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Fatsoen of toegeeflijkheid? 

Het CDA blijkt op een aantal terreinen van de politiek vee! beter te zijn toegerust om 
het voortouw te nemen dan voorheen gedacht werd. Dat is opgevallen in de discussie 
over de verzorgingsstaat en de daaraan verbonden visie op de gewenste maatschappe
lijke orde, op het gebied van de internationale veiligheid ( een late erkenning van de 
kwaliteit van ons program) en dat zou ook kunnen gelden voor onderwerpen die met 
de nu wat antieke aanduiding 'openbare zedelijkheid' worden gesierd. 

'Trendsetten'. de agenda van de politieke 
discussie bepalen, dat veronderstelt een 
behoorlijke mate van zelfvertrouwen, of 
liever: vertrouwen in de juistheid en het 
dynamiserend vermogen van de eigen po
litieke overtuiging of uitgangspunten. Op 
blijken van dat vertrouwen zitten velen te 
wachten. Het is nog ongewoon voor het 
CDA. Teveel wordt het initiatief aan an
deren overgelaten alsof dat vanzelf 
sprak. 
Gelezen in een CDA-fractieverslag in 
een grate stad: 'Het CDA behoudt zich 
zijn oordeel nog voor aangezien VVD en 
PvdA hun standpunt nog niet hebben 
bepaald'(!). 
lets meer treffen we een vertrouwen aan 
van individuele CDA-vertegenwoordi
gers in hun hoogstpersoonlijke visie. Dat 
is niet onverdeeld gunstig. Zo'n soort 
vertrouwen kan zelfs tot grate problemen 
leiden. Het moet er ons om gaan dat we 
ons werkelijk overtuigd weten van datge
ne wat ons met elkaar verbindt. Daar
voor is het nodig om zich grondig in de 
denkwereld van de christen-democratie 
te verdiepen, a! was het aileen maar om
dat we niet de eersten zijn die vanuit een 
christelijke inspiratie met de politiek aan 
de slag zijn gegaan. Christen-democratie 
is iets, daar kan studie van worden ge
maakt en zo'n studie zal ons verrijken en 
onze partij dynamischer en ons beleid 
oorspronkelijker maken. 
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Het voortouw dus, zelfs in vraagstukken 
als dat van het pornobeleid? Het is be
grijpelijk dat critici van het CDA de acti
viteit van onze Tweede Kamerfractie in 
verband brengen met de houding ten op
zichte van de openbare zedelijkheid zoals 
die v66r de jaren zeventig in christen
democratische kring en nu nog bij 'klein 
confessioneel' gevonden wordt. Christe
lijke partijen hebben, evenals andere, 
steeds de neiging gehad om de overheid 
niet aileen als beschermer van het recht 
maar ook van de moraal te beschouwen. 
Tegen die trek bestaat verzet. 

Een christen-democratische discussie 
In 1972 heeft drs. A.G.W. Schapenk in 
A.R.-Staatkunde een beschouwing gele
verd over de veranderende standpunten 
van de drie christen-democratische par
tijen terzake van de pornografie. Terwijl 
de wet van 1911 nog gebaseerd was op de 
veronderstelling dat pornografie 
- een bran van zedenbederf, 
- aanleiding tot het plegen van onzede-

lijke handelingen, 
- schending van het zedelijkheidsgevoel 

in het openbare Ieven 
zou zijn, waren de christen-democrati
sche partijen in 1971 van ander gevoelen. 
Door onderzoek en ervaring waren enke
le veronderstellingen ongeldig gebleken. 
In de eerste plaats die volgens welke 
pornografie indirect aanleiding was voor 
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levensgevaarlijke kwalen, maar ook en
kele die officieel de wetgeving van 1911 
motiveerden. 
Aileen de derde veronderstelling ('schen
ding van het zedelijkheidsgevoel etc.') 
bleef overeind, omdat niet ontkend kon 
worden dat ongewilde confrontatie met 
porno voor zeer velen zo'n schending 
opleverde. Of porno ook een bron van 
zedenbederf en aanleiding tot onzedelij
ke handelingen is, kan niet zonder meer 
worden aangetoond. De relatie porno 
(de theorie)- verkrachting (de praktijk) 
is niet zo duidelijk als in feministische 
kringen wordt gesteld. De drie christen
democratische partijen kwamen in 1971 
al tot de conclusie dat aileen 'harde', 
'perverse' en 'sadistische' pornografie 
kon worden geweerd. Kinderporno trok 
toen nog niet vee! aandacht. Tevens zou 
de ongewenste confrontatie kunnen wor
den tegengegaan. Strafbepalingen tegen 
gedragingen die geen hinder of aanwijs
bare schade veroorzaken moesten, val
gens het kernprogramma van de KVP, 
worden afgeschaft. De ARP-program
schrijvers waren het daarmee eens. In de 
CHU wilde men eigenlijk nog verder 
gaan in de afschaffing van de strafbaar
heid van daden op het gebied van de 
zedelijkheid. Daarentegen schenen deaf
delingen van de partijen meer neiging te 
hebben om het ethisch afkeurenswaardi
ge door de overheid te Iaten verbieden 
dan de programschrijvers. Deze laatsten 
hebben meer oog voor de (tot rechtsbe
scherming) beperkte bevoegdheid van 
overheden. In onze geledingen heeft al
tijd twijfel bestaan over de afgrenzing 
van taken tussen 'pastor of politiek'. 
De beperkte strafbaarstelling wordt in de 
ARP- en KVP-rapporten gemotiveerd op 
grond van de stelling dat de moraal een 
publieke waarde is die bescherming ver
dient, niet zozeer als bescherming voor 
bepaalde groepen in de maatschappij. De 
gronden voor handhaving van deze be
perkte strafbaarheid liggen in de huidige 
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discussie vee! meer in dat laatste, de eer
biediging van de waardigheid van de 
vrouw. 

Vrijheid en normativiteit 
De drang om strafbaarstelling van porno
grafie tegen te gaan stamt vooral, en mis
schien niet helemaal terecht, uit andere 
dan christen-democratische kring. Met 
name die stromingen die de vrijheidsbe
leving van individuen voorop stellen, 
hebben met deze strafbaarstelling proble
men. In de eerste plaats moet hierbij aan 
liberale stromingen worden gedacht maar 
ook de PvdA verlaat z'n vertrouwen op 
overheidsmaatregelen als het terrein van 
de zedelijkheid in zicht komt. In Scha
penks analyse bleek de VVD aileen de 
uitbeelding van 'bestialiteit' en van straf
bare feiten met kinderen (jonger dan 16 
jaar) voorshands niet vrij te willen Iaten. 
De PvdA noemde zelfs deze beperkingen 
niet. 
Niet zozeer een visie op de beperkte be
voegdheid van de overheid, maar een 
diepgeworteld vrijheidsidealisme lag en 
ligt aan deze opvattingen ten grondslag. 
En tegelijkertijd maakt dat de wetgeving 
op dit gebied tot een sisyfus-arbeid. 
'Porno is de theorie, verkrachting de 
praktijk', is een verre van bewijsbare 
stelling, maar bepaalde visies op mens en 
samenleving hebben onbedoeld wei te 
weinig weerstand tegen een toename van 
deze beide verschijnselen. We hebben nu 
enige decennia achter de rug waarin we 
hebben afgeleerd om voor 'zedelijkheid' 
op de bres te staan, zoals dat in vroeger 
dagen welhaast bet handelsmerk van 
christelijke politiek was. De mensvisie 
die dit leerproces op gang bracht, was die 
van de mondige mens die zelf wei bepaalt 
wat goed of slecht voor hem is. 
Betuttelende regels verdraagt het mondi
ge individu niet. De afkeer van heterono
mie- het doen gel den of het aanvaarden 
van norm en die de mens te boven gaan
komt o.a. in teksten van D'66 helder naar 
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voren: geen aanvaarding van normen die 
uit de hoge hoed worden getoverd. In het 
VVD-beginselprogram en vooral in de 
daaraan voorafgaande concepten klinkt 
bij herhaling: de mens is er niet om te 
doen wat andere mensen zeggen. Dit 
program heeft als ideaal 'de toegeeflijke 
samenleving'. 
De verwerping van heteronomie is ook 
aan christelijke gemeenschappen niet 
voorbijgegaan, althans waar het de zeden 
betreft. Kerkelijke tuchtmaatregelen 
hadden op dat gebied vooral betrekking. 
De meesten onzer kunnen zich niet voor
stellen dat de kerk daar weer een taak 
zou kunnen hebben. De pastorale be
langstelling is vooral naar de politick ver
schoven en onderschat m.i. de betekenis 
van de persoonlijke levenssfeer waar, in
dien deze a! door derden betreden kan 
worden, juist het pastoraat nog toegang 
zou kunnen vragen. En als het spreken 
van de kerk zich op de persoonlijke le
venssfeer richt dan bestaat daarvoor in de 
media geen antenne. 
De 'toegeeflijke samenleving' heeft be
paald ook binnen de kerken veld gewon
nen. Zedenmeester? Ook de kerk wil dat 
niet meer zijn. 

Primitieve psychologie 
Naar veler gevoel bestond voor de mo
derne toegeeflijkheid een wetenschappe
lijke basis. Gepopulariseerde versies van 
psychologische theorieen hebben, in Ne
derland, hierbij een belangrijke functie 
gehad. Mensen zouden zich beter ont
plooien indien regels en frustrerende bar
rieres voor hen weggenomen zouden 
worden. 'Vrijlaten' werd het wachtwoord 
in de opvoeding. Normerende instanties, 
zoals uitgebeeld in Freuds begrip 'super 
ego', stonden de behoeftebevrediging in 
de weg, wat natuurlijk nooit gunstig kon 
zijn, ja een bron moest worden van psy
chische problemen en ziekten. Begrippen 
als 'fatsoen', 'remming' en 'taboe' kregen 
een negatieve klank. 
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Men ging voorbij aan het feit dat Freud 
de werking van het super ego juist voor 
de cultuurvorming heel belangrijk achtte 
en zelf reeds, hoewel minder nog dan zijn 
opvolgers, aan het vermogen om het stre
ven naar bevrediging te beheersen vee! 
waarde hechtte. De normativiteit kreeg 
in de psycho-analyse zodoende weer een 
hogere waardering. Buiten het vak is dat 
nooit goed begrepen, en ook vanuit de 
psycho-therapeutische wereld is het wan
begrip vaak nog gevoed. Overigens blijft 
het een feit dat in deze hoek een natura
listisch mensbeeld en een naturalistische 
ethiek werd gesteund waarin het begrip 
'behoefte' een zeer centrale positie in
neemt. Deze term komen we op elk ge
bied van het Ieven als ethische imperatief 
tegen. Onze cultuur vertoont zeer hedo
nistische trekken. Aan genot wordt een 
hoge waarde toegekend. Het onthouden 
van genot is laakbaar en wie mogelijkhe
den tot bevrediging voorbij laat gaan 'is 
niet wijs'. Het ontplooiingsbegrip dat 
hierbij hoort veronderstelt dat vooruit
gang verloopt via de weg van de minste 
weerstand. Wellicht dat daardoor de 
overtuiging bestaat dat deze vooruitgang 
onontkoombaar is. 
Diegenen die dit hedonisme aanvaarden 
als een uiting van 'moderniteit', koeste
ren soms tevens de hoop dat bevrediging 
mogelijk voorgoed een einde aan de be
hoefte maakt. Hier openbaart zich het 
aardige misverstand dat elke 'consump
tie' vergeleken kan worden met het eten 
van slagroomtaart. Als je de vrijheid 
hebt om er teveel van te eten dan lust je 
het niet meer. Bij D'66 heerste volgens 
Schapenks artikel deze hoop: 'door de 
strafbaarheid van pornografie af te schaf
fen zal de handel in pornografische lec
tuur nagenoeg geliquideerd worden'. 
Dertien jaar later is daarvan nog niets 
gebleken! 

Wetgeving als bezemwagen? 
In de naturalistische mensopvatting ko-
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men de sociale en ethische aspecten van 
de persoon slecht uit de verf. De nadruk 
op de mondigheid van het individu ab
straheert de persoon van zijn context. 
Gangbaar in het liberale denken is dat de 
mens eerst individu is en van daaruit tot 
gemeenschap, relaties, komt. Vandaar 
dat in zelfbeschikking en 'rationeel in
zicht in de eigenbelangen' de basis voor 
menselijke waardigheid wordt gezien. De 
liberale ethiek volgt de regel dat de vrij
heid van de een geen inbreuk mag maken 
op de vrijheid van de ander. Pas bij het 
conflict van vrijheden stuit men op bar
rieres, eventueel op normen. 
Volgens joods-christelijke visie kan met 
meer recht worden gesteld dat de ethi
sche relatie aan het eventuele conflict van 
vrijheden vooraf gaat. Of anders gezegd: 
de vanzelfsprekende verantwoordelijk
heid van mensen voor elkaar is de basis 
voor hun vrijheid. Dit is een riskant ad
vies dat het Evangelie ons geeft. Een 
overgrote preoccupatie met de vrijheid 
van het individu zal echter de samenle
ving vroeg of laat schaden. De schade 
van de toegeeflijke samenleving wordt 
o.a. in het pornografie-debat ontdekt. 
De zedelijkheid is te zeer weggedrukt 
naar de private sfeer. Wellicht is het waar 
dat de mensheid wordt bedreigd door de 
tendens dat 'haar hele moraal binnen 
haar innerlijkheid wordt teruggedrongen' 
waardoor 'haar waardigheid wordt 
overgeleverd aan het gefluister van een 
subjectieve stem zonder dat ze door een 
objectieve orde weerspiegeld of bekrach
tigd wordt' (Levinas). Vrijheid bestaat, 
aldus Levinas, in het inrichten van een 
zedelijke orde waardoor wij ons wapenen 
tegen de eigen decadentie. 'Zo leidt de 
vrijheid tot instituties die beveiligen te
gen subjectieve ontaarding en tegen het 
gevoel.' Men zou kunnen zeggen dat vrij
heid tot geweld en vervalleidt als ze niet 
door uitwendige instituties 'op niveau' 
gehouden wordt. 
Tevens blijkt dat de vrijheid van nu zich 
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niet herkent in deze waarborgen die ge
troffen zijn om het verval van de vrijheid 
tegen te gaan. Links en rechts staan am
bivalent tegenover wetgeving. Wetten 
worden mede als vrijheidsbelemmerend 
ervaren. Deregulering, afschaffing krijgt 
dan a priori een gunstige klank. Zelfs de 
socialisten blijven zingen: 'de staat ver
drukt, de wet is logen'. Natuurlijk bestaat 
het besef dat wetten ook heel erg nodig 
zijn. Maar in een individualistische mens
visie is hun functie toch vooral die van 
bezemwagen. De overheid treedt vooral 
daar op waar het conflict van vrijheden 
tot ongelukken leidt. De sociale-zeker
heidswetgeving is vatbaar voor zo'n op
vatting. De term 'vangnet' is welspre
kend. Op het terrein van de zeden zou 
ook zo'n bezemwagen-wetgeving moge
lijk zijn. Deze kan dan niet op de aan
vaarding van heteronomie worden geba
seerd, maar wei op het tegengaan van 
dwang, belediging en ongewenste con
frontaties. Oat is een wetgeving, die de 
excessen van een overigens geaccepteer
de hedonistische cultuur bestrijdt. 

Van toegeeflijkheid naar verantwoorde
lijkheid 
Wie in contact is met jongeren wordt 
vaak getroffen door het feit dat de jeugd
problemen nu heel andere zijn dan 30 a 
40 jaar geleden. Toen een behoefte aan 
ruimte, bevrijding van regels; nu ontevre
denheid over een gebrek aan navolgbare 
modellen, aan identificatiemogelijkhe
den. Ieder moet z'n eigen normen ont
wikkelen en de verscheidenheid is heel 
groot. Oat geeft hen het gevoel in de kou 
te staan. Het bevordert hun ontplooiing 
zeker niet. Van gezag wordt aanzienlijk 
minder gesproken dan vroeger. De open
lijke manifestaties daarvan zijn vervan
gen door de geraffineerde beinvloedings
technieken van reclame, public relations 
en management (Christ. Lasch). 
Het is zodoende ook vee! moeilijker om 
te ontdekken welke normen worden ge-
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presenteerd. J a, het 1s Jmst de kunst om 
ze zo aan te bieden dat de inhoud daar
van niet ontdekt wordt maar toch het 
gedrag van mensen gaat beheersen. Er is 
vee! voor te zeggen, o.a. vanuit de 
overtuiging dat de mens recht heeft op 
z'n verantwoordelijkheid, om de normen 
van deze samenleving weer zichtbaar te 
maken conform de suggesties van Le
vinas. 
In CDA-kring treft men op sommige ter
reinen een voorkeur voor symboolwetge
ving aan ( op andere gebieden bepaald 
niet). Zo ook op het gebied van de zede
lijkheid. Als de normen maar in de wet 
staan, dan gaat daar wellicht een appel 
van uit, ook a! kan de wet niet worden 
gehandhaafd. 

Toch zou het beter zijn om naar serieuze
re wetgeving te streven, serieus mede met 
het oog op de te verwachten prioriteiten 
in het vervolgingsbeleid. Zo'n wetgeving 
moet met principiele beperkingen reke
nen, omdat er voor overheidsoptreden 
een rechtsgrond aanwezig moet zijn. 
Daarbij past ons te bezien hoe de verant
woordelijkheden over overheden en sa
menlevingsverbanden verdeeld zijn, of 
behoren te zijn. In navolging van de 
christen-democratische traditie zal dan 
een belangrijke plaats worden toegekend 
aan gezin, school, sociale verbanden van 
uiteenlopende aard, en zelfs aan informe
le structuren zoals buurt, wijk en groep. 
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Opvoeding, profilering van een karakte
ristieke levenshouding, sociale controle, 
dat zijn ingangswegen tot een overzichte
lijker en minder tot excessen neigende 
maatschappij. De strafwet kan een nuttig 
hulpmiddel zijn, maar als een versterking 
van de andere 'uitwendige instituties' 
achterwege blijft dan blijft de juridische 
benadering een randverschijnsel zonder 
effect. Bevordering van levensvatbare sa
menlevingsstructuren waarin mensen zelf 
hun sociale verantwoordelijkheden reali
seren begunstigt de mentaliteitsverande
ring waar het CDA-Vrouwenberaad te
recht de nadruk op legt en voorkomt de 
benauwde nadruk op het specifieke ver
schijnsel van de pornografie. Het debat 
daarover zou moeten leiden tot een fun
damentele kritiek op de 'toegeeflijke sa
menleving'. 
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