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Mr. A. Slob 

Mr. A. Slob is ambtenaar ter secretarie in Noordeloos. 
Hij is voorzitter van het CDA-Overleg Homofilie. 

Het CDA discrimineert niet! 
Dit zou een eerste reactie kunnen zijn. wanneer de vraag wordt gesteld of het CDA 
niet discrimineert. De vraag aileen al! Tach wil het CDA zichzelf deze vraag stellen 
met betrekking tot homofilie en een antwoord ten aanzien van de overheidstaak in 
deze formuleren. De partijpolitieke discussie hierover zal15 december a.s. worden 

afgerond. 

Discriminatie is een begrip dat te pas en 
te onpas wordt gehanteerd. Wanneer wij 
zeggen dat anderen discriminerende re
deneringen bezigen of discriminerende 
handelingen verrichten, gebruiken wij 
het begrip discriminatie soms helaas als 
een bewijs van eigen gelijk. Discrimina
tie immers 'mag nief. In het hiernavol
gende wordt onder discriminatie ver
staan: ongerechtvaardigde ongelijke be
handeling. Wanneer wij als mens en als 
overheid onderscheid maken in onze be
jegening met anderen, hoeft dat geen 
discriminatie te zijn. Bij de vraag of er 
sprake is van gelijke monniken en gelijke 
kappen, moet immers allereerst worden 
bezien of we wei met gelijke monniken 
van doen hebben. 
Wanneer de vraag wordt gesteld of het 
CDA in haar overheidsvisie gelijke ge
vallen gelijk behandelt, zal het antwoord 
niet altijd resoluut gegeven worden. 
Graag zal men willen we ten of men be
paalde voorbeelden op het oog heeft. Ja. 
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dat hebben we. Zo gaat het bijvoorbeeld 
om de gelijke behandeling van het huwe
lijk als samenlevingsverband met andere 
duurzaam bedoelde samenlevingsverban
den. Worden die in de visie van het CDA 
gelijk behandeld? Het antwoord kan 'ja' 
luiden. maar misschien. dat nog enige 
aarzeling doorklinkt. Wanneer de vraag 
nog nader wordt geconcretiseerd, kan 
men stellen, dat met andere ( duurzame) 
samenlevingsverbanden ook die kunnen 
zijn bedoeld, waarin personen van gelijk 
geslacht in liefde en verantwoordelijk
heid voor elkaar willen Ieven. Het ant
woord zalluiden, dat ook in die gevallen 
van gelijke behandeling sprake zou moe
ten zijn. maar willen we het eigenlijk 
wei? Doet het schrijven en spreken over 
homofilie niet per definitie afbreuk aan 
ons uitgangspunt, dat we het huwelijk 
beschouwen als hoeksteen van de samen
leving? Deze en vele andere vragen zijn 
vrijwel constant aktueel geweest binnen 

onsCDA. 
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Vanuit diverse invalshoeken en discipli
nes kan over dit onderwerp geschreven 
en gesproken worden. In het hiernavol
gende zal over homofilie gesproken wor
den vanuit een praktische benadering. 
een confrontatie van de praktijk met ons 
Program van Uitgangspunten en het me
de daarop gebaseerde verkiezingspro
gram 'Om een zinvol bestaan'. Dit artikel 
beoogt geenszins spectaculair te zi j n. 
maar te stemmen tot nadenken en naden
ken is voor een partij als de onze niet 
spectaculair. Laten we proberen zonder 
vooroordeel dit artikel te schrijven en te 
lezen. Wanneer ons dit lukt. en we op 
basis daarvan een gesprek aangaan, dan 
tonen wij op waardige wijze met elkaar 
om te gaan binnen een christelijke partij. 

Het CDA en homofilie 
'Het CDA gaat uit van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van mensen. ongeacht 
overtuiging, ras, geslacht, geaardheid, af
komst en/of economische positie ·, aldus 
artikel 1 van ons Program van Uitgangs
punten. Eigenlijk zou dit voldoende 
moeten zijn, wanneer we tenminste wer
kelijk inhoud geven aan dit uitgangspunt. 
Maar toch vindt hier en daar een concre
tisering plaats en waarschijnlijk niet hele
maal ten onrechte. 
Even verder in voornoemd Program. te 
weten in artikel I 5, staat dat andere duur
zame samenlevingsvormen dan het huwe
lijk (dat wei bedoeld is duurzaam te zijn, 
maar dat overigens niet altijd is). waarin 
betrokkenen de verantwoordelijkheid 
voor elkaar aanvaarden. aanspraak heb
ben op met het gezin vergelijkbare rech
ten en plichten. Op een andere plaats in 
dit artikel zal aan de hand van een aantal 
voorbeelden uit de praktijk worden aan
getoond. dat het hier en daar toch wei 
schort aan het gelijkwaardig behandelen 
van mensen, ongeacht o.a. hun geaard
heid. 
Het CDA-verkiezingsprogram 'Om een 
linvol bestaan' is een uitbouw van dit 
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Program van Uitgangspunten en daar
mee ook een uitwerking. A Is christenen 
in de politick hechten we vee) waarde aan 
de persoonlijke verantwoordelijkheid. 
waarmee God ons in deze wereld heeft 
geplaatst. In hoofdstuk 9 .A van het ver
kiezingsprogram, dat handelt over justi
tie en binnenlands bestuur staat onder 
2.a., dat men sen individueel en in hun 
leefgemeenschappen of organisaties van 
kleine of grote schaal hun eigen verant
woordelijkheid tegenover God en de 
naaste moeten kunnen beleven en. zo 
vervolgt het program. verantwoordelijk
heid beleven wil zeggen: antwoord ge
ven, verantwoording afleggen, terwijl de 
overheid de mogelijkheid daartoe onder
steunt en bevordert. 
In theorie klinkt dit erg goed, maar in de 
praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig 
om aan dit punt uit ons verkiezingspro
gram inhoud te geven. En of het allemaal 
al niet moeilijk genoeg is. wordt onder 
2.g. ook nog eens herhaald wat we in het 
Program van Uitgangspunten hebben ge
zien. namelijk dat gelijkwaardigheid van 
aile mensen voorop staat, ongeacht ge
slacht, ras. geaardheid, afkomst, reli
gieuze of politieke overtuiging, economi
sche positie of het dee! uitmaken van een 
minderheidsgroepering. Wat betekent dit 
nu voor de praktijk? 

Homofilie is een geaardheid, zo wordt in 
onze kring en daarbuiten veelal aangeno
men. Die geaardheid heb je of die heb je 
niet. daar ligt in ieder geval geen keuze 
aan ten grondslag. Anders zou dit zijn 
voor de beleving van die geaardheid. 
middels o.a. homoseksualiteit. Oat zou 
wei een keuze zijn en het daarvoor 
kiezen zou in strijd zijn met de bijbelse 
normen en waarden. dat zou 'zonde' zijn. 
De beleving van een geaardheid behoeft 
trouwens niet aileen middels sexualiteit 
te geschieden, net zo min als dat voor een 
huwelijk geldt. 
Het is van belang in het oog te houden 
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dat sexuele relaties tussen volwassen 
mensen, of dat nu een huwelijk of een 
andere samenlevingsvorm betreft, een 
zaak is van de betrokkenen, waar de 
overheid buiten dient te blijven. Dat is 
nude verantwoordelijkheid, die mensen 
persoonlijk en in hun leefgemeenschap
pen of organisaties moe ten kunnen bel e
ven tegenover God en de naaste, zoals 
het verkiezingsprogram dat zo mooi zegt. 
Het blijkt echter niet gemakkelijk om 
een ander zijn eigen verantwoordelijk
heid te Iaten beleven. De neiging om die 
voor hem of haar in te vullen is moeilijk 
te weerstaan. Wanneer we ons ver
kiezingsprogram willen uitvoeren- en 
wie wil dat niet- dan zal er toch het een 
en ander op het terrein van wetgeving, 
maar ook met name in het omgaan met 
elkaar moeten veranderen. 

Niet aileen binnen de kleinere christelij
ke partijen, maar ook binnen het CDA 
zijn er mensen die er grate moeite mee 
hebben om homofielen, zeker wanneer 
die daarvoor uitkomen, te accepteren als 
gelijkwaardig aan heterofielen. Onmis
kenbaar speelt daarbij hun persoonlijke 
geloofsovertuiging een rol. Wanneer we 
uitgaan van het rapport 'Appel en Weer
klank' dan is het een goede zaak om de 
bijbel te bestuderen, omdat deze geluk
kig onze inspiratiebron is van waaruit we 
politiek bedrijven. Ook als !eden van het 
CDA zouden we meer met de bijbel be
zig moeten zijn. Als het uitkomt zijn we 
best geneigd bepaalde passages daaruit 
ter ondersteuning van ons reeds ingeno
men standpunt te gebruiken. Vee! moei
lijker wordt het, wanneer we eerst de 
bijbel gaan bestuderen en daarna pas een 
standpunt innemen. Laten we eens kij
ken hoe dit in de praktijk kan gaan ten 
aanzien van homofielen. 
Velen van ons hebben tijdens hun opvoe
ding reeds het een en ander gehoord over 
homofilie. Later lezen weer wat over, 
misschien ontmoeten we homofielen, we 
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zien t.v.-programma's met demonstraties 
en we komen voor onszelf tot een be
paald standpunt 'voor of tegen homofi
lie'. Wanneer we 'tegen homofilie' zijn 
leggen weer direct achteraan, dat we 
niet tegen de homofiele medemens zijn. 
Daarmee gaan we echter voorbij aan het 
feit, dat homofilie niet iets abstracts is, 
maar iets wat wezenlijk is voor mensen 
die deze geaardheid hebben, iets wat bij 
hun belevingswereld hoort. Lezen we nu 
zelf de bijbel in dit Iicht, of Iaten we ons 
leiden door tekstverklaringen terzake, 
die onderhand per meter verkrijgbaar 
zijn? Naar mijn mening is het goed, dat 
we persoonlijk en gemeenschappelijk de 
bijbel bestuderen. Meningsverschillen 
hoeven daarbij niet geschuwd te worden, 
maar Iaten we dan ook eens praten met 
mensen, die homofiel zijn; ook met men
sen binnen onze partij die homofiel zijn 
en vanuit hun christen-zijn juist binnen 
het CDA blijk willen geven van hun be
weegredenen om een christelijke politiek 
voor te staan. Zij staan in dat opzicht met 
u voor een gelijke zaak. 
De ervaring leert, dat in gesprekken van 
persoon tot persoon de acceptatie binnen 
het CDA groot is. In groepsgesprekken 
neigt dit wat minder te worden en in wat 
grotere vergaderingen blijkt het soms en
kel een tolerantie op afstand te zijn (ge
weest). Wanneer het erop aankomt ge
stalte te geven aan onze uitgangspunten, 
bijv. middels een resolutie, dan vragen 
we ons af of dit nu wei zo nodig moet. 
Het zou inderdaad niet zo nodig moeten, 
wanneer we maar werkelijk gehoor ge
ven aan ons Program van Uitgangspun
ten en ons verkiezingsprogram. Met dit 
laatste nu hebben we soms moeite, ook 
wanneer het gaat om de gelijkberechti
ging van heterofielen en homofielen. La
ten we niettemin proberen ons best te 
doen en de verantwoordelijkheid van 
mensen van een ander dan wei van een
zelfde geslacht te Iaten waar die hoort, te 
weten bij die mensen zelf. Het maakt dar 
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gecn verschil of het om een huwelijk, dan 
wei om een ander duurzaam bedocld sa
menlevingsvcrband gaat. Wanneer men
sen er blijk van geven, dat zij binnen een 
samenlevingsverband verantoordelijk
heid voor elkaar willen aanvaarden, dan 
zal dit voor christen-democraten een be
schermenswaardige zaak moeten zijn. 
Erkenning van ieders eigen verantwoor
delijkheid daarbij wil dan niet zeggen. 
dat we een ander daar niet op zouden 
mogen wijzen. Ik denk, dat het ons juist 
daaraan vaak ontbreekt. Ja. in grote.ano
nieme vergaderingen. willen we nog wei 
eens een keer wat zeggen. maar van mens 
tot mens ..... . 
Laten we overstappcn naar de overheids
taak en allereerst het beleid van diverse 
ministeries kort de revue Iaten passeren. 

Ministerie van Sociale Zaken en W erkge
legenheid 
Het zal duidelijk zijn dat binnen bet 
werkgebied van dit ministerie vee! wordt 
gesproken over de mogelijkheid in be
leidsvorming en beleidsuitvoering de in
dividualiseringsgedachte te realiseren. 
Socialsiten en liberalen hebben elkaar op 
dit punt gevonden. zodat we ons eigen 
beeld van de verantwoordelijke mens en 
ons 'samen verantwoordelijk' wei zeer 
goed persoonlijk in de praktijk tot uit
voering moeten brengen en daaraan in de 
politick moeten vasthouden. 
In de visie van deze politick andersden
kenden zou bijvoorbeeld in bet sociale 
zekerheidsbeleid de positie van bet indi
vidu uitgangspunt moeten zijn. ook a! 
leeft hij of zij in een samenlevingsver
band. Dit leidt bij sommigen tot de op
vatting. dat de overheid ook bij samen
wonende homofielen geen rekening mag 
houden met het feit dat zij- evenals 
samenwonende mannen en vrouwen
samen wonen. samen eten. samen 
autorijden etc. Daarmee zou dan. zo 
wordt gesteld, bet huwelijksmodel wor
den 'overgeplant' op homofielen. Naar 
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mijn mening gaat het in de allereerste 
plaats om de verantwoordelijkheid die 
partners (homofiel of heterofiel) in een 
relatie voor elkaar dragen. Er zal dan 
ook geen onderscheid mogen bestaan 
tussen een samenlevingsverband van 
twee mensen van hetzelfde geslacht, dan 
wei twee mensen van verschillend ge
slacht. wanneer liefde tussen twee men
sen de basis is een dergelijke relatie aan 
te gaan en in stand te houden. Zo zal ook 
de wet op de tweeverdieners van toepas
sing moeten zijn op een samcnlevingsver
band tussen twee mensen van hctzelfde 
geslacht. Gelijke rechten? Prima. maar 
dan ook gelijke plichten. Naar mijn me
ning zijn we niet op dcze aarde geboren 
om aileen maar voor onszelf tc zorgen, 
maar juist om te zorgen voor elkaar. Of 
het nu om onzc levensgezel gaat of niet. 

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur 
Velen denken bij de naam van dit minis
terie aan subsidicring. Om daar dan maar 
mee te beginnen zou ik willen zeggen, dat 
subsidiering onontkoombaar lijkt, wan
neer bet gaat om hulpverlening aan ho
mofielen. Ik doc! op hulpverlening in het 
algemeen. en niet aileen die ten behoeve 
van organisaties die hulp verlenen op een 
wijze zoals wij dat graag zouden zien. 
Op het terrein van de volksgezondheid 
gaan mijn gedachten uit naar de a! dan 
niet wenselijkheid van categorale hulp
verlening. Soms wordt namelijk wei ge
steld dat homofielen aileen maar door 
homofielen geholpen kunnen worden, 
omdat zij aileen kunnen weten water in 
hen omgaat. Dit ook. omdat nogal wat 
ziekten hun oorsprong schijnen te heb
ben in psychische problemen. Naar mijn 
mening gaat het er evenwel om, dat 
iemand zich verdiept in de problemen 
van een ander. Zo is bet niet noodzake
lijk, dat een rechter zelf gescheiden is om 
in een dergelijke situatie van een ander 
zijn oordeel te kunnen uitspreken. Laat 
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staan dat een rechter zelf moordenaar 
zou moeten zijn om zich te kunnen inle
ven in wat de verdachte heeft bewogen 
iemand anders van het Ieven te beroven. 
Een dringend beroep zou ik willen doen 
op centra die met behulp van gemeen
schapsgeld bejaarden verzorgen. om ook 
hen toe te Iaten die a! zolang (of soms 
niet) hun Ieven samen hebben gedeeld. 
ook al zijn zij van hetzelfde geslacht. 
Willen zij namelijk graag in hun ver
trouwde omgeving blijven wonen, dan is 
er vaak niet de keuzemogelijkheid voor 
een verzorgingscentrum, waarin zij niet 
gescheiden behoeven te worden. 
Het welzijn van mensen is in wezen niet 
afhankelijk van de mogelijkheden die 
wetten daarvoor creeren. Niettemin kun
nen wetten daartoe een aanzet geven, 
daarvoor de voorwaarden scheppen. 

Ministerie van Justitie 
In artikel3.14.f. van ons verkiezingspro
gram staat, dat de mogelijkheden moeten 
worden onderzocht van registratie van 
niet-huwelijkse duurzame samenlevings
vormen. waarin de partners verantwoor
delijkheid voor elkaar dragen, teneinde 
voor hen een vergelijkbare rechtspositie 
te creeren. Wanneer wetgeving tot stand 
komt inzake registratie van andere sa
menlevingsvormen dan het huwelijk. zal 
het gebruik van de daarvoor benodigde 
gegevens met zeer vee! waarborgen om
ringd dienen te zijn. Tot nog toe is van 
dergelijke waarborgen tegen oneigenlijk 
gebruik dan wei misbruik van dergelijke 
gegevens vrijwel geen sprake. Politiefor
mulieren bevatten bijvoorbeeld soms nog 
een vraag inzake de sexuele geaardheid 
van de verdachte. Welk belang is met 
deze registratie gediend, wanneer het 
gaat om overtredingen c.q. misdrijven, 
waarmee iemands geaardheid in geen en
kele relatie staat? 
De wettelijke mogelijkheid van adoptie 
door mensen van hetzelfde geslacht zal, 
zo vermeldt de toelichting op de concept-
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resolutie homofilie, worden onderzocht. 
Wanneer deze wettelijke mogelijkheid 
wordt gecreeerd, zal dit hopelijk met 
steun van christen-democraten gebeuren. 
Overigens zullen wij er niet zijn met het 
creeren van deze wettelijke mogelijk
heid, maar zullen we ook moeten probe
ren het mentaal te aanvaarden, dat twee 
mensen van hetzelfde geslacht tot adop
tie in staat worden gesteld. Het is belang
rijk hier in het oog te houden, dat het 
gaat om de overheidstaak in deze. Mijns 
inziens is het niet de bevoegdheid van de 
overheid om bij wet burgers vanwege 
hun geaardheid bij voorbaat uit te sluiten 
van de mogelijkheid een adoptieverzoek 
in te dienen. Uiteraard dient de rechter 
te kunnen blijven oordelen over de vraag 
of in het concrete geval inwilliging van 
het adoptieverzoek in het kennelijk be
lang van het kind is. 
Het niet-toewijzen van kinderen na een 
echtscheiding aan een homofiele ouder 
acht ik onrechtvaardig. Heeft u iets ge
merkt aan de opvoeding van kinderen 
door een ouder. waarvan later bekend 
wordt. dat hij of zij homofiel is? 
Het optreden van de politie kan ook niet 
altijd 'homo-vriendelijk' genoemd wor
den. Hier is veelal geen opzet in het spel, 
maar onbekendheid met de situatie. 
Meer voorlichting zou dit optreden een 
wending ten goede kunnen geven. 
De Nederlandse staat zal krachtens de 
ontwerp-resolutie een ruimhartig toela
tingsbeeld voorstaan ten behoeve van 
vluchtelingen die in hun land we gens dis
criminatie op grand van hun geaardheid 
en overeenkomstige leefwijze aan vervol
ging blootstaan. Laten we het niet bij 
woorden Iaten en in de vaak schrijnende 
gevallen daadwerkelijk hulp bieden. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
De concept-resolutie verwijst naar het 
Program van de Europese Volkspartij, 
wanneer het gaat om homofilie in inter
nationaal verband: 'De Europese Yolks-



76 

n. 

Y

' 

n 

g 

CHRISTEN-DEMOCRA TIE 

partij dient haar anti-discriminatie beleid 
voortvloeiende uit artikel Ill.3.5.2. van 
haar program, waarin de beschermwaar
digheid van andere duurzame samenle
vingsvormen dan het huwelijk wordt be
nadrukt, met kracht te voeren'. Op zich is 
dit uiteraard een uitstekende verwijzing, 
maar wat kunnen we zelf doen in het 
kader van ons buitenlands beleid? 
Het Verdrag van Rome, de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
en het Internationale Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten noe
men gronden op basis waarvan niet gedis
crimineerd mag worden. Homofilie/ge
aardheid wordt niet als zodanig vermeld. 
Wat te den ken van een initiatief onzer
zijds, want we staan tach altijd vrij snel 
klaar wanneer het gaat om de schending 
van mensenrechten? 
Het Europese Parlement heeft onlangs 
bij meerderheid van stemmen de resolu
tie-Squarcialoupi aangenomen, waarin 
wordt gepleit voor gelijke behandeling 
van homofielen en heterofielen. Jammer, 
dat niet de gehele CDA-delegatie in de 
EVP-fractie deze resolutie heeft onder
steund, maar waarom lezen we niets over 
de gronden, waarop men dit niet heeft 
gedaan? Het bij de resolutie van het Eu
ropese Parlement behorende rapport in
zake de discriminatie van homofielen is 
naar mijn mening een voldoende onder
bouwing daarvan. Het zich onthouden 
van stemmen, c.q. tegenstemmen lijkt 
me in strijd met het EVP-program; of 
zijn ook hier gravamina mogelijk en is 
daarvan gebruik gemaakt? 
Het Yoorontwerp Wet Gelijke Behande
ling bevatte een uitzonderingsclausule 
betreffende het personeel van het Minis
terie van Buitenlandse Zaken. Ik kan me 
voorstellen, dat het voor homofielen min
der gemakkelijk zal zijn om in bepaalde 
andere Ianden te wonen en te werken, 
maar het 'dat niet mogen' lijkt me geen 
recht doen aan de betrokkenen als mens. 
Hopelijk bevat de definitieve ontwerp-

tekst geen uitzonderingsbepaling meer 
terzake. 

Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen 
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We gaan in de concept-resolutie uit van 
de primaire verantwoordelijkheid van 
ouders en/of verzorgers van onderwijs en 
vorming van hun kinderen. Niettemin 
hebben onderwijsgevenden en schoolbes
turen terzake ook een verantwoordelijke 
taak. In samenspraak met aile betrokke
nen zal in het onderwijs aandacht besteed 
dienen te worden aan het onderwerp ho
mofilie, in te vullen door een ieder, zoals 
hij denkt dat dit goed is. Hopelijk ge
beurt dit op een zodanige wijze, dat het 
bevorderlijk is voor een harmonieuze sa
menleving. 
Opvoeding van kinderen door ouders en/ 
of verzorgers dient voor wat betreft het 
doorgeven van opvattingen over homofi
lie niet onder de Wet Gelijke Behande
ling te vallen, zoals soms wordt gesugge
reerd. Dit is en blijft een particuliere 
aangelegenheid met een overigens wei 
bijzonder grote verantwoordelijkheid. 
Nog een enkel woord over homofiele 
leerkrachten en leerlingen. Een homo
fiele leraar veroorzaakt niet per definitie 
moeilijkheden op cen school met betrek
king tot leerlingen van hetzelfde geslacht, 
evenmin als dit geldt voor heterofiele 
leraressen met betrekking tot leerlingen 
van het andere geslacht. Een homofiele 
leraar geeft ook niet per definitie minder 
goed les dan een niet-homofiele leraar. 
Op het benoemings- en ontslagbeleid van 
bijzondere scholen wordt elders in dit 
artikel ingegaan. 
Homofiele leerlingen verkeren vaak in 
een isolement op school en hebben spot 
en soms smaad te verduren. Dit is heel 
erg en dit dienen we met elkaar te voor
komen. Voorlichting op scholen over ho
mofilie is een zeer goede zaak en zou vee! 
meer moeten gebeuren. Met name voor
lichting aan onderwijsgevenden (tijdens 
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of na hun opleiding) is van be lang. Ten
slotte: het zou wenselijk zijn als ook 
schoolbesturen de mogelijkheden aan
grijpen om (meer) inzicht te verkrijgen in 
de complexiteit van aile aspecten van ho
mofilie teneinde een evenwichtig, genu
anceerd standpunt te kunnen innemen. 

Ministerie van Defensie 
Gelukkig is homofilie geen afkeurings
grond mecr voor militaire dienst, maar 
om reden van homofilie verlaten militai
ren nogal ecns deze dienst. Juist deze 
'mannenwereld' is in staat een homofiele 
dienstkameraad het Ieven zodanig te ver
gallen, dat daar voor hem van geen Ieven 
meer sprake is. Er heerst een geweldige 
sociale contr6le en wanneer men het 
slachtoffer wordt van een negatieve uit
pak hiervan. dan is het niet eenvoudig je 
te handhaven. 
Niet aileen bij de gewone dienstplichti
gen. maar ook in het apparaat zelf heerst 
vee! onbegrip door onwetendheid: goede 
voorlichting is zeer gewenst. Met name 
ook voor geestelijke verzorgers is het van 
belang zich te hebben verdiept in het 
onderwerp homofilie en in de mens, die 
homofiel is. Er is een Werkgroep Homo
sexualiteit en Krijgsmacht, maar de 'poli
tieke hand'. die het CDA-Overleg Ho
mofilie deze werkgroep heeft toegesto
ken is niet gegrepen. 
Wanneer het goed is speelt iemands sexu
ele en relationele voorkeur geen rol bij 
de keuring voor militaire dienst. Vragen 
daarover lijken dan ook niet zinvol. 
Kent u de 'Vredeling-huwelijken'? Yrij
stelling van dienst wegens kostwinner
schap echter aileen voor de man/vrouw 
relatie. Waarom niet voor homofiele re
laties? Ook wat het verplaatsings- en wo
ningtoewijzingsbeleid betreft wordt een 
ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt. 
De gedachte leeft soms, dat niet-gehuw
den. waaronder homofielen (a! dan niet 
samenwonend) gemakkelijker verplaats
baar zijn dan gehuwden. Zeker ook wan-
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neer het alleenstaanden betreft, wordt 
daarbij vergeten dat ook, ja juist onge
huwden meer sociale kontakten rond zich 
opbouwen dan gehuwden. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer 
Eengezinswoningen voor gehuwden (a! 
of niet met kinderen). eenpersoonswo
ningen voor ongehuwden en tweeper
soonswoningcn voor andere samenle
vingsvormen dan het huwelijk: een glo
bale schets van het woningtowijzingesbe
leid van gemeenten. Wanneer ongehuw
den dan wei gehuwden vragen om een 
een- c.q. tweepersoonswoning. is daarte
gen op zich uiteraard geen enkel be
zwaar. Maar wanneer deze mensen nu 
eens de ruimte van een eengezinswoning 
zouden wensen om welke reden dan ook. 
kan dat dan soms niet gerechtvaardigd 
zijn? 

Ook de huidige regeling terzake huurbe
scherming is gunstiger voor gehuwden 
dan voor niet-gehuwden, die in een huur
huis wonen. Tevens gelden met betrek
king tot de verlening van huursubsidie 
verschillende regelingen voor gehuwden 
en ongehuwden, evenzo voor wat betreft 
hypotheekaftrek en gemeentegarantie. 

Tot slot het volgende. Er zijn mensen bij 
de toewijzing van woningen betrokken 
die menen dat homosexualiteit zondig is 
en dat zij medeverantwoordelijk zijn 
voor het gelegenheid geven tot het be
drijven van deze zonde door aan twee 
mensen van hetzelfde geslacht een wa
ning toe te wijzen. Wanneer het gaat om 
particuliere organisaties die opereren op 
een levensbeschouwelijke grondslag, 
dient het CDA een ander standpunt in te 
nemen dan ten aanzien van overheidsor
ganen of particulier initiatief dan niet 
vanuit een bepaalde levensbeschouwelij
ke inspiratie werkt. Hierop kom ik later 
nog terug. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Bij het Ministerie van Justitie kwamen 
we de politic a! tegen. Oat is ook bij dit 
ministerie het geval. Homofielen komen 
nogal eens met politieoptreden in aanra
king. bijvoorbeeld in geval van demon
straties of bij ontmoetingsplaatsen. Wat 
men van deze voorbeelden ook vindt, de 
huidige situatie leert dat homofielen veel
al bescherming nodig hebben tegen het 
optreden van niet-homofielen. Hopelijk 
wordt deze bescherming op gepaste wijze 
gegeven. 
Betreffende het personeelsbeleid ver
dient het aanbeveling de rechtspositie 
van overheidspersoneel in ieder geval ge
lijkluidend te doen zijn voor homofielen 
en heterofielen. Enkele dagen verlof we
gens het overlijden van een echtgenoot 
zou ook moeten gelden in geval van 
overlijden van een vriendin e.g. vriend, 
met wie men duurzaam samenwoont. 
Een CDA-er die homofiel is wordt be
noemd tot burgemeester. Misschien kij
ken weer even vreemd van op, maar 
functioneert hij anders dan een gehuwde 
burgemeester? Hopelijk blijft het niet bij 
de voorbeeldfunctie van een dergelijke 
benoeming. 
Protocollen zifn een groot goed, maar er 
dient voorzichtig mee te worden omge
gaan. Naar mijn mening dient rekening 
te worden gehouden met homofiele part
ners. In ieder geval zullen niet uitsluitend 
'de heer en mevrouw' kunnen worden 
uitgenodigd. 
Gemeenten komen ook steeds krapper 
bij kas te zitten, maar naar wij hopen 
wordt aileen in uiterste noodzaak bezui
nigd op subsidies ten behoeve van 
(homo )-emancipatie-aktiviteiten. 

De concept-resolutie homofilie van het 
CDA 
Waarom a! die drukte rond een concept
resolutie homofilie? Zijn ons Program 
van Uitgangspunten en het daarop geba
seerde verkiezingsprogram 'Om een zin-

CHRISTEN DEMOCRAT!SCHE VERKEC'/NlNGE:'Il0/84 

479 

vol bestaan' niet duidelijk genoeg? Dit 
soort vragen hoort men sinds we binnen 
het CDA bezig zijn met een dergelijke 
resolutie en dat is reeds enige tijd. Maar 
het is opvallend, dat we dit soort vragen 
vee! minder, om niet te zeggen helemaal 
niet, hebben gehoord, toen het ging om 
de met elkaar achtereenvolgens gevoerde 
partij-politieke discussies vrede en veilig
heid, sociale zekerheid en emancipatie. 
Was ons Program van Uitgangspunten en 
het eerder genoemde verkiezingspro
gram met betrekking tot die onderwer
pen dan ook niet duidelijk genoeg? Wei, 
het Program van Uitgangspunten biedt 
een denkkader en geen pasklare oplos
sing voor allerlei problemen. Het ver
kiezingsprogram is meer concreet, maar 
spit uiteraard niet aile mogelijke onder
werpen uit. Een partij-politieke discussie 
kan een geweldig goed samenbindend 
middel zijn om gezamenlijk bepaalde on
derwerpen te concretiseren en zo nodig 
te aktualiseren. 

Waarin verschillen dan de onderwerpen, 
waarover we reeds met elkaar hebben 
gediscussieerd van het onderwerp homo
filie? Een van de verschillen zou kunnen 
zijn. dat we ervan uitgaan dat we met 
vrede en veiligheid. sociale zekerheid en 
emancipatie (de laatste had voornamelijk 
betrekking op de positie van de vrouw) 
allemaal hebben te maken. Met homofi
lie zou dit niet het geval hoeven te zijn. 
We kennen er geen in onze familie-, 
vrienden-. kennissen- en werkkring, dus 
zal het allemaal wei meevallen. En als ze 
er zijn, zullen ze wei in andere partijen 
zitten dan het CDA. Nu is dat laatste niet 
waar. maar bovendien riekt een dergelij
ke opvatting enigszins naar struisvogel
politiek. 
Een ander verschil zou kunnen zijn, dat 
we het over vrede en veiligheid. sociale 
zekerheid en emancipatie best eens zou
den kunnen worden in een resolutie. zij 
het dat daarvoor soms vage termen nodig 



CHRISTEN-DEMOCRA TIE 

zijn. We kunnen namelijk niet 'tegen' 
vrede en veiligheid zijn of 'tegen' sociale 
zekerheid, en met betrekking tot emanci
patie is het gelukkig slechts een enkeling. 
die denkt dat het vraagstuk van elk poli
tick belang is ontbloot. Ja, we zijn met 
elkaar in staat en bereid een CD A-stand
punt en -be.leid nader uit te werken. Nu 
dan het onderwerp homofilie, waarbij we 
het onderscheid tussen homofilie en ho
mosexualiteit aanbrengen. Het begrip 
homofilie doelt op een geaardheid. waar
op je geen invloed hebt kunnen uitoefe
nen en het be grip homosexualiteit op een 
keuze tot beleving daarvan middels sexu
aliteit. Dit laatste is volgens sommigen in 
strijd met de bijbel. Met aile respect voor 
deze opvatting: je krijgt soms de indruk 
dat, wanneer het gaat om de gelijkwaar
dige behandeling van homofielen, men 
daarmee als overheid en dus ook als poli
tieke partij bezig is homosexualiteit bin
nen een samenlevingsverband van twee 
mensen van hetzelfde geslacht mogelijk 
te maken of zelfs te stimuleren. Wie 
denkt er evenwel bijvoorbeeld bij de re
geling van het huwelijksgoederenrecht. 
het erfrecht, sociale zekerheid. etc. aan · 
het mogelijk maken c.q. stimuleren van 
sexualiteit binnen het huwelijk? 
Elders is ingegaan op de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van een ieder te
genover God en de naaste. Ik denk, dat 
de invulling van het met elkaar Ieven 
binnen een samenlevingsverband. ook 
wanneer het gaat om de beleving van 
sexualiteit, aan een ieders verantwoorde
lijkheid moet worden overgelaten. Het is 
niet aan de overheid en dus ook niet aan 
een politieke partij daar inhoud aan te 
geven door middel van regelstelling. Bij 
het nadenken over het we! will en voeren 
van een partij-politieke discussie ten aan
zien van de drie inmiddels bekende on
derwerpen en de reserves daarbij ten 
aanzien van homofilie, bekruipt mij 
evenwel een bepaalde vrees. Zou het ver
schil niet daarin kunnen zitten. dat we de 
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discussie over dit onderwerp niet goed 
aandurven omdat het zo 'n ethisch gela
den onderwerp is en verschil van opvat
ting bij voorbaat zou leiden tot vaak 
emotionele, hooglopende, van elkaar 
verwijderende discussies? Want dat het 
een gevoelig onderwerp is, staat vast. 
Toch zijn er meer van dergelijke onder
werpen te noemen, die al onderwerp van 
discussie zijn geweest. of dat binnenkort 
zullen worden. Om van heiden een voor
beeld te geven: wat denkt u van abortus? 
Ook over dat onderwerp kunnen we bin
nen het CDA van mening verschillen. 
Niettemin hebben we het voor elkaar 
gekregen een wettelijke regeling 
dienaangaande tot stand te brengen. En 
een onderwerp, dat ook een zeer ethisch 
geladen karakter heeft en om een rege
ling vraagt. is euthanasic. Gaan we over 
dat onderwerp eendiscussie aan? 
We moeten proberen het CDA een dui
delijk gezicht naar buiten te geven. Dat 
zal ons behoud zijn. Om dat te bereiken 
kunnen de discussies binnen onze partij 
zelf hoog oplopen. maar dat is op zich 
niet erg. Als we maar met elkaar in 
gesprek blijven. 

Overheid en particulier initiatief 
In deze paragraaf wil ik ingaan op de rol 
van de overheid in relatie tot die van het 
particulier initiatief. Onder hoofdstuk E 
van de ontwerp-resolutie wordt gesteld. 
dat 'de overheid bij haar benoemings- en 
ontslagbeleid geen acht behoort te slaan 
op de homofiele geaardheid en overeen
komstige leefwijzen van de betrokke
nen'. Terzijde zij de- overigens niet 
onbelangrijke- vraag gesteld. of het niet 
duidelijker is de term 'behoort' te ver
vangen door 'dient'. 'Behoren' geeft een 
richtingaangevende norm aan, terwijl 
'dienen' dit ook doet, maar tevens aan
geeft dat de overheid zichzelf daartoe 
moet verplichten. 
Voor particuliere organisaties geldt val
gens de concept-resolutie hetzelfde bij 



n 

? 

CHRISTEN-DEMOCRA TIE 

hun benoemings- en ontslagbeleid wan
neer het gaat over iemands geaardheid, 
maar het CDA wil niet zover gaan, dat de 
overheid particuliere organisaties zou 
moeten kunnen dwingen eenzelfde han
delwijze toe te passen, wanneer het gaat 
om de overeenkomstige leefwijze (bijv. 
samenwoncn). Voorwaarde is dan weL 
dat deze organisaties bedoeld onder
scheid slechts mogen maken met een be
roep op hun levensbeschouwelijke 
grondslag. Kortom: gaat het aileen om de 
geaardhcid van de betrokkenen, dan mag 
niemand daar in Nederland bij benoe
mings- of ontslagbeleid rekening mee 
houden. Gaat het om de overeenkomsti
ge leefwijze, dan wordt een uitzondering 
gemaakt voor het particulier initiatief, 
voorzover zich dat beroept op zijn le
vensbeschouwelijke grondslag. 

Waarom nu dit onderscheid? 
Wei, er zijn particuliere organisaties waar 
men homosexualiteit (de leefwijze over
eenkomstig de homofiele geaardheid) be
schouwt als in strijd met de bijbelse 
norm- en regelgeving, als zondig. De 
vraag is dan of het bestuur van die orga
nisatie bijv. iemand moet aannemen of 
niet mag ontslaan die bewust op dit punt 
naar haar opvatting in zonde leeft. Oat is 
de vraag waar het om draait. Het is dui
delijk dater tussen verschillende grond
rechten wat dit betreft een spanningsveld 
bestaat. Zo kennen we artikel 1 van de 
Grondwet, dat stelt dat iedereen in gelij
ke gevallen gelijk behandeld moet wor
den, maar zo kennen we ook het grond
·recht op godsdienstvrijheid. Zouden we 
nu het eerstgenoemde grondrecht, zon
der op het andere acht te slaan willen 
toepassen, dan zouden bijv. bijzondere 
scholen verplicht moeten worden in strijd 
met hun eigen grondslag te handelen. Als 
w·e met voorbijgaan aan het anti-discrimi
natie-artikel in de Grondwet, aileen acht 
zouden slaan op de vrijheid van gods
dienstbeleving, dan zouden homofielen, 
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oak wanneer ze hun geaardheid vanuit 
hun eigen persoonlijke geloofsovertui
ging niet praktiseren, ten onrechte onge
lijk behandeld worden. Dit, terwijl zijn 
of haar homofiele geaardheid niet voort
vloeit uit eigen keuzc. 

In de ontwerp-resolutie is een synthese 
geformuleerd tussen deze beide grond
rechten, die beantwoordt aan de eisen die 
ons uitgangspunt gespreide verantwoor
delijkheid stelt. Particuliere organisaties 
hebben immers een eigen verantwoorde
lijkheid; die wordt hen niet gegeven, 
noch door het CDA, noch door de over
heid, die hebben ze. Wanneer nu een 
bestuur van een particuliere organisatie 
ervan overtuigd is aileen recht te doen 
aan de grondslag van die organisatie door 
ho~osexualiteit in strijd met bijbelse 
normen te achten, wie zijn wij dan om 
hen onze eigen geloofsovertuiging op te 
leggen? Dit zou een vorm van theocratic 
zijn, die niet des CD A's is. 

Indien de overheid de in de ontwcrp
resolutie gevolgde lijn zou hanteren, is 
wellicht voor de overheid de kous af. 
Voor de 6verheid, want dan komt het aan 
op de wijze waarop particuliere organisa
ties hun eigen verantwoordelijkheid in
vullen, dan komt de praktijk. We nemen 
het geval van een onderwijzer, die leeft 
naar zijn gL aardheid, dat op verzoek 
meedeelt aan het bestuur van een bijzon
dere school en daarom niet wordt aange
nomen. We gaan er even vanuit dat het 
bestuur eerlijk is en zegt, waarom hij niet 
wordt aangenomen. Het antwoord zou 
kunnen luiden, dat het om een school 
gaat die vanuit een christelijke inspiratie 
bepaalde normen en waarden hanteert, 
ook bij haar benoemings- en ontslagbe
leid. De sol!icitant echter deelt de opvat
ting van het bestuur over homosexualiteit 
in het Iicht van de bijbel niet en kan zich 
met even vee! recht stellen, dat hi j de 
grondslag van de school we! onder-
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schrijft. U voelt het dilemma waarvoor 
men staat. Dit dilemma wordt door een 
bestuur echter vaak omzeild, door een
voudigweg andere argumenten aan te 
voeren, waarom de (homofiele) sollici
tant niet wordt aangenomen. 

Een tweede voorbeeld. Het bestuur van 
een christelijke stichting ontslaat een me
dewerkster, die 'tot de ontdekking is ge
komen' lesbisch te zijn. Jarenlang heeft 
zij erg goed gefunctioneerd, maar nu zij 
haar geaardheid heeft ontdekt en deze 
niet verzwijgt, zou zij haar werk niet 
meer goed kunnen doen. Wanneer zij 
onderwijzeres is zou zij zich opeens aan 
meisjes op school kunnen vergrijpen. lk 
wil hier zeker niet op neerbuigende ma
nier over schrijven, maar hoop wei te 
kunnen aangeven voor welke moeilijkhe
den eventueel ( toekomstige) werknemers 
kunnen komen te staan. 
Deze voorbeelden tonen aan, dat de in de 
concept-resolutie gevolgde lijn, hoe ver
dedigbaar oak in christen-democratische 
visie, in de praktijk niet gemakkelijk uit 
te voeren is. Het particulier initiatief be
houdt immers een ontzettend grate ver
antwoordelijkheid. Het is daarbij voor de 
bestuurders van particuliere organisaties 
wei zaak om sollicitanten e.g. werkne
mers eerlijk te benaderen. De voorbeel
den zijn talrijk waaruit blijkt, dat voor 
het benoemings- en ontslagbeleid totaal 
andere criteria worden gehanteerd dan 
waar het eigenlijk om gaat, te weten een 
homofiele geaardheid en dienovereen
komstige leefwijze. De meest ingenieuze 
vondsten worden gedaan om 'zo iemand' 
niet te benoemen, dan wei te kunnen 
ontstaan. Het is met name van belang dat 
de betreffende besturen oak in dit op
zicht eerlijk zijn, omdat wij als christen
democraten hun verantwoordelijkheid 
niet willen uithollen door middel van 
wettelijke verplichtingen. Wanneer der
gelijke gevallen worden geconstateerd, is 
het dan oak geen kwestie van zich erbij 
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neerleggen; neen, en als CDA en per
soonlijk als lid van deze partij, zullen we 
een appel moeten doen op personen en 
organisaties om een gelijkwaardige be
handeling van homofielen en hetero
fielen nate streven. Het met elkaar in 
gesprek gaan kan daarbij zeer verhelde
rend werken. In ieder geval kunnen we 
als CDA zeggen (en oak dit staat geluk
kig in de ontwerp-resolutie), dat- hoewel 
we ieders eigen verantwoordelijkheid als 
persoon en als organisatie respecteren -
we zelf als parti j, bi jvoorbeeld in onze 
eigen organisatie, het onderscheid tussen 
geaardheid en overeenkomstige leefwijze 
niet hanteren. 
Een ander punt doet zich voor wanneer 
wij beseffen, dat op deze manier een 
'zonde' eruit wordt gelicht bij het benoe
mings- en ontslagbeleid van particuliere 
organisaties, meestal voorbij wordt ge
gaan aan andere zonden: wie heeft in een 
sollicitatiegesprek ooit de vraag gesteld 
gekregen of hij zijn belastingformulier 
goed invult en wie is ooit om die reden 
ontslagen? Is dat ook niet een keuze, iets 
wat men niet buiten zichzelf om doet, 
maar daarvoor bewust kiest? Of willen 
we dat goedpraten? Ikwil hiermee pro
beren duidelijk te maken dat besturen 
van particuliere organisaties de neiging 
hebben in dit opzicht de aandacht van 
zichzelf af te lei den door te vragen naar 
de beleving van een 'zonde', die men zelf 
niet doet, waar men zelf niet mee 'be
hept' is. 

Het CDA erkent een geweldige vrijheid 
van het particulier initiatief in het kader 
van haar benoemings- en ontslagbeleid, 
althans in de concept-resolutie. Deze 
vrijheid impliceert evenwel een grate 
verantwoordelijkheid. Die verantwoor
delijkheid wordt onderstreept door een 
christelijke partij waarvan men dat mis
schien niet direct had verwacht. Een 
meevaller? Het lijkt in ieder geval een 
goede zaak om bij aanvaarding van de 
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resolutie persoonlijk en als partij een 
dringend beroep te doen op particuliere 
organisaties die op levensbeschouwelijke 
grondslag opereren, om homofiele men
sen, ook als hun leefwijze overeenkom
stig hun geaardheid is, niet aileen te tole
reren maar ook te accepteren. 

Hoe nu verder? 
Over de in discussie zijnde ontwerp-reso
lutie homofilie wordt verschillend ge
dacht. Het is nu zaak om met elkaar in 
gesprek te blijven en dit te Iaten uitmon
den in een standpuntbcpaling van het 
CDA als politieke partij. Het lijkt on
waarschijnlijk dat dit dan een standpunt
bepaling wordt, waarin aile !eden van het 
CDA zich kunnen vinden. Dit is evenwel 
niet onmogelijk, want wij hebben ons 
ook verenigd rond het Program van Uit
gangspunten en het mede daarop geba
seerde verkiezingsprogram 'Om een zin
vol bestaan ·, waarin bepaalde 'basisprin
cipes' ten aanzien van homofilie zijn vast
gelegd. Toch: was het wellicht wei moei
lijk elkaar te vinden op deze 'basisprinci
pes', nog moeilijker lijkt het te worden, 
wanneer wij met elkaar proberen deze 
nader te concretiseren ten behoeve van 
het praktische handelen in de politick. 

Op het ogenblik is de concept-resolutie 
terzake volop in discussie. In dit concept 
doet het partijbestuur een poging ge
noemde uitgangspunten te concretiseren 
voor praktische toepassing en legt deze 
resolutie als een voorstel voor aan de 
partijraad. Het is nu aan de laatstc om na 
te gaan, of de inhoud van deze resolutie 
kan worden gezien als een synthese van 
diverse opvattingen over homofilie en 
homosexualiteit die als christen-demo
cratisch mag worden beschouwd. Wel
licht zullen wij onze eigen opvattingen 
niet voor de volle honderd procent terug
vinden in de resolutie. maar Iaten wij bij 
de constatering daarvan eraan denken, 
dit ook voor de aanhangers van andere 
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opvattingen dan de onze geldt. 
Waar het naar mijn mening om gaat, is 
dat wij elkaar vinden in dit concept en 
dat beschouwen als de basis vanwaaruit 
wij verder met elkaar van gedachten kun
nen wisselen. Het is mijn innige overtui
ging dat weer met elkaar uit komen; 
daarvoor zijn we juist als christenen bin
nen het CDA politick bezig. Het is even
wei niet aileen wenselijk dat we uiteinde
lijk met een duidelijk standpunt naar bui
ten komen, het is ook noodzakelijk. 
Wanneer weer niet in slagen ons te vere
nigen in een duidelijk standpunt terzake 
homofilie, dan zal de behandeling van de 
Wet Gelijke Behandeling ons doen zien, 
dat andere politiekc stromingen zoals het 
liberalisme en het socialisme elkaar wei 
kunnen vinden en wei ten aanzien van 
standpunten, die wij als CDA niet voor 
onze rekening mogen nemen. Durven wij 
het voor onze verantwoording te nemen 
dat over een zo ethisch geladen onder
werp als homofilie een wettelijke rege
ling tot stand komt, die zich niet ver
draagt met ons christen-democratisch 
denken? Dan zou de vraag kunnen wor
den opgeworpen of de christen-democra
tic niet zelfmoord plcegt door eigen, in
terne verdeeldheid. Maar zover zal het 
niet komen wanneer wij elkaar respecte
ren en waarderen; de korte geschiedenis 
van ons CDA heeft ons reeds getoond 
dat we da• kunnen. ook ten aanzien van 
ethisch zwaar geladen onderwerpen. 


