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Tegen situaties 

Hendrik Martinus (Harry) 
de Lange werd op 2 maart 
1 9 1 9 te Vlaardingen gebo
ren. De crisis ging niet on
gemerkt aan het gezin De 
Lange voorbij: zijn vader, 
werkzaam in de administra
tie van een melkfabriek en 
later als bedrijfsleidser in 
Gouda en Amersfoort, was 
enige tijd werkloos. Het 
gezin was niet kerkelijk, 
maar min of meer door 
toeval kwam De Lange in 
contact met de Remon-

van verzu1m 
Bij de dood van 
Harry de Lange 

aan joden. Ook De Lange's 
(toen nog) toekomstige 
schoonvader, de pedagoog 
C.A. Mennicke, directeur 
van de Internationale 

HERMAN NOORDEGRAAF 
School voor Wijsbegeerte 
en vluchteling uit Duits
land, bracht een dee I van de 
oorlog in een concentratie
kampdoor. 

De op 27 september j.l. over/eden H.M. de Lange 

heift vooral bekendheid gekregen door zijn 

activiteiten op het terein van kerk I oecumene en 

samenleving. Politiek voelde hij zich verbonden 

met de sociaal-democratie. Een portret van een 

christen en socialist, die Banning en Tinbergen 

Zoals velen van zijn ge
neratiegenoten is De Lange 
blijvend gestempeld door 
de crisisjaren en de oorlog: 
er was ook bij hem een in
tens verlangen naar een 

tot zijn feermeesters mocht rekenen. 1 

strantse Broederschap, het-
geen leidde tot zijn lidmaatschap in 19 3 8. AI gauw 
werd De Lange actief in het kerkelijk werk en in de 
vrijzinnig protestantse jeugdbeweging. In dat ver
band hoorde hij dr. W Banning spreken. Oat maakte 
diepe indruk op hem. Deze vrijzinnig hervormde 
predikant, leidsman van het religieus-socialisme in 
Nederland (Arbeiders Gemeenschap der Wood
brookers met haar blad Tijd en Taak), lid van het par
tijbestuur van de s DA P en vruchtbaar publicist, 
heeft De Lange blijvend gestempeld: Banning 
opende zijn ogen voor de maatschappelijke verant
woordelijkheid van de kerk en voor het socialisme. 
Belangrijke elementen uit diens denken, zoals de re
latie mens-gemeenschap, de nadruk op de sociale 
ethiek, de gedachte dater in de politick altijd gees
telijke dimensies (mensbeelden, normen en waar
den, ethiek) een rol spelen, de betekenis van volks
opvoeding: men vindt ze later moeiteloos terug bij 
DeLange. 

Intussen was De Lange in 1 9 3 7 economic in Rot
terdam gaan studeren. Hij kon nog net voor de oor
log zijn kandidaatsexamen doen, maar moest in de 
oorlog wegens zijn weigering om de loyaliteitsver
klaring te ondertekenen zijn stu die afbreken. Een in
grijpende ervaring was het overlijden van zijn vader 
begin 1 945 als gevolg van diens verblijf in het kamp 
Vught waar hij was ondergebracht wegens zijn hulp 

nieuwe samenleving waarin de gruwelen van werk
loosheid, bestaansonzekerkeid en geweld uitgeban
nen zouden zijn. Dit inspireerde hem om zich in 
1945 bij het Centraal Planbureau aan te meld en in de 
hoop zo bij te kunnen dragen aan de wederopbouw. 
Hoewel nog niet afgestudeerd, werd hij aangeno
men. Tot 1964 is hij er werkzaam geweest, waarvan 
de meeste jaren als secretaris van de directie. Oat be
tekende een nauwe samenwerking met de directeur, 
Jan Tinbergen. Deze werd zijn tweede grote inspira
tor en leermeester. Tot diens overlijden in 1 994 
waren zij door een hechte vriendschapsband ver
bonden. In 1 949 rondde De Lange alsnog zijn stu die 
economic in Rotterdam af. 

Naast zijn beroepsmatig bestaan ontplooide De 
Lange veel activiteiten in zijn 'eigen' kerk, de Re
monstrantse Broederschap en al spoedig ook in oe
cumenisch verband. Inzet was daarbij steeds de be
wustwording binnen en van kerken van het belang 
van het christelijk geloof voor de sociale vragen en 
de opdracht van kerken om zich in te zetten, ook in 
het publieke debat, voor de oplossing daarvan. In 
19 s 2 werd De Lange lid en na enige tijd ook secreta
ris van de Commissie voor Sociale Zaken van de Oe
cumenische Raad van Kerken in Nederland, waar
van Banning voorzitter was. Het was het begin van 
een langdurige, onbetaalde, oecumenische loop-
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baan: in 1964 volgde De Lange Banning opals voor
zitter, hetgeen hij tot I 99 2 zou blijven (vanaf 1968 in 
de benaming van de Sectie Sociale Vragen van de 
Raad van Kerken in Nederland). Ook raakte hij be
trokken bij de activiteiten van de Wereldraad van 
Kerken, vooral in zijn hoedanigheid als lid van de 
Commissie Church and Society. 

Om de beroepsmatige lijn weer te vervolgen: in 
1964 verliet De Lange het c P B om medewerker en 
later directeur te worden van het Universitair Insti
tuut Vorming Bedrijfsleven (later geheten Interuni 
versitair Instituut voor Normen en Waarden in de 
Samenleving). Dit met enige theologische facultei 
ten verbonden instituut organiseerde cursussen 
voor mensen uit het bedrijfsleven en studies en trai
ningen voor studenten theologie en predikanten en 
priesters. 

De laatste jaren van zijn beroepsmatig bestaan 
was De Lange hoogleraar in de toegepaste sociale 
ethiek aan de Theologische Faculteit in Utrecht 
( 1981 - 1984). Ook daarna bleefhij bestuurlijk en in 
woord en geschrift volop actief totdat een hersen
bloeding hem in 1997 uitschakelde. Hij bleef tot op 
het laatst betrokken bij de ontwikkelingen in oecu
mene, politick en samenleving, maar kon daaraan 
niet zelf m eer deelnemen. 

De verantwoordelijke maatschappij 

In I 966 promoveerde De Lange op het proefschrift 
De aestalte van een verantwoordelijke maatschappij . 2 

Promotor was H. W. Lambers, hoogleraar aan de 
Economische Hogeschool in Rotterdam, terwijl de 
Utrechtse ethicus J. de Graaf co-promotor was van
wege de theologische gedeelten in het proefschrift. 
Deze stu die was een verwerking van de inzichten die 
De Lange had opgedaan in zijn werk op het cPs en 
voor de oecumene en bevat de elementen die hij 
daarna in zijn activiteiten verder zou uitwerken. Het 
proefschrift is daarom een belangrijk markerings
punt in De Lange's biografie. 

De dissertatie was een onderzoek naar de vraag 
inhoevere een ethisch begrip als verantwoordelijk
heid een rol kan spelen bij de opbouw van een eco
nornische orde en in het ontwerpen van economi
sche politick. Door deze aandacht voor ethiek en 

ook antropologie is meteen duidelijk dat De Lange 
de grenzen van zijn vakgebied der economic over
schreed. N aar zijn mening waren economen daar ten 
onrechte huiverig voor. Dit terwijl economen on
vermijdelijkhun eigen vooronderstellingen hadden. 
Zij gaven zich daarvan ten onrechte weinig expliciet 
rekenschap. 

Het begrip 'verantwoordelijkheid', waarop De 
Lange zich baseerde, was een kernbegrip in het so
dale denken in de internationale oecumene. Het 
kreeg zijn formulering op de eerste Assemblee van 
de Wereldraad van Kerken, in 1948 in Amsterdam. 
Vanwege het cruciale belang daarvan voor De Lan
ge's den ken geef ik deze in extenso weer: 

'De mens is aeschapen en aeroepen om een vrij wezen te 

z ijn, verantwoordelijk aan God en zijn naaste. Elke nei

BinB van de staat en maatschappij om hem te beroven van 

de moaelijkheid op verantwoordelijke wijze te handelen is 

een loochenina van Gods bestemminB, die Hij met de mens 

hetjt en van Zijn verlossinaswerk. In een verantwoordelijke 

maatschappij heerst de vrijheid van mensen, die zich ver

antwoordelijk weten voor aerechtiaheid en openbare orde 

en zijn zij, die politiek aezaa if economische macht bezit

ten, voor de uitoifeninB daarvan, verantwoordinB schuldiB 

aan God en aan de mensen, wier welzijri daarvan qfoanat. 

De mens maa nooit tot een instrument worden aemaakt 

voor politieke if economische doeleinden. De mens is niet 

aeschapen voor de staat, doch de staat voor de mens. De 

mens is niet aeschapen voor de productie, maar de produc

tie is voor de mens. Wileen samenlevinB in de moderne le

vensverhoudinaen verantwoordelijk blijven, dan is het 

nodia, dat de mensen de vrijheid bezitten om op hun reae

rina controle uit te oifenen, deze te bekritiseren en van re

aerinB te veranderen, dat de macht aebonden is aan wetten 

en tradities en zoveel moaelijk verdeeld wordt over de aehele 

aemeenschap. Het is noodzakelijk, dat economische aerech

tiaheid en aelijke moaelijkheden verzekerd zijn aan alle 

leden der maatschappij.'3 

Zoals De Lange nadrukkelijk stipuleert in navolging 
van hetgeen op de volgende Assemblee (Evanston 
I9H) werd gesteld, gaat het bij het begrip verant
woordelijke maatschappij niet om de formulering 
van een blauwdruk van een alternatief sociaal sys-

1. Uitdrukkelijk wil ik Greetje Witte
Rang, die aan een dissertatie werkt over 
Ieven en werk van H.M. de Lange, 
bcdanken voor gegevens die zij mij 
dienaangaande verschafte. Uiteraard 
berust de verantwoordelijkheid voor 

wat nu volgt geheel bij schrijver dezes. 
2. De aestalte van een verantwoordelijke 
maatschappij. Een kritisch onderzoek naar 
enkele onderdelen van de aevoerde 
economische politiek in Nederland na de 
Tweede Wereldoorloa, Amsterdam 1966. 

3. De aestalte van een verantwoordelijke 
maatschappij, p. 3 9. V gl. ook 
'Het sociaal-politieke denken in de 
oecumenische beweging', in: Socialisme 
en Democratie mei 1977, pp. 248-257 

(p. 249)· 

)21 
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teem, maar om een criterium van beoordeling van 
aile bestaande sociale stelsels en terzelfder tijd om 
een norm, die ons leidt bij het nemen van concrete 
beslissingen. De Wereldraad bekritiseerde vanuit 
dit begrip zowel het communisme als het kapita
lisme en koos principieel voor democratie op poli
tiek en economisch gebied. De omschrijving richt 
zich behalve op individuen nadrukkelijk ook op eco
nornische en politieke structuren. Deze kunnen de 
uitoefening van verantwoordelijkheid beletten of 
juist mogelijk maken. Waard om te noteren is dathet 
concept nadrukkelijk verantwoordelijkheid koppelt 
aan het verantwoording afleggen door degenen die 
macht bezitten. Hier zit de gedachte achter dat 
macht misbruikt kan worden en daarom de uitoefe
ning daarvan verantwoord moet worden. De door 
De Lange gewaardeerde Amerikaanse ethicus Rein
hold Niebuhr formuleerde het eens zo: 'Man's capa
city for justice makes democracy possible, but man's 
inclination for injustice makes democracy neces
sary.'4 

Mixed economy 
Yerantwoordelijkheid is een concept dat we in ver
schiJlende levensbeschouwelijke tradities terugvin
den. Als zodanig kan het naar de mening van De 
Lange een brugfunctie vervullen voor een gezamen
lijke inzet. Yoor De Lange zelf is van be lang dat ver
antwoordelijkheid voortvloeit uit wezenlijke bij
belse antropologische noties van mens-zijn in 
relatie. Aileen zo kan de mens aan zijn bestemming 
beantwoorden. Individu en gemeenschap zijn in de 
mens als persoon onlosmakelijk op elkaar betrok
ken. Dit inzicht opent een weg voorbij individu
alisme en collectivisme. De Lange plaatst zich met 
deze opvatting binnen de stroming van het persona
lisme, waartoe ook Banning behoorde en door De 
Lange bewonderde denkers als de Russische filosoof 
Berdjajev, Martin Buber en Denis de Rougemont.5 

Yanuit deze antropologische en sociaal-ethische 
inzichten analyscert en evalueert De Lange vervol-

gens een aantal onderdelen van het sociaal-econo
misch beleid, zoals de welfare state, de loonpolitiek, 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de toe
name van het nationaal inkomen. Hij blijkt hierbij 
een nadrukkelijk aanhanger van het concept van de 
'mixed economy', waarin naast de verantwoorde
lijkheid van de ondernemers voor de productie een 
eigen verantwoordelijkheid voor de overheid wordt 
geformuleerd. Dit concept betekent voor hem ook 
een breken met het noodlotsdenken, waarin econo
mische crises (met hun verwoestende uitwerking) 
als onontkoombaar werden gezien. Deze visie op de 
overheidstaak verdedigt De Lange nadrukkelijk 
tegen auteurs van protestants-christelijke en rooms
katholieke huize, die op grond van hun concepten 
van souvereiniteit in eigen kring respectievelijk sub
sidiariteit opkwamen tegen een dergelijke rol voor 
de overheid. Hij wijst erop dat deze concepten me de 
gevoed werden door een denken in termen van be
ginselen, die men uit de bijbel of de menselijke na
tuur meende te kunnen afleiden, maar die in feite 
zeer tijdsgebonden waren en leidden tot een stati
sche benadering, die geen recht deed aan de veran
derde omstandigheden. 6 Op dit punt is er altijd een 
verschil blijven liggen met inzichten in confessio
nele kring. Concepten als 'zorgzame samenleving' 
en later 'verantwoordelijke samenleving', die in het 
CDA opgeld deden, zag De Lange getekend door een 
anti-overheidsdenken, een te eenzijdig vertrouwen 
in maatschappelijke belangengroepen en een onder
schatting van de invloed van het economisch gebeu
ren . 

Uitdrukkelijk wijst De Lange er in zijn proef
schrift op dat wij niet uitkomen met een puur indivi
duele opvatting van verantwoordelijkheid. Nodig is 
bovenal om gemeenschappelijke verantwoordelijk
heid te ontwikkelen, die zich uit in het gemeen
schappelijk formuleren en onderschrijven van doel
einden en in een inzet voor de verwezenlijking 
daarvan. Ook dit is een steeds weer terugkerend 
thema in zijn latere geschriften. 

4· R. Niebuhr, Children cif Light and 
Children cif Darkness, New York 1944, 
p.XIll. 

Zie daarin ook bet opstel van J. de 
Graaf over 'Berdjajevs betekenis voor 
het oecumenische sociale denken' 

dat 'een hoogst bekwaam economist' 
als Zijlstra er toch niet in geslaagd is 
om vanuit het door hem beleden 
christelijk geloof een visie te 
ontwikkelen die duidelijk herkenbaar is. 
Zie zijn interessante bespreking van 
Zijlstra's Gesptekken en Geschrijien in 
Socialisme en Democratie april 1979, 

5. Terecht typeert P. E. Kraemer in het 
liber amicorum dat verscheen t.g. v. 
De Lange's 7oste verjaardag, De Lange 
dan ook als 'een personalist van allure' 
(in: Herman Noordegraaf!Mady A, 
Thung (red.), Met minder kunnen we niet 
toe. Oecumenische opstellen voor dr. H.M. de 
Lange, Voorburg 1989, pp. 16 e.v .. 

(pp. 1 3 1 e. v.). Zie De Lange over 
Buber bijv. in zijn bespreking van het 
boek van Klaas van Oosterzee Buber en 
lsrae·J, in: Socialisme en Democratie 

november 1978, pp. 548/ 549· 
6. lnteressant is dat De Lange bij de 
toen nog jonge Zijlstra een breken met 
dit den ken ziet. Later betreurt hij het 

pp. 2o5-2o8. 
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Een zeer markant punt om te noteren is even
eens, dat De Lange uitdrukkelijk de vraag aan de 
orde stelt wat de implicaties zijn van economische 
groei voor het menselijk handel en . Groei zelfbeoor
deelt hij positief, omdat deze het belangrijkste (niet 
het enige) middel is om armoede te bestrijden. 
Dankzij de gecreerde welvaart kunnen wij ons nu 
echter voor het eerst in de geschiedenis de vraag 
veroorloven wat wij willen consumeren en produ
ceren. Hoe gaan wij om met de stijgende inkomens? 
Niet aileen de totale productie, maar ook de vraag 
wat wij produceren en hoe is mede bepalend voor de 
inhoud van het begrip welvaart en nog meer van het 
begrip welzijn. In het kader hiervan stelt De Lange 
kwesties aan de orde als inkomensverdeling, de on
derwaardering van publieke goederen ten opzichte 
van private, consumptiestimulering door reclame, 
verantwoordelijke consumptie en de vraag hoe 
voorkomen kan worden dat voorzien wordt in min
der dringende behoeften, terwijl er nog dringende 
behoeften zijn. Zijns inziens moet de toenamc van 
het nationaal inkomen allereerst gebruikt worden 
om armoede te bestrijden. In aansluiting op Tinber
gen pleit De Lange ervoor om de behoeften van con
sumenten niet als datum te aanvaarden, maar uit
drukkelijk de vergelijking van bevredigingsgraden 
een plaats in de economische theorie te geven. 

De Lange sluit met dit alles aan bij discussies bin
nen de internationale oecumene, die hun weerslag 
hadden gevonden in het werk van de Commissie 
voor Sociale Zaken van de Oecumenische Raad van 
Kerken in Nederland. Deze publiceerde in 1960 het 
rapport Welvaart en welvaartsdenken. AI eerder had De 
Lange zelf in diverse artikelen deze thematiek in de 
jaren vijftig aan de orde gesteld.7 Ook Galbraiths 
The Ajjluent Society ( 1958) wordt in dit verband veel
vuldig door De Lange geciteerd. Vanuit de hier door 
hem ontwikkelde ideeen loopt een duidelijke lijn 
naar zijn latere beschouwingen over economische 
groei; iets waarop hij met enige verbazing wijst. 8 

Zijn dissertatie rondt De Lange af met een be
schouwing over 'Opvoeding tot verantwoordelijk
heid'. De nieuwe omstandigheden met vee! meer 
keuzemogelijkheden nopen tot een nleuw niveau 

van verantwoordelijkheid. Hij ziet het als een fout in 
de na-oorlogse periode dat daaraan te weinig ge
werkt is. De Lange pleit voor doel-bewuste vorming 
en education permanente met als motief dienst aan de 
mens en als doel het begeleiden van de mens in het 
proces van zelfontplooing van zijn persoon. Onrnis
bare ingredienten daarbij zijn informatie en motiva
tie om zo mensen te ondersteunen bij het doen van 
keuzen en het handelen. De Lange was zelf de perso
nificatie van deze gedachten: hij had het vermogen 
om voor een breed publiek econornische vraagstuk
ken uit te leggen. Oat was een van zijn hartstochten. 
Zelf voelde hij zich een volksonderwijzer.9 Het aan
tal spreekbeurten en artikelen dat hij vanuit die in
steele hield en schreef, loopt in de honderden. 

Mondiaal perspectiif 
In zijn proefschrift richtte De Lange zich op Neder
land. Wei had hij verschillende malen op het vraag
stuk van de wereldarmoede gewezen, maar dit om 
praktische redenen verder nlet behandeld. Op het 
c P B had Tinbergen hem reeds begin jaren vijftig met 
het vraagstuk geconfronteerd, terwijl het ook bin
nen de Wereldraad nadrukkelijk aan de orde was. De 
problematiek was De Lange dus bekend. 

Het jaar van verschijnen van zijn proefschrift was 
ook het jaar dat in Geneve de Wereldraadsconferen
tie voor kerk en samenleving plaatsvond. Tinbergen 
en De Lange woonden deze bij. Deze conferentie is 
van grote invloed geweest in de oecumene. 10 Het 
vraagstuk van de verhouding tussen rijke en arme 
Ianden kreeg er een centrale en een concrete plaats. 
Van belang was dat voor het eerst op een internatio
nale oecumenlsche conferentie bijna de helft van de 
deelnemers uit de Derde Wereld afkomstig was. De 
Assemblee in Uppsala ( 1968), eveneens door De 
Lange bijgewoond, bevestigde de lijn van de Ge
neefse conferentie: prioriteit voor de opvoering van 
hulp aan de Derde Wereld en herziening van de in
ternationale econornische structuren, verhoging 
van de grondstofprijzen e.d .. Uppsala riep de ker
ken op zich hiervoor in te zetten en ook te werken 
aan de daartoe noodzakelijke bewustwording in 
eigen kring. lmmers, een werkelijke vermindering 

7· Zo, om cen voorbeeld te noemen, in 
zijn bijdrage 'De Wereldraad van 
Kerken over het kapitalisme. Enkele 
opmerkingen over de rapporten van 
1948 en 1954', die opgenomen is in 
het vriendenboek van Banning De 
maar.schappij van nu en moraen' 

Amsterdam 1958, i.h.b. pp. 59/6o. 
Zie voor een samenvatting van zijn 
denken in dezc ook: 'Evangelic en 
welvaart', in: Socialisme en Democratie 
, 9 66, pp. ns-sp. 

wereldmaatschappij, Baarn 1 9 75, p. 9 3 . 
9· Zie het interview met De Lange in 
Trouw van 3' december '974· 
1 o. Over dcze conferentie schrccf De 
Lange in zijn boek Werkelijkheid en hoop, 

PP· '5 e.v .. 8. In zijn boek Werkelijkheid en hoop. 
Nieuwe dimensies van een verantwoordelijke 
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van het welvaartstekort in de ontwikkelingslanden 
was niet mogelijk zonder een daarop gericht beleid 
in de welvarende Ianden en de daartoe noodzake
lijke wijzigingen in de sociaal-economische orde. 

Het vraagstuk van de wereldarmoede kwam cen
traal te staan in De Lange's inzet. Zijn volgende hoek 
- Rijke en arme landen. Een verantwoordelijke maatschap
pij in mondiaal perspectiq(1967) - kan men zien als 
het complement op zijn proefschrift. Het vraagstuk 
van de ontwikkelingssamenwerking was de wereld
dimensie die aan het begrip 'verantwoordelijke 
maatschappij moest worden toegevoegd. 11 Het 
hoek is geschreven vanuit de overtuiging dat het 
vraagstuk van de verhouding tussen arme en rijke 
Ianden een te geringe rol speelt in het Ieven van de 
Europese volken en ook van het Nederlandse volk. 
Wat in belangrijke mate ontbreekt, is de stu wing van 
onderaf. Deze is nodig om de noodzakelijke veran
deringen te kunnen bewerkstelligen. Ook hier zien 
we de nadruk op educatie en vorming. Het slot
hoofdstuk heet heel typerend 'Het groeien van be
grip en inzicht'. Het hoek heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de bewustwording ten aanzien van ont
wikkelingssamenwerking. Het beleefde meerdere 
drukken en behaalde een oplage van 4o.ooo exem
plaren. 

De Lange was in 1967 een van de initiatiefne
mers van de werkgroep 'Kerk en ontwikkelingssa
menwerking', waarvan hij voorzitter werd. Deze 
werkgroep heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in 
de bewustwording binnen kerken alsmede in het 
be'invloeden van de publieke opinie en het politieke 
beleid. 12 Ook Jan Pronk en later Eveline Herfkens 
behoorden tot de !eden. Voor vele groepen heeft 
De Lange over de thematiek van ontwikkelingssa
menwerking gesproken. In dit kader past ook zijn 
voorzitterschap van de NOV! B ( 1972 - 1 977) en zijn 
lidmaatschap van de Nationale Adviesraad Ontwik
kelingssamenwerking (N A R) vanaf 1 97 1 . 

In deze periode begint De Lange naast verant
woordelijkheid het begrip gerechtigheid centraal te 
stellen. Dit had uitdrukkelijk een plaats gekregen in 
de omschrijving van het begrip verantwoordelijke 
maatschappij (zie hoven), maar was door De Lange 

nog niet expliciet uitgewerkt. 1 3 Vol gens De Lange 
functioneren er in de Europese cultuur twee be grip
pen van gerechtigheid. Er is het Romeins-juridische 
iustitia-begrip, waarin de gedachte van 'ieder het 
zijne' is vervat. Hoewel niet zo bedoeld, heeft het 
een individualistische kleur gekregen: waarop heb ik 
recht? Daarnaast is er het bijbelse gerechtigheidsbe
grip (Hebreeuws: tsedeka), waarin de wederzijdse 
betrokkenheid en het handelen met het oog op 
rechte verhoudingen en het herstel van gebroken re
laties centraal staat. Dit dynamisch relatiebegrip im
pliceert een keuze voor de armen en de weerlozen, 
zoals we dan ook vinden in de sociale wetgeving in 
het Oude Testament en de profetische aanklachten 
tegen de overtredingen daarvan. 

Economie van het aenoea 
In de jaren zeventig krijgt het begrip verantwoorde
lijke maatschappij nog een extra, namelijk ecologi
sche dimensie. Hier vinden we de weerslag van het 
befaamde rapport The Limits To Growth zoals dat in 
197 2 aan de Club van Rome was uitgebracht en van 
de milieudiscussie in bredere zin. Binnen kringen 
van Church and Society (met De Lange als actieve 
deelnemer) kwamen de vragen van gerechtigheid en 
duurzaamheid centraal te staan. Dit laatste begrip 
kreeg een plaats op de conferentie van Church and So
ciety in Boekarest in r 9 84, dus drie jaar voordat de 
Commissie-Brundtland in haar befaamde rapport 
Our Common Future met haar gedachten over duur
zaamheid kwam. 

De Lange duidt duurzaamheid (sustainability) aan 
als het vermogen van een samenleving om voort te 
bestaan zonder haar eigen hulpbronnen te vernieti
gen of uit te putten; een samenleving die in stand kan 
blijven. 1

4 In de bezinnings- en discussieprojecten 
van Church and Society stonden vragen van geloof, ar
moede, technologic, wetenschap en ecologie met 
het oog op de toekomst van de mensheid in het mid
delpunt van de belangstelling. Dat leidde tot indrin
gende discussies, waarbij vertegenwoordigers uit de 
Derde Wereld kritisch stonden tegenover gedach
ten van vermindering en gedaanteverandering van 
economische groei. Zij vreesden dat de Derde We-

1 1 . Rijke en arme Ianden . Een verantwoor

delijke maar.schappij in mondiaal perspec
tiif, Baarn 1967 (tweede druk), p. 129. 
1 2. Zie de brochure die De Lange 
schreef: Lotaevallen van de werkaroep kerk 
en oncwikkelinassamenwerkina 1967. 1972, 
Voorburg 197 2. 

1 3. De Lange komt steeds weer op dit 
begrip gerechtigheid terug. Zie bijv. 
Werkelijkheid en hoop, pp. 49 e. v.; 

voor de discussies in Church and 
Society tot 1975: Werkelijkheid en hoop . 
Zie over de Olltwikkelingen daarna o.a. 
'Geloof, wetenschap en samenleving. 
Jndrukken van een wereldconferentie in 
Boston', ln: Socialisme en Democratie 
november 1979, pp. H3 -H9· 

Wij moeten ons haasten. Meedoen met 
het Conciliair Proces, Kampen 1988, 
pp. 50 e.v .. 
14. Werkelijkheid en hoop, p. 116. Zie 
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reld afgescheept zouden worden met de 'basic 
needs', terwijl het noordelijk halfrond door zou 
gaan met het hanteren van traditionele groeiconcep
ties. Hoe gaat het streven naar milieubehoud samen 
met het bestrijden van armoede, waarvoor onver
mijdelijk economische groei noodzakelijk is? Dat 
impliceerde in de ogen van De Lange een kritische 
doorlichting van het groeiconcept (hoe, waarom, 
waartoe en voor wie?). 

De neerslag van De Lange's zoekproces in deze 
vinden we in het samen met de econoom B. Goud
zwaard, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, ge
schreven boek Genoea van te veel-Genoea van te weini9. 

Wissels omzetten in de economie. 15 Het boek beleefde 
vier drukken (vierde druk in 1995) en kreeg een 
Duitse vertaling en een Amerikaanse en Canadese 
editie. De inzet van het boek is de vernieuwing van 
het economisch handelen en denken vanuit de over
tuiging dat het gangbare economisch denken en han
delen geen perspectiefbiedt voor het vinden van een 
oplossing van het armoedeprobleem, het ecologisch 
vraagstuk en de vraagstukken van het arbeidsbestel. 
Zij pleiten voor een paradigmawisseling in de eco
nomie, waarbij niet productiegroei, maar zorgvul
dig beheer het uitgangspunt vormt. In de economie 
van bet genoeg 'worden inkomens- en arbeidsni
veaus, en indirekt daardoor ook de produktie- en 
consumptieniveaus, instrumenteel z6 gekozen, dat 
bet de doeleinden client van een adequate zorg voor 
de menselijke basisbehoeften, voor de kwaliteit van 
de arbeid, voor het behoud van bet milieu, en voor 
betere ontwikkelingskansen voor met name de arm
ste derde wereld Ianden .' 1 6 

Nog weer anders geformuleerd: binnen de mi
lieugebruiksruimte, die door middel van technolo
gie wei opgerekt kan worden, maar noodzakelijker
wijs begrensd zal blijven, zal de productie vooral 
gericht moeten zijn op de leniging van de nod en van 
de arm en. 1 

7 Deze hebben prioriteit boven de ver
langens van de rijken (hier dus weer het thema van 
de hierarchie in behoeften). In het verlengde hiervan 
pleiten de auteurs ervoor voor het aanvaarden van 

maximale niveaus van materiele consumptie in het 
Westen. Het woord genoeg slaat dus zowel op de te 
bereiken positie van de armen als van de rijken. AI
leen zo zal het mogelijk zijn om milieubeheer en ar
moedebestrijding te combineren. 

Een van hun voorstellen, die hieruit volgt, is om 
af te zien van algemene loon- en salarisronden en de 
loonruimte te benutten voor fondsvorming ten be
hoeve van kwaliteitsverbetering van het werk, mi
lieuverbetering en energiebesparing, armoedebe
strijding enz.. Andere aanbevelingen betreffen 
onder meer de herorientatie van de productiestruc
tuur, sociale zekerheid, milieubeheer, inkomensbe
leid en fiscale regimes, technologie-ontwikkeling, 
de inzet van sociale bewegingen, verantwoorde con
sumptie en (in de vierde druk) de vernieuwing van 
het mondiale monetaire stelsel. 

De ideeen van Goudzwaard en De Lange vonden 
onder meer weerklank in het in vervolg op de As
semblee van Vancouver ( 1 9 8 3) breed opgezette be
zinnigs- en beraadsproces ('Conciliair Proces') ten 
einde te komen tot een gezamenlijke inzet van ker
ken en christenen voor gerechtigheid, vrede en 
heelheid van de schepping (ook hier dus het opel
kaar betrekken van de problematieken). In Neder
land organiseerde de Raad van Kerken daartoe een 
reeks van activiteiten (1987-1992). Met het oog 
daarop schreef De Lange bet boek Wij moeten ons 

haasten ( 1988). Daarentegen lukte het Goudzwaard 
en De Lange maar ten dele om binnen de economi
sche wetenschap en bij beleidsmakers aanhang voor 
hun ideeen te werven. 18 

De PvdA 
Zoals gezegd: De Lange was een overtuigd sociaal
democraat. Vanaf de oprichting in 1 946 tot zijn 
overlijden was De Lange lid van de PvdA. Politieke 
functies heeft hij nooit vervuld. Op aanraden van 
Banning koos hij er eveneens als deze voor om vooral 
via de kerken te werken aan maatschappijverande
ring. Hij was daarbij overigens van mening dat ker
ken zich niet partijpolitiek moesten binden. Hij had 

15 . B. Goudzwaard/H.M. de Lange, 
Genoea van te vee! - Genoea van te weinia. 
Wissels omzetten in de economie, Baarn 
1986. Zie voor de achtergronden en 
een samenvatting: Marco Luijk, 'Harry 
de Lange en Bob Goudzwaard: de 
economie van het genoeg, ofwel: 
strijden om de ethiek in de economic', 
in: Herman Noordegraaf e. a. (red.), 
De moderne economie als Juaaernaut. Het 

debat over theoloaie en economie, Kampen 
1997, pp. 1 15-1 24. Zie voor een door 
de auteurs zelf gegeven weergave van 
hun bedoelingen en hun reacties op 
bezwaren hun artikel 'De economie van 
het aenoea. De lotgevallen van een 
boek', in: Socialisme &_Democratie 9 

1996, pp. 484-491. 

17. Ook in het advies van de NAR, 
Milieu: een mondiale zora. Naar een politiek 
van duurzame ontwikkelina, Den Haag 
199 3, vinden we deze lijn . Het advies 
was voorbereid door een commissie 
onder voorzitterschap van De Lange. 
1 8. Goudzwaard en De Lange 
behandelen de bezwaren in hun in noot 
1 5 genoemde artikel. 16. Goudzwaard/De Lange, op. cit. , 

P· .)2. 
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naast inhoudelijke principiele bezwaren tegen con
fessionele politiek, omdat daarin het evangelie on
vermijdelijk betrokken werd in compromisvor
ming. Bovendien werd het misverstand in de hand 
gewerkt dat een bepaalde politiek met het evangelie 
verbonden was. Oat kon vervreemding van kerk en 
evangelie bewerkstelligen (Colijn was in deze een af
schrikwekkend voorbeeld). 

Zelf schreef De Lange over zijn persoonlijke 
keuze: 

'De keuze voor de socialistische beweging is voor mij een di 

recte consequentie van mijn Christen-zijn. Het valt er niet 

mee samen, maar het ligt in elkaars verlengde. Christelijk 

gelocif heift maatschappelijke en politieke consequen

ties. (. . .) in brede lag en van onze partij (trift mij) het ver

langen naar een nieuwe samenleving en daarin herken ik 

een van de meest wezenlijke grondmotieven die mij wordt 

aangereikt vanuit het Evangelie. De hartstocht voor de ge

wone man en de gewone vrouw, het vreesloos aan de orde 

stellen van jundamentele vraagstukken zonder in de val te 

lopen van revolutionair en versleten jargon, zie ik bij tal 

van politici in de Pvd.A.'"'9 

Deze laatste zinsnede kwam waarschijnlijk mede 
voort uit zijn soms pittige discussies met zijns in
ziens doctrinaire aanhangers van het marxisme, 
zoals die bijvoorbeeld te vinden waren in de bewe
ging Christenen voor het Socialisme. Hij gruwde ervan 
dat sommigen van hen totalitaire regimes in Oost
Europa goed praatten. De heftigheid waarmee hij 
zich uitte, had ook te maken met het feit dat hem 
overkwam wat meer sociaal-democraten in die tijd 
op universiteiten overkwam: ook op zijn instituut 
ontstonden dienaangaande conflicten . Als 'Den 
Uyl -socialist' werd hij tot de handlangers van de be
staande orde gerekend. 

De Lange maakte dee! uit van de commissie die 
het beginselprogramma van r 977 voorbereidde. Hij 
heeft altijd verdedigd dat de zinsneden in vorige be
ginselprogramma's over de erkenning door de PvdA 
van het verband tussen levensovertuiging en politiek 
inzicht en de waardering daarvoor als !eden dat in de 

partij tot uitdrukking brachten, geschrapt waren. In 
de periode van de Doorbraak moest zo iets gezegd 
worden, maar nu zou het lijken alsof christenen zich 
nog steeds niet thuis voelden in de PvdA. 20 

Wei miste De Lange wei eens de aandacht van de 
PvdA voor wat binnen kerken en oecumene ge
beurde. Dit miste hij nog meer bij andere organisa
ties uit de rode familie. Het zijns inziens totaal ont
breken van belangstelling bij de VARA voor water 
binnen de kerken gaande was, maakte dat hij na zijn 
bedanken voor de v PRO daarvan geen lid werd, 
maar van deN c RV, ondanks zijn bezwaren tegen het 
traditionalisme binnen die omroep. 2 

I 

In 1977 was De Lange betrokken bij de actie 
waarin op 21 mei, vlak voor de verkiezingen, een 
advertentie verscheen in de meeste dagbladen on
dertekend door 2oo !eden van kerken met een op
roep om PvdA te stemmen. Deze actie was mede 
een reactie op de weerklank die Van Agt ondervond 
met zijn oproep tot een ethisch reveil ( dat hij vooral 
tot micro-ethische kwesties beperkte). De soms bit
tere reacties die in tot stortvloed van brieven leid
den, gaven de stoot tot het zo juist geciteerde boekje 
De Pvd.A is niet heilig. 22 Weer een stap verder was de 
oprichting in r 98o door het partijbestuur van het 
Trefpunt voor socialisme en levensovertuiging. In 
dit partijorgaan, dat o.a. een adviesfunctie heeft naar 
partij en Kamerfracties, namen mensen zitting die 
actief waren in kerken en humanistische beweging. 
De Lange werd a! gauw voorzitter, hetgeen hij tot 
1997 bleef. 

De Lange besefte dat de gedachten van de econo
mie van het genoeg en van een duurzame samenle
ving in de sociaal-democratie maar moeilijk tot 
wasdom konden komen ondanks de besluiten van 
het PvdA-congres in 1991 betreffende het milieu
beleid. 2 3 Ook van zijn vriend Joop den Uyl had 
hij minder steun gekregen dan waarop hij in deze 
gerekend had . 24 In het beleid werd toch te zeer 
nog aan het oude groeiconcept vastgehouden . 
Graag had hij zich voor het debat daarover nog inge
zet. 2> 

19. 'Het sociaal-politieke denken in de 
oecumenische beweging', pp. 2 H 12 s6. 
Vgl. interview in Trouw d. d. 3 I 
december I 9 7 4 en 'Wat te verwachten 
van de PvdA?', in: Eddy van den Brink 
e. a., De PvdA is niet heilia, Baarn 1987, 

PP· 73-8 I. 

bespreking van het boek van Joh . S. 
Wijne De berarede en het socialisme, in : 

2 3. 'De economie van het aenoea. De 
lotgevallen van een boek', p. 49 1. 

2o. Zie interview in de ledenkrant van 
de PvdA d.d. I januari I 986, alsook de 

Socialisme en Democratie 1997 nr. 3. 
2 I . 'Open brief aan de voorzitter van 
de VARA', in: Tijd en Taak 3 mei I97S· 

2 2. Zie over de actie ook: Philip van 
Praag Jr., Strateaie en lllusie. E!fjaar 
intern debat in de PvdA (1966-1977), 
Amsterdam 1990, pp. 264-267. 

24. Zie De Lange's bijdrage ' Waar visie 
ontbreekt' in ,: Tekens in de tijd. 65 jaar 
j oop den Uyl, Amsterdam 1984, 

PP· 3 11 -3 1>. (p. 314). 
2). Zie de gedrevenheid in het laatste 
interview met De Lange in een partij 
orgaan, namelijk in Pro maart I 996. 
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Tot slot 
Wie het Ieven en werk van Harry de Lange overziet, 
wordt getroffen door het vermogen om te volhar
den en steeds weer met gedrevenheid nieuwe activi
teiten te ondernemen. Dit ondanks het feit dat het 
vaak ploegen was op harde rotsen en er onvermijde
lijk een frustrerend element zit in de urgentie van 
vragen ('Wij moeten ons haasten') en de lange ter
mijn van een oplossing, waarvan de realisering bo
vendien geenszins vaststaat. 

Dit vermogen om te volharden had te maken met 
zijn psychologische hoedanigheid, maar greep toch 
dieper: het visioen in de christelijke geloofstraditie 
van een aarde waarop gerechtigheid zal wonen, 
vormde de inspiratiebron van de hoop (vergelijk de 
typerende titel van De Lange's boek Werkelijkheid en 

hoop). Voor De Lange bestond het kwaad in de ge
schiedenis niet aileen uit het doen daarvan, maar 
oak en bovenal uit het nalaten om zich actief daarte
gen te keren: 

'Het is de cifweziaheid, de onverschiliaheid, de weiaerinB 
van de verantwoordelijkheid ( .. .), het nalaten van wat je 

had moeten en had kunnen doen, de dinaen op hun beloop 

laten, ze ten slotte fa ten aebeuren en dan verzuchten, dat je 

de wereld tach niet kunt veranderen.' 26 

De Lange spreekt hier van 'verzuim' of, Erich 
Fromm citerend, 'verhangnisvolle Passivitat' . Dit 
had een in zijn biografie wortelende diepe existen
tiele dimensie: 

'lk behoor tot een aeneratie, die in de onmiddellijke om

aevina aezien heifr. en die aan den lijve ervaren heifr., dat 
onverschilliaheid en verzuim hebben aeleid tot de arote 

catastrife: de dood van zes miljoen mensen in vernieti

Binaskampen. Hoe komt het - zo vroeaen kinderen aan 
hun ouders na de Tweede Wereldoorloa - dat jullie zo lauw 

reaaeerden en (in Duitsland) ze!fs instemmend reaaeer
den op de komst van het nationaal-socialisme? De 

nazi's hadden in arote openhartiaheid alles aezead wat 
ze zouden doen, als ze de macht in handen hadden. En 

dan rijst de vraaa: wat zien wij - de thans levende aenera
ties - niet?' 2 7 

Wijzend op hethongervraagstuk en de bedreigingen 
van het Ieven van een toekomstige generatie, was het 
voor De Lange duidelijk dat we ons weer in een situ
atie van verzuim bevonden. De strijd tegen dit ver
zuim heeft zijn Ieven en werk gestempeld. 

HERMAN NOOROEGRAAF 

Voorzitter Trifpunt voor socialisme en levensovertuiainB 

26. Zo in zijn oratie Toekomst-denken aan 
een Theoloaische Faculteit. Een aesprek met 
tijdaenoten, 's Gravenhage, p. 7. 
27 . Wij moeten ons haasten, p. sB. 




