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DISCUSSIE 

Centrum ziet religie als bindend 

element voor samenleving 

MR. M.L.A. VAN RIJ 

Het initiatiefvoor een Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving heeft veel 

respons gekregen. Vooral de dialoog over de toekomst van de Nederlandse 

samenleving, het eerste thema van het Centrum, maakte veel tongen los. 

Volgens initiatiefnemer Marnix van Rij betrekt het Centrum betrokl<en reli

gieus-spiritueel ingestelde mensen bij de politiek en draagt het anderzijds bij 

aan een verdieping van de eigen identiteit van het CDA. 

Onlangs mocht ik in het Bijbels Openluchtmuseum te Groesbeek een nieuwe 

tentoonstelling openen. Het was een bijzondere ervaring. De mensen hadden 

met man en macht gewerkt om in het glooiende Gelderse landschap de sfeer 

van het Heilige Land te brengen. Straatjes, woon- en gebedshuizen uit de Joodse, 

Christelijke en lslamitische traditie staan hier gebroederlijk naast elkaar. Dit 

museum werkte tot voor kort zonder enige overheidssubsidie. Bij de opening zag 

het er naar uit dat het museum een subsidie van het Rijk krijgt, alsmede van de 

Provincie Gelder land. Hiermede wordt het belang van kennis over religies in de 

Nederlandse samenleving onderstreept. Wordt religie de komende jaren belang

rijker in de post-christelijke Nederlandse cultuur? Is er een verbinding tussen 

politiek en religie? Welke rol kunnen christen-democraten daarin spelen? 

In een artikel d.d. 14 augustus 1999 in CD/Actueel pleitte ik onder meer voor de 

oprichting van een Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving. Het initiatief 

heeft vee! in beweging gebracht. Vee! mensen reageerden positief en namen 

meteen het initiatiefvoor discussiebijeenkomsten, anderen plaatsen toch wat 

vraagtekens en toonden zich bezorgd over de gevolgen voor de identiteit van het 

CDA. In onderstaand artikel zal ik eerst ingaan op de betekenis die de politiek 

aan religie toekent in de hedendaagse westerse (Nederlandse) samenleving, de 

noodzaak van een dialoog tussen vertegenwoordigers en aanhangers van de 

wereldgodsdiensten en politici, de plaatsing van het Centrum voor Politick, 

Religie en Zingeving in de schil van het CDA om tenslotte in te gaan op de zor

gen van de heer Dengerink en anderen dat ik aan zou koersen op een Religieus 

Democratisch Appel. 
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Betel<enis van religie 

De rol van godsdienst in het publieke leven is in West-Europa en in Nederland in 

het bijzonder naar de achtergrond geraakt. Godsdienst wordt door de heersende 

politieke elite als iets persoonlijks gezien, beperkt tot de huiskamer. Dat gods

dienst een rol vervult bij het schetsen van een perspectief voor veel mensen 

schijnt politiek niet interessant te zijn. Toch zijn er nog miljoenen christenen in 

dit land. Het betreft geen homogene groep, maar de christenen zijn vertegen

woordigd in verschillende kerkgenootschappen. Sommigen zijn actief, anderen 

al lang niet meer (de zogenaamde groep randkerkelijken en buitenkerkelijken). 

Daarnaast zijn er vele honderdduizenden moslims bijgekomen in Nederland en 

twaalf miljoen in West-Europa. De Islam is de tweede godsdienst in de wereld. 

Nog twintig jaar en naar verwachting zal de Islam de tweede godsdienst in 

Nederland zijn.' De afgelopen jaren hebben wij in Nederland er ook meer hin

does, boeddhisten en aanhangers van New Age bijgekregen. Voor zover deze 

mensen godsdienstig zijn, hebben zij gemeen dat zij vanuit levensbeschouwelij

ke tradities kaders kennen waarbinnen keuzen worden gemaakt. Religie is een 

culturele factor van betekenis. De drie abrahamitische religies Uoodse geloof, 

christelijk geloof en de islam) delen dat het menselijk leven wordt geplaatst tus

sen schepping en het laatste oordeel. Of zoals Prof. Dr. H. Vroom het in zijn boek 

'Religie als ziel van cultuur' zegt: "De wereld is gemaakt, met een doel, door 

iemand die een doel kon stellen. Het geheim in de dingen verwijst naar iets 

hogers. Tussen schepping en voleinding van de wereld is veel onbegrijpelijks. De 

natuur en de mensenwereld zijn ambigu". Veel mensen zijn op zoek naar zinge

vingsvraagstukken. Bij de vragen over leven en dood, over hoe om te gaan met 

ondragelijk lijden, over de bekommernis van zieken, over tegenslag en voor

spoed, over het krijgen en opvoeden van kinderen, het nemen van verantwoorde

lijkheid voor de naaste, het aangaan en beëindigen van relaties, het zich afVra

gen welke grenzen er gesteld kunnen worden aan consumptie en hoe om te gaan 

met het tijdelijke beheer van de aarde, laten veel mensen zich in mindere of 

meerdere mate leiden door de Tien Geboden, de Bergrede, de verhalen uit Bijbel 

en moslims ook door de Koran. Het zij n vaak de overgeleverde verhalencycli uit 

de Bijbel die de morele dilemma's schetsen waar mensen mee te maken krijgen 

in hun leven. De overdracht en uitleg zijn wezenlijk om de joods-christelijke cul

tuur in stand te houden. Overigens moeten de bronnen voortdurend opnieuw 

geïnterpreteerd worden. Godsdienst is niet iets statisch, maar dynamisch. Het 

gaat voortdurend om een eigentijdse vertaling van het Goede Nieuws. 

De heersende politieke elite heeft geen boodschap aan deze feiten. De rol en 

betekenis van godsdienst voor het welzijn van een samenleving komt niet in het 

regeringsbeleid voor. De overheersende liberale stroming bepleit een neutrale 

houding ten opzichte van godsdienst. Dat klinkt aardig, maar hier schuilt een 
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levensgroot gevaar van cultuurrelativisme, c.q. cultuurnihilisme. Uiteindelijk zal 

dat leiden tot een onverschillige samenleving. Wij zien dagelijks de voorbeelden: 

mensen die in grote geestelijke verdrukking en armoede leven (de psychiater 

maakt overuren) , mensen die hun hoofd omdraaien als er (zinloos) geweld 

wordt gepleegd, mensen die zich niet meer bekommeren om het lot van de min

derbedeelden en mensen die geen mondiaal besef hebben dater ecologische 

grenzen zijn aan de economische groei. 

Het liberalisme gaat uit van een gemeenschappelijke "smalle moraal". Het indi

vidu boven alles. Er wordt verondersteld dat het individu zich optimaal ont

plooit. Vervolgens hoopt de liberaal dat gelukkige en ontplooide mensen elkaar 

opzoeken om gezamenlijk iets te doen. Daar tegenover staat een mensvisie die 

ervan uitgaat dat een mens pas betekenis krijgt in zijn persoonlijke relatie tot 

God en in relatie tot andere mensen. De samenleving dus niet als een loutere 

optelsom van individuen, maar de samenleving als een eigen intrinsieke kracht 

die meer is dan een optelsom van de afzonderlijke delen. Voor dat laatste is een 

duidelijke orientatie op een gemeenschappelijke moraal nodig. Dat is ingewik

kelder in een pluralistische religieuze maatschappij dan in een maatschappij die 

gedomineerd wordt door een cultuur. Wij bevinden ons in een overgangsfase 

van een samenleving die hoofdzakelijk gekenmerkt is door het joods-christelijke 

gedachtegoed naar een post-joods-christelijke samenleving. Door godsdienst te 

verbannen naar het privedomein en a! het heil te verwachten van het individu 

wordt een geweldig risico gelopen. De samenleving kan verbrokkelen. 

Ontplooiing en zelfstandigheid zijn goede uitgangspunten, maar als mensen 

hun orientatie op de zin van het Ieven niet hebben, dan dreigt een "catch-as-you

can"-mentaliteit. De symptomen van een dergelijke onverschillige samenleving 

doen zich voor. Daarin is steeds minder respect voor elkaar. Spelbederf, ruw 

gedrag en uiteindelijk toenemend (zinloos) geweld. Een samenleving die geen 

oog heeft voor het transcendente, maar wel voor het kortstondige consumptieve 

geluk, is letterlijk van God los, raakt volledig op drift. De mens weet niet meer 

waar hij vandaan komt, weet niet meer waar hij naar toe gaat, de mens in de 

liberale heilstaat leeft maar wat voor het vaderland weg. 

De mens die zich door God en zijn zoon, Jezus ge"inspireerd weet staat met een 

opdracht in het leven. Die opdracht is om tekenen van het Koninkrijk Gods hier 

tijdens het aardse leven tot stand te brengen. Dat is strijden voor vrede en 

gerechtigheid. In de Westerse samenleving betekent dat opkomen voor een 

vreedzame samenleving waar de verschillende bevolkingsgroepen harmonieus 

met elkaar omgaan. Dat ideaal is bepaald niet de praktijk van vandaag. De segre

gatie tussen de bevolkingsgroepen verloopt in een hoog tempo. Die analyses zijn 

nu wei voldoende gemaakt. Het middel om tot een oplossing te geraken, is een 

dialoog tussen de verschillende religies teneinde een 'gemeenschappelijke 

moraal' te formuleren. Deze wordt niet gevoerd omdat er bij liberalen (lees 
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'paars') geen plaats voor God en gebod is in het publieke domein. Dit neutrale en 

zogenaamde waardevrije denken moet doorbroken worden. Dat wordt de nieuwe 

kwestie: religie wel of niet toelaten tot het publieke domein. Paars wil dat 

bewust niet en sluit zich daarbij af voor communicatie met een grote minder

heid. Dat blijkt uit een aantal voorbeelden: 

• In de zorgsector belijdt paars met de mond dat geestelijke verzorging in de 

intramurale zorg zo belangrijk is; tegelijk wenst het geen extra geld te geven 

aan de gespecialiseerde geestelijke verzorging zoals vastgelegd in de 

Kwaliteitswet. In feite wordt die zo wegbezuinigd; in de Kamer zal het CDA 

daar tegen blijven strijden; 

• Identiteitsgebonden zorg wordt impliciet of openlijk wegbezuinigd. Het CDA 

wil toe naar een systeem van vraaggestuurde zorg. Dat kan dus betekenen dat 

er juist meer identiteitsgebonden instellingen komen. 

• De privatisering van de kerktelefoon jaagt tienduizenden zorgbehoevende 

mensen die fysiek niet meer in staat zijn naar de kerk te gaan op enorme kos

ten: er is sprake van een prijsverhoging van 7 naar 50 gulden per maand; 

• Er is een onderhuidse aandrang de gelijkstellingsregel in het onderwijs onder
uit te halen; 

• De schaalvergroting in het onderwij s leidt tot aantasting van levensbeschou

welijk gefundeerd onderwijs. Levensbeschouwing wordt door fusies een neu

traal begrip, en vervangen door didactische werkvormen. Een gevaarlijke ont
wikkeling. 

• In de krijgsmacht wordt de subsidie op de geestelijke verzorging terugge
draaid; 

• In de paarse inbreng in het grote fractievoorzittersdebat over de integratie van 

allochtonen speelde religie nauwelijks een rol. Integratie is immers een zaak 

van het publieke domein; religie van het privé-domein. 

Dialoog tussen wereldgodsdiensten 

Een dialoog tussen religieuzen is uiterst waardevol en noodzakelijk. Want de 

geschiedenis leert ons dat religies kunnen binden. Het waren christen-democra

ten die na de Tweede Wereldoorlog het initiatief namen tot de Europese integra

tie: Adenauer, Schuman, Monnet en De Gaspari. Vanuit een religieus-ethische 

visie streefden zij naar een verzoening tussen de Europese volken, met name 

Frankrijk en Duitsland. Mensen kunnen verzoenen. Daar zijn leiders voor nodig. 

Die leiders laten zich inspireren. Daar moet de adem van de Heilige Geest in 

geblazen worden. De geschiedenis laat goede voorbeelden zien: Moeder Theresa, 

Gandhi, Martin Luther King, bisschop Tutu. 

Religies kunnen ook verdelen. Vaak is religie de oorzaak van etnische conflicten, 

zoals in de jaren negentig op de Balkan (servisch-orthodoxen versus moslims), de 
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afgelopen decennia in Noord-Ierland (katholieken versus protestanten) en thans 

op Ambon (christenen versus moslims). Dat wordt christenen vaak tegengewor

pen. Het was de Zwitserse theoloog Prof. dr. H. Kilng die in zijn boek 'Projekt 

Weltethos' in 1990 een pleidooi hield tot een dialoog tussen de wereldgodsdien

sten. Op het symposium 'De toekomst van de christen-democratie', mei 1995, in 

de Nieuwe Kerk te Den Haag verwoordde hij het als volgt: 'Ik betoog dat de 

samenleving bij elkaar wordt gehouden door een verplichtend en verbindend 

ethos, dat voor de gelovigen het geloof in God is verankerd, maar dat door niet

gelovigen ook om humane redenen gedragen kan worden en dat dus boven de 

politieke partijen staat (CDV 7/8 '95, p. 3). Het is mijn diepste overtuiging dat wij 

als CDA een opdracht hebben om een appel te doen op de grote groep religieus 

geinspireerde mensen die thans buiten spel staan en niet lijken mee te tellen. 

Ik constateer dat de regeringspartijen nauwelijks in staat zijn om de grote the

ma's te raken, laat staan ze te concretiseren in lange termijnbeleid. De animo 

voor politick neemt steeds verder af, terwijl het maatschappelijk engagement 

toeneemt (politieke paradox). Dit blijkt ondermeer uit de groei van de single-issue 

bewegingen. Politieke thema's met een grote maatschappelijke betekenis die 

onbesproken blijven, zijn: de kloof tussen het rijke Nom·den en het arme Zuiden, 

het mondiale milieuvraagstuk, de zorg bij stervensbegeleiding en de ethische 

grenzen bij genetische manipulatie. Vanwege de religieuze plurifonniteit van 

de Westerse samenlevingen is een Centrum voor Politiek, Religie en Zingeving 

noodzakelijk. Haast natuurlijkerwijs moest een dergelijk initiatiefvanuit het 

CDA komen. Een partij die immers in haar statu ten heeft staan: "Het CDA streeft 

naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens 

zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van 

allen wordt gediend". Het Centrum wil een ontmoetingsplaats zijn. Hier komen 

religieus en levensbeschouwelijk geinspireerde mensen bijeen om de grote maat

schappelijke vraagstukken van de toekomst in een open dialoog te bespreken. 

Een dialoog betekent geen vooroordelen, maar juist respect voor elkaars stand

pun ten. De dialoog zalleiden tot nieuwe inzichten. Uiteindelijk zullen hier de 

bouwstenen worden gelegd voor nieuwe pacifica ties. Integra tie van onderop in 

plaats van bovenaf. Daar ligt een missie voor christen-democraten. Het verplicht 

christen-democraten ook goed na te denken over het onderscheidende van de 

eigen beweging. Hoe vertalen wij dan onze inspiratiebron in politieke daden? In 

de dialoog zullen overigens niet alleen de overeenkomsten met andersgelovigen 

gevonden, maar zullen ook de verschillen benoemd worden. 

Positionering van het Centrum 

De charme van het Centrum is de plaatsing: in de schil van het CDA. Het 

Centrum is geen onderdeel van het CDA. Het lidmaatschap van het CDA is ook 
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geen voorwaarde voor deelname. Het initiatief is wel vanuit het CDA genomen. 

Er wordt thans gewerkt aan de rechtsvorm van een onafhankelijke Stichting. Er 

is een principiële reden om het Centrum in de schil van het CDA te positione

ren. Er mag geen enkel misverstand zijn dat het CDA vanuit zijn eigen grondslag 

deelneemt aan de dialoog. Onze inspiratiebron is het Evangelie van Jezus 

Christus. Het is mijn overtuiging dat wij versterkt en gescherpt uit die dialoog 

zullen komen, omdat wij fundamenteel moeten nadenken over het onderschei

dende christen-democratische dat wij te brengen hebben in de samenleving. 

Onze rijke historie respecterend komen wij er voor de toekomst niet met het her

halen van argumenten die twintig jaar geleden geldingskracht hadden. De bron 

krijgt weer betekenis wanneer die een boodschap heeft: voor de samenleving van 

nu en straks. Daarnaast zijn er twee praktische redenen. De drempels voor een 

politieke partij worden anno 2000 door velen als te hoog ervaren. Mensen willen 

wel meedenken, maar zich lang niet altijd binden in de vorm van het traditione

le lidmaatschap van een politieke vereniging. Het Centrum is nadrukkelijk niet 

bedoeld als een 'lokkertje' om lid te worden van het CDA. 

De tweede reden is hierin gelegen dat de desinteresse voor de politiek heden ten 

dage te groot is. De politiek vindt te weinig gehoor bij de 'nieuwe' achtergestel

den. Niet voor niets zijn de ledentallen van politieke partijen en de opkomstper

centages bij verkiezingen in de grote steden zo schrikbarend laag. De kloof tus

sen politiek en burger is daar zo groot dat er eerst geheeld moet worden. Eerst 

moet er een dialoog tot stand komen met hen die niet worden gehoord in het 

politieke discours van heden ten dage, terwijl er wel over hen gesproken wordt. 

Zo vind ik het alarmerend dat bijvoorbeeld in het integratiedebat autochtonen 

en allochtonen moeten zwijgen over datgene wat hun leven richting geeft:. 

Religie wordt niet genoemd als bindend element, maar ook niet als bron van 

conflicten. Zonder oog daarvoor dreigt een door de zogenaamde neutrale, libera

le overheid opgelegde tweedeling van religieuzen en niet-religieuzen. In een der

gelijk klimaat kan niet gewenst religieus fundamentalisme weleens een niet 

gewilde aantrekkingkracht krijgen met alle gevaren voor de democratische 

rechtsstaat vandien. Ik noem dat het 'liberale spookbeeld'. Voor alle duidelijk

heid, dat "liberale spookbeeld" roepen liberalen in de PvdA, de VVD en D66 over 

zich af. Daarom blijf ik ervan overtuigd dat juist religieus en levensbeschouwe

lijk geïnspireerde visies een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het intact 

houden van het sociale weefsel in de samenleving. Het is spijtig te moeten con

stateren dat er weinig bijval van de kant van de kleine christelijke partijen is. 

Sterker nog, zij lijken kortstondig politiek gewin te ruiken bij het aanwakkeren 

van angst voor het vreemde in de samenleving.' 
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Het Centrum en de toekornst van het CDA 

Aan het begin van de twintigste eeuw bevinden wij ons in een overgangsperiode. 

Een periode die begon met de val van de Muur in 1989. Een periode waarin 

arbeid en kapitaal, links en rechts zich verzoend hebben en in Nederland al zes 

jaar een regering vormen. Een periode waarin steeds meer mensen niet uit tradi

tie, maar uit een combinatie van pragmatiek en idealisme a! dan niet tijdelijk 

steun geven aan maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Een periode 

waarin minder mensen de kerk bezoeken, maar meer mensen en vooral ook 

jonge mensen op andere manieren bezig zijn met zingevingsvraagstukken. Een 

nieuwe periode waarin de christen-democratie haar relevantie opnieuw moet 

aantonen. Als CDA zijn we sinds 1995 bezig met een proces van herbronning en 

herbezinning. Het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden is daarvoor de leidraad 

geweest en die kreeg navolging in Samenleven doe je niet aileen, het verkie

zingsprogramma van 1998. Het komt er nu op aan concreter te worden. Het te 

kust en te keur met waarden en normen schermen, Ievert ons geen nieuwe lde

zers en nieuwe !eden op. Aileen als wij in staat zijn op een eigentijdse en herken

bare manier duidelijk te maken wat die waarden zijn en in de praktijk beteke

nen, kunnen we ons gaan onderscheiden van liberalen en sociaal-democraten. 

Indirect zal het Centrum een rol kunnen spelen in dit herbronningsproces van 

het CDA. Door de dialoog met andersgelovigen aan te gaan, worden wij als chris

ten-democraten uitgedaagd onze wortels te benoemen. Die dialoog stemt ons 

dus tot bezinning over vragen als: wat betekenen 'solidariteit' en 'gerechtigheid' 

als we het hebben over de plaats van ouderen, gehandicapten en minderheden 

in onze samenleving? Wat doen we vanuit onze uitgangspunten tegen de groei

ende kloof tussen publiek en privaat? Hoe kan het werk in het onderwijs en de 

zorg meer waardering krijgen, zodat jonge mensen misschien bereid zijn de stap 

te maken naar een baan waar het gaat om investeren in andere mensen. 

Geen grondslagdiscussie 

Als voorzitter van het CDA heb ik geen enkele behoefte aan een grondslagdiscus

sie. Sterker nog, ik denk dat wij een unieke grondslag hebben. Wat ik wil is dat 

wij de relevantie van die grondslag voor de grote maatschappelijke problemen 

beter over het voetlicht brengen. Angst is een hele slechte raadgever. Politici, dus 

ook christen-democratische, moeten uit een innerlijke overtuiging zich bloot 

stellen aan de vraag 'wat is de betekenis van de christen-democratische beweging 

voor de toekomst'? Ook anderen zijn daarmee bezig.' Wij staan in een pluralisti

sche samenleving. Als christen-democraten hebben wij een historische bijdrage 

te leveren om vanuit onze idealen nieuwe bruggen te slaan naar mensen die bui

tenspel staan. Ik citeer het Program van Uitgangspunten: 'Ieder mens is op de 
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eerste plaats een uniek wezen. Iedereen telt - en was altijd al geteld, de naam 

geschreven in de palm van Gods hand. Maar de mens is niet alleen uniek, zij of 

hij is in dit beeld ook gelijkwaardig aan ieder ander mens: gelijkwaardig, funda

menteel gelijk, niet hetzelfde als ieder ander.' 

Iedereen die instemt met de grondslag en het doel van het CDA kan lid van het 

CDA zijn, stelt artikel 5 van onze statuten en reglementen. Iedereen die de poli

tieke overtuiging onderschrijft is welkom in het CDA en is er vervolgens ook aan 

gebonden. De commissie 'Grondslag en politiek handelen' maakte dit in 1978 

nog eens duidelijk met de uitspraak 'dat het er niet om gaat elkaar de maat te 

nemen', noch dat sprake kan zijn van een soort 'toelatingsexamen'. Er wordt dus 

in het CDA niet gevraagd naar het persoonlijk geloofsleven van de betrokkene, 

ook niet als men anders- of niet-gelovig is. Het gaat dus niet om de geloofsvraag, 

maar om de vraag of ieder lid het Program van Uitgangspunten onderschrijft. In 

artikel 2 van dat Program van Uitgangspunten staat letterlijk: 'De politieke over

tuiging, die als antwoord op de oproep van de Bijbel voor de politiek gestalte krijgt, 

is het samenbindend element waarop een ieder in het CDA aanspreekbaar is'.' 

In antwoord op de heer Dengerink (zie het hieraan voorafgaande artikel, red.) 

kan ik mededelen dat andersgelovigen en andersdenkenden sinds de totstandko

ming van het CDA onder leiding van de eerste voorzitter van het CDA, prof. dr. P. 

Steenkamp niet de poort werden gewezen, mits ze aanspreekbaar zijn op die 

politieke overtuiging. Wat dat betreft is er geen nieuws onder de zon en weet ik 

mij als voorzitter geruggesteund door het Program van Uitgangspunten, maar 

bovenal geïnspireerd door het Evangelie van Christus bij mijn pogingen om van

uit het CDA de dialoog met andere christenen en andersgelovigen aan te gaan. 

Dat betekent geen Religieus Democratisch Appel, maar een Christen 

Democratisch Appel. Een partij die de antwoorden formuleert op de hedendaag

se problemen met als onderscheidend vermogen de C en niet een partij die ver

krampt vasthoudt aan bewonderingswaardige compromissen die onder een 

ander gesternte geboren zijn. 

MI'. M.L.A. van Rij is initiatiejilcmer van het Centrum voor Politiek, Rcligie cn Zingeving. 

Noten 

Zie uitgebreider over de geschiedenis en de rol van de Islam; "Islam: î71e 

straight Pati!", John L. Esposito, Ox[ord University PrE'ss 1998 

2 Zie interview met het Tweede Kamerlid Middelkoop van het GPV in het 

dagblad Trol/IV d.d. september 1999 

3. Zie Auke van Nijen: "la/ er na 2000 een christelijke organisatie zijnT' 

4. Or. CJ Klop, "Verschillende geloven in hel CDA?". Cl/risten De1110cratische 

verkenningen, maart 1996, p. 146 
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