
kleurd, zal de inhoud van deze brief de rode 
draad vormen in dit betoog. 

1) Dit merkte pater Hen not op b11 zijn bezoek aan CEBE
MO Pater P Hen not S J. IS directeur van het 'Center of 
Concern' in Washington. Dit centrum houdt zich bezig 
met stu die en actie aangaande de raakvlakken van kerk, 
pol1t1ek en samenlev1ng en IS in het kader daarvan 
intens1ef betrokken geweest biJ de voorbereiding van de 
brief. Als gast van CEBEMO te Oegstgeest, hield pater 
Hen not o a 1n maart 1986 een voordracht over de brief. 
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Kerk en Politiek 

Leesbaarheid 
Aan een buitenstaander die kennis neemt 
van de publikaties zou zonder meer opvallen 
dat de encycliek veel minder leesbaar is dan 
de overige publikaties. Hij zou in zijn verba
zing nog versterkt worden als hij leest dat de 
encycliek o.a. gericht is aan 'de zonen en 
dochters in de kerk en aile mensen van 
goede wil'. Begrippen als 'objectieve en 
subjectieve dimensie van de arbeid', alsme
de 'indirecte en directe werkgever' spreken 
niet gelijk tot de verbeelding. Abstracties zijn 
bedoeld om de werkelijkheid beter te bevat
ten. Maar daarin schiet de encycliek zijn doel 
voorbij. 
C:en katholiek die de enclycliek leest ver
baast zich misschien over de hoeveelheid 
bijbelteksten. In eerste instantie wordt hij 
erdoor in verwarnng gebracht: lazen protes
tanten niet de b1jbel? In tweede instantie is 
hij echter verheugd. Dit moet de invloed zijn 
van de Nederlander Willebrands die de Ro
meinse curie tot oecumene aanspoort .. 
De publikaties van de Nederlandse en Ame
rikaanse bisschoppen zijn primate lezen, en 
zijn dan ook pastorale bneven in de ware zin 
des woords: leesbaar en toch spiritueel. 

Pretentie of intentie 
In het eerste hoofdstuk 'De kerk en de toe
komst van de economie van de Verenigde 
Staten' geven de bisschoppen aan wat de 
reden is van hun pennevrucht. Op de eerste 
plaats willen ze de leden van hun eigen kerk 
har.dvatten geven ten behoeve van hun me
ningsvorming over economische zaken. 
Daarnaast willen de 'J1sschoppen hun bijdra
ge leveren aan het publieke debat over de 
richting waarin de Amenkaanse economie 
zich zou moeten ontwikkelen. 
De b1sschoppen wijzen erop dat hun be
moeienis met sociaal-economische vraag
stukken enerzijds voortvloeit u1t het feit dat 
ze er direct door hun werk mee geconfron
teerd worden. Anderzijds sluit hun schrijven 
aan op een lange traditie in de katholieke 
kerk. De menselijke waardigheid is telken
male hun eerste toetsingscriterium. 
Niemand mag zich christen noemen en pas-
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sief blijven bij het zien van hanger, dakloos
heid, onzekerheid en onrechtvaardigheid. 
In hetzelfde besef dat de katholieke kerk 
weliswaar een wereldkerk is maar geen 
staatskerk, schrijven de Nederlandse bis
schoppen en de Paus hun bijdragen: be
zorgd om de mens en voortbouwend op de 
traditie. 

Christelijke visie 
Het tweede hoofstuk van de brief van de 
Amerikaanse bisschoppen heet 'De christe
lijke visie op de economie' (On economic 
life). In de eerste paragraaf 'Bijbelse oers
pectieven' wordt ingegaan op het mens
beeld - de mens is geschapen naar Gods 
beeld - en op de plicht om Gods schepping 
te respecteren. De schepping mag niet be
heerst worden door enkelen, want: wat aan 
God behoort, behoort aan allen. Rentmees
terschap noemen christen-democraten dat. 
Bijbelse citaten funderen deze paragraaf. 
Mensen zijn geroepen om Gods/Jezus' dis
cipel te zijn. Een belangrijke taak voor Gods 
volgelingen is de zorg voor de armen; de 
voorkeurskeuze voor de armen (the prefe
rential option for the poor) staat dan ook 
centraal in het geschrift. 

De overige paragrafen: 'De christelijke roe
ping (vocation) in de wereld van vandaag', 
'Ethische normen voor de economie', 'Wer
kend voor grotere rechtvaardigheid: perso
nen en instituties' en 'Christelijke hoop en 
stap-voor-stap inspanningen' (efforts) schet
sen het kader van waaruit de hedendaagse 
problemen dienen te worden aangepakt. De 
begrippen liefde, solidariteit, rechtvaardig
heid en participatie staan daarin centraal. In 
het bijzonder wordt aandacht geschonken 
aan de rechten waarop ieder mens aan
spraak mag maken, gewoon omdat hij mens 
is. Een ieder heeft recht op een waardig 
Ieven en een garar.tie voor een minimale 
deelname aan het gemeenschapsleven: 
'basisrechtvaardigheid vereist de vaststelling 
van minimumniveaus van deelname aan het 
wei en wee van de mensengemeenschap 
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voor iedereen', 21 Ook hier staan zij die arm 
ziJn dus weer centraal. 
Een belangrijke stelling die in deze paragra
fen aan de orde komt is de plicht en het 
recht op werk. 'Arbeid heeft grote waardig
heid, zo groot dat allen die in staat zijn te 
werken verplicht zijn dat te doen', en: 'omdat 
arbeid zo belangrijk is hebben mensen recht 
op werk'. 31 Daarbij wordt gesteld dat werk
nemers recht hebben op een rechtvaardig 
loon en andere voordelen die nodig zijn voor 
een menswaardig bestaan. Vakbonden zijn 
daarbij noodzakelijk. Zo ageren de bis
schoppen tegen het feit dat intimidatie en 
bedreigingen worden gebruikt om arbeiders 
ervan te weerhouden z1ch te organiseren. 41 

Anderzijds wijzen z1j ook op de dynamische 
figuur van de zakenman (-vrouw) en op het 
recht van prive-eigendom en produktief be
zit. Dit recht vergroot creat1viteit en initiatief. 
Verantwoordelijkheidsgevoel en normbesef 
dienen uiteraard daarbij aanwezig te zijn. 

Onbetaalde arbeid 
In tegenstelling tot het Amerikaanse schnj
ven gaan de encycliek en de Nederlandse 
bnef wei in op arbeid, anders dan betaalde 
arbeid. Met name de arbe1d die in het gezin 
wordt verricht, komt aan de orde. Beide 
publ1katies wijzen uitdrukkelijk op de grote 
waarde en onmisb3.arheid van deze verzor
gende arbeid. De t>etogen ademen dezelfde 
geest uit als het onbetaalde arbe1d betreft. 
Maar ook met betrekking tot betaalde arbeid 
komt in de stukken de christelijke inspiratie 
tot uitdrukking. De encycliek spreekt z1ch 
uitdrukkeliJk uit voor het beg1nsel van de 
prioriteit van de 'arbeid' tegenover het 'kapi
taal' 51 Voorts wijst zij erop dater een plicht is 
tot uitkeringen aan werklozen. Deze vloeit 
voort uit het feit dat een ieder recht heeft op 
levensonderhoud 61

, puur omdat hij mens 1s. 
Als de mens de plicht heeft om arbeid te 
verrichten, is deze arbe1d ook een bron van 
rechten. 
De reden dat de Amerikaanse brief onbe
taalde arbeid niet in die mate aan de orde 
stelt IS ongetwijfeld verklaarbaar vanuit C:e 
Amerikaanse situatie. De bisschoppen rna-
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ken weliswaar melding van het feit dat de 
facto veelal de moeders verantwoordelijk zijn 
voor het grootbrengen van kinderen, dat veel 
alleenstaande moeders geen kinderbijslag 
krijgen 71 en dat moeders van jonge kinderen 
niet economisch gedwongen zouden moe
ten zijn buitenshuis te werken 81 , maar een 
uitdrukkelijk pleidooi voor gezinslonen, zoals 
in de encycliek 91 , houden zij in dit kader niet. 
Wei wordt weer de wens uitgesproken dat 
voor ouders die buitenshuis werken er goe
de kinderopvang zou moeten komen. 101 Veel 
families in de Verenigde Staten hebben na
melijk twee inkomens nodig om op een nette 
wijze te kunnen Ieven. Voorts is de armoede 
vaak zo schrijnend dat betaalde arbeid voor 
iedereen prioriteit nummer een is. Het is zelfs 
zo dat sommigen die een volledige werk
week hebben, nog niet genoeg verdienen 
om boven de armoedegrens uit te komen. In 
het gedeelte over vrouwen zal deze kwestie 
ook nog aan de orde komen. 

Overheid 
Als laatste punt van hoofdstuk II van de 
Amerikaanse brief wordt de taak van de 
overheid behandeld. In het voorafgaande 
waren reeds de christen-democratische 
kernbegrippen gerechtigheid, solidariteit en 
rentmeesterschap herkenbaar. Het vierde 
beginsel, gespreide verantwoordelijkhe1d, 
kornt in dit laatste punt ter sprake en wei 
door uitleg van het sub3idiariteitsprincipe. 

2) Kathol1eke bisschoppen van de V S Pastoral letter on 
catholic social teaching and the U S. economy. second 
draft. (Washington. DC., 7 oct. 1985) 24. 'Basic JUStice 
demands the establishment of minimum levels of parti
Cipation 1n the life of the human community for all 
persons.· 

3) Ibidem. 30. 'Because work is this Important. people 
have a nght to employment.· 

41 Ibidem. 31. 'Therefore we firmly oppose organized ef
forts. such as those regrettably now seen 1n th1s country. 
to use 1ntim1dation and threats to break existing un1ons 
and prevent workers from organizing.· 

5) Johannes Paulus II, Encycliek Laborem Exercens.· over 
de mensei!Jke arbeid (Amersfoort, 19811 21 

6) Encycliek, 32-33. 
7) Amerikaanse brief. 50 
8) Ibidem, 56 
9) Encycliek, 35 

101 Amerikaanse bnef. 56 
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Kerk en Pol1t1ek 

De overheid heeft een morele taak, (het CDA 
zegt: de overhe1d is dienaresse Gods); zij 
moet de rechten die een ieder heeft be
schermen en een basisrechtvaardigheid ver
zekeren aan aile !eden van de gemeen
schap. 
Het subsidiariteitspnncipe bepaalt de mate 
van overhe1dsintervent1e. Dit principe stelt 
dat de overhe1d slechts init1atieven moet ont
plooien die nod1g z1jn om die basisrechtvaar
digheid te verzekeren voorzover individuen 

' Het subsidiariteitsprincipe 
bepaalt voor de 
Amerikaanse 
bisschoppen de mate van 
overheidsinterventie. ' 

of het maatschappel1jk middenveld (particu
lier initiatien daartoe niet in staat zijn. 'De 
overheid dient hulp te bieden aan de !eden 
van het sociale lichaam en mag deze nim
mer vernietigen of absorberen.' 111 

Een van de redacteuren van de brief, pater 
Henriot, adstrueerde biJ ziJn bezoek aan Ne
derland deze stelling door op te merken dat 
het gepraat over een kle1ne of grote overheid 
een valse discussie is. De overheid heeft een 
bepaalde taak en daaru1t vloeit een passend 
overheidsapparaat voort. Ook in de encly
ciJek 121 en in de brief van het Nederlandse 
episcopaat ' 3

' wordt aandacht geschonken 
aan de taak van de overhe1d met betrekking 
tot arbeid. Deze twee wijzen op de grote 
verantwoordelijkhe1d van de overheid, wan
neer het om werkgelegenheid gaat. 'De 
staat moet een rechtvaardig arbe1dsbeleid 
voeren', zo stelt de encycllek. En de Neder
landse bisschoppen schrijven: 'De overheid 
heeft een grote en onvervangbare taak in de 
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bestrijding van de afschuwelijke werkloos
heid'. Beide onderstrepen \evens het grate 
belang van de sociale partners. 

Realisme 
In hoofdstuk Ill, 'Geselecteerde kwesties van 
economische pol1tiek', is economische 
rechtvaardigheid · het leidende principe. Uit
gangspunt 1s dat de Amerikaanse econom1e 
een gemengde economie is. De thema's die 
gekozen ziJn ter nadere bespreking hebben 
gemeen dat ze relevant zijn, zowel voor de 
economische 'tekenen van de tijd' als voor 
de ethische normen van de kathol1eke tra
ditie. 
De bisschoppen zijn goed op de hoogte van 
de economische situatie. Oat niet iedereen 
daarover zo dacht bleek u1t de sceps1s waar
mee sommigen de episcopale pennevrucht 
onthaalden. Zo vertelde pater Henriot dater 
in een krant de volgende cartoon verscheen 
Twee geeste!ijken, de een met de pastorale 
brief in zijn handen en de ander met een op 
zijn kop gehouden economisch handboek, 
staan voor een schoolbord vol figuren. Daar
voor, op zijn knieen, een ondernemer, met 
tekst: '0 God, vergeef hen, ze weten niet 
waarover ze praten'. 
Jammer voor ondernemend Amerika. maar 
de bisschoppen hebben zich goed Iaten Jn
formeren. Zo leggen ze een schat aan feiten
kennis op tafel in de hoofdstukken over ar
moede en werkgelegenhe1d 
- Acht miljoen mensen zijn werkloos, d.i. 

zeven procent van de beroepsbevolk1ng. 
In dit percentage zitten niet de mensen 
die partt1me weken maar fulltime Willen, 
evenmin als zij die het zoeken hebben 
opgegeven (discouraged workers). lndien 
deze erblj worden opgeteld, verdubbelt 
het percentage zich. 

111 Amenkaanse bnef. 35. 'Th1s pnnc1ple states that qovem
rnent should undertake only those 1n1t1at1ves necessary 
for protect1ng bas1c JUSt>ce wh1ch exceed the capac1ty of 

1ndiv1duals or pnvate 
12) Encycliek. 31 
13) Kathol1eke b1sschoppen van Nederland Mens. arbe1d 

en samen!ev1ng. (Utrecht. 19851 16 '17 
141 Amerikaanse bnef. 40 e.v 

537 



- Toename van de cnminalite1t ten gevolge 
van de werkloosheid. 

- Zwarten, hispanics, jonge volwassenen en 
vrouwelijke gezinshoofden worden one
venredig zwaar door de werkloosheid ge
troffen. 

- Werkloosheid leidt tot ruzies in de gezin
nen, groter alcoholverbruik, kindermishan
deling, scheidingen, hogere kindersterfte 
en psychologische schade. 

- Werkloosheid leidt enerzijds tot minder 
belastingopbrengsten, maar anderzijds 
tot hogere overheidsuitgaven. 

- In Amerika hebben veel gezinnen twee 
inkomens nodig om op een nette wijze te 
kunnen Ieven. 

- Veel mensen met een volledige werkweek 
verdienen nog te weinig om boven de 
armoedelijn uit te komen. 

- De meesten die voor langere termijn arm 
z1jn (longterm poor) zijn met pensioen, 
gehandicapt of ouders van kinderen die 
nog niet naar school gaan. Voorts is 
langetermijn-armoede geconcentreerd bij 
raciale minderheden en gezinnen waar
van vrouwen het hoofd zijn. 

- Een op de vier k1nderen jonger dan zes 
jaar is arm; voor zwarte kinderen is de 
verhouding een op twee. 

- De meeste arme gezinnen met kinderen 
ontvangen geen overheidshulp, hebben 
geen ziektekostenverzekering en kunnen 
rekeningen van geneeskundigen niet be
talen. Minder dan de helft van de arme 
k1nderen is ingeent tegen ziektes als difte
rie en polio. 

- er is zoiets aan het ontstaan als 'het ver
vrouwelijken van armoede' (the feminizing 
of poverty). Het aantal vrouwen 1n armoe
dlge omstandigheden is de laatste twintig 
jaar enorm gestegen. Loondiscriminatie is 
een belangrijke factor hiervan. Vrouwen 
verdienen slechts 61% van hetgeen man
nen verdienen. 

- Een op de negen Amerikanen is arm. 
Voor zwarten is de verhouding een op 
drie en voor hispanics een op vier. 

- Van de totale netto rijkdom is 28% in 
handen van 2% van de rijkste families. 
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Van het totale in~omen wordt 42,9% ver
diend door de rijkste 20% van de families. 

De bisschoppen doen vervolgens enkele 
aanbevelingen om de werkloosheid en de 
armoE:de op te heffen, zoals: 
- Volled1ge werkgelegenheid moet weer 

een werkelijke politieke doelstelling wor
den. Het laatste decennium is men grate 
werkloosheid steeds meer gaan accepte
ren. In dit verband dient melding gemaakt 
te worden van het begrip natural rate of 
unemployment. 751 Oit is de optelsom van 
frictiewerkloosheid en structurele werk
loosheid. Structurele werkloosheid omvat 
die personen die inadequate of verouder
de vaardigheden hebben of gewoon in de 
verkeerde plaats wonen. Macro-econo
misch gezien is dit een mooie constructie, 
maar het bezwaar gaat uit naar het woord 
'natural' : natuurlijke werkloosheid. Een 
dergelijke term bevordert de attitude om 
die werkloosheid maar als een natuurlijk 
gegeven te accepteren en passief te blij
ven. Zo zou men het pr1ma kunnen vinden 
dat in Nederland mensen die ouder zijn 
dan 5712 jaar geen sollicitatieplicht meer 
hebben, maar is het bezwaarlijk dat ze 
ook niet meer worden meegeteld als zijn
de werkloos. 

- Bedrijfsleven, vakbonden en overheid 
moeten leerprogramma's en baantraining 
uitbreiden (apprenticeship programs and 
on-the-job training programs). 

- Steun moet worden gegeven aan plannen 
die direct banen scheppen voor de struc
tureel werklozer. 

- Barrieres voor vrouwen en minderheden 
om goede banen te krijgen moeten wor
den weggenomen. 

- Het belastingsysteem moet veranderen 
ten behoeve van de armen. 

- Er moet meer aandacht komen voor op
leidingen voor hen die arm zijn. 

- De grate verschillen tussen de uitkerings-

15) Met dank aan George T. Dempsey van de Ambassade 
van de Veren1gde Staten voor ziJn 1nformatie en artikel 
u1t de Wall Street Journal d.d. 25 febr '85 
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niveaus in de verschillende staten zouden 
moeten verdwijnen. 

- Financiele steun moet zowel beschikbaar 
zijn voor twee-ouder- als een-ouder-ge
zinnen. De meeste staten beperken finan
ciele steun 1n het kader van AFDC (Aid to 
Families with Dependent Children) tot 
eenouder-gezinnen, veelal gezinnen 
waarvan een vrouw het hoofd is. Het zou 
niet meer nodig moeten zijn dat vaders 
die werkloos zijn of slecht betaald werk 
verrichten, hun gezin verlaten om zo hulp 
voor hun kinderen te ontvangen. In een 
land waarin flag, faith and family van groat 
belang worden geacht is dat een vreemde 
inconsequentie. 

De bisschoppen zijn zeer realistisch. Zij hou
den geen hoogdravende verhalen doch con
stateren nuchter dat veel mensen in armoe
dige omstandigheden Ieven en dat betaalde 
arbeid de remedie daartegen is. Dezelfde 
erkenning van de noodzaak van werk en 
rechtvaardig loon wordt aangetroffen in de 
pauselijke encycliek en de brief van het Ne
derlandse episcopaat. De Nederlandse brief 
wordt door Reynaerts in SMA 161 becom
mentarieerd. Deze maakt terecht wei een 
kritische opmerking bij het episcopale be
toog over onbetaalde arbeid. Opwaardering 
voor onbetaalde arbeid, waarvoor de bis
schoppen ple1ten, is prima maar kan geen 
substantiele bijdrage leveren aan de vermin
dering van de werkloosheid, zo stelt Rey
naerts. 

Vrouwen 
Wat opvalt is de realistische houding van de 
Nederlandse en Amerikaanse bisschoppen 
tegenover vrouwen. De bisschoppen Iaten 
z1en dat ze met beide benen in de wereld 
staan. Behalve de opmerkingen dat in veel 
gevallen man en vrouw moeten werken om 
het gezin fatsoenlijk te Iaten Ieven, dat het 
aantal vrouwen 1n armoedige omstandighe
den (met kinderen) dramatisch is toegeno
men en dat vrouwen veel minder verdienen 
dan mannen 171 , gaat de Amerikaanse brief 
n1et soecifiek oo het onderwerp 'vrouwen' 
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in. De Amerikaanse bisschoppen vinden ge
lijkheid/gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen blijkbaar een te vanzelfsprekende 
zaak. 
De Nederlandse bisschoppen Iaten even
eens zien dat ze een realistische kijk hebben. 
De brief is verder ronduit vrouwvriendelijk. Er 
wordt apart aandacht besteed aan werkloze 
vrouwen, en er wordt gesteld dat man en 
vrouw samen voor taken staan als huishou
delijk werk, het realiseren van een goede 
materiele basis, opvoeding, etc. Het adagi
um voor vrouwen om zich slechts te be
moeien met de drie k's: keuken, kerk en 
kinderen, is daarmee verlaten. 18) 

De pauselijke encycliek sluit minder aan op 
de realiteit. Zo gaat ze voorbij aan het feit dat 
veel vrouwen in de praktijk moeten werken 
omdat het inkomen van hun echtgenoot niet 
toereikend is, of omdat ze er zelfs in hun 
eentje voor staan (scheidingen). Weliswaar 
pleit de encycliek voor gezinslonen en -voor
zieningen, maar, zoals vaker, is het Ieven 
anders dan de leer. Zo stelt de enclycliek 
dat: 'Het tot eer van een samenleving moet 
strekken aan de moeder- zonder belemme
ringen te stellen aan haar vrijheid, zonder 
psychologische of praktische discriminatie, 
zonder haar achter te stellen ten opzichte 
van andere vrouwen - de mogelijkheid te 
geven haar kinderen op te voeden en zich 
aan hun vorming te wijden overeeilkomstig 
de verschillende behoeften van hun leef
tijd'19) Eveneens stelt ze: 'De echte verhef
fing van de vrouw vereist dat het werk zoda
nig wordt gestructureerd, dat zij niet ver
plicht wordt haar verheffing te betalen met 
haar eigen specialitiet op te geven, tot na
deel van het gezin waarin zij als moeder een 
onvervangbare taak heeft'. 201 

16) W.H.J. Reynaert3, Mens, arbeid en samenleving; Sociaa/ 
Maandblad Arbeid, Alphen aid Rijn, mei 1985. 

17) Amenkaanse brief, 49 
18) Zo stelt Halkes zelfs da' vrouwen de kerken bevolken en 

mannen deze beheersen. Catharina J.M. Halkes. Femi
nlstische theologie- een kennismaking, Annalen van het 
Thi]mgenootschap 72-2 (Baarn, 1984) 123. 

19) Encycliek, 35-36. 
20) Ibidem. 36. 
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Wat dat betreft zal Van Kessel waarschijniiJk 
gelijk krijgen. 21

' Deze beweert dat het kerke
lijk chnstendom biJ ZIJn uitbre1dlng onder de 
volkeren meerdere huwelijkse gezinsmodel
len in zich opgenomen heeft. In de loop der 
eeuwen heeft het ook allerlei maatschappe
lijke verander1ngen in die modellen geaccep
teerd en vaak zelfs gelegitimeerd Van Kes
sel z1et de huidige conflictmomenten dan 
ook vooral als aanpassingsprobelemen. 

Landbouw en rentmeesterschap 
In paragraaf 3 van hoofdstuk Ill van de Ame
rikaanse brief wordt ingegaan op de land
bouw. In deze paragraaf herkent men het 
christen-democrat1sch kernbegnp 'stew
ardship', rentmeesterschap. De Arnenkaan
se b'1sschoppen w1jzen op het feit dat boeren 
een bijzondere verantwoordelijkhe1d hebben 
ten aanzien van bodern en water, en dus een 
plicht hebben voor hun behoud. 
Daarnaast attenderen zij op het disproporti
onele voordeel dat de huidige federale land-

' De Verenigde Staten scoort 
zeer laag waar het 
ontwikkelings-
samenwerking betrett. ' 

bouwprograrnrna's geven aan de grootste 
boeren. Er zou rneer gekeken rnoeten wor
den naar de lange-terrnijneffecten op de 
structuur van de landbouw. Het huidige be
lastingbeleld stirnuleert rnet narne de groei 
van het grote boerenbedrijf. Steun orn rneer 
boeren een bepaalde prijs voor hun produk
ten te garanderen, rnoet beperkt worden 
opdat boerenbedriJven van gennge of rnid
delmatige ornvang ervan profiteren. In het 
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kader daarvan dient een bredere toepass1ng 
van dwingende produktiebeperking overwo
gen te worden. 

Mondiale verantwoordelijkheid 
In paragraaf 4 van hoofdstuk Ill - De Vere
nigde Staten en de wereldeconome - gaat 
de aandacht u1t naar de ontwikkellngslan
den. De bisschoppen wijzen op de interde
pendentle van de arrne en de riJke Ianden. 
De katholieke leer geeft geen oploss1ngen 
rnet betrekking tot de intPrnat1onale econo
rnische orde. De katholieke leer wil wei dat 
morele overwegingen biJ de besluitvorrning 
worden betrokken. 22

' Zo noernen de bis
schoppen: 
- De noodzaak het 1nternationale systeern 

te hervorrnen. 
- De acceptatie van een voorkeurskeuze 

voor de armen als een leidend politiek 
beginsel. 23.' 

- De noodzaak de nationale pol1tiek 1n het 
Iicht hiervan te herz1en. 

Als kanalen worden ontwikkel1ngshulp, han
del, financiering en buitenlandse investerln
gen genoernd. Men wordt attent gernaakt 
op het feit dat de Verenigde Staten qua 
percentage zeer laag scoort als het ontwlk
kelingshulp betreft. Daarnaast is veel multila
terale hulp omgezet in bilaterale en 1s deze 
bovendien meer gernilitariseerd en gerela
teerd aan de Arnerikaanse nat1onale veilig
heid. 
Het wereldvoedselprobleern wordt apart ge
noemd; dit vraagt speciale urgent1e. Ten
slotte roepen de bisschoppen de Veren1gde 
Staten op een econornische politiek te voe
ren gericht op hulp orn het bestaan van 
rnensen, waar ook ter wereld, te verbeteren, 
hen e1genwaarde te geven en te verzekeren 

21) R. van Kessel. Gezm en huwei!Jk 1n chnsteluk perspectief. 
Annalen van het Th11mgenootschap. 73-1 IBaarn. 1985) 
128 

22) 'Catholic teach1ng on the international econom1c order 
recogmzes th1s complex1ty. but does not prov1de speci
fiC solut1ons. Rather. what we want to ensure 1s that 
rnoral cons1derat1ons are not lett out.' Amenkaanse bnef. 
67 

23) An overall poliCY 1mperat1ve lb1dem 
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dat de voordelen van economische groe1 
gelijk worden verdeeld. 

Hoofdstuk IV heet: 'Een n1euw Amerikaans 
experiment: participatie voor het algemeen 
belang'. In dlt hoofdstuk wordt nader inge
gaan op wat christen-democraten gespreide 
verantwoordelijkheid noemen. 
Zo pleiten de bisschoppen vanuit het pnnci
pe dat kap1taal en arbeid complementair zljn, 
voor grotere werknemerspart1cipatie 1n on
dernemingen. Het subsidiariteitsbeginsel 
komt ook hier weer ter sprake: mensen en 
groepen dlenen zoveel mogelljk zaken zelf 
ter hand te nemen. Pas als het de kracht van 
de groep te boven gaat, dlent er een hager 
niveau in het Ieven geroepen te worden. Er 
wordt gewezen op het be lang van het maat
schappelijk middenveld (mediating struccu
res). Plaatsel1jke kerken kunnen zelf een aan
zet vormen door met particuliere en publieke 
groepen samen te werken. Tenslotte wijzen 
zij op de ernst1ge verstonng (distorsie) van 
de toedeling (allocat1e) van bronnen door de 
grate uitgaven voor defensie. Ook h1er komt 
de internatlonale verantwoordeliJkheld aan 
de orde. In de encycliek IS eveneens uitdruk
kelijk sprake van de 1nternationale verant
woordel1jkheid van de rijke Ianden tegenover 
de arme en wordt er 1ngegaan op de kwestie 
van mede-eigendom van de middelen in de 
ondernem1ng door werknemers. 

Hand in eigen boezem 
Het laatste hoofstuk van de brief van het 
Amerikaans episcopaat 'Een opdracht voor 
de toekomst' ~·1 ' betreft de kerk zelf. Zij 
steekt de hand in eigen boezem. De kerk 
moet een voorbeeldfunct1e vervullen. Het 
episcopaat geeft dan ook v1jf gebieden aan 
waarin de kerk act1e d1ent te ondernemen: 
1) Lonen en salanssen: Deze dienen men

sen in staat te stellen 1n hun levensonder
houd te voorz1en. 

2) Rechten van werknemers Werknemers 
moeten zich kunnen organiseren en col
lectlef onderhandelen. 

3) lnvestenngen en e1gendom: lndlviduele 
chnstenen en de kerk moeten. als ze 
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aandeelhouders z1jn, in Amerikaanse on
dernemingen toezien op een verant
woord gebruik van investeringsfondsen. 
Ten aanzien van haar eigendommen 
moet de kerk financiele openhe1d van 
zaken geven. 

4) Werken van barmhartigheid: Deze dienen 
door ieder individu vervuld te worden. De 
kerk heeft een speciale roeping om hen 
die arm of ziek zijn of in de marge van de 
samenleving Ieven, te dienen. 

5) Werken aan economische rechtvaardig
heid: Een ieder moet zijn levensstijl be
zien. Onnodige verlangens moeten be
heerst worden opdat de noden van an
deren verlicht kunnen worden. 

De invulling van deze visie moet onderwezen 
worden op scholen, universiteiten en semi
nars voor vakbondsleiders, bank1ers etc .. 
Kathol1ek betekent 'universeel'. 'Ais leden 
van een kerk die zich 'katholiek' noemt, 
moeten we overtuigd zijn dat Gods liefde 
un1verseel IS en dat het Ieven van 1eder mens 
op deze aarde gewijd is aan God.' 251 

Conclusie 
Het CDA moet de pauselijke en episcopale 
b1jdragen aan het publieke debat pos1tief 
waarderen. De vier kernbegrippen van het 
CDA. gerechtigheid, solidariteit, rentmeester
schap en gespreide verantwoordelijkheid, 
zoals vermeld in het Program van Uitgangs
punten, zijn duideliJk herkenbaar. 
Het belang van de publikaties voor het CDA 
ligt met name in het feit dat christen-z1jn zich 
volgens de r.k. kerk niet beperkt tot de 
zondag en een v1sie op abortus en euthana
Sie, maar ook consequenties heeft voor het 
dagelijkse Ieven. Voor een partij als het CDA 
is deze constatenng van essentieel belang. 
Zij is immers gebouwd op de overtuiging dat 
de Boodschap aile dagen van de week dlent 
te worden uitgedragen en in aile aspecten 
van het Ieven. 

24) A new Amencan expenment: partnership tor the public 
good. lb1dem. 

251 A commitment to the future. Ibidem 
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Staatsrecht 

De staatsleer van 
Couwenberg, 
andermaal kritisch 
beschouwd*) 
door prof. mr. P. de Haan 

Zowel de democratie als de rechtsstaat zijn in de 
Nederlandse bevolking diep geworteld. Prof. De Haan 
bespreekt, 'Modem constitutioneel recht en emancipatie van 
de mens' van prof. dr. S. W. Couwenberg. De Haan 
concludeert o.a. dat de democratie niet is overgewaaid uit 
het Frankrijk van de Verlichting, maar in een eeuwenlang 
proces tot ontwikkeling is gekomen. 

Prof. mr. P de Haan (1927) is hoogle
raar onroerend-goedrecht en sys
teemontwikkeling van de administra
tieve wetgeving aan de T.U. Delft en 
buitengewoon hoogleraar grondge
bruikrecht aan de V.U. te Amsterdam. 

Tot twee maal toe heeft de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen kans 
gezien mij een deel van mijn vakantie te Iaten 
doorbrengen in het intellectuele gezelschap 
van de Rotterdamse hoogleraar in het 
staats- en bestuursrecht dr. S.W. Couwen
berg. De eerste keer leverde dat niet aileen 
een uitgebreide boekbespreking op over de 
delen I en II van zijn vierdelige hoofdwerk (zie 
noot titel), doch ook een reactie van zijn kant 
met naschrift mijnerzijds. lk verwijs hiervoor 
naar nummer 1/83, biz. 39-55. 
Evenals toen heb ik ook nu zijn boeken, in 
totaal meer dan 11 00 bladzijden omvatten
de, met ietwat gemengde gevoelens gele
zen. Enerzijds heb ik grote bewondering 
voor zijn streven de algemene staatsleer hier 
te Iande op een hoger peil van ontwikkeling 
te brengen en tegelijk het staatsrecht te 
bevrijden uit de klu1sters van de liberale 
rechtsstaat met zijn •9genover de maat
schappij staande organisatievorm uit de vo
rige eeuw. Anderzijds betwijfel ik met andere 
recensenten 11 of hij op deze wijze zijn doel 
wei zal bereiken, al was het aileen maar, 
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omdat hij aan het eigenlijke staatsrecht wei
nig toekomt en volgens Van den Brink zelfs 
niet aan een staatsleer. Laatsgenoemde wil 
hem derhalve nog een nieuw boek Iaten 
schrijven en Couwenberg enigermate ken
nende denk ik niet, dat die oproep tever
geefs zal zijn. In ieder geval geef ik hem in 
het onderstaande maar vast enkele sugges
ties mee, met name betreffende de ge
schiedenis van de democratie en de rol die 
christen-democraten daarin gespeeld 
hebben. 
Maar eerst nog iets over de algemene opzet 
van Couwenbergs werk. Ofschoon er wei 
wat herhalingen in zitten, is het in bepaalde 

·) Modern constitutioneel recht en ernancipat1e van de 
mens; een ontwikkelingstheorie van het moderne consti
tutionele recht, door prof. dr. SW. Couwenberg, Uitg. Van 
Gorcum, Assen. Deellll: Constitutionele ontwikkelingsmo
dellen (1984). 
Dee! IV: Dialectiek van macht en emancipatie (1984). 

1) H. van den Brink in TvO 1985-4, biz. 63 e.v., AM. 
Donner 1n Civis Mundi 1985-1, biz. 1 e.v. en J. Zwart en 
J.J. Bade in Phi/osophia Reformata 1985-2, biz. 149 
e.v. 
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opzichten magistraal te noemen. Oat betrett 
vooral de brede orientatie, niet aileen op 
juridisch, maar vooral ook op politicologisch 
en sociologisch terrein. Die orientatie had hij 
nodig, omdat hij in feite niet aileen een staat
sleer, maar ook een bijbehorende maat
schappijleer wil ontwikkelen. Naast een poli
tieke onderscheidt hij telkens een sociale 
constitutie en naast een staatsmodel ook 
een samenlevingsmodel. Aan de ene kant 
heett dit iets zeer aantrekkelijks, omdat staat 
en maatschappij nu eenmaal sterk verweven 
zijn. Aan de andere kant valt hem uit chris
ten-democratisch oogpunt wei te verwijten, 
dat hij de eigen verantwoordelijkhe1d van de 
maatschappij in al haar geledingen (maat
schappelijke organisaties) daarbij onvol
doende onderkent. 
Anders gezegd, nog altijd ontbreekt aan 
Couwenbergs democratie-opvatting, naast 
de liberale en sociale, teveel een corpora
tieve dimensie. Zulks niettegenstaande het 
feit dat hij er - waarschijnlijk mede onder 
invloed van eerder geleverde kritiek - wei 
meer aandacht aan heett geschonken dan in 
de eerste beide delen. Op biz. 130 e.v. van 
het derde deel komt plotseling naast die van 
het overheidsgezag ook de volkssoevereini
teit van de georganiseerde maatschappij om 
de hoek kijken. Afgezien van de hier wat 
misplaatste term 'volks'soevereiniteit, laat hij 
er onmiddellijk een schets van de daaruit 
voortvloeiende grote problemen op volgen. 
Op biz. 139 spreekt hij zelfs van een 'jungle 
van de met elkaar concurrerende belan
gengroepen die eensgezind er op uit zijn de 
staat zoveel mogelijk ten eigen bate te ex
ploiteren en de kosten op anderen af te 
wentelen'. 
Alvorens deze kritiek verder uit te werken wil 
1k eerst stilstaan bij de vier constitutionele 
ontwikkeiJngsmodellen die hij in zijn staats
en maatschappijleer onderscheidt. Het be
trett hier de monarchale machtsstaat, be
handeld in het eerste deel, de liberale of 
burgerlijke democratie, behandeld 1n het 
tweede, met de sociale rechtsstaat als cor
rectie daarop in het derde deel, het reeel 
bestaande socialisme, eveneens te vinden in 
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het derde deel en tenslotte de fascistische 
machtsstaat in hetzelfde werk. Op elk van 
deze modellen, zoals door hem beschreven, 
valt het nodige af te dingen, evenals op zijn in 
het vierde deel voorop gestelde constitutio
nele relativiteitstheorie, erop neerkomend 
dat er in elk model in een bepaalde cultuur
fase wei ·Jets goeds zou zitten. Daarom ko
men ze achtereenvolgens aan bod, waarna 
ik de genoemde theorie wat nader zal be
spreken, mede tegen de achtergrond van 
het constitutionele ontwikkelingsperspectief 
waarmee Couwenberg de serie besluit. 

De monarchale machtsstaat 
Reeds bij mijn eerste bespreking heb ik be
zwaren geuit tegen de monarchale machts
staat als vertrekpunt van een ontwikkelings
theor'Je van het moderne constitutionele 
recht. Hoewel Couwenberg op biz. 21 e.v. 
van deel 3 deze kritiek bespreekt, blijtt hij aan 
zijn uitgangspunt vasthouden. Voor hem is 
de Franse Revolutie het begin van de demo
cratJseringsbeweging en op biz. 22 gaat hij 
zelfs zo ver, dat hij de Nederlandse patriot
tenbeweging als zodanig aanduidt. In feite 
speelde deze beweging bij de zogenaamde 
Bataafse omwenteling en daarop volgende 
Franse bezetting niet bepaald een verheven 
rol. Juist deze omwenteling en bezetting 
hebben de beslissende start gegeven tot het 
ontstaan van de constitutionele monarchie 
ten onzent. Meer dan enige andere factor is 
ons Oranjehuis betrokken geweest, al vanaf 
de zest1ende eeuw, bij de opbouw van de 
democratie hier te Iande in voortdurende 
concurrentie met de aristocratische regen
tenstand21. En wij zijn het enige land niet in 
West-Europa, wat dit betrett. Zelfs heden ten 
dage bewijst Spanje hoe belangrijk een con
stitutioneel kon1ngschap voor de democrati
sering kan zijn. Juist vanwege de integreren
de werking die het heeft. 
Maar er is meer. De monarchale machts
staat met haar feodale onderbouw is slechts 

2) Z1e daarover u1tvoeng Dr. N. Jap1kse. De geschiedems 
van het Huis van Oranje Nassau. Zuid-Hollandsche Uit
gevers MaatschappiJ. Den Haag 1938. delen I en II 
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een van de vele mogelijkheden van staats
vorming, die z1ch in de loop der tijden heb
ben voorgedaan. De republikeinse standen
staat, zoals Nederland en Zw1tserland, maar 
ook Ianden elders in de wereld d1e hebben 
gekend, is een andere. Weer een aparte 
ontwikkeling geeft Engeland te zien, waar 
het constitutionele koningschap op basis 
van een standendemocratie al vroeg opgeld 
deed. Maar in feite stamt de democratie al 
uit de stad-staatjes in Griekenland, Klein
Azie en eerder Mesopotamie, terwijl ook de 
geschiedenis van het volk Israel volgens het 
Oude Testament duidelijk democratische 
elementen bevat, naast theocratische en 
monarchale31

. In praktisch heel West-Europa 
heeft voorts de staatsopbouw oorspronkelijk 
plaats gehad vanu1t democratische lokale 
gemeenschappen. 'De staat' - zo roept 
Donner in Couwenbergs eigen blad Civis 
Mundi uit- 'dat zijn de dijken'. 
En inderdaad, in ons land behoren de wa
terschappen tot de oudste democratische 
gemeenschappen, evenals bijvoorbeeld de 
grietenijen in Friesland en allerlei gemeenten 
en gewesten elders. Alles op basis van 
grondbezit, waaraan het stemrecht voor de 
Staten der gewesten was verbonden. Pas 
later kwamen daar de steden met hun bur
gerij op basis van de toekenn1ng van stads
rechten bij. Slechts in streken waar zich 
naast een allodiaal (eigengeerfd) grondbezit 
ook een feodaal stelsel van door een vorst 
verleende rechten ontwikkelde, kon op den 
duur een monarchale machtsstaat ontstaan, 
zoals in Frankrijk wei, maar in de meeste 
Westeuropese Ianden niet het geval 1s ge
weest. En het 1s bepaald onJUISt om dit land 
als de bakermat van de democratie aan te 
duiden, terwijl het in werkelijkheid aan het 
eind van de 18e eeuw hopeloos achter was 
komen te lopen uit democratisch oogpunt 
en JUISt daarom een revolutie nodig had. 
Montesquieu keek niet voor niets naar Enge
land; in zijn eigen land was immers op de
mocratisch geb1ed niets te beleven, laat 
staan te beleren. 
Couwenberg zal, voordat hij opnieuw een 
boek over algemene staatsleer gaat schrij-
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' Couwenberg heeft een 
flinke klap van de liberale 
mol en meegekregen. ' 

ven, er goed aan doen zich eerst nog eens in 
de geschiedenis van de democratie te ver
diepen. In plaats van bij de Bataven, die 
volgens een recente studie slechts handlan
gers van de Romeinen zouden zijn geweest, 
kan hij beter bij de Friezen en de Saksen 
terecht (niet bij de Franken, omdat die al 
vroeg werden geromaniseerd en de preten
ties kregen van het Heilige Roomse Rijk). Hij 
zal dan ontdekken, dat er vanouds naast 
landsheerlijke rechten ook 'willekeuren', ge
kozen rechten- van onderop in vrijwilligheid 
gevormd - bestonden en dat zelfs het Hof 
van Friesland als het ware bij maatschappe
lijk verdrag tussen de Friese gouwen is tot 
stand gebracht. lnteressant kan het ook zijn 
om eens in gedachten een volksvergadering 
(ding) in het oude Drentse landschap bij te 
wonen, bijvoorbeeld in de Balloer kuil. Een 
'geding' was oorspronkelijk zelfs een demo
cratische vorm van rechtspraakbeoefening. 
Maar overtuigen zullen mensen als Algra en 
Fockema Andreae Couwenberg wei niet. 
Want hij heeft nu eenmaal een stev1ge klap 
van de liberale molenwiek uit de voriqe eeuw 

3) In Handelingen 19: 38 en 39 wees de gemeentesecreta
ns van Efeze Demetrius de z1lversmid er zelfs op, dat er 
drie machten waren. tot w1e hiJ z1ch in verband met ziJn 
gesch1l met Paulus kon wenden. nameiiJk de rechterliJke. 
de u1tvoerende en de wetgevende macht (aldaar wettige 
volksvergadenng geheten) Het 1s een beetje sneu voor 
Montesquieu en de Engelsen. maar dit was b11na 1800 
1aar voor hun democrat1sche tijd. Wat het Oude Testa
ment betreft z1e men biJV. de volksvergadenngen 1n 
Deuteronomiunn 29 9-15 en Jozua 8. 33-35. waarin de 
wetten van Mozes door het hele volk werden aanvaard. 
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meegekregen. Oat blijkt vooral uit zijn twee
de ontwikkelingsmodel. 

De liberale of burgerlijke democratie 
In mijn vorige bespreking heb ik kritiek geoe
fend op het gebruik van de term liberale 
democratie, omdat die een te grate invloed 
suggereert van het liberalisme in de vorige 
eeuw, terwijl in werkelijkheid de christen
democratische en de sociaal-democratische 
beweging minstens zo belangrijk zijn ge
weest. Couwenberg ontkent dat niet, maar 
de enige verandering die hij nu heeft aange
bracht is de systematische vervanging van 
het woord 'liberaal' door 'burgerlijk'. Daar
mee volgt hij onbedoeld het marxistische 
jargon waarin deze term min of meer syno
niem is met 'kapitalistisch'. Zo wordt het 
althans door Van den Brink t.a.p. opgevat. 
Maar in de marxistische gedachtengang zijn 
de 'burgers' niet aile staatsburgers zoals wij 
die onderscheiden, doch de heersende klas
se in een kapitalistische maatschappij. Ook 
Couwenberg zelf spreekt bij de sociale stra
tificatie in deel 4 op biz. 84 e.v. over een 
zelfbewuste burgerklasse die als midden
klasse de toon aangeeft. Volgens hem is de 
westerse burgerlijke democratie de constitu
tionele vrucht van het politieke streven van 
de opkomende derde stand. In feite bestond 
die stand aileen in Frankrijk naast adel en 
geestelijkheid, omdat bij ons de eigengeerf
de boerenstand een veel grotere en de 
geestelijkheid een minder grate rol speelde, 
evenals in Duitsland en Engeland. 
Maar hoe dat zij, het is in elk geval niet juist 
om onze huidige staats- en maatschappij
vorm in die zin als burgerlijk aan te merken, 
dat zij in hoofdzaak door een bepaalde klas
se zou worden beheerst. Meer verzet nog 
roept bij mij op de gedachte, telkens door 
Couwenberg geuit, dat ook de christen-de
mocratische en de sociaal-democratische 
beweging, hoewel anti-burgerlijk van oor
sprong, toch uiteindelijk verburgerlijkt zou
den zijn, omdat zij bepaalde democratische 
waarden, zoals individuele vrijheid, machten
scheiding en volksvertegenwoordiging, die 
ook door de liberalen worden beleden, heb-
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ben aanvaard. In feite weigert hij de christen
democraten in hun verzet tegen het liberalis
me au serieux te nemen. Dit blijkt opnieuw 
uit zijn jongste bijdrage over ldeologie en 
Nederlandse Staatsrechtbeoefening in TvO 
1986-5, biz. 87 e.v. waar hij Donners afwij
zing van het emancipatiemotief als constitu
tionele rechtsidee verklaart uit diens antire
volutionaire 'verleden' dat volgens hem nog 
lang nawerkt. Zelfs gaat hij daar zover, even
als in zijn boeken, om- wat hij noemt- de 
pluralistische democratietheorie van Dooye
weerd en Koekkoek af te doen als een in 
christelijke termen gefundeerde en geformu
leerde variant van het burgerlijke politieke 
denken, daarbij wijzend op de grote gelijke
nis met de liberale democratietheorie van S. 
van Houten41 . 

In werkelijkheid is het precies omgekeerd en 
hebben Thorbecke en in diens navolging 
Van Houten en anderen zich in hoge mate 
Iaten inspireren door de organische staats
en maatschappijleer, zoals die aanvankelijk 
door de conservatieven en later door de 
christen-democraten juist tegenover de indi
vidualistische en deels ook collectivistische 
opvattingen van de Franse revolutionairen 
werd gesteld51 . Ver voordat er van een libe
rale partij als politieke beweging sprake was, 
was er al de christen-democratische bewe
ging, aanvankelijk in haar verzet tegen 
Roomse overheersing en later ook tegen het 
geseculariseerde liberalisme en socialisme. 
In feite was de opstand tegen Spanje mede 
het resultaat van een christen-democrati
sche revolutie, waarin de nu door Couwen
berg als 'burgerlijk' omschreven mensen
rechten, met inbegrip van het nationale zelf
beschikkingsrecht, de inzet vormden. En het 
is niet voor niets dat Johannes Althusius uit 
het begin van de 17e eeuw als grondlegger 

4) S. van Houten, De staatsleer van mr. J.R. Thorbecke, 
1888 

5) Zie over de conservatieve inslag van de liberaal Thor
becke E.H. Kossmann, Mededelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling 
Letterkunde, Nieuwe reeks- deel 45- No. 2, Amster
dam/Oxford/New York 1 982. 
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wordt beschouwd van de leer van de soeve
reiniteit in eigen kring, waarvan de Wijsbe
geerte der Wetsidee een hedendaagse filo
sofische uitwerking vormt. 
Maar de Reformatie is voor Couwenberg 
kennelijk nog enigszins een gesloten boek. 
Hij heeft meer belangstelling voor de Renais
sance en de Verlichting. Wat dat betreft 
heeft zijn Rotterdamse collega Van Maarse
veen, een alleszins achtenswaardige anar
chist van katholieken huize, de zaak beter 
door, wanneer hij in zijn bijdrage voor de 
Staatsrechtconferentie 198461 stelt dat de 
Nederlandse staatsrechtswetenschap in ho
ge mate beheerst is door religieuze inzichten 
van christelijken huize. Misschien hangt dit 
samen met het feit dat de meeste handboe
ken over staats- en bestuursrecht in belang
rijke mate geschreven of bewerkt worden 
door (oud)anti-revolutionairen. Vermelding 
verdient in dit verband dat na Max Weber nu 
ook Michael Novak een nauwe relatie heeft 
gelegd tussen (protestants) christendom en 
democratisch kapitalisme7

) Frankrijk had in 
deze gedachtengang aileen een Revolutie 
nodig, omdat het de Reformatie- ondanks 
Calvijn - goeddeels was misgelopen. 
lntussen belet de genoemde zienswijze 
Couwenberg wei het staatsrecht en ook de 
staatsleer te onzent eindeiijk aan te passen 
aan de ontwikkeling van de sociale rechts
staat, die ook - zij het minder juist - vaak 
verzorgingsstaat wordt genoemd. Minder 
juist acht ik die benaming, omdat de sociale 
rechtsstaat zich weliswaar hierin van de libe
rale uit de vorige eeuw onderscheidt, dat zij 
naast ordenings- ook verzorgingstaken op 
zich heeft genomen, doch in feite ge
schiedde dit slechts in aanvullende zin. De 
meeste verzorgingstaken worden door parti
culiere organisaties verricht. Vandaar dat het 
CDA liever spreekt over een verzorgings
maatschappij. Maar daerin zit nu net de kern 
van de zaak. Want juist omdat de staat op 
verzorgingsgebied aileen maar een aanvul
lende functie heeft, moet zij in de verschillen
de maatschappelijke sectoren - bijv. land
bouw, milieu, volkshuisvesting, verkeer en 
vervoer, onderwijs, volksgezondheid, water-
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staat- nauw samenwerken met de betrok
ken maatschappelijke organisaties. En het 
gaat niet aan deze samenwerking in navol
ging van sommige politicologen af te doen in 
termen van 'gesloten circuits van belan
gengroepen, ambtenaren en volksvertegen
woordigers', waarin slechts deelbelangen 
zouden worden behartigd, welke zo buiten 
een politieke afweging tegen andere deelbe
langen worden gehouden (deel 3, biz. 130). 
Het is niet toevallig dat juist een sectorde
partement als dat van Landbouw en Visserij, 
hetwelk zijn kracht zoekt en vindt in een 
goede samenwerking met de georganiseer
de landbouw, natuurbescherming, open
luchtrecreatie enz. in een recent onderzoek81 

als een van de meest succesvolle werd aan
gemerkt, naast typische afwegingsdeparte
menten als Financien en VROM. 
Mijn grootste bezwaar geldt overigens de 
gelijkschakeling van sociale en liberale 
rechtsstaat, die Couwenberg toepast. Uit
eindelijk wordt de eerste slechts een correc
tie op de tweede genoemd, terwijl die cor
rectie bovendien nog hoofdzakelijk onder 
invloed van socialistische maatschappijkri
tiek zou zijn tot stand gekomen. De rol van 
de christen-democratische en conservatieve 
partijen, die in de meeste Westeuropese ian
den het voortouw hebben gehad bij de op
bouw van de sociale rechtsstaat, wordt in 
hoofdzaak als een brugfunctie tussen libera
lisme en socialisme aangemerkt (derde deel, 
biz. 78). Volgens de schrijver (biz. 87) is het 
sociaal-economische, -medische en -cultu
rele recht, waarin de sociale grondrechten 
tot gelding komen, qua strekking min of 
meer socialistisch (sociale ongelijkheid be
strijdend), qua uitvoering christen-democra
tisch (bij voorkeur inschakeling van maat
schappelijke organisaties) en qua handha
ving liberaal (handhaving van eigen initiatief 
en verantwoordelijkheid van de burgers). 

6) H.Th.F. van Maarseveen, Het anti-vrouwen-discrimina
tieverdrag, in: De vrouw en het staatsrecht, Workshop 
Staatsrechtenconferentie 1984. 

7) Michael Novak, The spirit of democratic capitalism, New 
York 1982. 

8) U. Rosenthal e.a. in Acta Politica 1986, biz. 133 e.v. 
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Nu wil ik geen moment de belangrijke bijdra
gen van liberalen en sociaal-democraten 
naast die van de christen-democraten aan 
de opbouw van de sociale rechtsstaat ont
kennen, maar of men het sociale, corpora
tieve en liberale element daarin zo scherp 
kan onderscheiden is zeer de vraag. Ook 
christen-democraten stellen de sociale ge
rechtigheid met de daaraan verbonden soli
dariteit voorop en heus niet aileen de 
gespreide verantwoordelijkheid - om over 
het rentmeesterschap maar niet te spre
ken - en ook liberalen en sociaal-democra
ten erkennen uiteindelijk de vrijheid van 
maatschappelijke organisat1es om belangen 
te behartigen, al hebben zij moeite met de 
inpassing ervan in het staatsbestel. Oat ech
ter het zevenvoudige veranderingsproces, 
hetwelk Couwenberg op biz. 119 e.v. met 
betrekking tot de ontwikkeling van de ver
zorgingsstaat uit de liberale rechtsstaat be
schrijft, niet een geheel eigen constitutioneel 
ontwikkelingsmodel zou hebben meege
bracht, wil er bij mij niet in. Wanneer hij zich 
aan een beschrijving van het staatsrecht in 
de sociale rechtsstaat zou zetten op soort
gelijke wijze als 1k dat, samen met Drupsteen 
en Fernhout, ten aanzien van het bestuurs
recht heb gedaan91

, dan zou h1j waarschijnlijk 
tot de ontdekking komen, dat de verande
ring zeer fundamenteel is. Voor het be
stuursrecht zijn in ieder geval de consequen
ties buitengewoon ver strekkend, niet aileen 
wat het door mij benadrukte instrumentele 
aspect betreft (deel 1 ), maar ook wat betreft 
de normatieve en waarborgsaspecten (deel 
2). Op de gevolgen voor het democratisch 
stelsel kom ik nog terug. 
Eerst echter iets over het derde constltutio
nele ontwikkelingsmodel dat Couwenberg 
onderscheidt. 

Het reeel bestaande socialisme 
Om maar d1rect met de deur in huis te val len: 
hij bewijst naar mijn rnening teveel eer aan 
dit door hem in navolging van anderen aldus 
genoemde marxistisch-leninistische stelsel 
en wei door het als een soort concurrent of 
alternatief voor onze democrat1e aan te dui-
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den. Volgens hem zou het een uitwerk1ng 
zijn van de klassieke democratietheorie van 
Rousseau, neerkomend op een collectivisti
sche wijze van democratiseren. Nu is het 
opmerkelijk dat de toepassing van deze the
orie al tijdens de Franse Revolutie eindigde in 
een Jacobijns schrikbewind. N1et minder op
merkelijk is dat zich nergens ter wereld een 
reeel bestaand social is me in marxistische zin 
heeft kunnen vestigen en handhaven dan 
met behulp van een onderdrukkingssys
teem, neerkomend op de dlctatuur van een 
bevoorrechte partij die heel het staatkundig 
en maatschappelijk Ieven in zijn greep houdt 
ten koste van de vrijheid, gelijkheid en broe
derschap van zowel burgers als maatschap
pelijke organisaties. 
Couwenberg komt ook wei tot deze conclu
sie, maar meent niettemin het emancipatoire 
karakter van dit ontwikkelingsmodel te moe
ten staande houden. Maar als men de 
staatsopvoeding van de socialistische mens 
een vorm van emancipatie wil noemen, 
waarom dan niet de ontwikkeling van het 
Arische menstype? Hoe dat zij, van een reele 
concurrentie is nauvv:elijks sprake, als men 
bedenkt dat China druk bezig is onder de 
dekmantel van het communisme een kapita
listisch stelsel in te voeren, terwijl het even 
duidelijk is dat in de Oosteuropese Ianden 
het reeel bestaande socialisme binnen de 
kortste keren zou wegsmelten als sneeuw 
voor de democratische zon, wanneer Rus
land zich daadwerkelijk uit die Ianden zou 
terugtrekken. Polen, Tsjecho-Siowakije, 
Oost-Ouitsland en Hongarije hebben dat 
overduidelijk bewezen en Roemenie en Joec 
goslavie zouden best nog verder willen gaan 
dan zij nu al doen. De Sovjet-Unie zelf heeft 
nooit enige vorm van democratie gekend, 
tenzij men het democratisch centralisme 
met zijn oligarchische en hierarchische 
structuur als zodanig wil aanduiden. 'Men 
moet constateren dat het democratisch ele-

9) Bestuursrecht in de soC/ale rechtsstaat. derde geheel 
herziene druk. deel 1 Ontwikkeling. orgamsatie. instru
mentarium deel 2: Bestuurshandelmgen en waarbor
gen. Deventer 1986 
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ment van het democratisch centralisme 
weing betekenis heeft.' Aldus dr. G.J.M. van 
Wissen in zijn lezenswaard1ge boek over het 
staatsrecht van de DDR 10

} Ook overigens 
valt in dit boek weinig over de emancipatie 
van de socialistische mens te lezen en uiter
aard nog minder over die van de niet-socia
listische. 
Wat men in de boeken van Couwenberg 
mist· is niet zozeer een kritische analyse van 
wat er van het reeel bestaande socialisme 
geworden is, want in dat opzicht is zijn analy
se vernietigend. Ook hij ontkomt op biz. 188 
van het derde deel niet aan het trekken van 
een parallel met het fascisme: 'De identifica
tie van de arbeidersklasse met de partij is 
een gedachtenconstructie die even fictief is 
als de identificatie van partij en volk in het 
(populistisch) fascisme'. Nee, wat men mist 
is een onderzoek naar de vraag of het marx
IStisch-leninistische stelsel, gezien zijn uit
gangspunten, wei ooit iets anders zou kun
nen opleveren dan een partijdictatuur. Direct 
tlaarmee samen hangt de vraag of het de
mocratisch socialisme eigenlijk geen tegen
spraak in 'zichzelf is 111

, even goed trouwens 
als een democratisch corporatisme of libera
lisme. En zou het daarom toch maar niet 
beter zijn om van sociaal·democraten te 
spreken, zoals men ook van liberalen (niet 
liberalisten) en christen-democraten 
spreekt? Hoe dat zij, in ieder geval korn ik op 
het unieke karakter van de democratie (niet 
aileen de westerse) terug. 

Maar wij moeten eerst nog met Couwenberg 
naar een stelsel dat minder democratische 
pretenties heeft, namelijk het fascistische. 

De fascistische machtsstaat 
Alhoewel, is Hitler niet door verkiezingen aan 
de macht gekomen en was hij het niet, die 
de massa's van het Duitse volk als geen 
ander wist op te zwepen? En was die mas
sademocratie, ook van Mussolini en andere 
populistische fascisten, gelijk Couwenberg 
ze aanduidt, toch ook niet een toepassing 
van de klassieke democratietheorie (volks
soevereiniteit) van Rousseau? De nationaal
socialisten droegen het tweede deel van hun 
naam toch niet helemaal zonder reden, al 
zullen sociaal-democraten hiervan terecht 
gruwen, zoals oprechte christenen dat doen 
ten opzichte van de apartheidspolitiek in 
Zuid-Afrika. Behalve tegen het internationale 
socialisme richtten de nazi's zich ook tegen 
de plutocratie, zoals zij het liberale kapitalis
me noemden. 
Overigens wijst Van den Brink er t.a.p. te
recht op, dat het fascisme toch niet zo anti
burgerlijk is als Couwenberg laat voorko
men, nu het de kapitalistische orde wei de
gelijk handhaaft, zij het in het kader van een 
strak geleide economie. Ook is het wei eens 
de revolutie van de middenstand genoemd, 
terwijl men er evenzeer bepaalde emancipa
toire trekken, maar dan gericht op het slech
te in de mens, in kan ontdekken. Aileen bij 
niet populistische vormen van fascisme (zo
als destijds in Spanje en Portugal) wordt 
teruggegrepen op het principe van elitaire 
machtsuitoefening van de traditionele mo
narchie, waar de schrijver op biz. 227 van 
zijn derde deel het over heeft. Van het popu
listische fascisme zegt hij trouwens terecht, 
dat het wei degelijk gebruik maakt van be
paalde democratische vormen en procedu
res, maar dan doelbewust ten dienste van 
de heersende politieke elite. In het commu-

' Uit democratisch of 
emancipatorisch. 
oogpunt is er weinig 
verschil tussen 
communisme en 
fascisme. ' 1 0) G.J.M van Wissen, Het staatsrecht van de OOR, Zwolle 
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1986, biz. 63. 
11) Ook i~ovak a.w. beschouwt democrat1e en socialisme 

praktisch onveren1gbaar 
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nistische stelsel is dit echter n1et anders en ik 
zie dan ook geen al te groot verschil uit 
democratisch of emancipatorisch oogpunt. 
Ook de concentratiekampen en psychiatri
sche inrichtingen vertonen gelijkenis. Linkse 
en rechtse dictaturen raken elkaar in hun 
uitersten, militaire trouwens ook. 

Dit brengt mij op een tweede kritiekpunt wat 
het fascisme betreft. Schrijver heeft de nei
ging om aile dictatoriale stelsels, voorzover 
niet marxistisch zijnde, aan te duiden als 
fascistisch. Dit betreft dus 66k de mlitaire 
dictaturen in de ontwikkelingslanden; zie 
daarover dee13, biz. 233 e.v. Het is de vraag 
of dit juist is. Militaire junta's beroepen zich, 
wanneer zij de macht in handen nemen, 
soms op het marxisme, soms op een of 
andere fascistische ideologie, maar vaak ook 
helemaal nergens op, of het moest Z1jn de 
strijd tegen corruptie of tegen parlementair 
gekrakeel. In het gunstigste geval verdrijft de 
ene militaire groep de andere, met het doel 
gaandeweg de democrat'1e te herstellen. 
Soms lukt dat nog ook, zoals Ianden als 
Brazilie en Argentinie min of meer aantonen. 
Maar alles over een fascistische kam sche
ren kan men niet. 

De constitutionele relativiteitstheorie 
De relativerende wijze waarop Couwenberg 
over de voor- en nadelen van de verschillen
de constitutionele ontwikkelingsmodellen 
schrijft en die hijzelf in het vierde en laatste 
deel (biz. 23 e.v.) als relativiteitstheorie om
schrijft, ontmoet vrij veel kritiek, ook van an
dere recensenten. Sommigen verwijten hem, 
dat hij niet wil of kan kiezen 121

. Oat laatste is 
niet helemaal juist. Couwenberg kiest, als het 
erop aankomt, wei degelijk voor wat hij de 
burgerlijke democratie noemt. Maar hij heeft 
er wei veel omhaal van woorden voor nod'1g 
en geeft zich vooral moeite ook de positieve 
kanten van andere ontwikkelingsmodellen 
aan te tonen. Verder acht hij nogal wat nega
tieve aspecten aan ons democratisch sys
teem verbonden. Oat is zijn goed recht uiter
aard, maar het ziet er allemaal tamelijk aca
demisch uit. Want uiteindelijk is zijn oordeel 
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over andere stelsels op grond van hun prak
tische toepassing vernietigend. lk begrijp zijn 
behoefte om het marxisme-leninisme en het 
fascisme zo wetenschappelijk mogelijk te 
benaderen. Maar wetenschap zonder geloof 
is ook niet alles. Zeker op dit gebied waar 
maar al te gauw sprake is van schijnobjecti
viteit. 
Bovendien gaat zijn relativer'1ng wei erg ver, 
met name waar het de mensenrechten be
treft. Oat in communistische Ianden over 
deze rechten anders wordt gedacht dan in 
het westen is duidelijk, maar dat rechtvaar
digt nog niet te wijzen op de betrekkelijkheid 
van de westerse conceptie. Joden en chris
tenen worden in de Sowjet-Unie zwaar ge
discrimineerd, daar valt niets aan af te doen. 
Zowel met de liberale als met de corpora
tieve grondrechten is het in het Oosteurope
se Ianden slecht gesteld. De sociale komen 
er weliswaar beter af, maar de ongelijkheid in 
de verdeling van de gemeenschapsvoor
zieningen is er toch ook groot. En nu kan 
men wei, zoals Couwenberg op biz. 25 e.v. 
doet, het zogenaamde burgerlijke mens
beeld met bijbehorend rechtsbewustzijn 
stellen tegenover het socialistische, alsof het 
gelijkwaardige grootheden zijn, maar ik wei
ger dat te aanvaarden. Met hetzelfde recht 
kan men ook de slavernij opnieuw legitime
ren. En bepaald veel te ver gaat zijn uit
spraak op biz. 30: 'Geen model kan zonder 
meer als definitief en enig juiste worden aan
gemerkt. Welk model het meest juist en 
adequaat is, hangt van de historisch-culture
le situatie af'. Op die manier kan men iedere 
dictatuur goed pr'lten, ook al is dat zeker 
niet zijn bedoeling. 
Naar mijn mening zijn er in uiterste instantie 
qua regeringsvorm - de staatsvorm is een 
andere zaak- maar twee ontwikkelingsmo
dellen te onderscheiden, afgezien van de 
talloze tussenvormen, namelijk de dictatuur 
en de democratie. Voor de dictatuur maakt 
het in wezen niet veel uit, of zij communis-

12) BiJV. Donner in Civis Mundi 1985-1, biz. 4 met reactie 
van Couwenberg op biz. 10 e.v. 
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tisch, fascistisch, monarchaal of mil1tair is, al 
zal de ene vorm meer gematigd zijn dan de 
andere. Oak de democratie kent vele vor
men, die echter aan haar wezen niet afdoen. 
En het is bepaald onjuist het te Iaten voorko
men alsof er naast wat Couwenberg ten 
onrechte de burgerlijke of de westerse de
mocratie noemt nag andere vormen van de
mocratie zouden bestaan. lk zou willen vra
gen: waar dan en onder welke omstandighe
den? Vrijwel overal in de wereld is de demo
cratie momenteel in opmars, niet aileen in 
Europa (Griekenland, Spanje en Portugal), 
doch oak in Latijns-Amerika en zelfs in Azie 
en Afrika, al gaat het met vallen en opstaan. 
Het getuigt juist van westerse zelfoverschat
ting te menen, dat de democratische rechts
staat met zijn liberale, sociale en corpora
tieve dimensies uitsluitend een uitvinding of 
prerogatief van het westen zou zijn. Oat is 
bepaald niet het geval en er zijn gelukkig tal 
van ontwikkelingslanden die het tegendeel 
bewijzen. 

Kritiek op de sociale rechtsstaat 
lk kom nu op het laatste punt, namelijk de 
kritiek van Couwenberg op de sociale 
rechtsstaat en het daarmee verbonden de
mocratisch systeem. Naar mijn mening 
wordt in die kritiek onevenredig veel aan
dacht besteed aan wat genoemd wordt de 
culturele revolutie van de jaren zestig en de 
crisis van de verzorgingsstaat in het huidige 
decennium. Beide zijn niet meer dan een 
rimpel in de democratische vijver131

. Nu eens 
is sprake van een oprisping van links, dan 
weer van rechts om aan te tonen dat het 
allemaal geheel anders moet. In werkelijk
heid trekt de caravaan van onze democrati
sche rechtsstaat onverdroten verder. De drie 
grate partijen neigen meer dan ooit naar het 
midden, de extremen van links en rechts 
verdwijnen zelfs - al dan niet tijdelijk - van 
het toneel. En tach is er een levendige be
langstelling voor de polit1ek. 
Men kan evenmin zeggen, dat ons democra
tisch systeem onvoldoende draagvlak zou 
hebben in de bevolking. Couwenberg maakt 
er nag al werk van om aan te tonen, dat een 
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gemeenschappelijke ideologie aan de socia
le rechtsstaat als typisch compromis van de 
drie politieke hoofdstromen zou ontbreken. 
Anders dan hij meen ik, dat aan zo'n ideolo
gie ook geen behoefte bestaat. Want veel 
belangrijker is, dat zowel de democratie als 
de rechtsstaat diep geworteld zijn, omdat zij 
niet maar overgewaaid zijn uit Frankrijk of 
welk ander land oak, maar in een eeuwen
lang proces van strijd, eerst tussen katho
lieken en protestanten en later tussen chris
tenen en humanisten, tot nagenoeg voile 
wasdom zijn gekomen. Nagenoeg, want er 
valt natuurlijk altijd nog wei iets te verbeteren, 
bijv. in de overheidsorganisatie of in de ver
houding tussen de politieke partijen. Maar 
reden tot somberheid is er niet. 
In ieder geval is het beeld dat Couwenberg 
op biz. 54 en 140 van deel 3 schetst van de 
sociale rechtsstaat en de daarmee verbon
den democratie veel te somber. 'De burger
lijke democratie' - zo zegt hij daar - 'is 
verschraald tot een formeel-juridisch instru
mentarium ten dienste van de politieke en 
maatschappelijke belangenstrijd en de ver
zorgingsstaat is in hoofdzaak een kille tech
nocratische constructie, waarin een gespe
cialiseerde elite en een gigantisch en on
doorzichtig bureaucratisch apparaat de 
dienst uitmaken, en daardoor niet in staat tot 
een appel op het gemoed en de verbeel
ding'. In het slotdeel (biz. 81) spreekt hij over 
het verval van het politiek-ideologische den
ken in de toonaangevende politieke stromin
gen en groeperingen in West-Europa en 
over volgzame politieke elites die weinig of 
geen leiderschap meer (durven) ten toon (te) 
spreiden, maar in wisselende mate geneigd 
raken zoveel mogelijk te varen op het kom
pas van mode, trend en opiniepeilingen. 
Volgens mij klopt dit beeld absoluut niet met 
de werkelijkheid. Het poiitiek leiderschap is 

13) En1g recht van spreken meen ik toch wei te hebben wat 
beide verschijnselen betreft, nu ik destijds als prorector 
speciaal belast ben geweest met de bestuurshervom1ng 
aan de TH Delft en later als lid van de Commissie 
Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie-Vonhoff) de 
problemen van de verzorgingsstaat heb leren kennen. 
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de laatste tijd duidelijker dan ooit naar voren 
getreden. De kabinetten-Lubbers slagen er
in niet aileen de economie, doch ook de 
verzorgingsstaat te saneren, alles met de 
instemming van een duidelijke meerderheid 
van het Nederlandse volk. In de ons omrin
gende Ianden is het niet anders. Men kan 
toch waarlijk van mensen als Kohl, Martens, 
Mitterrand en Thatcher niet beweren dat het 
hun aan leiderschap ontbreekt, De sociale 
rechtsstaat is het logisch gevolg van het 
algemeen kiesrecht dat wij in onze democra
tie kennen Het is terecht dat de kiezers veel 
van die staat verwachten. Zoals het ook 
terecht is, dat krachtigA regeringen hun af en 
toe de grens aanwijzen van wat zij redelijker
wijs mogen verwachten. 
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Slotopmerking 
AI met al heeft Couwenberg een viertal ui
terst boeiende boeken geschreven en daarin 
een schat van materiaal bijeengebracht. Met 
Van den Brink ben ik echter de mening 
toegedaan, dat hij het echte boek over alge
mene staatsleer en over het staatsrecht in 
de sociale rechtsstaat nog moet schrijven. 
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Penscoop 

Commentaar uit het 

Wetenschappe/ijk lnstituut 

Christelijke minderheid 
in de knel*) 

De prioriteiten voor christelijk ge1nspireerde 
politiek zijn in de loop der jaren zeer sterk 
veranderd. Wie oude werken over christen
democratische gemeentepolitiek raad
pleegt 11 wordt door gevoelens van ver
vreemding bevangen. Toen stond de bestrij
ding van het vloeken, de handhaving van de 
zondagsrust, het gebed in de gemeenteraad 
en de openbare zedelijkheid centraal. Aan
gelegenheden die sterke symboolwaarde 
hebben. Die lieten zien hoe christelijk of niet
christelijk het Nederlandse volk wei was. 
Onze vaderen gingen voor die zaken op de 
barricaden. In de latere literatuur, met name 
na de Tweede Wereldoorlog, wordt over zul
ke onderwerpen niet zo vaak meer geschre
ven. Zie bljvoorbeeld de inhoud van AR
Staatkunde van die jaren. Maar des te meer 
stellen raadsleden vragen over deze klas
Sieke thema's. Er is dus een flink verschil in 
belangstelling tussen de partijkaders ener
zijds en de polit1eke of wetenschappelijke 
toplaag anderziJdS. Dit werkt waarschijnlijk 
nu nog door, getuige het gevoel van be
kneldheid dat ontstaat als christelijke sym-
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bolen onaer vuur liggen. Tegelijkertijd is de 
aandacht voor die symbolen, ook blj groe
pen die christelljke politiek niet zien zitten, 
nog n1et gedoofd. 

Hoe was het in de 18e en 19e eeuw? 
Toch is er niet zoveel reden om zich bekneld 
te voelen. Onze overgrootouders hebben nl. 
in geestelijk opzicht heel wat meer te verdu
ren gehad dan w1j. Om een paar oude wets
artikelen te citeren: 
'De gemeenschappelijke Godsdienstoefe
ning wordt verricht binnen de daartoe be
stemde Gebouwen en wei met ontsloten 
deuren.' 
'Niemand zal met eenig orde's kleed of 
teeken, van een kerkelijk Genootschap, bui
ten zijn kerkgebouw verschijnen.' 
'En dat geene klokken ter aankondiging van 

·1 Een verkorte vers1e van dit art1kel werd voorgedragen voor 
de 'Veren1ging Groen van Prinsterer'. 22-11-'86 

1) BiJV. Mr. J.W Noteboom. Anti-revolutiona1re Gemeen
tepo/itiek. Kok Kampen. 1928. 
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Go.psdienstoefeningen meer zullen mogen 
geluid worden.' 
We citeren uit wetten van 1796 en 1798 
welke hun vervolg krijgen in wetten die ge
dateerd zijn als '18 Germinal, jaar X' (8 april 
1802) en '30 Germinal, jaar XI' (21 april 
1803), alsmede een decreet, speciaal voor 
Maastricht, van 'den 2 jour complementaire, 
an XII' (18 september 1805). 
Oat was de tijd waarin niet aileen het 'Bij de 
Gratie Gods' was afgeschaft, maar ook het 
randschrift 'vrijheid, gelijkheid en broeder
schap' verscheen, waarin de jaartallen niet 
meer 'na Christus' werden geteld, even een 
1 0-daagse week heeft bestaan en in het 
algemeen de verwijzingen naar Dieu au 
Maitre uit het openbare Ieven verwijderd 
waren. Dit praktische athe1sme lag in het 
verlengde van de nationalistische, op de 
vorst gerichte Franse staat van Lodewijk XIV. 
De verering van het nationale grondgebied 
en van de absolute vorst als religieuze basis 
van de staat. Daarmee werd over de christe
lijke keizer- en koninkrijken teruggegrepen 
op de tijd v66r de bekering van de Romeinse 
keizer Constantijn. Het christelijk geloof 
werd naar de marge van de samenleving 
weggeduwd. Godsdienst werd prive-zaak. 
Degenen die deze liquidatie van het politieke 
en sociale christendom voorstonden noem
den zich liberalen. Liberalen: vrij van christe
lijke normen en invloeden; zo moeten we dat 
opvatten. 

Boter op het hoofd 
Het pijnlijke is dat protestanten de toon van 
de geciteerde wetsartikelen in later tijden 
overnamen om godsdienstige uitingen van 
katholieken onmogelijk te maken. Het pro
cessieverbod, daar waren zulke wetten goed 
voor. Protestanten hebben aldus geen 
schoon geweten als het over in de knel 
brengen van christelijke minderheden gaat. 
Nog in 1 950 bracht de AR-Partijstichting een 
brochure uit waarin het processieverbod ge
rechtvaardigd werd. Het zou de katholieken 
gaan om het publiekelijk afdwingen van be
tuigingen van eerbied voor de in hun proces
sies gesymboliseerde waarden. Vanwege de 
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godsdienstvrijheid moest daarom het pro
cessieverbod worden gehandhaafd. Aldus 
de kronkelige redenering der antirevolutio
nairen. Aileen de jonge I.A. Diepenhorst ver
zette zich tegen de conclusies van dit AR
rapport. Hij zij nog eens met ere vermeld. 
Die symbolen waar de protestanten, de ka
tholieken in mindere mate, zich druk om 
maakten moesten getuigen van Christus' 
Kon'1ngschap over het openbare Ieven. Een 
zeer inhoudsvol klassiek beg rip dat we in het 
vervolg nog zullen bespreken. Maar wat te 
doen als de katholieke parochie gerneen
tegrond wil kopen voor de oprichting van 
een standbeeld voor Christus Koning? Daar
over richt een raadslid zich in 1947 tot de 
redactie van AR-Staatkunde (in overleg met 
de uitgever was de abonnementsprijs zojuist 
op f 4.75 per jaar gebracht). Het antwoord: 
de oprichting van een beeld voor een ver
dienstelijk of geliefd persoon is zeker geoor
loofd, 'maar dan moet het daarmede ook 
afgelopen zijn. Zodra zich in die herinnering 
en hulde een religieus moment gaat mengen 
is het mis!' 
De vraagsteller laat het er niet bij zitten. Hij 
verwijt ARS intolerantie en bij een conse
quente voortzetting van het ontvangen ant
woord zou ook grondverkoop voor katho
lieke kerkbouw verboden moeten worden. 
Daar staan immers ook beelden in. Zo zou 
de godsdienstvrijheid in de knel komen. ARS 
houdt zwakjes vol. 'Zinnelijke (d.w.z. zintui
gelijke en gevoelsmatige) elementen moeten 
uit de godsdienst worden geweerd. Zelfs 
pre ken op het gevoel is verwerpelijk.' Door 
zulke teksten wordt voor de huidige lezer het 
temperatuurverschH tussen katholieken en 
protestanten begrijpelijker! 

De strijd voor de symbolen 
Hoe staat het, in de eerste helft van deze 
eeuw, rnet de andere symbolen? De zon
dagsrust neemt een prominente plaats in. 
Gelukkig niet zozeer omdat ieder zich van 
overheidswege aan christelijke gebruiken 
zou moeten houden. Het ging hier om een 
'scheppingsordening', een ritrne van werken 
en rusten met een, vanuit de overheid ge-
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zien, sociale betekenis. De joodse winkelier 
(als hij echt goed joods gelovig was tenmin
ste) mocht zijn zaak op zondag openhouden 
als hij op de zaterdag sloot (mr. J.W. Note
boom). 

De wet tegen de smalende Godslastering 
werd eerst in 1931 door minister J. Donner 
ingevoerd. Een gewetenszaak voor hem die 
een kwestie van recht werd toen het com
munistische blad 'De Tribune' zich aan 'uit
braakselen der hel' te buiten gegaan was. Er 
moest stevig met de liberalen en de socialis
ten geknokt worden voordat de wet erdoor 
kwam. Volgens Kuyper ging het bij de straf
baarstelling van zulk vloeken niet om de 
religieuze afwijking maar om de aantasting 
van de grondslag van Staat en Overheid. 
Toch beseften zijn leerlingen dat een ge
meentelijk vloekverbod aileen maar kan als 
de publieke opinie dat in ruime mate draagt. 
Eenzelfde nadruk op de noodzaak van ruime 
meerderheden speelde een rol bij het al of 
niet invoeren van het ambtsgebed, idem bij 
de wijze waarop de zondagsrust gehand
haafd moest worden. AI met al, rond 1900 
was de openbare vijandschap tegen christe
lijke symbolen veel sterker dan nu. Toen al 
schorsten liberalen waar zij konden gemeen
telijke vloekverboden (Van Houten, 1896). 
Geen der liberalen of der socialisten legde 
de eed af. 

Vandaag de Noordwest-Veluwe 
In onze dagen is er enige verbazing ontstaan 
over het achterhoedegevecht dat tegen ge
meentelijke vloekverboden wordt gevoerd. 
Zulke verboden zouden sinds 1983 aileen in 
wetten thuishoren. Prof. Koekkoek maakt er 
ons in Bestuursforum (1985 pag. 271) laco
niek attent op dat op die grand ook het 
vloekrecht voor rijksambtenaren weer moet 
worden hersteld. Aan de andere kant maakt 
mr. C.J. Verplanke zich in hetzelfde blad 
(1986, pag. 17) erg druk om de problemen 
die hier en daar bestaan rond o.a. h8t 
ambtsgebed, de naaktrecreatie, de gelijke 
behandeling van 'geestelijke genootschap
pen' en de onchristelijke kunst- en cultuur-
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uitingen. Hij eindigt met de verzuchting: 
'Eens komt de tijd, dat de christen zich dient 
te onthouden van deelneming aan het poli
tieke bedrijf''. Oat is buiten proportie als we 
1986 met 1896 vergelijken! Laat staan 1796! 
lntussen ligt in de behandeling van genoem
de zaken wei een test case voor onze visie 
op de overheid. de rol en bevoegdheid van 
christelijk georienteerde politiek, en op zoiets 
als 'de christelijke staat'. 
Het is goed om enig houvast te zoeken in 
onze politieke tradities. Met name de grotere 
geesten daarin hebben daarover diep en 
goed nagedacht. We hoeven het wiel niet 
opnieuw uit te vinden. Laten we eens zien 
hoe een groot filosoof als Dooyeweerd de 
spaken bevestigde. 

Het wiel volgens de reformatorische wijs
begeerte 
Dooyeweerds opvatting over 'de christelijke 
staat' kan het een en ander verhelderen. 
Wat in de eerste plaats opvalt is dat hij dat 

' Rond 1900 was de 
open bare vijandschap 
tegen christelijke 
symbolen veel sterker 
dan nu. ' 

begrip serieus neemt en aanvaardt. Dit ver
rast ons omdat we sterk be'fnvloed zijn door 
de gedachte dat de christelijke godsdienst 
toch vooral een zaak van de geloofsge
meenschap is en dat de staat ten opzichte 
van godsdienst onpartijdig is. Nu wil Dooye
weerd inderdaad niets weten van een staat 
die partij kiest voor een bepaalde godsdienst 
ten nadele van andere. De overheid moet de 
soevereiniteit van geloofsgemeenschappen 
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' De staat van artikel36 zou 
Dooyeweerd helemaal 
geen christelijke staat 
noemen. ' 

volstrekt respecteren evenals die van andere 
niet-statelijke verbanden. Oat een overheid 
dat respect praktizeert kan juist een blijk zijn 
van haar christelijke karakter. 
Dit doet denken aan een stelling die bij De 
Savornin Lohman te vinden is in zijn 'De 
Scheidslijn' (1922). Lohman wil dat ons land 
wordt geregeerd in 'protestantse' zin. Oat 
wil niet zeggen dat de protestantse geloofs
gemeenschap voorgetrokken en andere dus 
achtergesteld moeten worden. Veeleer zet 
hij zich hiermee af tegen een opvatting die hij 
in katholieke kring meent te ontwaren en die 
de staat aan de kerkelijke overheid, haar 
geestelijke Ieiding, onderwerpen wil. In de 
scheiding tussen kerk en staat daarentegen 
ziet hij een politiek principe. Een staat die de 
kerk in eigen rechte, d.w.z. in haar eigen 
aard, erkent en zichzelf als soeverein in eigen 
kring ziet, zo'n staat kan van hem het predi
kaat protestants krijgen. 
Dooyeweerd zit op diezelfde lijn. Bovendien 
zegt hij, maar ook reformatoren en katho
lieke auteurs (zoals Erasmus) ver v66r hem, 
dat het in de staat gaat om de gerechtigheid 
waarbij macht in dienst genomen wordt. 
Bijbels geformuleerd gaat het erom dat we 
de staat zien als de tijdelijke expressie van 
de boven-tijdelijke eenheid-in-oorsprong 
van de regeermacht en het rechtvaardig be
stuur van Jezus Christus, de Soeverein over 
aile aardse overheden. De visie op macht en 
recht die de Christelijke Staat typeert acht 
Dooyeweerd afhankelijk van onze aanvaar-
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ding van Christus' Koningschap. En inder
daad, die visie is niet vanzelfsprekend. Mo
menteel zelfs niet dominant, met name niet 
in de zgn. politieke wetenschappen. De aan
vaarding van zo'n visie op de staat is een 
doorwerking van het geloofsaspect binnen 
het politieke denken. Aileen als we de 'reg
num Christi' aanvaarden kunnen we zo over 
recht en macht spreken, aldus Dooyeweerd. 
Wei is het zo dat ook een staat die zich daar 
niets van aantrekt een staat blijft. De struc
tuurwet voor de politieke gemeenschap blijft 
gelden. We blijven die staat terecht afmeten 
aan de kwaliteit van het door de staat verze
kerd recht en aan de vraag of macht werke
lijk daaraan dienstbaar is. 
De staat zou de hele natie in zo'n christelijk 
politiek geloofsinzicht moeten verenigen, zo 
lang als de nationale publieke opinie een 
christelijk stempel draagt. 
De strijd gaat dus primair om de verbreiding 
van dat christelijk bewustzijn onder de be
volking. Maar een christelijke staat kan niet 
worden 'gevestigd' door de invoering van 
uiterlijke formules. De uitspraak 'Bij de gratie 
Gods' kan de staat onmogelijk van een 
christelijk karakter voorzien. 
Die strijd moet vanuit allerlei verbanden wor
den gevoerd met de geloofsgemeenschap 
voorop. Maar christelijk georienteerde partij
en hebben daarbij natuurlijk, voor wat de 
politieke expressie van de christelijke gods
dienst betreft, een belangrijke rol. De woor
den 'zo lang als' duiden erop dat de titel 
christelijke staat aileen het sluitstuk kan zijn 
na een verandering van de publieke opinie. 
Oat sluitstuk heeft dus niets met de gebrui
kelijke opvatting van theocraten te doen. 
Het verzet tegen artikel 36 van de Neder
landse Geloofsbelijdenis, volgens hetwelk de 
staat een taak heeft bij het bevorderen van 
de ware godsdienst en het bestrijden van de 
valse, blijft volledig van kracht. De staat van 
artikel 36 zou Dooyeweerd helemaal geen 
christelijke staat noemen. Zo'n staat gaat 
immers z'n grenzen te buiten. De christelijke 
staat met z'n vooropstellen van het recht en 
de dienstbaarheid van de macht, alsmede 
het respect voor en de bescherming van het 
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eigen recht van andere samenlevingsver
banden, is zelfs de beste garantie voor de 
geestelijke vrijheid van aile godsdienstige 
groepen in dit land. 

Mag een overheid daarover zelf iets zeggen? 
Ja, volgens Dooyeweerd. Uitspraken als 'Bij 
de gratie Gods', een ambtsgebed waarin 
Christus' Koningschap wordt erkend, of 
liever het uitspreken van een formule van die 
inhoud, een randschrift als 'God zij met ons', 
een eedsformule, een volkslied met christelij
ke inhoud, dat kan allemaal. Het zijn eigenlijk 
constateringen van standen van zaken. 
Geen subjectieve inzichten. F.D. Roosevelt 
legde in 1932 zijn ambtseed af met een 
hand op de opengeslagen Nederlandse Sta
tenbijbel, en wei bij de tekst uit I Korinthe 13: 
'AI ware het, dat ik de talen der menser, an 
der engelen sprak, en de liefde niet had ...... 
zo ware ik niets' (Ted Morgan: 'FOR - a 
biography', Grafton Books, 1985). Een in
houdsvolle belijdenis van een President. Oat 
past zeker binnen de opvattingen van Her
man Dooyeweerd. 
Een ambtsgebed dat van zijn christelijke in
houd ontdaan is wijst Dooyeweerd af. Het 
gaat immers om de erkenning van Christus 
Koning. lets anders heeft geen zin. Abraham 
Kuyper had daarover nog een andere me
ning. Hij zag de staat als behorend tot het 
terrein van de algemene genade. Het ging 
daar om een scheppingsordening waarbij 
nog niet naar de Verlosser-Middelaar Chris
tus verwezen moest worden. Zodoende, al
dus Kuyper, kon in het ambtsgebed de 
overtuiging van joods-gelovigen en niet-ker
kelijk religieuzen worden ontzien. Zij konaen 
dat gewoon meebidden. Voor Dooyeweerd 
heeft zo'n gebed aile christelijke zin verloren 
en opent het geen weg naar een passend 
inzicht in de staatsstructuur, d.w.z. in de 
vraag naar welke normen politieke overhe
den zich dienen te gedragen. 

De roos in de vuist 
Zouden andersdenkenden ook zo'n politiek 
'geloof' hebben? Dooyeweerd antwoordt 
bevestigend en geeft voorbeelden. De staat 
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kan zichzelf vergoddelijken, of de menselijke 
rede. Er zijn er die een atheistische staat 
willen waarin aileen in een sociaal ideaal 
wordt geloofd en in de zelfgenoegzame 
macht van de mens om dat ideaal te realise
ren. In de huidige tijd zien we hoe sterk de 
overheersende religie de staatsvorm be
paalt. We kennen uitgesproken islamitische 
staten, communistische staten, de raciale 
apartheidsstaat, staten waarin de ideologie 
van de 'nationale veiligheid' (Latijns-Amerika) 
de structuren bepaalt, en net als vroeger een 
nationalistisch-centralistisch getint Frankrijk 
welks grondgebied als 'sanctuarium' wordt 
betiteld. En voorts allerlei mengvormen, 
waarin agnosticisme, christendom en huma
nisme de dragende religies zijn. De staat kEm 
gewoon niet neutraal zijn in de zin dat het 
geloofsaspect aan de opvatting over haar
zelf geheel zou ontbreken. Ook een agnosti
sche staat is daarom niet neutraal. De staat 
kan wei onpartijdig zijn en de christelijke 
staat behoort dat bij uitstek te zijn. Op grand 
van zijn eigen oorsprong. 

Dooyeweerd zou dus niet verbaasd zijn ge
weest als hij de door Hartkamp, in zijn dis
cussie met Kret over het ambtsgebed (Be
stuursforum 1979) genoerrde mogelijkhe
den had vernomen. lnderdaad, het zingen 
van de lnternationale, de gebalde vuist van 
de socialistengroet, een volkslied van natio
nalistische aard, dat kan allemaal. Het hijsen 
van de rode vlag op een gemeentehuis is 
niet iets dat op zich vreemd aan politieke 
overheden is. Het zijn echter tekens voor de 
verwerping van een staat die voortkomt uit 
de aanvaarding van Christus' Koningschap. 
Oaarom zo zegt Dooyeweerd, zijn dat ver
werpel'ijke gebaren. En ze zijn dubbel ver
werpelijk als ze niet breed door de publieke 
opinie gedragen worden. Dooyeweerd ziet 
dus liever een strijd afspelen op het vlak van 
de overheidsstructuren. Niet op dat van de 
overheidssymbolen. Oat zijn aileen bekronin
gen. Het gaat er dus om, de politiek inhou
delijk met Christus' Koningschap in overeen
stemming te brengen. Publieke gerechtig-
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heid naar Bijbelse inspiratie. Zorg voor men
sen en voor het functioneren van samenle
vingsverbanden. Geen zucht naar het opsta
pelen van bevoegdheden in handen van 
overheden. Wei een volstrekte aanvaarding 
van aile verantwoordelijkheden die tot de 
overheid behoren. Het kan niet ontkend 
worden, dat we daarbij soms als christelijke 
minderheden in de klem zitten. 
Hoe gaat het met de ruimte voor levensbe
schouwelijke activiteit, de agnostische daar
gelaten (daar is zeer veel ruimte voor)? Vin
den CDA-vertegenwoordigers de religieuze 
dynamiek in de maatschappelijke structuren 
werkelijk belangrijk of vertegenwoordigen zij 
zelf een agnostische macht? Staan anderen, 
niet-christelijk georienteerde meerderheden, 
een onpartijdig beleid voor of juist niet? 
Komt de hele breedte van het christelijk 
organisatieleven in de knel? 

Structuren, daar gaat het om 
Aile reden om van de symbolen over te gaan 
naar de inhoudelijke knelpunten. lk put daar
bij uit een scriptie van R. Kalk, uitgegeven 
door het Wetenschappelijk lnstituut2) Deze 
handelt speciaal over de ruimte voor christe
lijk gemotiveerde actie en organisatie op 
welzijnsgebied. Christus' Koningschap in 
het maatschappelijk Ieven. Is de christelijke 
dienst aan de samenleving in de knel geko
men? Volgens mij ja, en veel sterker dan op 
het gebied van de symbolen. Het CDA heeft 
z'n best gedaan om ruimte, voorrang voor 
levensbeschouwelijke pluriformiteit in de 
welzijnswetgeving te verankeren. Gezien de 
decentralisatie van dit beleid komt het zeer 
op de gemeenten aan hoe zij die ruimte 
benutten. De analyse van gemeentelijke 
voorbeelden geeft weinig reden tot vreugde. 
De pluriformiteitsnorm wordt in subsidiever 
ordeningen eigenlijk nooit of zelden aange
troffen. Het is een criterium dat in de priori
teitenvolgorde van Heerenveen wegvalt. De 
gemeente spreekt een voorkeur uit voor al
gemene instellingen. Activiteiten waarbij 
evangelisatie-aspecten aan de orde zijn, ko
men naar haar mening niet voor subsidie in 
aanmerking. Wei activiteiten die een 'open' 
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-<arakter dragen (behalve kerkelijk open 
1eugdwerk). Purmerend trachtte de subsidie 
voor godsdienstonderwijs en -vorming (aan 
IKOS en Humanitas) af te schaffen. Eelde 
wilde geen subsidie toekennen voor sociaal
culturele activiteiten van de kerken. Het NI
VON-werk (natuurbescherming op sociaal
democratische grondslag) viel wei in de 
prijzen. 
Gouda heeft een afkeer van het bestaan van 
verschillende gekleurde stichtingen met een
zelfde werksoort. Een ander uiterste vormt 
Bunschoten, dat juist weer aileen activiteiten 
wil subsidieren die de toets aan Gods 
Woord kunnen doorstaan. De voormalige 
burgemeester van Eelde neemt die stelling 
als WD-kamerlid onder vuur. De pot verwijt 
de ketel. En daartussen o.a. vele CDA
raadsleden en wethouders voor wie levens
beschouwelijk werk 'niet leeft', die een af
wachtende houding aannemen, die christe
lijk-maatschappelijk werk niet nodig vinden, 
overheidsdiensten de voorkeur geven waar
bij de macht in handen van B & W blijft. Daar 
word je niet vrolijker van. Natuurlijk zijn er 
ook veel CDA'ers die inzien dat eigen struc
turen nodig zijn voor het veiligstellen van 
minderheidsculturen. Het gescheiden-ver
antwoordelijkhedenmodel, zo bekwaam ont
wikkeld door C.J. Klop in de brochure van 
de Bestuurdersvereniging, biedt daarvoor 
een goed handvat. Maar toch zie je dat de 
christelijke minderheid in de knel raakt. En 
nogal eens met medewerking van christen
democraten die met niet veel meer bagage 
politiek bedrijven dan vervat in de criteria 
'doelmatigheid, deugdelijkheid en democra
tisch functioneren'. 

Conclusie 
We keren terug naar de accenten die 
Dooyeweerd legt. Het Kuningschap van 
Christus moet als politieke en sociale belijde
nis zijn ruimte behouden. Oat is niet mogelijk 

2) De piuriformiteitsnorm bij decentrale welzijnsplanning 
Verslag van een onderzoek door R Kalk, augustus
november 1983. 
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als wij, zoals de wereld om ons heen, ge
woon machtspolitiek bedrij' en, eventueel 
onder theocratisch vaandel. :Jie combinatie 
van politiek en geloof strijd' met de eigen 
aard van de staat. Wat wij kunnen en moe
ten doen, dat is politieke actie gericht op het 
waarborgen van ruimte voor godsdienstiqe 
en levensbeschouwelijk gemotiveerde actie 
en organisatie. Ruimte voor een ieder om 
zijn verantwoordelijkheid in praktijk te bren
gen zonder bevoordeling vall welke minder
heid ook. Niet het voortrekken van het prak
tisch agnosticisme van de algemene of neu
trale organisatie. Ruimte om de ander in het 
hart te raken met het evangelisch appel. Oat 
kan aileen als die ander ook vrij is om ja en 
om nee te zeggen. Als godsdienst en le
vensbeschouwing als zodanig naar de mar
ge van de samenleving verschoven worden 
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dan kan zelfs de ontmoeting en de worsts
ling der overtuigingen niet meer plaatsvin
den. Oat is het gevaarlijkste aspect van onze 
tevreden, onverschillige en dus vanzelfspre
kend tolerante consumptiemaatschappij. 
Het eigenaardige is dat zo'n politiek streven 
naar ruimte voor de verscheidenheid van 
religieuze motieven aantrekkelijk is voor aile 
Nederlanders, niemand tekort doet, een op
timum aan democratie schept en naar onze 
opvatting oak nag deugdelijk en doelmatig 
is. 

A.M.O. 
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lingstheorie van het rnoderne constitutio-

bij JOngeren 7/8-306 
nele recht. Deellll: Constitutionele ontwik-

Klop, drs. C.J. Hoe gaat het CDA verder kelingsmodellen; DeeiiV: D1alect1ek van 
rnet 'Appel en Weerklank'? 7/8-361 rnacht en ernancipatie) 12-543 

Pauw, mr. B.M.J. Weerklank 1n de part1j- Heggen, prof. dr. F.J. Een pleidoo1 voor 
voorlichting 7/8-326 gerechtighe1d (n.a.v. 1 + 1 = Sarnen. 

Prank, mr. B. De weerklank en het appel 
Publieke erkenning van lotsverbonden-
heid. Een christen-dernocratische bijdra-

van de christen-dernocratie in Europa 7/8-338 
ge tot de gedachtenvorrning over huwe-

Rompuy, H. van Christen-dernocratie en lijkse en niet-huwelijkse tweerelaties) 6-261 
conservatisrne 7/8-344 

Oostlander, drs. A.M. De rnernoires van 
Rosman, S.J. Weerklank en appel 7/8-348 een intens levend Europeaan (n.a.v. dr. 

Scheenstra, mr. Sj.H. Consensus is ge-
K.J. Hahn, Standplaats Europa. Mernoires 

boden. Tien bestuurlijke kanttekeningen 7/8-320 
van een chnsten-dernocraat) 3-127 

Smits, drs. M. Rappel en klankkleur 7/8-290 Buitenland 

Velzen, drs. W.G. van De rol van de Brinkel, drs. Th.B.F.M. Het volk kan zich 
polltieke overtuiging in de verk1ezingscarn- niet vergissen 10-439 
pagne 7/8-333 

Kolster, M.A. Buitenlands beleid nader 

Boekbesprekingen bekeken 11-467 

Balkenende, mr. drs. J.P. Over norrnen 
Kuschpeta, prof. dr. 0. R.K. Kerk en 

en norrnloosheid in de econorn1e: liberal is-
staat in Polen: een 1nstabiele verhouding 6-247 

rne tussen rnarkt en rnacht (n.a.v. K. Oostlander, drs. A.M. Het nieuwe den-
Groenveld en A.A.M. Kinneging, Liberalis- ken van Gorbatsjov (penscoop) 10-456 
rne en politieke econornie, en K. Groen-

Palmer, Bryan C. Chnsten-dernocrat1e in 
veld en A.A.M. Kinneging (red.), Met rnarkt 

Latijns-Amerika: een gok op de toekornst 11-474 
en rnacht. Socialisten en Liberalen over 
Econornische Politiek) 4-170 Wessels, prof. dr. A. Het Libanese drama 12-524 
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-
Christen-democratie Emancipatie Kruys 

Coerts, drs. H. Briefwisseling Kuyper- Dijk, drs, J.W.A. van Mag Marie wijzer Oostli 
chrish ldenburg (boekbespreking) 5-215 blijven? (column) 6-229 
(persi< 

Oostlander, drs. A.M. Wat beweegt de Hagen-Pot mr. H.Th. ten Emanc1patie 
kiezer? (periscoop) 4-182 van de mens, ook van de vrouw 5-206 Men: 
Oostlander, drs. A.M. Wat voor een CDA 

Europa Beete willen we? (periscoop) 9-410 
beleid 

Wust, mr. L.B.M. Nu verder met een Brinkel, drs. Th.B.F.M. De Europese uit-
Kimm verantwoordelijke maatschappij (column) 5-189 daging (column) 7/8-281 
mens1 

Hahn, dr. K.J. Het Europese Noord/Zuid-
Oostli probleem 10-429 
(pens< Christen-democratie en andere partijen Oostlander, drs. A.M. De memoires van 

Balkenende, mr. drs. J.P. Over normen een intens levend Europeaan (boekbe- NedE 
spreking) 3-127 en normloosheid in de economie; liberalis-

GrintE me tussen markt en macht (boekbespre- Pronk, mr. B. De weerklank en het appel komsi king) 4-170 van de christen-democratie in Europa 7/8-338 
Couwenberg, prof. dr. S.W. Discussie Rompuy, H. van Christen-democratie en Ond« 
over links/rechts-schema en relig1euze conservatisme 7/8-344 Brugij antithese 9-397 

Oostlander, drs. A.M. Wat nu met de Geloof en politiek (boekl 

Oostl< PvdA? (penscoop) 6-273 Klop, drs. C.J. Hervormde Kerk, CDA en 
de art 

Oostlander, drs. A.M. Wie met wie? (pe- Doorbraak 4-147 
Schrc riscoop) 5-220 Oostlander, drs. AM Bevrijdingstheolog1e 
neels) 

bij nader lnZien (periscoop) 3-130 

Veen, drs. J.E. van Doorbraak in gestolde On tv 
Columns 

politieke emancipatie 4-143 
Aarts, 

Albeda, prof. dr. W. Vaste lonen of een Weiler, prof. dr. AG. Gewetensvorming ontwif 
vast deel in de opbrengsten 9-369 gewenst (column) 4-141 

Braks 
Brinkel, drs. Th.B.F.M. De Europese u1t- Weiler, prof. dr. A G. Welke histonsche ling 
daging 7/8-281 opdracht hebben christenen nu? 9-371 

Genn1 
Dijk, drs. J.W.A. van Mag Marie wijzer 

Jeugdbeleid crisis 1 
blijven? 6-229 

Franken, mr. H. Het kind van de rekening 10-417 Bot-van Gijzen, T. Wie de 1eugd heeft 9-378 Peri~ 

Gennip, mr. J.J.A.M. van De Afnkaanse Justitie Oostli 
CriSIS 2-53 bij nac 

Postma, mr. dr. A. Toenemende 1nvloed Franken, mr. H. Het k1nd van de rekening 
Oostli 

(column) 10-417 heid ir Eerste Kamer geen tljdelijk verschijnsel 1-1 

Ruller, dr. H. van Pasjeswet? 12-509 
Ruffer, dr. H. van Pasjeswet? (column) 12-509 Oostl< 

Rijnvos, prof. dr. C.J. Ombu1gingsbele1d Kerk en Politiek 
de art 

in Belgie en Nederland 11-465 Oostl< 
Brinkel, drs. Th.B.F.M De val van de 

Schroten, dr. E. Univers1te1t en (perso- marxist1sche t1jdspiegel (boekbespreking) 2-77 Oostli 
neels)beleid 3-97 van G 

Weiler, prof. dr. A. G. Gewetensvorming 
Drimmelen, drs. R. W.F. van Preken of 
spreken? 11-485 Oostl< 

gewenst 4-141 chrish 
Jansen, drs. J.AMJ. Herderlljke schrij-

Wust, mr. L.B.M. Nu verder met een vens over sociaal-economische vraag- Oostli 
verantwoordelijke maatschappij 5-189 stukken 12-534 k1ezer 
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Kruyswijk, dr. A. Het Kairos-Document 10-419 Oostlander, drs. A.M. Wat nu met de 

Oost!ander, drs. A.M. Moreel beraad van PvdA? 6-273 

christenen, alstublieft geen vertrossing Oostlander, drs. A.M. Wat voor een CDA 
(persicoop) 2-87 willen we? 9-410 

Mensenrechten Oostlander, drs. A.M. Wie met wie? 5-220 

Beeten, mr. R.H. van de Mensenrechten- Samenlevi ngsvormen 
beleid moet consistent zijn 2-55 

Heggen, prof. dr. F.J. Een pleidooi voor 
Kimman, S.J., dr. E.J.J.M. Economie en gerechtigheid (boekbespreking) 6-261 
mensenrechten: Meten met twee maten 5-199 

Oostlander, drs. A.M. Erasmus en Charta Sociaal-cultureel 

(penscoop) 11-503 Barendrecht, K. Waar staat het CDA in de 

Nederlandse Antillen 
strijd tussen ideeel en commerCieel be-
lang? 1-3 

Grin ten, prof. mr. W. C. L. van der De toe- Frinking, prof. drs. G.A.B. De ambivalentie 
komst van de Nederlandse Anti lien 6-231 van het bevolingsbeleid in Nederland 3-121 

Onderwijs Sociaal-economisch 

Bruggen, drs. J.C. van Leren om te Ieven Albeda, prof. dr. W. Vaste lonen of een 

(boekbespreking) 5-226 vast deel in de opbrengsten (column) 9-369 

Oostlander, drs. A.M. De schoolstrijd van Fase, prof. mr. W.J.P.M. Als het onder-

de arbeidersklasse (periscoop) 1-42 handelingsfront breekt 6-239 

Schroten, dr. E. Universiteit en (perso- Hoogendijk, mr. W.C.D. Parafrase van een 

neels)beleid (column) 3-97 dilemma 3-114 

Ontwikkelingssamenwerking 
Lange, prof. dr. H.M. de Reactie op 'Soli-
de en sociaal: het CDA nieuwe stijl' 3-109 

Aarts, drs. H.J.B. De financ1enng van de Plantinga, drs. J. De fiscus en het woon-
ontwikkelingsbegroting 4-154 werkverkeer 10-433 

Braks, ir. G.J.M. Landbouw en ontw1kke- Rijnvos, prof. dr. C.J. Grondslagen van het 
ling 9-389 toezicht op het bankwezen 2-69 

Gennip, mr. J.J.A.M. van De Afrikaanse Rijnvos, prof. dr. C.J. Ombuigingsbeleid in 
crisis (column) 2-53 Belgie en Nederland (column) 11-465 

Peri scoop Vermaat, prof. dr. A.J. Over de brug tus-
sen markt en bureaucrat1e 1-13 

Oost!ander. drs. A.M. Bevrijdingstheologie Vet, C.J.G.M. de Sociaal-economisch be-
bij nader inzien 3-130 leid kabinet-Lubbers II 10-446 

Oostlander, drs. A.M. Christelljke minder-
heid in de knel 12-553 Staatsrecht 

Oostlander, drs. A.M. De schoolstriJd van Haan, prof. mr. P. de De staatsleer van 

de arbeidersklasse 1-42 Couwenberg, andermaal kritisch be-
schouwd (boekbesprek1ng) 12-543 

Oostlander, drs. A.M. Erasmus en Charta 11-503 
Postma. mr. dr. A. Toenemende 1nvloed 

Oostlander, drs. A.M. Het nieuwe denken Eerste Kamer geen tijdeliJk verschijnsel 
van Gorbatsjov 10-456 (column) 1-1 

Oostlander, drs. A.M. Moreel beraad van Volksgezondheid 
christenen. alstublieft geen vertrossing 2-87 

Oostlander, drs. A.M. Wat beweegt de 
Donner, mr. J. Privatisering in de volksge-
zondheid: bele1dS1nstrument voor bezuini-

kiezer? 4-182 ging 2-61 
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Meer. prof. dr. C. van derEuthanasie, 
spanningen en misvattingen 5-191 

Vrede en veiligheid 

Frinking, A.B.M. Luisteren politici wei naar 
wetenschappers? (boekbespreking) Michels, prof. drs. J.J.M. Gezondheids

zorg niet gebaat bij privatisering en com
merciallsering 3-99 Jeurissen, drs. R.J.M. De bom in de ban? 

9-403 

12-511 

Post, dr. D. en drs. J. VisscherBezuinigin
gen in de gezondheidszorg: maar markt of 
meer beheersing? 11 -495 

Schroten, dr. E. To be or not to be. Over 
suicide, moraal en levensbeschouwing 1-24 

Sporken, prof. dr. C.P. Wetswijz1ging inza-
ke euthanas1e: kanttekeningen vanuit de 
ethiek 

566 

1-34 
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Verzamelband voor Christen Democratische Verkenningen 

Verzamelbanden van beige linnen, met de naam Christen Democratische Verken
ningen in groen op voorzijde en rug. 

Met behulp van de bijgeleverde naalden kunt u er gemakkelijk een complete 
jaargang in opbergen. 
Bij elke band ontvangt u een strookje plaketiketten met de jaartallen 1984 tim 
1986. 

De prijs (inclusief verzendkosten) bedraagt f 17,50 per band (bij bestelling van twee 
of meer stuks f 15,- per exemplaar). 

Te bestellen bij: 
Administratie Christen Democratische Verkenningen, 
antwoordnummer 1904, 2500 WB Den Haag (zonder postzegel). 

Telefoon: 070-92.40.21. 
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CDV naar nieuwe uitgever 

Het jaar 1987 brengt voor de uitgave van Christen Democrat1sche Verkenningen 
een aantal veranderingen met zich mee. Ten eerste moet het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA de abonnementsprijs verhogen van f 50,- naar f 55,-. Het 
jongerenabonnement zal echter dalen in prijs, van f 40,- naar f 35,-. 

Ten tweede, de lezer zal er wat inhoud en uitv....,ering betreft niets van merken, 
Christen Democratische Verkenningen zal per 1 januari 1987 worden gedrukt en 
uitgegeven bij de wetenschappelijke uitgeverij Van Loghum Slaterus b.v. te Deven
ter. Dit zal met name gunstig kunnen uitwerken op de werving voor het maandblad 
in bredere kring. Dit brengt met zich mee dat de abonnees hun acceptgiro zullen 
ontvangen van Libresso b.v., het administratie-adres van Van Loghum Slaterus. 
Eventuele adreswijzigingen zullen ook aan dit adres moeten worden doorgegeven. 
Het Wetenschappelijk lnstituut vertrouwt erop dat deze zakelijke relatie van de lezer 
met de uitgever tot tevredenheid zal verlopen. 

Daarmee komt echter een einde aan de goede en plezierige samenwerking met 
drukker Corn. Paap b.v. te 's-Gravenhage. Het Wetenschappelijk lnstituut is hem 
met name dankbaar voor de flexibiliteit die hij heeft willen opbrengen in de zes jaar 
dat het tijdschrift tot wederzijdse tevredenheid door hem is gedrukt. 
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