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Prof. dr. Joh. Verkuyl da 

Van Declaration des 
droits de l'homme et du 
Citoyen tot Universal 
Declaration of Human 
Rights 

Een doorbrekende dageraad is de ge
schiedenis van de mensenrechten niet. Er 
Zljn bevredigende tekenen, er z1jn schadu
wen van beklemmende duisternis. De 
stnjd om de mensenrechten mag daarom 
niet worden gestaakt. Zij moet worden 
voortgezet in permanente orientatie op de 
oecumene. 

De 'Verklaring van de Rechten van de 
Mens en van de Burger' werd na de 
bestorming van de Bastille (op 14 juli 1789) 
en de afschaffing van de feodale ordening 
en de bevrijding van de boeren (4 en 5 
augustus) op 26 augustus 1789 geprocla
meerd. Het gaat er in deze bijdrage om, 
dat - hoe men verder oak oordeelt over 
de Franse Revolutie - deze Verklaring 
een van de eerste stappen is geweest in 
de richting van een 'Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens', zoals die la
ter in 1948 door de Verenigde Naties is ge
proclameerd 'to organize international 
pride and shame'. 

Deze Verklaring in Parijs van 1789 was im
mers reeds voorafgegaan door de Bill of 
rights van de staat Virginia in Noord Ame
rika, waarin we de eerste opsomming van 
democratische vrijheden vinden, de eer
ste toepassing van de voorstellen die 
Montesquieu had gedaan in zijn geschrif
ten om de bestuurlijke macht, de wetge-
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vende macht en de rechterlijke macht van 
elkaar te scheiden. We vinden daarin oak 
de scheiding van Kerk en Staat en de pro
clamatie van vrijheid van godsdienst voor 
aile burgers. Daarna werd op 17 septem
ber 1787 de constitutie van de Verenigde 
Staten bekend gemaakt. die de eerste mo
derne democratie grondvestte, waarin de 
deling der machten werd doorgevoerd en 
een systeem van wederzijdse controle 
(checks and balances) in het Ieven werd 
geroepen dat zijn houdbaarheid tot op de 
huidige dag heeft bewezen. Daarna 
volgde op 27 augustus 1789 de Verkla
ring van de Rechten van de Mens en van 
de Burger, de bekende preambule van de 
Franse constitutie, die onder andere was 
geYnspireerd door de Bill of rights van Vir
ginia en de Grondwet van de Verenigde 
Staten. 

Het typerende van de drie bovenge
noemde verklaringen van de rechten van 
de mens was, dat de Wirkungsgeschichte 
ervan zich niet beperkte tot Virginia of de 
Verenigde Staten of Frankrijk, maar overal 
in de wereld invloed uitoefende en in aller
lei Ianden velen inspireerde om de strijd 
voor mensenrechten te entameren. Simon 
Bolivar en San Martin in Latijns Amerika 
zijn daarvan de duidelijkste illustratie, 
maar overal in Europa, oak in Rusland en 
in Azie en Afrika was de radiatie van deze 
verklaringen waar te nemen. Maar on-
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danks de grate Wirkungsgeschichte en 
radiatie van deze verklaringen gaven ze 
nog niet de stoat tot een universele verkla
rtng van de rechten van de mens. Daar
van ontstond iets toen Roosevelt midden 
in de Tweede Wereldoorlog het Atlantic 
Charter afkondigde waarin de four free
doms centraal stonden. Dit Charter wekte 
vooral in de kolonien de verwachting van 
bevrtJding, internationale verantwoorde
lijkheid en solidariteit. 

lk herinner mij nog goed hoe na de af
kondiging van het Atlantic Charter enkele 
lndonesische leden van de Volksraad in 
Jakarta aan de koloniale regering vroe
gen of de aanvaardtng van Roosevelts 
four freedoms geen consequenties moest 
hebben voor die Ianden in Azie en Afrika 
dte nog door een vreemde mogendheid 
werden geregeerd. Het antwoord waste
leurstellend en ontwijkend, maar de vraag 
was een indicatie van wat komen zou na 
de oorlog. Na die oorlog was er onder de 
volkeren een nieuwe motivatie om alom 
menselijke rechten te beschermen en te 
werken aan de institutionalisering van in
ternationale verantwoordelijkheid. 

De preambule van het Handvest van de 
Verenigde Naties, dte in 1945 1n San Fran
CISCO werd aanvaard en die werd ge
schreven namens de biJ de VN aangeslo
ten volkeren, drukt de intentie uit om sa
men te werken voor de bevordering van 
fundamentele rechten en vrijheden voor 
allen, zonder onderscheid van ras, sekse, 
taal en religie. Het Handvest legde wei 
verantwoordelijkheden vast, maar werkte 
nog geen standaard u1t betreffende de tn
houd van mensenrechten. Oat werd de 
taak van een speciale commtsste betref
fende fundamentele rechten. In 194 7 
creeerde deze commissie een model voor 
een internattonale Bill, een covenant (ver
bond) en maatregelen voor de implemen
tatte ervan. Drie Jaren na de aanvaarding 
van het Handvest en een jaar na de instel
ltng van die commissie werd de 'Univer
sele Verklartng van de Rechten van de 
Mens' voorgelegd aan de Algemene Ver-
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gadering van de Verenigde Naties in Pa
rijs in 1948. In de wereld waarin men ver
gaderde, was alles vol spanning en crisis: 
de Koude Oorlog heerste, in Berlijn was er 
een blokkade, in de Balkan waren er bot
singen, in Korea spitste de crisis zich toe. 
Maar desondanks werd op 10 december 
1948 met algemene stem men de 'U niver
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens' aanvaard als een standaard om 
naar te streven 'voor aile volkeren en na
ties', zoals de tekst luidt. Die standaard 
werd in 30 artikelen vastgelegd. Vanaf het 
begin werd uiteraard beseft, dat het bij 
deze verklaring niet kon blijven, maar dat 
stappen moesten worden gezet in de rich
ting van de implementatie van deze ver
klaring in de vorm van bindende verdra
gen 

Op 16 december 1966 volgde het inter
nationale verdrag over de economische, 
sociale en culturele rechten, alsmede het 
internationale verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten. Te zamen vormen 
de verklaring van 10 december 1948 en 
het daarbij gevoegde protocol de Bill of 
rights, dte vele idealisten, sommige diplo
maten en polttici voor ogen stand ten tijde 
van de opnchttng van de Verenigde Na
ties. 

In november 1981 volgde daarop nog 
na lange discussies de verklaring betref
fende de eliminatie van aile vormen van in
tolerantie en discriminatie gebaseerd op 
religie en geloof. Die verklaring draagt niet 
het karakter van een verdrag. Het is 
slechts een artikel dat 'informele over
eenstemming' en een 'gezamenlijke aspi
ratie' tot uitdrukking brengt. 

Deze 'Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens' is niet denkbaar 
zonder wat in Virgtnia, in de Verenigde 
Staten en in de Franse Revolutie werd ge
proclameerd. Velen zijn van oordeel dat 
die verklaring 'naief en onrealisttsch' is. 
maar naar mijn overtuiging is de aanvaar
ding ervan door de gehele volkerenge
meenschap een wereldhistorische ge
beurtents. Reeds vaker in de geschiede-
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nis is gepoogd een standaard te formule
ren van mensenrechten. Men denke aan 
het wetboek van Hammurapi (2000 jaar 
v66r Christus), aan de codex van Justinia
nus in het Imperium Romanum, aan de 
'Magna Charta' in Engeland, enzovoort 
enzovoort. Maar al deze pogingen tot 
standardisation waren regionaal en ideo
logisch beperkt. Voor het eerst in de ge
schiedenis is nu een poging gedaan om 
tot een universele standaard voor men
senrechten te komen. Het is echter over
duidelijk dat de afstand tussen de officieel 
aanvaarde standaard en de dagelijkse 
praktijk zeer groot is. Wie de rapporten 
leest van de speciale commissie van de 
VN voor bepaalde mensenrechten komt 

-· daarvan diep onder de indruk. 
De vraag waarom het mij nu gaat in 

deze bijdrage is: Wat 1s de taak van kerken 
en christelijke partijen bij het streven om 
mee te werken aan de fundering en reali
sering van mensenrechten in de samenle
ving? 

Het behoeft geen nader betoog dat ker
ken en politieke partijen een taak hebben 
in verband met de effectuering en imple
mentatie van mensenrechten. Hoe nood
zakelijk die taak is, moge met een illustra
tie verduidelijkt worden. 

Bij het eerste eeuwfeest van de Franse 
Revolutie hield dr. A. Kuyper op de tiende 
deputatenvergadering van de Anti
Revolutionaire Partij een rede over de 
Franse Revolutie onder de titel: 'Niet de 
vrijheidsboom, maar het kruis.' Wie die 
rede nu in het tweede eeuwjaar van die re
volutie nog eens doorleest, ontdekt dat hij 
met verwijzing naar de geschiedenis van 
ons land niet het recht tot omwentelingen 
en radicale transformatie of van omwente
lingen van samenlevingen ontkent, maar 
dat hij integendeel de fundering van men
senrechten in de menselijke rede in the 
age of reason zonder verwijzing naar de 
goddelijke gerechtigheid en zonder de 
toetsing van de keuze en middelen en 
doeleinden aan die goddelijke gerechtig
heid verwerpt en dat hij de gruwelen waar-
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mee de Franse Revolutie begon en deaf
grijselijke tonelen waarmee ze eindigde 
onder Ieiding van Danton en Robespierre 
in de nacht der Girondijnen in staat van 
beschuldiging stelt. Het ni Dieu ni maitre 
van de protagonisten van de Franse Re
volutie en het ecrasez l'infame van Vol
taire, waarvan de spits niet slechts naar de 
kerk, maar ook tegen het Evangelie van 
Jezus Christus was gericht, was naar zijn 
overtuiging de diepste oorzaak van de 
mislukking van de Franse Revolutie en het 
verraad aan de vrijheid, de gelijkheid en 
de broederschap, die geproclameerd 
werd en de diepste bron van de terreur 
waarin ze ten onder ging, een terreur die 
een jaar lang 70 a 80 mensen per dag het 
Ieven kostte na de moord op de Girondij
nen. Hij wijst er dan op, dat de strijd om 
mensenrechten een hoge plicht is, maar 
dat de fundering ervan ergens anders 
moet worden gezocht dan aileen in de 
'rede' en dat de effectuering ervan en de 
keuze van middelen en doeleinden in an
dere bronnen moet worden gezocht. Hij 
stelde daarmee terecht de vraag aan de 
orde naar de theologische fundering van 
de mensenrechten. 

Het merkwaardige is, dat de Neder
landse regering precies diezelfde vraag 
ook aan de or de stelde toen de 'Univer
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens' werd aanvaard. Gedurende de 
laatste discussies in de Algemene Verga
dering van de Verenigde Naties die aan 
deze beslissing voorafgingen, werden 
door de vertegenwoordiger van de Ne
derlandse reger1ng de volgende opmer
kingen gemaakt: 

'lk wil slechts een bijzonder aspect be
nadrukken dat tot onze grote spijt geen 
adequate erkenning heeft gevonden in dit 
document. lk bedoel de oorsprong van 
deze rechten. Het feit dat 's mensen rech
ten en vrijheden zijn gebaseerd in zijn 
goddelijke afkomst en onsterfelijke be
stemming, het feit dater een Opperwezen 
is dat de bron is van deze rechten, doet 
haar waarde en betekenis groeien. Het 
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negeren van deze relatie zou hetzelfde be
tekenen als het breken van een plant van 
haar wortels en het bouwen van een huis 
terwijl men het fundament vergeet.' 

Oaarmee wees de Nederlandse gede
legeerde op een taak die vooral door de 
kerken en de christelijke partijen moet 
worden vervuld. 

De taak van de kerken 
Vanuit het christelijk geloof IS de meest ur
gente vraag: wat eist God in de relatie van 
mensen in een staat en in de wereld der 
volkeren? Vanuit het christelijk geloof ge
zien, moet de magneetnaald van het han
delen van overheden en samenlevingen 
worden gericht op de pool van Gods 
eisen. Wat heeft het voor zin om te strijden 
voor mensenrechten als wij niet weten of 
we daarmee handelen volgens Zijn wil, 
maar ook omgekeerd, wat krijgt de 
worsteling om mensenrechten een gewel
dige diepgang als we ons ervan bewust 
mogen zijn dat we daarin handelen vol
gens Zijn wil. 

Kerken moeten de relatie 
leggen tussen Gods 
gerechtigheid en de 
mensenrechten. 

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat 
metafys1sche, juridische, psychologische, 
soc1ologische, utilitair-pragmatische, na
tuurrechtelijke funderingen of de funde
nng vanuit een soort theologia en ethica 
natura/is van betekenis zijn in de praktijk 
en dat vanuit deze funderingen belang
rijke bijdragen zijn en worden geleverd tot 
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het invoeren en effectueren van mensen
rechten. Ook zijn de bijdragen vanuit an
dere godsdienstige gemeenschappen 
van belang. Maar de christelijke kerken in 
de wereld zijn geroepen om duidelijk te 
zeggen waar naar hun overtuiging de 
springbronnen liggen van de mensen
rechten. Oat betekent dat vanuit de ker
ken moet worden bijgedragen aan de ont
wikkeling van een christelijke ethiek 
waarin aile aspecten van de mensenrech
ten worden belicht vanuit Wet en Evange
lie en waarin de relatie tussen Gods ge
rechtigheid en de mensenrechten, Gods 
tolerantie en menselijke tolerantie, Gods 
bevrijdend handelen en de menselijke 
worsteling om bevrijding wordt toegelicht. 
Het was een van de verdiensten van dr. G. 
Brillenburg Wurth dat hij in zijn boeken 
over ethiek heel het veld van de sociale en 
politieke ethiek bestreek om het sociaal
politieke handelen te schragen en te corri
geren. Het werd hem niet altijd in dank af
genomen. lk denk bijvoorbeeld aan het 
feit dat hij op een zeer vroeg uur in de con
temporaine geschiedenis tot ergernis van 
vele politici zich krachtig verzette tegen 
het inbouwen van massavernietigingswa
pens in ons 'veiligheidssysteem', maar hij 
vervulde een taak die onontwijkbaar is. 
Het verheugt me dat op de leerstoel die hij 
vroeger bezette dr. G. Manenschijn 'De 
mogelijkheid en noodzakelijkheid van een 
christelijke ethiek' bepleitte in zijn inaugu
rele oratie in oktober 1988. 

Toen ik in lndonesie de beginfase van 
de nation-building meemaakte, heb ik een 
proefschrift geschreven over de fundering 
van de godsdienstvrijheid om mee te hel
pen aan de verankering van de gods
dienstvrijheid in de Constitutie (1948). En 
daarna heb ik in zes boeken in de lndone
sische taal meegewerkt aan de ontwikke
ling van een politieke, sociale, economi
sche en culturele ethiek om mee te den
ken over het handelen in een wordend 
staatsverband. 

Het komt mij voor dat de ontwikkeling 
van christelijke ethiek een uiterst belang-
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rijke taak is voor de kerken. Uiteraard 
moet daarbij worden gezocht naar een 
oecumenisch ethos. En dat is de reden 
dat ik onderstaand enkele notities maak 
over de rol die de Wereldraad van Kerken 
heeft vervuld en nog vervult bij de worste
ling voor mensenrechten. 

Toen de Wereldraad van Kerken nog niet 
officieel was opgericht en er slechts een 
voorbereidende commissie aan het werk 
was, werd door die commissie te zamen 
met de I nternationale Zendingsraad de 
Commissie voor lnternationale Zaken op
gericht, waarvan de Amerikaan dr. Frede
rick Nolde de directeur werd en Sir Ken
neth Grubb de voorzitter. De geschiede
nis van deze commissie is bij het veertigja
rig bestaan van de Wereldraad verteld in 
het belangwekkende boek van drs. Ans J. 
van der Bent: Christian response in a 
world of crisis. A brief history of the WCC 's 
Commission of the Churches on Interna
tional Affairs. Deze Commissie voor lnter
nationale Zaken (CCIA) heeft grote in
vloed uitgeoefend op het ontstaan van de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en op de opname van bepaalde 
artikelen van de Verklaring in de Grond
wetten en de wetgeving van de vele staten 
die in het proces van dekolonisatie ont
stonden. lk weet dat uit eigen ervaring 
vanuit mijn arbeidsperiode in Azie. Toen 
de Wereldraad van Kerken in 1948 werd 
opgericht, werd deze commissie een 
semi-officieel orgaan van de Wereldraad 
en in 1971 een officieel orgaan van de We
reldraad. lk aarzel niet te verklaren dat 
deze commissie veel heeft gedaan om de 
mensenrechten te funderen in een visie 
vanuit Gods Wet en Evangelie en daarin 
nog steeds tot zegen is. In het programma 
Human rights and Christian responsibility 
heeft deze commissie ook steeds op de 
volgende drie aspecten gewezen: 
1 Mensenrechten dragen niet uitsluitend 

een individueel karakter, maar hebben 
ook te maken met erkenning en nale
ving daarvan in gemeenschappen. 
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2 De strijd om mensenrechten is nooit a
politiek, maar vraagt ook om politieke 
stellingname. 

3 Universele mensenrechten gaan elk 
land en elke staat aan en nopen elke 
staat en elk volk tot zelfonderzoek. 
Geen enkel volk kan zeggen: bij ons is 
alles in orde wat de mensenrechten be
treft. Elk volk is schuldig aan overtre
ding van bepaalde mensenrechten. 

Binnen het bestek van dit artikel is er geen 
ruimte om te bespreken op welke wijze 
deze commissie tel kens heeft gereageerd 
op talloze crisissituaties, waarin de men
senrechten in de knel raakten. Onder Iei
ding van een kleine staf en wisselende 
voorzitters heeft ze veel werk verzet. 
Eigenlijk zou iedere christen-politicus van 
het boekje dat daarover in Geneve ver
scheen kennis moeten nemen. 

Naast de Commissie voor lnternationale 
Zaken ontstond sinds 1948, toen de We
reldraad officieel werd opgericht, de grote 
afdeling voor Kerk en Samenleving 
(Church and Society). De geschiedenis 
van de ontwikkelingen van denkbeelden 
in die afdeling en de daaronder opere
rende onderafdelingen wordt meesterlijk 
verteld door Paul Abrecht, de studiesecre
taris, in een opstel in het boek dat aan dr. 
Philip Potter werd aangeboden bij zijn af
scheid, Faith and Faithfulness. De titel van 
dat opstelluidt: The evolution of ecumeni
cal social thought, een 'must' voor 
christen-pol itici I 

In de eerste jaren van het bestaan van 
de Wereldraad van Kerken werd de na
druk gelegd op het concept van de 
'responsible society', de verantwoorde
lijke maatschappij. Het waren vooral J.H. 
Oldham en WA Visser 't Hooft die deze 
conceptie ontwikkelden en die mijns in
ziens van grote betekenis is geweest. In 
hun studies is het opvallende dat ze vanuit 
de talloze aspecten en problemen waar
mee de kerken in de gehele wereld 
worstelden de vingerbeweging maakten 
van de omtrek van die aspecten en pro
blemen naar de kern van de Wet en de 
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Profeten: de liefde tot God en de liefde tot 
de naaste. En vanuit die kern ontwikkel
den ze drie toetsstenen om samenlevin
gen, de partijen en de staten te toetsen. In 
de eerste plaats moest er in de staten en 
samenlevingen ruimte zijn voor het func
tloneren van verantwoordelijkheid tegen
over God. Volken en staten moesten wor
den doordrongen van het beset dat ze 
voor de wijze waarop macht werd uitge
oefend verantwoording schuldig waren 
aan God. De tweede toetssteen in deze 
conceptie was, dat volken en staten zich 
verantwoordelijk moesten gedragen te
genover de zwaksten in de samenleving 
en ook tegenover zwakke groepen en 
m1nderheden. En in de derde plaats 
moest er ruimte zijn voor verantwoorde
lijke creativiteit en deelname aan het staat
kundige Ieven en de samenleving als ge
heel. Wie de verslagen van de oprich
tJngsvergadering van de Wereldraad van 
Kerken in Amsterdam doorleest, ontdekt 
hoe consequent deze idee werd uitge
werkt door de coryfeeen van de Wereld
raad (onder andere M.M. Thomas, John 
Bennett, Reinhold Niebuhr) in de kritiek op 
het l1beralistisch kapitalisme en het totali
taire (in die tijd Stalinistische) commu
nisme. 
In 1966 en 1968 werd aan de idee van een 
·responsible society' nog toegevoegd: 'a 
;ust, participatory and sustainable so
Ciety'. De drie toetsstenen waarvan de 
conceptie van de verantwoordelijke maat
schappij spreekt, blijven mijns inziens 
uiterst waardevol. Wie de geschiedenis 
van de diverse algemene vergaderingen 
van de Wereldraad volgt en de werkzaam
heden van de commissies vanuit de ge
zichtshoek van human rights komt tot de 
ontdekking dat vrijwel aile gebieden die in 
de 30 artikelen van de Universele Verkla
nng van de Rechten van de Mens worden 
aangeraakt en die in de verdragen aan de 
orde zijn die te zamen de Bill of rights vor
men, in de werkzaamheden van diverse 
commissies van de Wereldraad vanuit het 
christeliJk geloof worden benaderd. Ver-
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der is het van belang dat sinds de alge
mene vergadering van Uppsala (1968), 
die ik ook heb bijgewoond, er niet aileen 
studie gewijd wordt aan die gebieden en 
sectoren, maar ook bepaalde acties zijn 
geentameerd waarin gepoogd wordt via 
exemplarische modellen tekenen op te 
richten die aangeven in welke richting in
zet van ons wordt gevraagd. lk noem in 
dat kader nu verder zonder commentaar 
het PCR (Program to Combat Racism), de 
CCPD (Commission on the Churches' 
Participation in Development), CICARWS 
(Commission on Inter-Church Aid, Refu
gee and World Service), de afdeling voor 
Vrouwen in Kerk en Samenleving, de 
Christian Medical Commission, enzo
voort. 

U merkt: heel het veld dat de 30 artike
len bestrijken, wordt op de een of andere 
manier ook ten dele bewerkt door de We
reldraad van Kerken in een paging om er
voor zorg te dragen dat de daarin ge
noemde rechten uit de omlijsting van een 
plechtige verklaring stappen en vanuit de 
diepste motieven van de Bijbelse bood
schap han den en voeten krijgen en hier en 
daar - zij het nog zo zwak en voorlopig -
gaan functioneren in de samenleving. 

In verband daarmee is het mijns inziens 
zeer gewenst dat christen-politici gebruik 
maken van het soms voortreffelijke studie
materiaal van deze commissies en dat er 
wisselwerking ontstaat tussen 'Geneve' 
en de christen-politici in de diverse ian
den. lk heb de indruk dat er veel meer 
contact is tussen de rooms-katholieke poli
tici en de commissies van het Vaticaan 
dan tussen protestantse christen-politici 
en 'Geneve', de zetel van de Wereldraad 
van Kerken. Oat was in 1948 niet het ge
val. Toen was er wisselwerking. Men 
denke aan het grote debat tussen Joseph 
Hromadka en John Foster Dulles! lk be
grijp heel goed dat de Wereldraad en haar 
commissies niet kunnen worden geidenti
ficeerd met bepaalde partijen, ook niet 
met christelijke partijen. Kerken en poli
tieke partijen mogen niet samenvallen. De 
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wijze van werken van politieke partijen is 
een andere dan die van kerken. Maar wei 
kunnen kerken, vooral in oecumenische 
verbanden, behulpzaam zijn bij het aan
geven van de koers waarin de politieke 
partijen zich met hun middelen en hun 
tempo en hun procedures behoren te be
wegen. 

De taak van de christen-democratie 
De christen-democratie heeft uit 'der star
men oogst' random de Franse Revolutie 
wei de parlementaire democratie aan
vaard, maar zich terecht meer georien
teerd op de Amerikaanse Revolutie met 
haar balances and checks dan op de 
Franse Revolutie. Ze had met schrik ge
zien hoe de democratie a Ia Rousseau ont
aardde in meerderheidsdictatuur en zelfs 
tot demoncratie a Ia Robespierre en Dan
ton. Ze besefte, dat parlementaire demo
cratie op heel andere gronden moet wor
den verdedigd en gesteund dan met de 
argumenten van Rousseau en de Franse 
Encyclopedisten en de 'Verlichtingsfiloso
fen'. Ze moet verdedigd worden, omdat 
elke overheid evenals elk mens 'geneigd 
is tot aile kwaad' en daarom tot tirannie en 
omdat elke volksbeweging van nature ge
neigd is tot anarchie. Ongecontroleerde 
macht is onverdraaglijk. Binnen de parle
mentaire democratie moet het goede 
recht en in bepaalde situaties zelfs de 
plicht tot christelijk-democratische partij
vorming worden erkend om samen met of 
naast ander partijen verantwoordelijkheid 
voor het bestuur te dragen. Het woord van 
dr. A. Kuyper, dat de democratie slechts 
veilig is in de schaduw van het kruis van 
Christus en dat de vrijheidsboom niet ver 
verwijderd moet worden van de kruis
boom bevat diepe waarheid. Ongetwijfeld 
is het waar dat christelijk-democratische 
partijen in hun gedragingen de 'C' vaak 
tot een aanfluiting maken en de naam van 
God en van Christus vaak 'ijdel gebrui
ken'. Oat feit wordt echter niet teniet ge
daan door opheffing van de christen
democratie, maar door haar permanente 
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transformatie en bekering. Ook de naam 
'christelijke kerk' of 'christen' kan een 
vorm van ijdel gebruik van de naam des 
Heren zijn, maar dat betekent niet dat de 
roeping tot christen-zijn en tot het opbou
wen van christelijke kerken moet worden 
prijsgegeven. 

Christelijke partijvorming is 
een goed recht en soms 
zelfs plicht. 

Oat in deze tijd een oecumenisch expe
riment als het CDA is begonnen, is toe te 
juichen. Velen wijzen deze gedachte hef
tig af en wijzen erop dat de dragers van de 
oecumenische beweging slechts bij uit
zondering voorstander ziJn van christelijk
democratische partijvorming. Oat is waar, 
maar dat zegt nog niets over de waarheid 
of onwaarheid van de bewering dat het 
ontstaan van het CDA in Nederland en in 
sommige andere Europese Ianden te ma
ken heeft met de groei van het oecume
nisch bewustzijn. Naar mijn overtuiging 
zouden christen-democratische partijen 
veel meer overleg moeten plegen met de 
oecumenische beweging bij het zoeken 
van de effectuering van de mensenrech
ten in nationaal verband, in de EG en in in
ternationaal verband. 

Het is niet mogelijk hier uit te werken welke 
mensenrechten in het bijzonder aandacht 
moeten hebben. lk noem slechts enkele 
van die mensenrechten die bijzondere 
aandacht behoren te hebben in een 
christen-democratische partij. 
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In de eerste plaats de vnjheid van gods
dienst en de vrijheid van meningsuiting 
(artikel 18 en 19). Het is verheugend dat 
de opstellers van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens zich meer 
orienteerden op de Amerikaanse dan op 
de Franse Revolutie wat betreft de vrijheid 
van godsdienst. De mannen van de 
Franse Revolutie verklaarden in artikel 10 
van hun proclamatie over de 'droits de 
l'homme' dat er vrijheid van godsdienst 
moest zijn en ze propageerden wei de 
scheiding van Kerk en Staat, maar ze ver
vingen de oude staatsreligie van het An
cien Regime door de 'cultus van de rede', 
een paging die niet aileen hopeloos 
mislukte, maar de bron werd van de ter
reur. Maar de mannen van de Ameri
kaanse Revolutie proclameerden de vrij
heid van godsdienst en de scheiding van 
Kerk en Staat om een einde te maken aan 
1edere vorm van dwangcultuur en tevens 
om de vrije wisselwerking van religieuze 
overtuigingen te garanderen. De Ver
enigde Staten ontstonden onder andere 
uit de worsteling om een vrije wisselwer
king tussen kerken en staten en andere re
ligieuze gemeenschappen. Het ging hen 
niet om afschaffing van religieuze invloe
den, maar om een vrije uitwisseling ervan 
in moderne democratieen. In die lijn werd 
de verklaring van de rechten van de mens 
geconcipieerd met voile medewerking 
van de kerken. Niet zonder reden heeft 
daarom de vrijheid van godsdienst en de 
vrijheid van meningsuiting in de Univer
sele Verklaring een centrale plaats ontvan
gen. 

Verder zullen vanuit de kern van Wet en 
Evangelie de christen-democratische par
tijen grate aandacht moeten schenken 
aan de artikelen 23, 25 en 26 van deze 
Verklaring, vooral in hun contact met de 
zogenaamde ontwikkelingslanden. In arti
kel 23 gaat het over het recht op maat
schappelijke zekerheid voor ieder. In arti
kel 25 gaat het om het recht op een le
vensstandaard die hoog genoeg is voor 
de gezondheid en het welzijn van ieder 
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(voeding, kleding, huisvesting). En in arti
kel 26 gaat het om het recht op onderw1js 
als een fundamenteel recht. In deze en 
dergelijke artikelen gaat het niet aileen om 
vrijheid van godsdienst en vrijheid van 
meningsuiting, maar oak om sociale, eco
nomische en culturele gerechtigheid. In 
deze en dergelijke artikelen wordt ons een 
we reid voorgehouden waarin de kloof tus
sen arme en rijke Ianden wordt over
brugd. Als de christen-democratie haar 
naam waar wil maken, dan betekent dat 
dat deze en andere rechten worden tot 
verplichtingen, tot een te vervullen roe
ping binnen de EG, maar oak in interconti
nentaal verband. 
Aile fundamentele rechten worden in aller
lei gebieden ontkend en vertreden. De ge
schiedenis is ten aanzien van de funda
mentele rechten niet te vergelijken met de 
doorbrekende dageraad, maar te midden 
van bemoedigende tekenen zijn er ook de 
schaduwen van een beklemmende duis
ternis van de zijde van totalitaire system en 
en van bepaalde religies die hun aanspra
ken op het menselijke Ieven tot gelding 
menen te moeten maken door aardse 
dwang en dodelijke bedreigingen. De 
strijd om mensenrechten mag daarom 
niet worden gestaakt. Ze moet worden 
voortgezet in permanente orientatie op 
hetgeen in de grate oecumene vanuit Ge
neve en Rome aan de gang is. En de 
christen-democratie in nationaal en Euro
pees verband is geroepen in die strijd te 
participeren op haar wijze en met de mid
delen die haar ten dienste staan. 

Aanbevelingen 
Hier volgen enkele aanbevelingen vanuit 
de gezichtshoek van dit artikel over de 
fundamentele rechten van mensen en sa
menlevingen. 
1. Een van de aspecten van de huidige 
wereldsituatie is de opkomst van be
paalde stromingen in de islam die uit zijn 
op het herstel van middeleeuwse moslim
se theocratieen. Binnen die theocratieen 
wordt dan wei voor 'joden en christenen' 
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We w!llen noch herstel van chnstelijke theocrat1een, noch een islam!tlsche theocrat1e van welk stem pel 
oak (Iota ANP) 
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een zekere ruimte getolereerd, maar in 
een positie van onderworpenheid aan de 
moslimse staat. Vanuit dat streven tot de 
stichting van moslimse theocratieen wordt 
dan het herstel van de middeleeuwse Sha
na, onder andere de wet op de apostasie, 
de oude opvatting over de Jihad (de 'hei
lige oorlog') en zovele andere wetten uit 
de moslimse theocratieen nieuw Ieven in
geblazen. Men moet wei ziende blind zijn 
als men dat streven niet onderkent in aller
lei islamitische Ianden, niet aileen in Iran, 
maar ook in de Soedan, ook in bepaalde 
stromingen in Egypte enzovoort. De pro
lessionele Schonfarberei van bepaalde 
islamologen die voor alles in de islam 'be
grip' vragen, is een verloochening van de 
lundamentele rechten van de mens en 
van de internationale rechtsorde. Het 
komt er op aan in de huidige wereldsitua
tJe duidelijk te maken dat we noch een her
stel van christelijke theocratieen willen 
noch een islamitische theocratie van welk 
stem pel ook, maar multi-culturele en multi
religieuze samenlevingen, staten en een 
internationale rechtsorde waarin de fun
damentele mensenrechten gelden. Oat 
betekent steun aan die islamitische groe
peringen die eveneens een afkeer heb
ben van de terugkeer naar de Middel
eeuwen en die ook zich inzetten voor be"in
vloeding en vrijheid binnen democrati
sche staten. Gelukkig zijn er vele islamiti
sche stromingen die in die geest 
werkzaam zijn en die daarom steun ver
dienen van de zijde van de christen
democratie. En eveneens hebben die 
kleine christengemeenschappen recht op 
steun die zich trachten staande te houden 
1n Ianden met een islamitische majoriteit. 
Aangezien ik van mening ben dat dit on
derwerp hoe Ianger hoe actueler zal wor
den in de komende jaren en veel te veel 
weggemoffeld wordt op de agenda heb ik 
het bovenaan geplaatst in deze aanbeve
lingen. 

2. In de kringen van de christen
democratie bestaat om historische rede
nen terecht grote belangstelling voor Zuid 
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Afrika. Het merkwaardige van dit uur van 
de geschiedenis is, dat daar eindelijk de 
bereidheid groeit om te werken aan een 
ontwerp-constitutie, waarin de rechten 
voor aile bevolkingsgroepen worden ge
formuleerd. Het Freedom Charter van het 
ANC is en was geen ontwerp-constitutie. 
De recente Guidelines van het ANC zijn 
dat evenmin. In aile groepen van de sa
menleving zijn nu echter personen die wil
len werken aan een ontwerp-constitutie 
voor allen. Oat is van het grootste belang 
en de kans daarvoor is nu grater nude in
ternationale situatie noopt tot het sluiten 
van compromissen. Het komt mij voor, dat 
het CDA niet aileen de taak heeft pogin
gen tot de vorming van een antwerp 
nauwkeurig te volgen, maar ook desge
vraagd hulp te bieden bij de uitwerking er
van, omdat het voor de oplossing van de 
conflictsituatie in Zuid-Afrika van het groot
ste belang is dat eindelijk duidelijk wordt 
hoe men zich een rechtsorde voorstelt 
waarbinnen aile groepen kunnen Ieven en 
ademen en waarin noch een majority victi
mization noch een minority victimization 
plaatsvi ndt. 

3. Contacten met Latijns Amerika en 
Midden Amerika. Te midden van de con
flicten in zovele Ianden van Latijns Ame
rika en Midden Amerika is het hoe Ianger 
hoe meer duidelijk dat moet worden 
gestreefd naar coalities tussen de Oemo
crac;ia christiana en die socialistische par
tijen die principieel een parlementaire de
mocratie willen en geen marxistisch
leninistische dictatuur ter vervanging van 
de fascistische oligarchieen. De christen
democratie kan daarin een belangrijke rol 
spelen. 

4. In allerlei Ianden van Oost Europa 
wordt de tijd rijp voor een multi-partij
systeem ter vervanging van een systeem 
waarin een partij, de communistische, het 
machtsmonopolie heeft. lk denk bijvoor
beeld aan Hongarije en Polen. Het kon 
wei eens zijn dat juist de christen
democratie hand- en spandiensten kan 
verrichten bij de opzet van alternatieve 
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partijen in zulke Ianden. Ook in Rusland 
daagt de tijd dat het machtsmonopolie 
van de Communistische Partij wijkt voor 
een veel-partijen-stelsel, onder andere in 
de Baltische deelstaten en misschien ook 
in andere deelstaten, bijvoorbeeld in Ar
menie, Georgie enzovoort. Contact met 
zulke ontwikkelingen vanuit de christen
democratie is zeer wenselijk. Het is niet de 
taak van de christen-democratie om se
cessie-pogingen die tot algehele destabili
sering zullen leiden, te steunen, maar wei 
om sympathie te tonen voor een veel-par
tijenstelsel. 

5. Toen de Franse Revolutie zich voltrok 
en de Verklaring van de Rechten van de 
Mens en van de Burger begon en uitliep 
op een afschuwelijke terreur waren in En
geland en andere Westerse Ianden velen 
terecht geschokt door de felle anti
kerkelijkheid en anti-religiositeit in het al
gemeen en door de neiging om de rede te 
aanbidden als enige bron van open baring 
en aile uitingen van christelijk geloof te 
zien als een vorm van religieus obscuran
tisme. 

Het was volkomen begrijpelijk dat en
kele maanden na de terreur de overigens 
zeer progressieve Edmund Burke zijn Re
flections on the Revolution in France 
schreef, die Groen van Prinsterer bewoog 
tot het schrijven van zijn boek Ongeloof en 
Revolutie (1847). In die periode schreef 
Tom Payne in 1792 tegen Burke zijn boek 
The rights of man en waarschuwde dat, 
als van christelijke zijde de schreeuw om 
recht die tot de Franse Revolutie leidde 
niet werd verstaan, het gevaar niet denk
beeldig was dat de christengemeen
schappen niet aan de 'transformatie' zou
den meewerken, maar aan de 'restaura
tie' van staten en samenlevingen. De
zelfde T. Payne was een van de ontwer
pers van de Amerikaanse Declaration of 
independence en werkte mee aan een 
omwenteling die leidde tot het ontstaan 
van de Verenigde Staten. 

lk denk dat christen-democratische par
tljen de correctie van en de samenwerking 
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met socialistische partijen nodig hebben, 
waarvan de leden ten dele ook uit het 
christelijk geloof Ieven en anderen uit hu
manistische overtuigingen. Ze hebben die 
correctie nodig, omdat 'oude liefde niet 
roest' en zowel aan rooms-katholieke als 
aan reformatorische zijde altijd weer de 
neiging tot restauratie tevoorschijn komt in 
plaats van de medewerking aan echte 
transformatie. In rooms-katholieke kring 
mag men nooit vergeten dat Paus Pius VI 
in 1791 de godsdienstvrijheid nog ver
wierp en dat Paus Pius IX in een syllabus 
van 1864 de monopoliepositie van de ec
clesia romana nog onderstreepte en dat 
pas tijdens het Tweede Vaticanum einde
lijk de godsdienstvrijheid werd erkend als 
een fundamenteel recht. En aan reforma
torische zijde mag niet worden vergeten 
dat artikel 36 van de 'Nederlandse ge
loofsbelijdenis' aan de overheid de plicht 
oplegt om aile 'afgoderij' uit te roeien en 
dat toen dr. A. Kuyper de gereformeerde 
kerken bewoog om die zinsnede te 
schrappen er andere protestantse kerken 
waren die die beslissing kritiseerden in 
plaats van die na te volgen en over te ne
men. Dat wantrouwen tegen de gods
dienstvrijheid en andere rechten heeft on
der andere in Duitsland geleid tot de on
dergang van de Weimar Republiek na de 
Eerste Wereldoorlog, waarin zowel de Ro
mana als protestanten een grote rol heb
ben gespeeld. Die onder gang heeft desas
treuze gevolgen gehad! Het is verheu
gend dat zowel in het rooms-katholicisme 
van na het Tweede Vaticanum als in het 
protestantisme de krachten van het 
nieuwe sterker zijn geworden dan de 
machten van het oude, maar het gevaar 
van terugval is altijd latent aanwezig. 
'Oude liefde roest niet.' Daarom hebben 
mijns inziens christen-democratie en de
mocratisch socialisme elkaar nodig en is 
samenwerking nodig. 

Van Calvijn is de leus: ecclesia refor
mata semper reformanda, 'de reformatori
sche kerken hebben steeds weer reform a
tie nodig'. Die leus moet echter worden 
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aangevuld met de leus: societas semper 
reformanda, 'de samenleving moet 
steeds weer vernieuwd worden'. En daar
bij is het nuttig om niet het woord te verge
ten dat dr. Heiko A. Oberman schreef in 
ziJn boek over De erfenis van Calvijn: 'Met 
Calvijn kun je wei een oecumene van ker
ken bouwen, maar geen staat!' (pagina 
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