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In het zomernummer 1998 van Christen Democratische Verken

ningen staat onder andere een artikel van drs. Woltgens. In tegen

stelling tot de meeste andere auteurs van dit boeiende nummer is 

Woltgens geen geestverwant, maar een vooraanstaande figuur in 

de Partij van de Arbeid. Een artikel van dezelfde strekking ver

scheen in het Brabants Dagblad van I 5 augustus 1998. De slot

sam van Woltgens is zo interessant dat een discussie terzake nut

tig is. Deze beschouwing is bedoeld als een kleine bijdrage aan 

deze discussie. 

L
aat ik voorop<;tellen dat de 

PvdA in de laat<;te decennia 

enorm is veranderd. Waar is de 

tijd van Tien over rood' e.d.7 

Weg is de overdreven nadruk op over· 

heidsingrijpen op velerlei terrein en de 

tegenzin tegen het functioneren van de 

markt of het particulier initiaticf Niet 

meer relevant zijn de derde-weg-nci· 

gingen ten opzichte van de Sovjct Unie 

van een aantal sociaal-democraten en 

de neiging tot het afschaffen als eer<;te 

van kcrnwapens. Cebleven is · en dati<; 

belangrijk · de aandacht voor een 

rechtvaardige inkomcnsverdeling, al 

blijft dit een der rnocilijbte sociaal

econornische vraagstukkcn. 

lmmateriele zaken 
Als er al sprake zou Kunnen zijn van 

aansluiting van het christelijk-sociaal 

erfgoed aan de sociaal-democratische 

beweging, dan valt daar nu rneer voor 

te zcggen dan in de zeventiger en tach

tiger jaren. 

Dit gezegd zijnde, rnoct ik toch ook 

zeggen dat in de artikelen van Wiilt

gens een helangrijk a<;pect niet aan de 

orde kornt en dat is nu juist waarom 

ecn aantal menscn van (Iaten wij glo

baal zeggen) christelijke huize aan bet 

CDA de voorkeur geven hoven de 

l'vdA. Dat aspect hetrcft nu jui-.t imma

tericlc zaken, men kan ook zcggen, 

normen en waarden. Over het zoge· 

naarnde 'homo-huwelijk', over cut

hanasie en andere zaken up dit vlak 

wordt door velc chri<;tenen andcrs ge· 

dacht dan degenen die nict (rnecr) 

christelijk voelcn. Veranderingen in de 

wetgeving op deze punten worden vaak 

voorgestcld door D66 De andere paar

<;e partijen zijn daar niet altijd enthousi· 



<J<;t over, maar nemcn de voorstellcn 

van !)()() wcl over. lk meen dat in die 

twec andere partijcn hct christclijke gc

luid tc weinig of niet wordt gehoord. 

Over dcze kwcstic<; moet natuurlijk al

tijd een wetgevingscompromi'> worden 

gevonden en dat i<; in het verleden ook 

gehcurd. Maar daarbij kon het CDA 

een eigen geluid Iaten horen en inbrcn

gen. lk ben hang dat hij ecn s<Jmengaan 

van CDA en l'vdA in cen partij dat ei

gen geluid niet meer gchoord zal wor

den. 

Nieuwe coalitie CDA-PvdA 
lk dcnk dat Wiiltgen'> over de paarse 

coalitie zclf niet zo enthousiast is, ge-

tuige zijn woorden "Er wringt ook icts 

als de PvdA regeert met twee partijen 

die inhoudelijk en historisch vee! vcr

der van haar sta<Jn dan de grootste op

positicpartif De oplossing daarvoor is 

in de toekomst ecn nieuwe coalitie van 

CDA en PvdA. Wie -en d<Jt doet Walt

gens, m<J<Jr ook velc anderen- hct CDA

program van 1994 vergclijkt met het in 

hun ogen vee! socialere van 1998, moet 

niet vergeten dat de situatie in 1994 

nog een heel wat voorzichtiger belcid 

vroeg dan thans. 

Prof d.- H. W.f Bos11w11s 

emerillls-hooijleraar _qeld, krediet-. m ba11kwezen 

Katholieke Llniuersitcil Brabant 

In memoriam prof.dr. H.W.J. Bosman 
Ecn week voor zijn plotselinge overlijden, op 26 augustu'> 1998, ontving de 

redactie de hicr gepubliceerde hijdr<Jge van de hand van prof dr. H.WJ 

llmman. Hans Bosman, geboren op 17 juli 1922 in Rotterdam, W<J'> zijn loop

haan hegonnen bij hct ministcrie van Financicn en hct Ccntraal Planbureau 

en was vcrvolgcn<; <;inds 1954 lector, vanaf 1959 tot zijn emeritaat eind 1987 

hooglcraar geld-, krediet- en bankwczen aan de Katholieke Universitcit 

llrabant. Hij vervulde binnen en buiten de univcr'>iteit tal van hestuurlijke 

tunctic'>, waaronder van 1960 tot 197 4 die van kroonlid van de Sociaal 

Economische Raad. 

In de wetcmchap en de tin<Jncicel-economi<;che praktijk hooggeschat, was 

hij tcgelijkcrtijd ccn van de toonaangevendc figurcn in de gemeenschap van 

maatschappclijk en politick bctrokken katholieke intcllectuelen. Zijn bercid

hcid mcn<,cn en hun motieven te respccteren ma<Jktc hem tot een bouwer van 

hruggen, zondcr dat hij de vcreistc lange-tcrmijn-orientatie uit het oog ver

loor. Zulke kwalitciten zijn ook in de politick cen schaars gocd. Hct Cen

trum voor Staatkundige Vorming - een van de voorlopcr<, van het Weten

<,chappclijk lnstituut- deed op hem cen bcroep als adviscur in cconomische 

heleidwraagstukkcn. In het midden van de jaren zestig vic! zijn naam bij ka

hinct<;tormatics - maar van cen politick ambt is hct niet gckomen. In Christen 

Dcmocratischc Vcrkcnningcn van januari 1982 (pp. 26-34) schrccf hij over 

'Volkshuishouding en parlcmentaire democratic' In deze atlevcring is Hans 

llo<;man nog cenmaal aan hct woord. 

f>roj.d.- E.i\1.11 Hirsch Ballin, Poorzitter redactie 
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