
sofie, die inhoudelijk de democratie beter tot 
zijn recht doet komen, dan andere daartoe in 
ons land ondernomen pogingen. Juist nu die 
democratie langs allerlei sluipwegen, soms 
zelfs in haar eigen naam, wordt aangetast en 
onder druk gezet, lijkt mij dat een even inte-
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gere inzet als een die ons aller ondersteu
ning verdient. lk kan niet anders dan hopen, 
dat het electoraat voor een en ander 
dezelfde waardering zal weten op te bren
gen, die ik hiervoor wat abstract en theore
tisch heb pogen onder woorden te brengen. 

Prof. dr. J. W. van Hulst (1911) was hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit tot 1976; was van 1956-1981 lid van de 
Eerste Kamer en aldaar fractievoorzitter van CHU en CDA 
en voorzitter van de vaste commissies voor onderwlj's en 
buitenlandse zaken; hij was tevens lid van het Europees 
Parlement en de Raad van Europa. 

Op zoek naar nieuwe vormen van 
verantwoordelijkheid 
Nu het COA in zijn ontwerp-verkiezingspro
gramma 1986-1990, n.l. 'Uitzicht' (vooraf
gaande door de rapporten 'Appel en Weer
klank' en 'Van verzorgingsstaat naar verzor
gingsmaatschappij') zowel z'n theoretische 
uitgangspunten als z'n praktisch-politieke 
gerichtheid opnieuw in de arena van de poli
tieke discussie heeft geworpen, is het goed 
om nog eens een moment stil te staan bij 
een recent, maar uiterst snel wegglijdend 
verleden. Wij kunnen dan, staande in het 
heden, onze principieel-politieke blik richten 
op de toekomst. Maar dat kan slechts 
vruchtbaar zijn, als wij beseffen, dat de toe
komst reeds begonnen is. 
Het recente verleden is echter zo snel ver
gleden, dat tienduizenden jongeren, die ge
lukkig nog in de CDA-gelederen zijn te vin
den, de terminologie die in dat verleden 
gangbaar was, niet meer kunnen thuisbren
gen. Het is n1et slechts zo, dat zij de taal van 
die jaren niet meer verstaan, maar het lijkt 
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voor hen de taal van een andere planeet. En 
toch is het in de gang der historie nog maar 
kort geleden, dat de drie samenstellende 
strom1ngen van het CDA, namelijk de KVP, 
de ARP en de CHU, ieder een eigen termino
logie hanteerden, om hun theoretische uit
gangspunten te funderen en om hun prakti
sche doelstellingen te rechtvaardigen. Het 
releveren daarvan in dit artikel zou geen 
enkele zin hebben, als de persoonlijke ver
antwoordelijkheid, zoals men die toen zag, 
niet geactualiseerd zou zijn in het openliJk 
belijden van de onderschreven beginselen. 
En op gezette tijden voelden de volksverte
genwoordigers, behorende tot de drie ge
noemde partijen, zich geroepen om in 's 
lands vergaderzalen persoonlijk te getuigen 
van de principes waar hun partij van uitging. 
Daar deze drie partijen elk hun eigen wortels 
in de geschiedenis hadden, kwam het ook 
vrij geregeld voor, dat er onderling aanvarin
gen waren, die soms tot ernstige averij heb-
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ben gele1d. 
Nogmaals: dat zag men als z'n verantwoor
delijkheid. Wij achten het thans nodig om
zeer beknopt- iets van dat taalgebruik naar 
voren te halen, om juist daardoor beter te 
Iaten uitkomen, welke nieuwe vormen van 
verantwoordelijkheid wij in de zojuist ge
noemde documenten, en speciaal in 'Uit
zicht', tegenkomen. 

De wortels van de drie oorspronkelijke partij
en liggen in het neo-thomisme, het neo
calvinisme en in het Reveil. Het neo-thomis
me is een gigant1sche paging om na:· te 
denken over de vraag, hoe de leer van de 
13e-eeuwse monnik Thomas van Aquino er 
uitgezien zou hebben, als hij in de 19de en 
20ste eeuw had geleefd. Dan ontmoeten wij 
bijvoorbeeld het zogenaamde 'subsidiari
teitsbeginsel'. Dit beginsel was 'onwrikbaar', 
'allergewichtigst', er v1el niet aan te torn en of 
te wijzigen! 
Wat behelsde het dan? Kort geformuleerd: 
wat indlviduen op eigen initiatief en door 
eigen energie tot stand kunnen brengen, 
mag hun niet door de gemeenschap - het 
staatsgezag- uit handen genomen worden. 
De staat moest ervan doordrongen zijn, dat 
het juist het staatsbelang was, indien het 
beginsel der 'subsidia1re' werkzaamheid in 
acht genomen werd. 
De KVP heeft zich, evenals haar voorgang
ster, de RKSP, altijd verbonden gevoeld met 
het neo-thomisme en met het daaruit voort
vloeiende subsidiariteitsbeginsel. Daarin is 
de verantwoordelljkheid van het individu 
sterk beklemtoond. 
De ARP 1s duidelijk bel·nvloed door het neo
calvinisme van Kuyper, waarin het beginsel 
van de 'souvereiniteit in eigen kring' een 
dominerende plaats innam. Dit beginsel 1s 
toepasbaar zowel op de menselijke samen
leving als op de door God geschapen kos
mos; de wereld is een architectonisch ge
heel, waarvoor de mens de verantwoorde
lijkheid in handen is gelegd. Maar door de 
historische ontwikkeling is het niet rnogelijk 
om eens en voor altijd de taak van overheid, 
kerk, school, gezin en onderneming vast te 
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leggen. Ook in deze leer is de rnenselijke 
verantwoordelijkheid groat te noemen. 
Als derde wortel noemden wlj het Reveil, 
waarbij wij er opnieuw op moeten wijzen, dat 
het een historische blunder is, om het Reveil 
uitsluitend als een protestantse richting te 
zien. Mensen als J.A. Alberdingk Thljm en 
Schaepman behoren evengoed tot het Re
vell als Bilderdijk, Da Costa en Groen van 
Prinsterer. De rnannen van het Reveil heb
ben vanuit hun persoonlijk christen-zijn, zon
der al te strakke bindingen aan dogma's of 
filosofische doctrines, staatkunde bedreven. 
De CHU is hierdoor het sterkste be1nvloed. 
Oat de persoonlijke verantwoordelijkheid 
daarin centraal stand, ligt voor de hand. 
Het CDA is thans zozeer een eigen weg 
gegaan, dat in de drie genoemde rapporten 
ten aanzien van de menselijke verantwoor
delijkheid geen appel meer wordt gedaan op 
het subsidiariteitsbeginsel van het neo-tho
misme, noch op het principe van de souve
reiniteit in eigen kring van het neo-calvinis
me, noch op het Reveil van de 19de eeuw. 
Het verleden is definitief overleden. En ieder 
moet maar VOOr zichzelf Ultmaken, Of h1j dit 
verleden wil begraven al of niet met droge 
ogen. 

De kern van de nieuwe verantwoordelijk
heid in Uitzicht en de voorafgaande rap
porten 
Na het bovenstaande is de vraag onontwijk
baar, of het COA het gelaten heeft bij de 
begrafenis van het verleden, of dat er een 
nieuw, en zo mogelijk een inspirerend toe
komstperspectief wordt geboden. Dit laatste 
is gelukkig het geval. Want de genoemde 
documenten zijn doortrokken van een 
nieuwe verantwoordelijkheid, waartoe de 
mens geroepen is. Speciaal als de kerken in 
het geding zijn, komt deze unieke opdracht 
duidelijk naar voren: 'Het gaat erom, dat men 
elkaar op basis van het Evangelie bemoe
digt, vanuit duidelijk onderscheiden verant
woordelijkheden van pastoraat enerzijds en 
politiek anderzijds'. Eenzelfde gedachte vin
den wij terug in het 'Ontwerp Model Ge
meente- en Provincieprogram 1986-1990', 
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waarvan de openingszin luidt: 'Het Evangelie 
roept aile mensen op tot het dienen van 
God, tot dienst aan de medemens en zorg 
voor de Schepping ... Daarom wil het CDA 
bevorderen, dat mensen gestalte geven aan 
een door rentmeesterschap en solidariteit 
gekenmerkte verantwoordelijkheid'. Beide 
uitspraken bedienen zich van dezelfde golf
lengte. En zo behoort het ook. 

Nu lijkt het ons niet onmogelijk, dat ook 
onder onze CDA-aanhang velen zullen zeg
gen: het klinkt alles wei mooi, maar wat is nu 
precies die 'verantwoordelijkheid vanuit het 
Evangelie?'. 
Wij zien het thans als onze taa.k naar een 
antwoord op deze vraag te zoeken, juist 
omdat de direct uit neo-thomisme, neo-cal
vinisme of Reveil afgeleide antwoorden, in 
het CDA althans een groot deel van hun 
geldigheid hebben verloren. Wij moeten dus 
met elkaar vanuit het Evangelie op zoek 
gaan naar dat nieuwe antwoord, om het 
begrip 'verantwoordelijkheid' de zo noodza
kelijke diepte-dimensie te geven. 
Ons uitgangspunt is daarbij het volgende. 
Wie zijn bijbel raadpleegt, zal daarin tweeerlei 
richtlijn ontdekken. De eerste is, dat van het 
begin van het Oude tot aan het eind van het 
Nieuwe Testament de mens continu gete
kend wordt als een verantwoordelijk schep
sel Gods. De tweede lijn is, dat aan de mens, 
om zijn verantwoordelijkheid te actualiseren, 
niet zozeer een serie richtlijnen wordt voor
gehouden, maar dat hem een vraag wordt 
gesteld. De mens 1s verplicht daarop ant
woord te geven. Zo'n vraag komt speciaal 
tot de mens, die zich in een crisissituatie 
bevindt Oat begint al in de hof van Eden, als 
God aan Adam vraagt: 'Waar zijt gij?' Adam 
moet ver-antwoord-ing afleggen van de situ
atie, waarin hij zich bevindt En als Kain de 
broedermoord begaat, richt de Heer tot hem 
de vraag: 'Waar is uw broer Abel?' Katn is 
verantwoording schuldig over het lot, dat zijn 
broeder heeft getroffen. En het antwoord, 
dat Kcitn geeft, is niet anders dan een ont
wiJken van zijn verantwoordelijkheid 'lk weet 
het niet; ben ik mtjns broeders hoeder?' 
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Wij moeten hierbij nog het volgende opmer
ken. De aan Adam gestelde vraag heeft 
betrekking op de 'zondeval'. Maar het 
woord zonde komt in dit verband niet voor. 
De eerste keer, dat de bijbel van zonde 
spreekt, heeft uitgerekend betrekking op de 
waarschuwing aan Ka't'n, als hij zijn broeder 
gaat haten: 'Doch indien gij niet goed han
delt, ligt de zonde als een belager aan de 
deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch 
over wie gij moet heersen'. 
Hier zouden wij aan ieder die dit leest, de 
vraag moeten stellen, of dit bijbelgedeelte 
ons ook niet in vlammende letters een stuk 
politieke ethiek voorhoudt: de eigenlijke zon
deval is, dat wtj ons weinig gelegen Iaten 
liggen aan onze naaste, ja, dat zelfs de naas
te, onze broeder, ons tot vijand is geworden. 
Want vrijwel tedere dag komt de vraag tot 
ons: waar is uw broeder en uw zuster. En 
wee de politiek, die haar verantwoordeliJk
heid ontlopende, zegt: dat weet ik niet. 
Het zou ons weinig moeite kosten, om een 
aantal pagina's vol te schrijven met bijbeltek
sten, waarin vragen tot de mens komen; dan 
zou steeds blijken, dat juist op cruciale mo
menten de mens geroepen wordt om ant
woord te geven en om zich verantwoordelijk 
op te stellen. Wij noemen slechts die ene, 
allesbeheersende vraag, gesteld aan de 
vrouwen btj het graf van Jezus: 'Wat zoekt gij 
de Levende bij de doden?' 

Verantwoordelijkheidsangst 
Het schijnt wei dat het streven van polttteke 
partijen, om meer mensen mondig te maken, 
omgekeerd evenredig is met de moed om 
verantwoordelijkheid te aanvaarden. Vergun 
ons praktijkvoorbeelden. Op aile departe
menten komen dagelijks brieven binnen met 
de volgende formuleringen: 'Wil de Minister 
toestemming geven tot , . ', 'Heeft de Minis
ter er geen bezwaar tegen, dat , . ', 'Kan de 
Minister zijn goedkeuring hechten aan , . ' 
enz. enz. Gaat men echter na, waarom ge
vraagd wordt, dan blijkt in vee\ gevallen, dat 
de briefschrijver helemaal niets behoeft te 
vragen, omdat hij het recht heeft op een 
bepaalde manter van handelen. Men moet 
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deze feiten n1et terugbrengen tot een tekort 
aan wetskennis. De briefschrijver weet, dat 
hij dat recht heeft, maar uit een zekere ver
antwoordelijkheidsangst vraagt hij toch maar 
om de toestemm1ng van de minister. Het 
nationaal-socialisme heeft van deze verant
woordelijkheidsangst een geraffineerd ge
bruik gemaakt door de mensen voor te hou
den: aileen de Fuhrer is verantwoordelijk! 
Hebt u bezwaar, eventueel gewetensbe
zwaar, tegen de vernietiging van de Joden? 

' Het streven om meer 
mensen mondig te 
maken schijnt omge
keerd evenredig met de 
moed om verantwoorde-
lijkheid te aanvaarden. ' 

Welnu, dat behoeft voor u geen probleem te 
zijn, want de Fuhrer neemt aile verantwoor
delljkheid op zich. Vanuit deze houding kan 
iemand als Eichmann dan ook 'met een 
gerust geweten' verklaren dat h1j onschuldig 
was. En, let u maar opl, als men Mengele 
toch nog te pakken krijgt, zal hi] precies 
hetzelfde zeggen. 
Het is een van de zwaarwegende taken van 
het CDA, om de men sen voor te houden, dat 
er moed voor nodig IS, om verantwoordelijk
heid te dragenl 

De angst van de oppositie 
In een toaal ander kader bemerken we nu 
ook verantwoordelijkhe1dsangst bij de PvdA. 
Oat kwam op het laatste congres naar vo
ren. De socialisten hebben nu een bepaalde 
angst, dat hun partij te groot zal worden, 
waardoor zij eventueel een dito 
regeringsverantwoordelijkheid in handen 
zullen krijgen; dus liefst niet meer dan 40%. 
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Nu is de PvdA verstandig genoeg geweest, 
om haar aanhang nooit gouden bergen te 
beloven, maar zij was ook weer niet zo ver
standig, dat ze dit kabinet enigermate wilde 
steunen in z'n pogingen de econom1e ge
zond, de sociale uitkenngen betaalbaar en 
het f1nancieringstekort dragelijk te maken. 
Vrijwel aile maatregelen van dit kabinet wer
den getroffen door de tegenstem van de 
oppositie. Maar gesteld eens, dat de opposi
tie straks weer het regeringskasteel bezet, 
dan zullen de honderdduizenden die op haar 
gestemd hebben, zich de houding van Den 
Uyl c.s. herinneren en zij zullen dan ongetwij
feld tegen hun grote voorman zeggen: 'wij 
weten, waar g1j tegen gestemd heb; geef ons 
nu datgene terug, wat Lubbers ons ontno
men heeft'. Hoe groter de PvdA wordt, des 
te sterker zal deze stem kl1nken. En van 
daaruit wordt het begrijpelijk dat er bij de 
oppositie van nu toch sprake is van een 
zekere verantwoordelijkheidsangst. En deze 
vloeit voort uit de 40%-grens, dat is de 
angstgrens. 
Het is een bevrijdende gedachte, dat het 
CDA geen enkele angst heeft, om straks 
opnieuw regeringsverantwoordelljkheid te 
dragen. 

'Uitzicht' en de nieuwe verantwoordelijk
heid 
Waarom spreekt 'U1tzicht' mij zo aan? Om
dat ten aanzien van talnjke facetten van onze 
samenlev1ng juist de verantwoordelijkheid 
zulke zware accenten krijgt. Hier volgen en
kele concrete voorbeelden. 
In llllezen wij, dat het CDA meer mensen op 
hun eigen verantwoordelijkheid wil aanspre
ken en de rol van de overheid wil terugdrin
gen. En enkele regels verder staat: De over
held moet voorwaarden scheppen om ieder 
mens als verantwoordelijk persoon en elk 
maatschappelijk verband waarin mensen 
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen 
voor anderen, tot zijn recht te Iaten komen. 
Als huwelijk, gezin en kind in het geding zijn, 
dan zou het CDA wei ernstig in zijn opdracht 
te kort schieten, als juist daarin niet de ver
antwoordelijkheid ons op 't hart gebonden 
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wordt. Men oordele (IV): Huwelijkspartners 
en zij die duurzame samenlevingsverbanden 
zijn aangegaan, dienen de verantwoordelijk
heid voor elkaar te aanvaarden; de positie 
van het kind vereist bijzondere aandacht, 
omdat het behoort te kunnen opgroeien on
der de voortdurende zorg en verantwoorde
lijkheid van zijn ouders of verzorgers; ook na 
echtscheiding moeten beide ouders hun 
verantwoordelijkheid voor hun minderjarige 
kinderen kunnen behouden en beleven. 

' Het is een bevrijdende 
gedachte, dat het CDA 
geen enkele angst heeft 
om straks opnieuw rege
ringsverantwoordelijkheid 
te dragen. ' 

In aansluiting hierop houdt VI ons voor, dat 
de leerlingen-van-vandaag de dragers zijn 
van de maatschappij-van-morgen; in die 
maatschappij komt bij de burgers en hun 
organisaties een ruime mate van eigen ver
antwoordelijkheid te liggen; maatschappelij-
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ke veranderingen zullen tot het aanvaarden 
van verantwoordelijkheid uitdagen. Tot zover 
enkele voorbeelden. 

'Uitzicht' confronteert ons met de actuele 
problematiek. Het is op zichzelf al een teken 
van verantwoordelijkheid, als men de proble
men durft te onderkennen. Maar wij schieten 
beslissend tekort als aileen de politici die in 
de frontlinie (of de vuurlinie) staan, hun ver
antwoordelijkheid beseffen, al is dit natuurlijk 
in de eerste plaats noodzakelijk. Het is te
vens een onontkoombare eis, dat allen die 
zich, op welke wijze dan ook, aan ons ver
want weten, heel persoonlijk een antwoord 
pogen te vinden op de vragen die op ons 
afkomen. Die vragen zijn veel en veelsoortig; 
ze betreffen de kerken, de betaalde en onbe
taalde arbeid, de inkomensontwikkeling, het 
cultuurbeleid, de vrede en de veiligheid, de 
mensenrechten enz. Wie meent zich van z'n 
verantwoordelijkheid af te kunnen maken 
met de opmerking, dat dit alles tot de taak 
van 'de Staat' behoort, weet niet, waarover 
hij spreekt. Want 'de Staat' is niet anders 
dan een lege huls, die uitsluitend door men
selijke energie inhoud krijgt. Daarom zijn wij, 
en wij aileen, verantwoordelijk voor de struc
tuur van onze maatschappij, voor allen die 
onze naasten zijn, voor het behoud van de 
schepping en - vooral - voor de toekomst 
van onze kinderen. 
Het COA durft deze uitdaging aan. 
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