
De politieke conceptie die de moraliteit van de samenleving cen

traal stelt, leidt niet tot een christelijk-geborneerde houding en an

tithese met andere politieke stromingen. Uit breed geschakeerde 

voorbeelden blijkt dat het noodzakelijk is de opbouw van een 

menselijke samenleving centraal te stellen. Politiek heeft steeds 

een ethische lading, ook als men de samenleving als een conglome

raat van individuen ziet. 

AI v.clc jaren. wagcn- bekendc 
Nederlanders z1ch aan mo-

relc, om n1et tc zcggen mo

rallserendc uit<.prakcn over 

de politick De politick zou tcveel een 

geslotcn wereld ziJn ge

worden, zich te wcinig 

'kwetsbaar opstcllen', 

slechts op eigcn voordecl 

uit zijn De boodschap 

lijkt te zijn: de samcnle

ving is in orde, daar tunc

tioncrcn mensen zoals ze 

willen, maar helaas krijgt 

deze samcnleving nict de 

politick die zc verdient. 

-;amenlcving De problemen die door 

die houding worden vcroorzaakt of vcr

ergerd, dreigen tc vee I naar de ovcrheid 

tc worden atgcschoven. 

De eer-;tgcnoemden - dcgenen dus bij 

wie een soort morclc kri

tick op de politick voor

opgaat - I ijkcn zich vaak 

te Iaten leiden door een 

specifick ideaalbccld van 

de weerbarc burger: de 

man of vrouw die voor de 

c1gen rechtcn opkomt, 

'zichzelf is', zich niet laat 

aanleunen dat een kerkc

lijke of andere autonteit 

Sommigcn voegcn daar voor hem of haar uitmaakt 

dan nog de boodschap aan Prof. mr. E.M.H. wat gocd is. Fn als- in de-

toe dat als maar ccn keer Hirsch Bnllin ze gedachtengang de 

het CDA uit de bastions van de macht keuze tusscn goed en kwaad zozccr ccn 

is vcrdrongen, bet allemaal wei beter 

zal worden. 

Zelt hch ik mij in de afgelopcn jaren 

aan ccn andcr soort uitspraken ge

waagcl: mq ging hct vooral om bet ont

lopcn van verantwoordelijkhedcn In de 

eigen hcsli-,sll1g is, dan geeft hct ook 

gcen pas dat gezagdragcrs zich nog te 

huiten gaan aan een kritisch woord 

over normen en waarden in de samen

lcving Laten de politici toch hun cigcn 

werk gocd doen, en du., ook crvoor 
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zorgen dat er voldoende blauw op 

straat is om te voorkomen dat degene 

die op een voor anderen niet storcnde 

manier zichzelf ontplooit, gehinderd 

wordt door wetsovertreders die het 

mijn en dijn niet wensen te rcspecteren. 

Maar Iaten die gezagdragers hun mond 

houden over kwcsties van mentaliteit 

onder de burgers. 

Hij degenen die zo denken en oordclen, 

kan een (uitnodiging voor een) kritisch 

gesprek over de moraliteit van de sa

menlcving onaangenaam overkomen. 

Nict aileen druist dit in tcgen hun visic 

(en kritick) op de politick, maar ook 

wordt in plaats van de politick - de 

vcrantwoordelijke, rechtvaardigc sa

menleving in het midden gcsteld, En 

dat is eigcnlijk een fundamenteel con

trast met hun kijk op de verhouding 

van politiek en samenleving: de samen

leving is het samcnspel van burgers die 

naar eigen inzichten voor hun belangcn 

opkomen, en politiekc activiteit is crop 

gericht de rcgels en de diensten van de 

staat tot cen 'flexibel' raamwerk daar

voor te maken. Daarbij past hct nict, 

'belerend' te docn over verantwoordc

lijkheden van burgers en hun verban

den. Hocwel het individu in de hier 

bedoelde politieke conceptie de maat 

van aile dingen is, stelt zc als politiekc 

conceptie de politick centraal, is ze dus 

- om er maar een nicuwe term voor te 

introduceren 'politocentrisch' Dit in 

tegcnstclling tot de politieke conceptic 

die de lczer inmiddels a! zal hebben cr

kend als de christen-democratische be-

vveging cigcn ziJ het niet exclusicf 

eigcn: cen politieke conceptie die vcr

antwoordelijkheden in de samenleving 

centraal stelt, die vee! overeenkomst 

vertoont met het in de Vercnigde 

Staten bckende 'co>~wwnitarianism' en die 

daarom met recht en rcden ais 'socio

centrisch' (de maatschappij centraal 

stellend) kan worden aangeduid 

Het is intussen geenszim de bedoeling, 

hier te suggereren dat samenwerking 

onmogelijk is. Ondanks dcze funda

mentele tegcnstelling kunnen zecr wei 

gezamcnlijk praktische conclusies wor

den getrokken: bij voorbeeld dat het 

hoe dan ook gewenst is, de executievc 

politic te versterken. Vanuit het ene ge

zichtspunt zal men cr de oplossing in 

zien, vanuit het andere cerdcr een sti

mulans om de oplossing elders tc zoe

ken, een bemoediging voor de lmu 

ahtdinq citiZCils. Dat verschil in opvatting 

staat echter niet in de weg aan het trek

ken van gezamenlijke conclusies over 

een onderwerp als de politiesterkte. 

T wee prangende vragen 
In dit tijdsgcwricht van weggevallen 

vanzelfsprckendheden bcstaat een 

groeiende bchocfte, morele orientaties 

ui tdrukkel ijk ter sprake te brengen die 

vrocger althans gedeeltelijk 'vanzclf 

spraken' Maar het gaat om meer dan 

oude waarden aileen, het gaat ook om 

ecn morecl antwoord op vroegcr onbe

kende vraagstukken, zoals het Ieven in 

cen multi-etnischc samenleving en de 

verwerking van afval dat in de natuur 

niet wordt afgebroken. Dankzij hun 

verworteling in de socialc ethiek van de 

christelijke kerken zijn christen-dcmo

craten 'vanzelf' geneigd vanuit een so

ciocentrisch politick concept de 

moraliteit van ons samenlcven mcde 

aan de orde tc stt·llen. Ze komen daar

bij echter ook voor lastige vragen tc 

staan. Het is gocd twee bij uitstek pran

gcnde vragen in dit artikel uitdrukkclijk 

aan de orde te stellen: de cne is, of dit 

nict uitdraait op ecn christelijk moralis

me, waarmec de christen-democratic 

zichzelf tot binnenkerkelijkhcid ver

oordcelt, en de andere, of daarmec niet 

ecn politick frustrerende antithesc met 

UJV7H'JI 



de niet-chri<>telijke partijen wordt op

geroepen. Die twee vragen hangen met 

elkaar samcn, evenals - zo zal hlijken -

de hcantwoording ervan. 

Vijf voorbeelden 
Fen paar voorbeelden kunnen het in

zicht in deze prohlematiek verdiepen. 

van het gro<> der asielzoekers, lcidt tot 

een maatschappelijke tegenstclling 

waarin enerzijds de gastvrijheid voor de 

naar de ci<>en van het Vluchtcling

enverdrag wei toegelaten mensen in ge

vaar komt, en anderzijds wellicht ook 

juist meelevende christenen zich zullen 

solidariseren met de verschoppelingen 

die door de overheid zo hot zijn afge-

1. Vreemdcli1l(jC11heleid wezen. Om dit te voorkomen zal het 

De door het derde kahinet-Lubbers, overheidsheleid naast de vcrbetering en 

onder de prima ire verantwoordelijkheid versnelling van de procedures moeten 

van de hewindslieden van Justitie door- ingaan op de moralitcit van onze hou-

gevoerde wijzigingen in het vreemde- ding jcgen<> de velc migranten die in 

lingenhelcid en de vreemdclingenwet- West-Europa een hetere toekomst zoe-

geving zijn in de Nederlandse politiek ken. 

uiteenlopend beoordeeld. Aan de enc Dat hecft comequentie<> hicr en in de 

kant waren er de voortdurende plei- Ianden van herkomst. Hier komen risi-

dooien voor aanscherping van de kant co\ voort uit een overheidsbeleid dat 

van hen die - zeker ook in gemeenten zich eenzijdig richt op het correct en 

met vee! immigrantcn - de opgclopcn vlot afwikkelen van procedures, inclu-

<>panningcn hij randverschijnsclcn er- sicf het vcrschatfen van opvangvoorzie-

voeren; aan de andere kant de soms ningen. Eenmaal toegelaten komen 

met vcrwijzingen naar de hijhelse op- migranten te vaak terecht in wijkcn die 

roepcn tot gastvrijheid voor de vreem- toch reeds door sociale spanningen 

deling geschraagde - pleidooien voor overbelast zijn. Zijn nict ook de steden 

ruimhartige toelating Mijn stelling is, van het rijke Westen de 'hrandpunten' 

dat de basis van het vreemdelingenbe- geworden van een samenlcving waarin 

leid tekortschiet, a]<, dit ----------- niemand zich volstrekt 

uitsluitend wordt bezien in 

het perspectief van de aan

spraken op en procedures 

tot toclating. Door wets

wijziging zijn en worden 

deze procedure<> verhc

terd, zodat ze <,neller dui

delijkheid geven of de 

aanvrag~r van toclating al 

dan lllCt hicr mag blijven. 

Wat echter minstens zo

zecr nodig 1s, ;., een beleid 

dat de op gang gekomen 

De verdieping van 

vreemdelingenbeleid 

tot migratiebeleid 

brengt mee dat een 

bijdrage wordt 

gegeven aan een 

morele 

herorientatie. 

onschuldig kan achten aan 

het onrecht dat door de 

wereld gaatc 1 De vergelij

king dringt zich op met de 

oudtestamentische asiel

steden (Num 35:9-15; 

Dtn 441-43) wijkplaat

sen voor degenen die een 

ander zonder opzet had

den gedood Stephane 

,fvtoscs citcert in dit ver

band l.evinas' L'Au-del,) du 

n1ar.;-;alc n1igraticr.;trorncn naar \Vaardc 

schat, en hi) het heleid het functioneren 

Verse!': 'Is het zinloos, JC in 

de wcstersc samenlcving, die vrij eq ge

civili'>eerd i'>, maar zondcr sociaal even-

van de eigen samenlcving hetrekt. Len 

en IIW5sc, in ccn V!Jandige :-Jeer weigeren 

CllV 7 s :q 

wicht. zonder cJgcnlijkc sociale 

gerechtigheid, je de vraag te <,!ellen. ot 
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de voordelen van de rijken in relatie tot 

de arm en ( .. ) er de oorzaak van zijn, 

dat ergcns iemand sterft? Is er niet, er

gens ter wereld, een oorlog en een 

slachtpartij die het gevolg zijn van de

ze ongelijkheid? Zander dat wij, de be

woners van onze stedelijke centra, (. ) 

iets kwaads tegenover wie dan ook in 

de zin hebben gehad? En gaat niet de 

'wreker' in onze eigen omgeving rond, 

in de gedaante van de volkswoede, de 

oproerstemming, of zelfs in die van de 

onverholen criminaliteit in onze voor

steden - resultaat van de sociale onge

lijkheid, waarin we ons hebben ge'tn

stalleerd? De steden waarin wij wonen, 

en de bescherming die wij lcgitiem -

wegens onze subjectieve onschuld - in 

onze liberale samenleving vinden ( .) 

ten opzichte van zoveel wraak, die ge

loof noch moraal kent, is dat niet daad

wcrkelijk de bescherming van half

onschuld of halfschuld, die onschuld is, 

maar evenzeer schuld - maakt dat alles 

niet van onze steden wijkplaatsen of 

steden voor bannelingen?' 

Uit ecn oogpunt van gemeenschapsvor

ming schiet deze situatie, waarin hct 

niet afgewezen, of juistcr: het niet uit

gezette dee! van de migranten in de 

steden wordt neergelaten, schromclijk 

tekort. Er zullen maatschappelijke ver

banden moeten worden opgebouwd, 

die ook mensen met ecn andere cultuur 

of godsdienst respecteren en ondersteu

nen. Daarmee verdraagt zich noch een 

afwijzing van overheidssteun voor de 

opbouw van religieuze zorg voor groe

pen die daartoe onvoldoende eigcn 

middelen hebben, noch cen sociaal be

leid dat precies die delen van de 

Nederlandse samenleving waarvan het 

incasseringsvermogen nu nodig is, te

rugwerpt op het marginale bestaan van 

een 'ministelsel' 

In de Ianden van hcrkomst gaat het om 

een echte ontwikkeling van de samen

lcving: een ontwikkeling die meer om

vat dan het bruto nationaal produkt per 

hoofd van de bevolking, hoewel groei 

daarvan zcker wei de ontwikkeling op 

andere gebiedcn huiten de economi

sche sfeer - kan helpen te bcvorderen. 

Vooral gaat het om de opbouw van 

maatschappelijke en bestuurlijke struc

turen die de mensen houvast en rechts

zekcrheid verschaffcn, ongeacht hun 

etnische of religieuze verband. In de 

ontwikkelingssamenwerking houwt de

ze henadcring voort op de aandacht 

voor het onderwerp 'menscnrechten', 

maar ze gaat verder, tast dieper en kan -

wanneer het gepaard gaat met financie

le en personele steun - ten opzichtc van 

de regeringen een positiever effect sor

tcren dan het kritisch aanspreken op 

schcndingen van mensenrcchten. Hicr 

kan het gaan om een constructicf on

dersteundc beweging naar 'good gover
Jtcmce' 

Deze verdieping van het vrcemdclin

gcnbelcid tot migratiebeleid brengt 

mec dat zowel in eigen land als in de 

Ianden van herkomst een hijdrage 

wordt gegevcn aan een morcle 

(her)oricntatic. Uitcraard mag dit nict 

betckenen dat de ovcrheid haar gods

dienstig-levcnsbeschouwelijkc neutrali

teit opgecft. i\laar zonder cen kern van 

gerneenschappclijke koersbepaling, zo

iets als wat de Amerikanen 'civd religio11' 

noernen, komt geen samenleving in 

vrede uit. llij een stahicle hcvolkingssa

menstelling kan men die nog als van

zelfsprekend voor lief nemen, maar bij 

heftige veranderingen en vestiging van 

nieuwe bevolkingsgroepen rnoet dit ex

plicicter worden. Het is dan ook geen 

toeval en geen overbodige luxe wan

neer juist in de etnische smeltkroes die 

de Verenigde Staten zijn, zo uitdrukke

lijk aandacht wordt gegeven aan de 
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lnburgeringseisen inzake taal en cultuur 

zijn voor onze samenleving evenmin 

nog een overbodige luxe, zoals in het 

onderwijs ook voor autochtone leerlin

gen vorming nodig is in de voor de on

ze samenleving funderende, algemene 

waarden en normen, evenzeer als ver

trouwdheid met de gegroeide culturele 

verscheidenheid van de samenleving 

2. lli;zonder onderu>ijs 

llij tijd en wijle steekt een kritische, 

soms zelfs wantrouwige benadering de 

kop op van het eigen karakter van het 

bijzonder onderwijs. Merkwaardiger

wijs heeft die kritiek twee gezichten 

Aan de ene kant wordt de indruk ge

wekt dat er op allerlei plaatscn in het 

land katholiek of prote<;tant<>-chri<>teliJk 

onderwijs wordt aangeboden, terwijl de 

ouders 'eigenlijk' iets algemeem of neu

traals voor hun kinderen willen. Aan de 

andere kant wordt opgemerkt dat veel 

scholen maar weinig Iaten mcrken van 

hun levembeschouwelijk karakter. 

De verbondenheid die christen-demo

craten plegen te voelen met de christc

lijke organisaties, brengt hen ertoe 

deze kritiek als een aanval op het eigen 

karakter van de school af te wijzen. Het 

zou echter goed zijn hicr toch wat die

per op in te gaan, ook omdat anders de 

overtuigingskracht van ons onderwijs

bestel te veel op het spel komt te staan. 

AI enige jaren zijn cr- als vertaling van 

de kritiek langs de eerstgenoemde liJn -

pleidooien voor een 'directe meting' 

van de behoefte aan scholcn van een 

hepaalde richting. In het vcrkiezings

programma van D66 is - naast een beter 

'rekening houden met de feitelijke 

voorkeuren en behoeften van de ou

ders'- ook de tweedc lijn van kritiek te

rug te vinden: de vrijheid van richting 

wordt geeerbiedigd; '(dlaar staat tegen-

UlV 7-"8 94 

over dat de overheid van deze scholen 

mag verwachten dat zij vcrantwoording 

afleggen over de invulling van hun 

identiteit; in het uiterste geval wordt 

het verlies van aanspraak op overheids

bekostiging niet uitgesloten.'' 

Deze benadering is consequent en ver

klaarbaar vanuit een politiek denken 

dat de individuelc voorkeuren centraal 

stelt, en de overheid op afstand houdt 

van de waardering van verhanden in de 

samenleving met hun eigen normatieve 

structuren. Het D66-programma is 

daarin cxpliciet 'Ouders en leerlingen 

zijn de werkelijke dragers van de on

derwijsvrijheid zoals die in de 

Crondwct is vastgelegd '< Een argu

mentatie die de school als maatschap-

pelijke instelling met een vaak 

levensbeschouwelijk hepaald eigen 

karakter centraal stelt, komt gemakke

lijk onder de verden king te staan dat zo 

institutionelc belangen moeten worden 

veiliggesteld. Dat verwijt is niet altijd 

ongegrond, allijken op dit moment in

stitutionele belangen van 'bedrijfsconti

nu"iteit' eerder in de richting van 

samenwerkingsscholen te duwen. Maar 

ook al kan er ecn samenloop met insti

tutioncle helangen zijn, in een politieke 

denkwijze die weet dat er mecr tussen 

heme! en aarde is dan overheid en indi

viduen mag ook een beschermde plaats 

worden verlangd voor scholen die aan 

hun biJzemdere karakter gestalte willen 

geven. Daaraan bescherming bieden 

betekent dat niet via schaalvcrgroting 

een druk tot samengaan in '>amenwer

kingsscholen mag blijven voortduren, 

en dat ook lerarenoplcidingen moeten 

kunnen blijven bestaan die aan het ei

gen karakter van de school beantwoor

den. Tot een christelijk isolationisme 

binnen de muren van de schoolleidt dit 

zeker niet. Ook de schoolbesturen 

'.taan zozecr in de samenleving dat, re-

c 

m 

lfl 

n 

I 

)> 

lfl 

m 

z 

0 

r 

m 

333 



:L 

I..U 

f-
I 

il 

...J 

0 

c... 

z 
I..U 

f-

<( 

<( 

f-

Vl 

c... 

<( 

I 

u 
Vl 

cY 

I..U 

v 
~ 

:=J 

:::0 

kcning houdend met de plaatsclijkc sa

menleving, een breed spectrum van 

meer en mindcr open christelijke scho

len is ontstaan. De politick alom be

plcite vergroting van autonomic van de 

scholen mag niet uitdraaien op finan

cielc en bcdrijfsmatigc verzelfstandi

ging, terwijl de eigenlijke, idcelc 

autonomie onder schot komt te liggen. 

Tcrecht makcn koepclorganisatics en 

ook onderwijwakorganisaties' er weer 

mecr wcrk van, zich op het punt van 

hun eigen karaktcr tc herbronncn. 

3. Cceste/,jke vo-zo1g1111} 

Dat de ovcrhcid'>taak mecr en anders 

moet zijn dan hct bcschcrmcn van de 

ruimtc voor autonome beslissingen van 

individucn, kan ook worden geillus

trecrd aan de hand van een enigszins 

verwant ondcrwcrp, namelijk dat van 

de gecstelijke verzorging in de krijgs

macht, het gevangeni'>wezen, de gc

zondhcid'>zorg en de bejaardenzorg 

Omdat ook daar gcldt dat men er niet 

'is' met het waarborgcn Viln de individu

cle autonomic in de keuzc van gcestc

lijke vcrzorgers. Dat mag voldocnde 

zijn voor degcnen die maatschappelijk 

en andcrszins zo sterk in hun schoencn 

staan dar ze hun weg wei wetcn tc vin

den, maar mensen in ecn kwetsbare of 

afhankelijkc positie ziJn daarmec nict 

voldocnde geholpcn Overgelaten aan 

de individuelc mogelijkhcden en be

reidheid bij te dragen aan de aanstel

ling van een gcestclijk verzorger, zou 

dcze zorg spoedig worden gemarginali

seerd. 

De kerken en sind-. enkelc decennia 

ook hct Humilni'>tisch Verbond zijn 

daarom door de ovcrheid financieel en 

organisatorisch in staat gesteld, v1a vast 

aan de betrdfende overheids- en zorg

in'>tellingen verbonden geestelijke ver

zorger'> een aanbod tc crecren dat de 

behoeften aan geestelijke verzorging 

kan lcnigcn. De inrichting en bekosti

ging van dit aanbod behoren tot de 'in

frilstructuur' van de vriJhcid van gods

dienst en levensovertuigi ng. 

Daarom is in mei 1994 een wetwoor

stel ingediend om dcze infrastructuur 

voor de belcidsterreinen van )ustitic en 

WVC wcttelijk tc garandcren Vertrek

punt is ook hicr de aanwezigheid van 

organisatics in de samenlcving die hun 

eigen, niet tot individuele wensen her

leidbare betckenis hcbbcn: de kerkcn 

en levensbcschouwelijke gcnootschap

pen. Uiteraard geldt hicr voor de vcr

schillende genoot<,chappen het 'gelijke 

monniken, gelijke kappen' Elk van de

ze genootschappen moct in staat wor

den gesteld, te beantwoordcn aan de 

vraag naar gce~tclijkc vcrzorging zoztl~ 

die zich voordoct. Dat was ook de 

strekking van cen in 19R8 door een re

gcringsadviescommissie ui tgebracht 

rapport-'' De plcidooien die - soms ook 

uit christen-democratische kring- wer

den gevoerd tegen ecn benadering die 

ook het Humanistisch Verbond de ge

legcnhcid zou gcven zich, ondanb het 

vergelijkenderwijs geringc aantallcden, 

met cen substantieel aanbod van gees

telijke vcrzorging te manifestcren, 

dreigden de basis voor cen brede con

sen-.us over ccn erkenning van de ge

nootschappen in hun cigen positic als 

zendende instantic tc ondcrmip1en. 

Zo'n consensus die de bcperkingen van 

de tradJtioncel in Nederland gevcstigdc 

kerken overschriJdt, is cchtcr - ook op 

andcr terrein - de onontbeerlijkc basis 

voor een politick die de veclvormigheid 

van onze samenlcving respcctecrt. 

4. Soclalc zcker/Jeid 

De politick, die Viln cen christen-demo

cratische partij niet uitgczonderd, loopt 

het risico in de praktijk van her helcid 
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door gebrck aan betrokkenheid het 

zicht te verliezen op hct weefsel van de 

samenleving Dat wccfsel is soms min

der elastisch dan de statisti.,che berckc

ningen van ccn planbureau aangeven. 

Elke statistiek is bcpcrkt tot wat in sta

ti'>ti.,che informaticsysternen en de 

daaraan ten grondslag liggende rncl

dings'>taten kan worden verwerkt. 

Volgens die statistieken zijn er altcrna

tieven voor ecn groot dec! van degenen 

die nu ecn uitkering ontvangen, ze kun

nen zich als laag betaalde arbeidskrach

ten op de arbcidsmarkt begevcn, waar 

dan de bancn zullen worden aangcbo

den die voortvlocicn uit de investerin

gen waartoc het ruime aanbod van 

goedkope arbcid de ondcrnemers heeft 

verlcid. In de rcaliteit van hct Ieven ko

men wcrkgever<, en wcrkncmcrs cchter 

niet zo sncl tot elkaar. Deels is dat ccn 

gcvolg van de ongeli,ktijdighcid dcr 

staristisch voor<,pelde ontwikkclingen, 

de uitkcringcn worden 

dir ondcrvonden bij de improdukricve 

publickc discus<,ies over de aftrckbaar

hcid van woninghypothekcn, over de 

AOW en over het wettelijk minimum

loon, die sociaal-psychologisch stuk 

voor stuk als inbreuken op de rcchtsze

kcrheid werden ervaren. Abstracte ba

ten voor de economic stellen dan niet 

gcrust, net zo min als de hervormings

partijen in Hongarije, Slowakije en 

Polen het hebben kunnen redden met 

een voorspeldc economische opbloei 

als compensatic voor het wegvallen van 

de oude, op zichzclf al vrij magere ze

kerheden. Nog anders gezegd, de lust 

onder de mensen, een gokjc tc wagen, 

mag dan wei toencrncn, maar men be

paalt graag zelf de inzet. Ook bij een 

ideeel weinig klcurrijk onderwerp als 

dat van de sociale zekerheid gcldt dus, 

dat de politick niet teveelmoet uitgaan 

van de individuclc burger die voor de 

eigcn bclangcn opkomt, maar rckcning 

moet houdcn met de 

aangctast lang voordat als 

indirect gcvolg daarvan 

hct aanbod van arbcids

plaatsen grocit; bovcndien 

kampcn investcerders en 

\vcrkncn1c:rs n1ct de vraag 

ot hct aan te biedcn wcrk 

Waar aanpassingen 
srructuren van de samenlc

ving waaraan mensen hou

vast ontlcncn. Hun 

aanvaarding van het over

hcidsoptreden is als hct 

ware de tegenprcstatie 

voor cen ovcrhcidsbeleid 

dar mcnsen vertrouwcn 

geclt in de kwaliteit van 

de normen volgcns welke 

zij in hun ccrste lcvembe

hodten kunnen voorzicn, 

veilighcid, cen huis, brood 

in de sociale 

zekerheid nodig 

zijn, is 

Jntercs<.:iant gcnocg i~, en 

of de werkncmcrs gdnte

rcsscerd genocg zip1. 

Daarin spclen ook andere 

dan linanciclc motievcn 

ccn rol. 

omzichtigheid met 

duurzaam gewekte 

verwachtingen op 

haar plaats. 

De politick zal her gevaar nwctcn vcr-

mijdcn. mcnsen van zich tc vervreem

dcn door een belcid dat rncnscn in een 

toch al onzckerc wcrcld overhevelt van 

de direct wcrkende. concrete zekerheid 

van de uirkcring naar de voor hen wel

licht aileen theorctischc, statistischc 

waarschiJnliikhcid van ccn nicuw te 

crccrcn arbeidsplaats. Hct C:DA heelt 

t I lV ~ s 'J.l 

op de plank, onderwiJs voor hun kindc

rcn. Waar aanpassingcn in de sociale 

zckerheid noodzakclijk zijn, is omzich-

tigheid met duurzaam gcwekte ver

wachtingen op haar plaats. 

5. Pmldi£1/e di!lif110\tick 

Tcrughoudcndheid met de uirvoering 

van prenatalc diagnostiek ter vaststcl-
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ling van aangehoren afwijkingen wordt 

bepleit om redenen van kostenhehcer~ 

'>ing in de gezondheidszorg. Oat is ech~ 

ter nict de meest wezenlijke vraag die 

in dit verhand te stellcn valt Wanneer 

hij deze diagnostiek een afwijking 

wordt geconstateerd, geeft dit in de 

med1sche praktijk veelvul~ 

1nag die financiCie gcvolgen ovcrigcns 

ook 'niet te hoog inschatten'. Maar af ~ 

gezien hiervan 'De overheid dient zich 

(. ) in ieder geval te onthouden van 

dwang en drang op dit vlak. en zal te~ 

vens moeten trachten sociale druk te 

voorkomen. De autonomie inzake de 

voortplanting dient hier 
dig aanleiding tot de vraag 

of de zwangerschap zal 

worden afgehroken Het 

komt voor dat reeds hij de 

aanvraag van prenatale 

diagnostiek door de be~ 

handelaars de voorwaarde 

Er is een beleid zwaarder tc \vcgen dan 

hijvoorbeeld de wens de 

kosten van de gezond ~ 

heidszorg terug te drin~ 

nodig dat treedt in 

de toelaatbaarheid 
gen.' 

van prenatale en Deze hezorgdheid voor de 

risico's dat mensen zich in 

de richting van Z\vanger

schapsafbreking gedron~ 

gen voelen, is van groot 

belang Ook in het verkie~ 

zing"progran1n1a van de 
PVDA kwam dat risico 

aan de nrde: onaanvaard~ 

baar werd een ontwikkc~ 

wordt gestcld dat hierin 

het verzoek begrepen 

wordt geacht, de zwan~ 

gerschap af te hreken in 

geval van constatering van 

bepaalde afwijkingen In 

andere gevallen wordt er 

melding van gemaakt dat 

hij voorbeeld na het con~ 

pre-implantatie-

diagnostiek en dat 

de relatie tussen 

deze technieken en 

de abortuspraktijk 

toetst. 

statercn van een Doll'lls' syndroo111 het 

'aanbod' van zwanger.,cbapsafbreking 

wordt ervaren als druk tot aanvaarding 

van dat aanhod. Zoals bekend is '>inds 

het rapport 'Zinvol lcven'c bij herha~ 

ling. onder meer in het nicuwe Program 

van Uitgangspunten van het CDA. be~ 

plcit, grenzen tc stellen aan de toepas~ 

sing van deze en andere nieuwc 

medische technieken. 

In een in Juni 1994 verschcnen brochu~ 

re van het liberale politiek~wetenschap~ 

pelijke instituut de Prof. J\1r. B./'vl. 

Telderssticht1ng wordt dit onderwerp 

hesproken. Daarin wurdt het risico van 

'ecn nieuwe voortplantingsmoraal' ge~ 

schet'>t, die zou nec1·komen op een 'ze~ 

dclijke plicht om. indien mogclijk, de 

gchonrtc van ecn gehandicapt kind tc 

vonrkomen's Zo'n nntwikkeling wmdt 

algewezcn: financielc argumcntcn mo~ 

gcn hiertoe in gccn gcval Ieider\· men 

ling geacht waarbij hij~ 

vnorheeld gehoorte van kinderen met 

een homoseksuelc gerichtheid zou kun~ 

nen worden voorkomcn.'' 

De hier wecrgcgevcn hcschouwingen 

gcven bovcndien aanleiding, de argu~ 

mentatie in het liberale rapport nadcr 

te bczicn. lnvalshock 1s de I'C'>pectabele 

zorg om de als autonomic opgevatte 

vrijheid van ouders te kiezen voor be~ 

houd van het nog ongeboren Ieven. 

Evcnzeer wordt daar echter een vriJ~ 

heid aangenornen, tc kiezcn voor lc~ 

vensbccindiging lnzakc de bescherm~ 

waardigheid van het ongehoren Ieven 

worden in het liheralc rapport twec 

standpunten genoernd: dat van de ·ah~ 

solute beschermwaardigheid' en het 

'populairder' standpunt van 'de toenc~ 

mende hcschermwaardigheid' 1" In aan~ 

sluiting op dit laatstc '>landpunt wmdt 

melding gemaakt van de pleidooicn 

vonr 'cen juridiq~h nndcr.,cheid tussen 
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afwijkingcn die wei en afwijkingen die 

niet aanlciding mogen vormen tot af

drijving van de vrucht.' Het oordeel in 

het rapport over zo'n onder<,cheid is 

negatief: 'Dit standpunt lijkt niet goed 

houdhaar. Als vruchten zonder enige 

afwijking kunncn worden gcahorteerd -

en dezc mogelijkheid be<;taat nu hinncn 

de criteria van de Abortuswct - dan is er 

weinig reden om bij ahortm als gevolg 

van prenatalc diagnostick cen onder

<,cheid te maken naar gclang de aard of 

de ernst van de afwijking hij de vrucht. 

AI, men crvan uitgaat dat het ongeho

ren Ieven een hepaaldc tijd na de con

ccptie nog niet beschcrmwaardig is, 

dan client men de heslissing over een 

cventuele abortus gedurende die tijd 

geheel a an de ouders over te Iaten.' 11 

In het IIherale rapport wordt dus gcko

zen voor autonomic van de ouder<,, zo

wel om cen keuze ten Ieven te makcn -

waarhiJ de overhcid zal 'moetcn trach

ten -.ociale druk te voorkomen' die dcze 

autonomic aantast - als om voor afbre

king van de zwanger<,chap te kiezen, 

zonder criteria betreffendc de ern<,t van 

de afwijking In een opvatting van de 

taak der politick die de individuelc han

delingsvrijheid vooropstelt en daarover 

niet wil 'moraliseren', is dit standpunt 

consequent, al kan men zich afvragen 

of nict ook dan de bescherming van het 

wordendc individu tot een andere con

clu'>ie had kunnen leiden. 

Maar- hoc waardcvol het ook is dat de 

op.,tellers van het rapport zich tewcer

<,tcllcn tegen ongepa<,tc socialc druk 

het is de vraag of dit gevaar in Ieite wei 

kan worden beheerst zondcr dat men 

zich hezighoudt met de moraliteit van 

het heeindigen van ongeboren Ieven 

wegcns een handicap AI is hct feitelij

kc oordeel in het aangehaalde rapport 

juist - ik vocg daaraan toe: helaas - dat 

hinncn de criteria van de abortuswetgc-

CllV7H'J4 

ving 'vruchten zonder enige afwijking 

kunnen worden geabortecrd', dat feit 

maakt het nog niet aanvaardbaar wan

neer dit gehcurt met als motief om het 

even welke afwijking De bijbel schudt 

zijn lezers op dit punt wakkcr Dat be

tckent intussen niet dat de heschcrming 

van ongeboren Ieven icts is wat slechts 

voor de gelovige zeggingskracht heeft, 

ook de crvaring leert hct tegendeel. De 

gelijke beschcrrnwaardigheid van men

<,en is cen in rechtsstaten breed aan

vaard beginsel. Die gelijke bescherm

waardigheid van menscn, ongeacht hun 

mogelijkc handicaps" in het maat

<;chappelijk Ieven kan evenwel niet los 

worden gczicn van de heschermwaar

digheid van het ongeboren Ieven waar

uit zij zijn voortgekomen. Of nog 

anders gezegd: een zonder normcrrng 

aanvaarden van de toepassing van me

dische tcchnieken als onderwerp van 

autonomc bc.,Jissing, opent zclts wan

neer men opkomt tegcn ongepaste so

ciale druk de weg voor een samcnlcving 

waarin abortus op eugenetischc gron

den deel wordt van een patroon waarin 

de technick met de medcmenselijkheid 

op de loop is gcgaan. Zo'n proces 

strceft uiteindelijk niemand na. Voor 

een antithc-;c ten aanzicn van de be

doelingen i'> dan ook geen grand, maar 

vanzelf, zonder heleid, zal dit alles toch 

zeker niet goed terecht komen. 

Daarvoor is beleid nodig dat wei treedt 

in de toelaatbaarheid van prenatale 

diagnostiek en pre-implantatiediagnos

tick, en de relatie tu'>'en deze diagnos

tischc technieken en de abortuspraktijk 

toetst. 

Een antwoord 
l'v\et deze vijt voorbeeldcn voor de 

geest moct het, ten slottc, mogelijk zijn 

ccn antwoord te geven op de eerder ge

formulcerde, met elkaar samenhangen-
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de vragen: draait de aan het begin van 

dit artikel geschetste politieke concep

tie, die de moraliteit van de samenle

ving - in de zin van het naar hehoren, 

overeenkomstig hun cigen aard kunnen 

functioncren van maatschappelijke ver

handen - centraal stelt, nict uit op een 

christelijk-gehorneerde houding en een 

antithesc met andere politieke <;tromin

gen? Het antwoord is cen eenduidig 

nee, zondcr dat dit afdoct aan het prin

cipielc verschil tussen dcze socioccntri

schc en de daartegenover gestelde 

politocentrische politiek. De moticven 

voor de politicke beoordeling van de 

vijf als voorbccld genoemde prohlemen 

zijn niet afhankelijk van ecn kcrkclijkc 

bclijdcnis Hct antwoord is ook daarom 

met voile overtuiging nee, omdat uit de 

breed ge'>chakeerde voorbeclden blijkt 

hoczcer het nodig is, de ophouw van 

ecn mcnswaardigc samenleving centraal 

te hlijven stellcn, ook buiten de sfeer 

van de onderwcrpcn die men al<, ty

pisch 'cthisch' relevant aanduid. Het 

aanbrcngen van cen <,cheiding tussen 

het ovcrhcidshelcid en de door au

tonoom 'gckozcn' waarden gelcidc indi

viduelc bcsli'>'>ing, miskcnt de culturelc 

vcrwevcnhcid van staat en maatschap

pij Politick hecft, ook al., ze dat ver

zwijgt, ccn cthische lading, ten gocde 

of ten kwadc, en dat wordt niet antlers 

wannccr men doct alsof de samcnlcving 

ecn conglorncraat van voor 

Politiek heeft, ook zichzcll opkomendc indivi

ducn is. 

als ze dat verzwijgt, 

een ethische lading, 

ten goede en ten 

kwade. 

Politick moct de morcle 

oricntatie. verriJkt met prak

tisch-hestuurlijkc kwaliteit. 

doorgcven die ze uit haar 

idcclc in'>piratiehronnen - ol 

dat nu chri<,tcn-democrati-

sche of andere zijn ont-

vangt. Dat i'> wczenlijk ecn morck 

oricntatie, die men niet kan ecartcren 

door politick-inhoudelijkc opvattingen 

te vervangen door procedurcle orlos

o;ingen. Politieke overtuigingen zijn niet 

om het even, zo zou de wat onderkoeld 

gdormuleerde moraal kunncn zijn van 

deze beschouwing over hct rolitiekc 

srreken over moraal. 
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