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INTERVIEW 

Is er iets tussen leven en dood? 

In gesprel,- met l,-ardinaal Simonis 

J e hoort wel mensen die een beetje ge
laten en pessimistisch zeggen 'we 
moeten zien te overleven'. Dat zeg ik 

ook. Maar er is káns om te overleven, er is 
ook hoop. Ik moet er wel bij zeggen dat die 
kans en hoop gefundeerd moeten zijn op de 
Tien Geboden. Die zijn een minimum. Die 
Tien Geboden staan in ieder menselijk 
hart gegrift. En ook, maar dat is bij D66 
niet in de belijdenis geschreven, het geloof 
in God als een vanzelfsprekendheid. Als je 
niet gelooft in het bestaan van God, dan 
zijn er nog de laatste zeven geboden die 
zich richten op de menselijke verhoudin
gen. Die geven grondideeën hoe mensen 
zich tot elkaar dienen te verhouden. 

U koppelt die zeven geboden aan de bijbel, 
maar tegenwoordig worden ze toch alge
meen gedeeld zonder nog als christelijk 
ervaren te worden? 
Het lijkt er op, dat ze algemeen gedeeld 
worden, maar neem bijvoorbeeld het vierde 
gebod 'Eert uw vader en uw moeder'. Dat 
heeft geweldige consequenties in het na
denken over de ouderen in onze samenle
ving. Worden ze wel erkend in hun wijs
heid? Oudere mensen raken gemarginali
seerd vanwege het eenzijdige accent op 
jong, jong, jong'. Overigens, dit gebod im

door Kees Verhaar 

Door liberaal en sociaal te 
zijn, wijst D66 individuen op 
hun verantwoordeüjkheid op 

een democratische manier 
samen te leven. Dat biedt 
ruimte aan aUe instituties, 
culturen en individuen die 
de gemeenschap dragen. 

De rooms-katholieke Kerk 
en D66 zijn twee van die 
instituties. Sprekend over 
normen en waarden eeuw 

met kardinaal Simonis merkt 
Kees Verhaar dat we elkaar 

niet verstaan als het gaat om 
leven en dood, met als 

gevolg dat we elkaar niet 
horen over de dingen die 

gedurende het aardse 
bestaan spelen. 
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plaats te komen. Die moeten alle kans 
krijgen zich te ontplooien. Dat is voor mij 
strijdig met de plicht voor vrouwen om te 
solliciteren of met wetten die je achter
stellen als je geen tweeverdiener bent. 
Daar moet de staat wat aan doen. 

Daar kun je tegen in brengen, dat die man
nen en vrouwen de capaciteiten hebben 
gekregen - zo u wilt: van Boven - om hun 
eigen keuzes te maken en dus ook hun 
eigen verantwoordelijkheid te dragen. 
Een keuze maken betekent dat je andere 
mogelijkheden laat liggen. Waarden ken
nen ook een hiërarchie. Mag een vrouw 
die jonge kinderen heeft allereerst kiezen 
voor een carrière of moet die niet aller
eerst kiezen voor het huwelijk? Dat is een 
hele serieuze vraag die ik stel bij reflectie 
op dat vierde gebod. Vervolgens noem ik 
het vijfde gebod: gij zult niet doden. U 
zegt, dat wordt door iedereen gedeeld, 
maar dan wijs ik op het beruchte vraag
stuk van abortus en euthanasie. 

Maar als gewetensvolle mensen hun eigen 
leven eerder willen beëindigen dan de ziek
te het zal beëindigen - wat is daar tegen? 
Dan zegt mijn geloof, maar ook mijn ver
stand het volgende: er is geen mens die 

pliceert ook dat ouders die eer hopelijk ook waard zijn en hun kin
deren niet aan hun lot overlaten. Dat is de andere kant van de 
medaille. 

ooit om het leven gevraagd heeft. We hebben het leven ontvangen 
als een gave. Die gave overstijgt ons. Er is er maar Eén die over 
het leven gaat. Dat is een geloofsuitspraak, maar ik kan het ook 
verstandelijk niet anders zien. Je moet mensen wel de kans geven 
om dood te gaan, niet de behandeling eindeloos rekken, maar je 
mag niet moedwillig doden. Daarom is de Kerk ook zéér voorzich
tig geworden met de doodstraf. We zijn daar op grond van het vijf
de gebod tegen. 

Keert u zich hiermee tegen het beleid dat vrouwen de kans dienen 
te krijgen om te werken, en misschien vanwege de economie zelfs 
moeten werken? 
Daar keer ik me tegen. De Kerk is altijd vóór de emancipatie van 
de vrouw geweest: de vrouw de plaats toekennen in de samenle
ving die haar toekomt. Mits met behoud van de vrouwelijke adel, 
daarom kan ik persoonlijk bijvoorbeeld een vrouwelijke agent met 
het pistool op de heup niet áánzien. Kinderen horen op de eerste 

Kees Ve rhaal' (/9.59) is als sellior-onderzoeker werkzaam bij Sloas Onderzoek. 
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U zegt dat de geboden reflectie vragen over onze samenleving. Zo 
komt de Kerk tot de conclusie dat je in sommige omstandigheden 
een brood mag stelen, ondanks het zevende gebod: gij zult niet ste· 
len? 
Monseigneur Muskens heeft nadrukkelijk gezegd dat je in hoge 
nood een brood mag 'wegnemen' en dan is het geen stelen meer. 
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SilllouiH: 'Libel'aa l bell' k"IIl: iec' '- I' , oor zich, God ~OO I' IIi C' l1Illud .' 

Voor de bakker i hel wel degelijk sleien ... 
.. waar h t om gaal, i dal er bij zond re omslandigheden kunnen 
zijn, die h t wegnemen van dat brood om je gezin le voeden, recht
vaardig n. 0 bekoring om le telen moet worden weggenomen: 
w moet n toe naar n belere verdeling van goederen in deze 
w r ld. fk k r m teg n de tweedeling, legen een samenleving die 
afgunst opdringt aan m n en die niks hebben, omdat een kleine 
groep exub rant ve I h ft. Dat dient uw begJ;p' ociaal' in le hou
d n. Ik pi il daarom voor e n bewu t versobering met z'n allen. 

Op dit soorl punten kunnen we het een heel eind met elkaar vin
cll'Il ... ell IegelijkertIJd doen we het niel. 
\ e lijn het een , maar de vraag is - en dat geldt voor D66, het 
C [) n voor elke politieke partij - i d politieke wil er? Als j niel 
durft t :nijd n in j ig n vI e n dal ook in je programma ni t 
tot uitdrukking koml dan wordt het nooil wat. Kent u het ver chil 
tu. s('n ('(llunlas en t'ell itas? H t ene i de va te wil om iets le 
dc)(m, h t andere i 'ik zou wel will n'. Dat i een groot ver chi!. Ik 
h ·h h ·t idee dal u. D66, in d veil ei tas zit n ik in de volunta ... 

1l'gelijkl'rtijd I het D66 dat bijvoorbeeld hel milieu op de agenda 
he ·ft gezt'l, daaraan probeert te Irekken en merkt hoe moeilijk het 
i om de maatschappIj lIl!'e Ie l/rIjgell ... 
On\"oorst lhaar moeilijk. Ik weel h t. Daar kunj alle n maar me 
omgaan, maar nu ga ik god. dien. tig ·preken. door uit le gaan van 
dl' grondnotie van d bijbel: bek ring. We moeten on beker n tot 
oberh id: ind lijk afvan h t meer n h lIanger naar hel millder. 

Bl'k ring tol tcvr d nheid mel minder. 
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Wat is het dat maakt dat uw reflectie op het zevende gebod, waar 
veel mensen zich in hunnen vinden, niet gehoord wordt en dat u 
over het vijfde gebod wel wordt gehoord èn afgewezen? 
Het punt is datje met een goede pijnbestrijding en werkelijke aan
dacht voor men en eulhanasie onnodig maakt. AI je in een wer
kelijk individuali ti che amenleving komt te leven, dan redje hel 
niet. Het liberale standpunt is: 'ieder voor zich, en God voor on 
allen', maar dat verwordt tot 'Ieder voor zich, en God voor nie
mand.' Wat dat nieuwe etiket van D66 betreft, dat begrip 'lib raal' 
bevalt me niet, omdat ik dat te individualistisch vind. Het etiket 
zou moeten zijn 'sociaal-personaal', dat rijmt ook mooi. Daarmee 
geef je aan dat de vrijheid altijd gelimiteerd is en onze autonomie 
b trekkelijk. Liberaal is me te veel het individu: 'ik op mijn eentje'. 
En daar moet dan ook nog wat sociaals bij. Maar de christelijke 
men visie is dat de men wezenlijk sociaal is. Je bent pas persoon 
door tot de ander le zijn. Mij heeft. altijd het begrip olidariteit 
aange proken, al een wezenlijke grondtrek van mijn be Laansop
dracht. Ik kan me dan ook voor tellen dat in een ociaal-liberaal 
programma de rechten van de mens passen en in een ociaal-pers
anaal progranlma de plichlen van de mens. 

Voor on is het nou juist de balans tussen die twee, het een en het 
ander. 
Ik denk dat de balan door moet slaan naar de plichten. Maar dat 
i een hele christelijke vi ie, hoor, gebaseerd op het woord van 
Chri tus zelf: \vie zijn leven verlie t, zal het vinden' en dan is het 
toch totale zelfgave. 
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En als we God, met alle respect, nu even 'vergeten' want wij zijn 
geen op christelijke grondslag gefundeerde partij, dan zegt u: 'oriën
teerje op die ander, op de samenleving, op die solidariteit .. .' 
... maar als een wezenlijke grondtrek van jouw wezen. En niet je
zelf voorop stellen en dan ook nog een beetje sociaal zijn. 

Bent u verbaasd als ik u zeg, dat onze werkgroep 'Geloof en Politiek 
Handelen' aangeeft 'gelukkig, zeer gelukkig' te zijn met het etiket 
sociaal-liberaal? 
Nee, maar de vraag is of het juist is. En daarbij komt natuurlijk 
ook de vraag wat u onder liberaal verstaat. Iets anders dan de 
VVD, want u noemt zich immers sociaal-liberaal. Dat vind ik ' al 
heel wat, maar dat 'liberaal' gaat me toch te veel uit van het indi
vidu. Er is een hele generatie die zo volstrekt autonoom denkt, 
vanuit zichzelf, dat ze de grote waarden die daaronder liggen en 
die de gemeenschap aangaan niet meer zien. 

Heeft de afstand die veel mensen voelen in hun relatie tot de Kerk, 
ermee te maken dat je als institutie niet overbrengt dat je voeling 
hebt met de dagelijkse nood van mensen? 
Dat zal er zonder twijfel bij horen. Maar als openbaringsgods
dienst zit je dan altijd met de Waarheid: de Waarheid aanvaarden 
en de Waarheid betrachten. De manier waarop het gebracht wordt 
is wel uitermate belangrijk. Ik zal mensen moeten proberen te 
overtuigen langs de weg der geleidelijkheid. En niet van bovenaf 
'zo is het'. Daar komt bij dat je duidelijk moet zijn, direct; anders 
laatje mensen in de mist. Dat geldt voor Kerk en politiek. Wij heb
ben dan het grote voordeel dat wij een institutie zijn van 2000 jaar 
oud en dat we een heleboel heiligen hebben. Dat hebben we dan 
toch maar gefikst, en daar kunnen we op wijzen. Maar die heeft 
D66 nog niet voortgebracht, geloof ik. 

Misschien dat die heiligen nog komen, maar afgezien daarvan: in 
het contact tussen een partij als de onze en de Kerk, kunt u dat 
waarheidsargument niet gebruiken. 
Weet u waar het naar mijn perceptie in wrikt bij gesprekken met 
D66? Daar waar het gaat om waarden en normen en de vindplaats 
daarvan. Ik herinner me een gesprek met een D66-er, die zei dat 
zij zelf nog leefde uit de christelijke waarden en normen die haar 
in haar opvoeding waren bijgebracht, ook al deed ze er niks meer 
aan. Zij wist echter niet hoe zij haar kinderen waarden en normen 
met zeggingskracht moest doorgeven. De vindplaats van waarden 
en normen is een ontzettend belangrijk thema. 

Maar een aantal van die geboden waar we het gesprek mee begon
nen zijn, kun je ook rationaliseren. 'Gij zult niet doden, want 
anders kunt gij niet samenleven.' 
Maar dan kom ik onmiddellijk weer met abortus en euthanasie ... 

'Gij zult niet stelen, anders kunt gij niet in vertrouwen samenleven' 
Met 'gij zult niet stelen' komen we een heel eind. Hoewel, dan kom 
ik toch weer met die samenleving en de tweedeling waar we het 
over gehad hebben. 

Daar kunnen we elkaar, denk ik, wel vinden. 
Des te beter, en misschien zijn er meer raakgebieden. Des te beter. 

Als dat zo is, waar komt dan het beeld vandaan dat D66 en de 
rooms-katholieke Kerk zich tot elkaar verhouden als kat en hond? 
Dat weet ik niet. Misschien ligt het eraan dat er in D66 nogal wat 
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Simonis: 'D66 heeft geen heiligen vOOl·tgebracht.' 

ex-katholieken zitten die zich in het publieke leven nog al eeHs 
laatdunkend over de Kerk uitlaten uit terechte of onterechte frus· 
traties. Dus zoals meneer Van Mierlo zich wel eens heeft uitge
drukt over zijn verleden en over het katholieke. En dan moet ik er 
ook bij zeggen dat ik minister Borst opvattingen heb horen ver
kondigen waarvan ik zeg 'hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk'? 
Zo heeft ze gezegd dat wat wettelijk geoorloofd is, ook moreel 
geoorloofd is. Dus de wet keurt abortus en euthanasie in bepaalde 
opzichten goed, en daarmee is het ook moreel. Dat staat haaks op 
een christelijke opvatting. Als D66 zó pragmatisch omgaat met 
mijns inziens fundamentele zaken als het recht op leven - dan 
vraag ik me af hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk. Niet in de 
naam van de Hemel, maar van wie dan wel? Voor mij is dat recht 
de grondslag van de rechtsstaat. Want God zegt 'Gij zult niet do· 
den'. 

Hoe wilt u in de komende eeuw omgaan met de politiek? Is over
eenstemming over abortus en euthanasie voor u een conditio sine 
qua non? 
Nee, er ligt nog een heleboel tussen de dood en het leven. Allerlei 
vraagstukken: ontwikkelingshulp. Moeten we een defensie hebben 
en hoeveel moeten we eraan uitgeven? Wat doen we aan onderwijs 
en vorming? Hoe richten we de samenleving in. Bescherming van 
de kinderen en de opvoeding van kinderen. Maar als deze funda· 
mentele waarde niet in orde is, dan blijft dat een geweldige scha· 
duw leggen op al het andere. Het gaat om een grondrecht van de 
samenleving, en ik denk dat jonge mensen dat heel goed aanvoe
len . • 
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