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Van de redactie

Vervolgens schrijft drs. H. Bleker over

complementair bestuur

Dit nummer wordt geopend met een bijdrage
van prof. dr. H. J. van Zuthem over het rapport
'Grondslag en politiek handelen'.

*
* *

Op het EUCD-congres dat medio vorig jaar in
Berlijn is gehouden heeft

waarover onlangs door de minister van Binnenlandse Zaken een nota is aangeboden. Het
vraagstuk van de verhouding tussen de bestuurslagen is weer volop in de belangstelling naar
aanleiding van de (gewijzigde) voorstellen van
minister Wiegel inzake de bestuurlijke reorganisatie. De schrijver is van mening dat het rapport
te veel is ingegaan op één bepaalde constructie
als middel om de verhouding tussen de bestuurslagen te regelen: de bestuursovereenkomst.
Daardoor komt het rapport niet toe aan andere
overlegvormen die eveneens een rol van betekenis kunnen spelen. De schrijver bepleit analoog
aan het idee van de overlegeconomie een 'overlegbestuur'.

*

* *

prof. mr. P. H. Kooijmans
gesproken over de rechten van de mens en de
christen-democratie. Hij werkt het thema uit
naar zowel de vrijheidsrechten als de sociale
grondrechten, ook wel welzijnsrechten genoemd. Prof Kooijmans riep zijn gehoor op niet
alleen het oog te richten naar het oosten (de vrijheidsrechten), maar betoogde dat Europa zich
met evenveel élan op de sociale noden in onze
wereldsamenleving moet richten. De rede raakt
het buitenlands beleid van Europa - een thema dat mede met het oog op de komende verkiezingen van het Europese parlement van een
groeiende betekenis is.

*

* *

Dr. ir. D. de Zeeuw
voormalig voorzitter van de KVP, reageert op het
interview dat dr. G. Puchinger had met minister
Andriessen; dit interview is in ons blad van september 1978 opgenomen. Kernpunt is de visie
van De Zeeuw op wat christelijke politiek is, of
beter: behoort te zijn.

Dr. G. Puchinger heeft een interview met de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de
heer dr. L. Ginjaar.

Drs. C. J. Klop tenslotte bespreekt Welzijnsbeleid en sociale wetenschappen, een historische
doorlichting van de knelpuntennota Welzijnsbeleid' van H. M. Jolles en J, Stalpers.

*
* *

.
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prof. dr. H. J. van Zuthem
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Onderschrijving
grondslag blijft
noodzakelijk
door prof. dr. H. J. van Zuthem

1. De redactie heeft mij om een reactie gevraagd op het CDA-rapport 'Grondslag en politiek handelen'. Ik waardeer dit rapport vanwege
de poging het CDA een christelijke organisatie
te laten zijn. Ik sta geheel achter die poging,
maar besef ook heel sterk hoe prententieus die
poging in onze tijd is. Juist daarom dient een
dergelijke poging duidelijk en ondubbelzinnig te
zijn. In dit opzicht acht ik de poging mislukt ën
ben ik per saldo niet gelukkig met dit rapport.
Mijn hoofdbezwaar is, dat het rapport de lezer in
het onzekere laat over de betekenis van de
grondslag voor de leden. Op de vraag: "Wil het
rapport leden, die politiek willen handelen vanuit
de grondslag (de bijbel)' komt geen eenduidig
antwoord. Zowel christenen als niet-christenen
kunnen lid worden. Naar mijn mening is dit voor
een christelijke organisatie, die zichzelf in stand
wil houden, een veel te vrijblijvende opstelling.
2. Het onderscheid in grondslag en politieke
overtuiging is voor een christelijke politieke partij
naar mijn mening alleen aanvaardbaar, wanneer
die grondslag volledig doorklinkt in de politieke
overtuiging. Ik heb begrepen, dat dit ook de bedoeling is. Welnu, dan is het nogal verwarrend
zoveel nadruk te legen op de politieke overtuiging als bindende kracht. Hetzelfde moet dan
ook worden gezegd van de grondslag. En die
grondslag kan alleen een bindende kracht zijn
voor christenen. Met andere woorden: hoewel

Prof. dr. H. J. vanZuthem (49) te Rijssen is hoogleraar bedrijfssociologie aan de TH-Twente. Hij
publiceerde op het terrein van sociaal beleid, industriële democratie, economische orde e.d.
Prof. Van Zuthem promoveerde in 1961 aan de
VU op het onderwerp De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk'. Verder
schreef hij o.a. 'Macht en moraal in arbeidsverhoudingen' (1978).

het aangeven van een politieke overtuiging uit
politiek standpunt een duidelijke verbetering is,
helpt het ons in de discussie over de grondslag
niets.
3. In de kring van christelijke organisaties wordt
verschillend gedacht over de wijze, waarop leden bij toetreding zich dienen uit te spreken over
de grondslag. Sommige organisaties vragen een
nadrukkelijke verklaring (bijvoorbeeld nieuwe
hoogleraren bij de Vrije Universiteit in Amsterdam), andere volstaan met de veronderstelling
dat de nieuwe leden zich verwant voelen met
die grondslag of met beleid en doelstellingen
(zoals sinds enkele jaren bij het CNV). Het CNV
aanvaardt derhalve niet-christenen als lid en ook
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als kaderlid. Zo gezien is het niet verwonderlijk,
wanneer het CDA een wijze van uitspreken over
de grondslag, resp. over de politieke overtuiging
zou aanvaarden, waardoor niet-christenen als lid
en zelfs als vertegenwoordiger zouden toetreden. In het rapport staat, dat men ervan uitgaat,
dat alleen zij lid worden die zich interesseren
voor of zich solidair voelen met de politieke
overtuiging van het CDA. In die zin zouden dan
ook niet-christenen lid kunnen worden. Wanneer men geen onderscheid wil maken tussen
leden, zal men dan ook moeten accepteren, dat
niet-christenen voor het CDA-lid worden van raden, staten en kamers.

vaar te brengen. De reden is, dat de toetsing aan
de grondslag naar mijn mening alleen maar legitiem bij christenen kan gebeuren.
5. Het rapport suggereert als partij niet al te
zwaar te trekken aan de wijze waarop de leden
tegenover de grondslag staan. Ieder lid moet dit
in zijn eigen hart en geweten regelen, ook degenen die zichzelf niet-christen noemen. De partij
gaat er aan de andere kant echter van uit, dat
men de politieke overtuiging persoonlijk aanvaardt, inclusief de toetsing daarvan aan de
grondslag.

Denkt men echter in deze lijn door, dan is een
meerderheid van niet-christenen in organen van
besluitvorming binnen de partij denkbaar. Dit zal
uiteraard niet zo'n vaart lopen, maar een partij
die ten aanzien van de toetreding van leden en
toewijzing van vertegenwoordigende functies
onduidelijk is, zet in principe de zin van haar bestaan op het spel. Statuten laten zich tenslotte
wijzigen.
4. De grote verschillen tussen christelijke organisaties met betrekking tot uitspraken van nieuwe leden bij toetreding, hangen naar mijn mening samen met een verschillende opstelling ten
aanzien van de functie van de christelijke organisaties. Oorspronkelijk zijn christelijke organisaties voertuigen van de emancipatie van bepaalde christelijke minderheden op het terrein van
onderwijs, vakbeweging, politiek e.d. Het waren
dan ook allereerst organisaties van (benarde)
christenen en pas in de tweede plaats doeIorganisaties. Nu de emancipatie een feit is, gaan beide kenmerken ten opzichte van elkaar verschuiven. In onze tijd moeten christelijke organisaties
hun bestaansrecht allereerst zoeken in de veronderstelling, dat bepaalde (christelijke) idealen beter gerealiseerd kunnen worden met behulp van
een organisatie die zich in haar handelen oriënteert op de bijbel. Het verschil met een neutrale
of algemene organisatie zit dus in kenmerken
van de organisatie zelf, bijvoorbeeld in de wijze
waarop het doen en laten van leden, besturen,
vertegenwoordigers etc. worden getoetst aan de
grondslag (de bijbel).
Het ligt dan ook voor de hand, dat het CDA-rapport aan het eind nadrukkelijk op het organiseren van die toetsing wijst. Mijn bezwaar is echter, dat er een nieuwe eenzijdigheid optreedt. De
vraag of de leden christenen zijn wordt in het
midden gelaten. Dit kan volgens mij niet zonder
het christelijk karakter van een organisatie in ge-

4

Hier ligt dan ook mijn hoofdbezwaar tegen het
rapport. Men zegt als partij: niet-christenen zijn
welkom, we veronderstellen echter dat zij politieke overtuiging en grondslag aanvaarden,
maar of dat zo is laten we aan henzelf over.
Men zegt dus twee dingen tegelijkertijd: nietchristenen zijn welkom, maar we veronderstellen dat zij christenen zijn. Of kan iemand, die de
grondslag aanvaardt nog iets anders dan een
christen zijn?
Hoewel ik niet gelukkig ben met de wjze waarop
het CNV deze kwestie heeft opgelost, is zijn aanpak veel duidelijker: je hoeft geen christen te
zijn, als je maar loyaal bent. Het CDA-rapport
laat ons echter in het onzekere.
6. Die onzekerheid heeft m.i. belangrijke gevolgen voor het functioneren van het CDA als organisatie. Het CDA dient het politieke gedrag van
haar leden en vooral van haar vertegenwoordigers op een of andere wijze te toetsen aan de
grondslag en de politieke overtuiging. Ik noem
nadrukkelijk beide punten, omdat uit het begin
van mijn artikel is gebleken, dat zij niet te scheiden zijn.
Er zitten twee kanten aan dit onderwerp. In de
eerste plaats moeten we ons afvragen, of die
aanspreekbaarheid te regelen is voor christenen
en niet-christenen. Volgens het rapport kan dat,
maar ik heb hier grote twijfels, tenzij men een
nadrukkelijke scheiding van geesten binnen het
CDA accepteert. De eenheid is dan wel weg. In
de tweede plaats moet er worden gevraagd naar
de organisatorische middelen, waarmee de aanspreekbaarheid gestalte wil geven. Is de aanspreekbaarheid organiseerbaar?
Op dit belangrijke tweede punt is het rapport erg
vaag, al ziet het wel de noodzaak. Het spreekt
met name over de verantwoording van de vertegenwoordigers. Ik acht dit op zichzelf juist, maar
ben er ook van overtuigd dat er op z'n minst
twee typen verantwoording zullen ontstaan. Eén
voor christenen en één voor niet-christenen. Of
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beter: die verantwoording zal de scheiding van
geesten oproepen of met het oog daarop maar
liever achterwege worden gelaten.
7. Mijn standpunt is duidelijk: ik vind dat leden
van het CDA tenminste te horen moeten krijgen,
dat de partij ervan uitgaat dat zij de grondslag
onderschrijven. Wanneer de grondslag duidelijk
en herkenbaar is verwerkt in de politieke overtuiging, kan worden volstaan met een dergelijke
aanname ten aanzien van de politieke overtuiging. Mijn argumentatie hiervoor ligt niet in de
wens het CDA zonder meer te definiëren als een
organisatie van christenen, maar in de noodzaak
op een of andere wijze legitiem de aanspreekbaarheid op de grondslag, resp. op de politieke
overtuiging te kunnen organiseren. Dit betekent,
dat in mijn opvatting twee zaken een politieke
organisatie tot een christelijke politieke organisatie maken:
a) leden, die de christelijke grondslag en politieke overtuiging onderschrijven
b) organisatorische middelen om het politiek
handelen te toetsen aan die grondslag en overtuiging.
Beide punten in samenhang gezien zullen tot resultaat hebben, dat het CDA een partij is waarvan alleen christenen lid zijn. Het zal de duide-

lijkheid bevorderen dit dan ook maar voorop te
zetten. Ik wil aan het tweede punt (de organisatorische middelen) nog een ervaring toevoegen.
Mijn ervaring bij de Vrije Universitei[ in Amsterdam is, dat het onderschrijven van de grondslag
en noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is om van deze onderwijsinstelling een
christelijke organisatie te maken. Het is ook nodig, dat het handelen (in casu onderwijs geven
en onderzoek doen) vanuit de organisatie zelf
wordt getoetst. Dit laatste ontbreekt naar mijn
ervaring, waardoor ook het onderschrijven van
de grondslag onder grote druk komt te staan.
Immers, wat is dan nog de zin van die onderschrijving, als iedereen verder ongestoord zijn
gang kan gaan onder de vlag van een eigen wetenschapsopvatting ?
Nogmaals, het CDA-rapport ziet gelukkig de
noodzaak van het levend houden van de relatie
tussen grondslag en politiek handelen. In feite is
dit een stap vooruit in het christelijk organisatieleven. Ik erken dat volmondig. Dit middel haalt
echter niks uit, wanneer de andere poot (leden
die de grondslag onderschrijven) ontbreekt. Het
is te hopen, dat het CDA niet van die ene fout
van christelijke organisaties in een andere vervalt.
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De rechten van de
mens en de
christendemocratie 1
door prof. mr. P. H. Kooijmans

De rechten van de mens staan overal in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens de wereldkampioenschappen voetbal gaven de media
uitvoerige informatie over de schendingen van
de rechten van de mens in Argentinië. Terzelfdertijd hielden een aantal Chileense vluchtelingen in Nederland een hongerstaking uit solidariteit met landgenoten in Chili, die aldaar eveneens in hongerstaking waren gegaan uit protest
tussen het feit dat de Chileense autoriteiten nog
immer hun belofte niet waren nagekomen uitsluitsel te geven over het lot van de vele honderden vermisten. Enkele maanden geleden heeft
de Nederlandse regering en het Nederlandse
parlement zich in uiterst felle bewoordingen uitgelaten over de veroordeling van de Sovjet-geleerde Orlov in zijn vaderland, een man wiens
misdaad was het nagaan of zijn regering zich
hield aan de afspraken die zij had gemaakt met
betrekking tot de eerbiediging van de rechten
van de mens, wiens misdaad dus was het toezien op de naleving van het recht.
En meer in het algemeen: is het niet de leider
van 's werelds machtigste mogendheid, president Carter, die het pal staan voor de rechten
van de mens tot één van zijn meest centrale beleidsdoelstellingen heeft geproclameerd, hoe
moeilijk het hem ook valt daar in de praktijk van
alle dag volledig gestalte aan te geven?
En in weerwil van alle aandacht die de rechten

Prof. mr. P. H. Kooijmans (45) te Wassenaar is
hoogleraar Volkenrecht aan de R.U. te Leiden.
Van 1973-1977 was hij staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl.

van de mens genieten, vinden dagelijks massale
schendingen ervan plaats. In de rapporten van
een organisatie als Amnesty International kunt u
de afschuwelijke feiten lezen en de landen waar
zij plaatsvinden: Chili, Uganda, Cambodja, Argentinië, de Sovjet-Unie, Zuid-Afrika, Uruguay,
Tsjechoslowakije, Equatoriaal Guinee, om maar
een aantal van de allerergste voorbeelden op te
noemen.
En we hoeven niet eens zo erg ver van huis te
gaan. Hier vlakbij vinden we immers de Muur,
dat versteende symbool van de volledige ontkenning van de menselijke waardigheid: de
mens een beest in een kooi waar hij niet uit
mag'
Alle aanleiding dus om tijdens dit congres ook
ruime aandacht te schenken aan de rechten van

1. Rede medio 1978 uitgesproken op het ENCD-congres te
Berlijn.
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de mens, zeker wanneer we ons realiseren dat
het dertig jaar geleden is dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaardde. Van deze verklaring luidt het dictum, de
hoofdzin: 'The General Assembly proclaims th is
universal declaration of human rights as a common standard of achievement for all peoples
and all nations'. En in weerwil van alle mensenrechtenverdragen die sinds 1948 tot stand zijn
gekomen, dient te worden geconstateerd dat de
mensheid niet erg ver gekomen is met het realiseren van die 'common standard of achievement' in de praktijk,
Maar in plaats van een luide klaagzang aan te
heffe~ over de inderdaad ten hemel schreiende
schendingen van de rechten van de mens, die
overal ter wereld dagelijks plaats vinden, is het
wellicht beter eerst eens na te gaan hoe wij als
christen-democraten tegen die rechten van de
mens aankijken en om naar een verklaring te
zoeken van het feit dat in weerwil van alle plechtige verklaringen - van de Universele Verklaring van 1948 tot de Slotakte van Helsinki van
1975 - het nog maar bitter slecht gesteld is
met de eerbiediging van de rechten van de
mens. Wellicht dat wij dan vanuit onze eigen visie ook een strategie voor de toekomst kunnen
bepalen.

ontvouwt, De mens als schepsel Gods moet
naar het licht kunnen groeien, moet antwoord
kunnen geven op de roepstem van zijn Schepper.
De velen, die in kerkers zuchten, louter en alleen
omdat hun overtuiging de machthebbers niet
aanstaat, worden in die ontplooiingsmogelijkheid gedwarsboomd. Zij worden pas weer vrij
gelaten indien zij zich hebben getransformeerd
naar het beeld van de machthebber. Het essentiële van ieder totalitarisme, van iedere naar het
totalitarisme neigende dictatuur ook, is dat het
de mens wil omvormen van het geschapen zijn
naar Gods Beeld tot het geschapen zijn naar het
beeld van de officiële leer of van het officiële gezag,
Maar ook hij die niet weet waar hij zijn dagelijks
voedsel vandaan moet halen, wiens hele leven
eigenlijk cirkelt om die éne vraag: hoe vul ik mijn
buik, komt aan die goddelijke bestemming niet
toe. Ook hem wordt de mogelijkheid zich te ontplooien onthouden. Het kan immers niet de bestemming van de mens zijn als belangrijkste
doelstelling te hebben het bevredigen van juist
die behoeften waarin hij niet onderscheiden is
van een dier, de drang om in leven te blijven,
Met opzet heb ik deze beide voorbeelden naast
elkaar genoemd: enerzijds het beroofd zijn van
vrijheidsrechten, anderzijds het verstoken zijn
van de eerste levensbehoeften. Beide belemmeren de mens zich in overeenstemming met zijn
bestemming te ontwikkelen.

Naar het beeld van God

.......
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Hoe kijken wij als christen-democraten tegen de
rechten van de mens aan? Uitgangspunt voor
ons zal moeten zijn het geschapen-zijn van de
mens naar het beeld van God. In deze simpele
zin, weergave van de essentie van het scheppingsverhaal, liggen een aantal leidende beginselen verankerd,
In de eerste plaats: dit geschapen zijn naar Gods
Beeld geldt voor een ieder, ongeacht zijn huidskleur, ras, geslacht, of taal. Daaruit vloeit voort
dat we gehouden zijn om, in weerwil van alle
verschillen, elkaars volstrekte gelijkwaardigheid
te erkennen. Maar dit naar Gods Beeld geschapen zijn houdt ook in dat we elkaars broeders en
zusters zijn en daaruit vloeit voort de plicht tot
solidariteit en het absolute verbod van discriminatie.
Ten tweede: het naar Gods Beeld geschapen
zijn houdt tevens een opdracht in, het geeft ons
onze bestemming aan. En om aan die b.estemming te kunnen beantwoorden dient ieder mens
de kans te hebben zich zo volledig mogelijk te
ontplooien, zoals een bloem zich naar het licht

Maar - en dat is de eerste vraag die we goed
tot ons moeten laten doordringen - hoe komt
het dan dat in het Westen en zeker ook binnen
onze eigen christen-democratische kring - met
zoveel hardnekkigheid en prijzenswaardige volharding gestreefd is naar het veilig stellen van
wat wel genoemd worden de traditionele grondrechten, de vrijheidsrechten, en dat veel minder
aandacht is besteed aan datgene wat bekend
geworden is onder het begrip 'economische, sociale en culturele grondrechten'?
Want laten we eerlijk zijn, dit hele begrip, dat nu
gestalte heeft gekregen in de één der twee VNConventies inzake de rechten van de mens, van
1966, is ons in de vijftiger jaren opgedrongen,
eerst vanuit de communistische, later in toenemende mate ook vanuit de derde wereld. Weliswaar is deze conceptie nu ook in onze gedachtenwereld geaccepteerd - ik verwijs slechts
naar het in het kader van de Raad van Europa
tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest
doch ook thans nog ligt in onze eigen denk-
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wereld het hoofdaccent op de vrijheidsrechten.
Ik weet het, er zijn verklaringen te vinden voor
dit verschil in accent. De vrijheidsrechten zijn immers gemakkelijker te implementeren dan de
economische en sociale grondrechten. De vrijheidsrechten vragen niet zozeer actieve bemoeienis van de staat, doch eerder een 'zich onthouden' van de overheid. De economische en sociale grondrechten daarentegen vragen een actief
overheidsbeleid, waartoe de mogelijkheden overigens in sterke mate worden bepaald door externe factoren. Hoe kan men bijvoorbeeld het
recht op arbeid waarmaken in een periode van
structurele werkloosheid, zoals wij die thans beleven, en die in sterke mate wordt bepaald door
de toestand van de wereldeconomie? Het zal
derhalve voor staten moeilijker zijn een rechtvaardigingsgrond te vinden voor het niet in acht
nemen van de vrijheidsrechten dan van de economische en sociale grondrechten en dat kan
voor een gedeelte het verschil in accent dat ze
bij ons gekregen hebben, verklaren.
Maar dit neemt niet weg dat beide categorieën
even wezenlijk zijn voor het tot ontplooiing komen van de mens, voor het in vrijheid en verantwoordelijkheid bepalen van het eigen leven, hetgeen de diepste kern van de mensenrechten is.
Men zou zelfs kunnen zeggen dat er een zekere
prioriteit ligt bij de economische en sociale
grondrechten, omdat men een zeker 'welvaartsniveau' moet hebben bereikt om ten volle te
kunnen profiteren van de vrijheidsrechten. Wat
immers stelt de vrijheid van meningsuiting en
van drukpers voor wanneer men niet kan lezen
of schrijven en door de harde strijd om het bestaan ternauwernood ontvankelijk is voor de
meningen van anderen?

Welzijnsrechten
Had het niet voor de hand gelegen indien juist in
christen-democratische kring vanuit ons eigen
bijbels mensbeeld de aandacht was gevestigd
op de onverbrekelijke samenhang tussen vrijheidsrechten enerzijds en - laat ik ze maar
noemen - 'welzijnsrechten' anderzijds? Zou
dan onze terechte verontwaardiging over de
schending van de vrijheidsrechten in een aantal
ontwikkelingslanden, landen die grote moeite
hebben met het verwezenlijken van de welzijnsrechten, niet geloofwaardiger zijn overgekomen?
Hadden wij dan niet overtuigender de redenering kunnen bestrijden dat vrijheidsrechten een
luxe zijn, die slechts de welvarende naties zich
kunnen veroorloven? Laat mij dit illustreren met
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een citaat dat indertijd een diepe indruk op mij
heeft gemaakt, omdat het verborgen verwijt aan
ons adres dat daarin verscholen ligt, niet zonder
grond is.
Het betreft een gedeelte uit een in 1964 gehouden rede-van de toenmalige Maleisische minister van financiën Enche Tan Siew Sen. Deze zei:
'Het is misschien niet toevallig dat de rijke landen van de wereld in de democratie geloven en
haar in praktijk brengen. Wij, die tot de andere
zijde, die van de ontwikkelingslanden behoren,
geloven ook in de democratie ... omdat wij ons
realiseren dat de waardigheid van de mens, in
feite het overleven van de menselijke geest, alleen mogelijk is als een regering vrij wordt gekozen door de bevolking van het land. Het is echter
ook goed te bedenken dat voor de wemelende
miljoenen van Azië en Afrika zaken als vrijheid
en zelfs menselijke waardigheid slechts van academisch belang zijn, eenvoudigweg omdat zij ze
nooit gekend hebben. Voor hen - en zij vormen de overweldigende meerderheid van het
menselijk ras - is het centrale probleem hoe zij
genoeg te eten kunnen krijgen. Voor deze wemelende miljoenen is alleen het stillen van hun
honger een zaak, die - althans wat de afzienbare toekomst betreft - de moeite waard is.
Indien in hun geval een totalitair systeem het
goed oplevert van het stillen van hun honger, is
er verder niets van belang, zelfs niet het verlies
. van politieke en burgerlijke vrijheden, die zij overigens nooit gekend hebben ... Men kan geen
democratie bedrijven met een lege of half-lege
maag. Het komt er op aan eerst de maag te vullen'.
In de ontwikkelingen van de laatste dertig jaar
schuilt een groot gevaar. Juist omdat de vrijheidsrechten met name naar voren zijn geschoven vanuit het Westen, de welzijnsrechten vanuit Oost-Europa en de Derde Wereld, is het risico groot, dat zij tegen elkaar worden uitgespeeld, dat het een kwestie wordt van 'of ... of
in plaats van 'en ... en'. Want vanuit onze christen-democratische visie op de mens en zijn
plaats in de samenleving moeten wij blijven
vasthouden aan die onverbrekelijke samenhang:
geen volledig mens, dat wil zeggen mens die
kan beantwoorden aan de hoge bestemming
van het Beelddrager Gods zijn, zonder een zekere mate van vrijheid en een zekere mate van
welzijn. Daarmee is duidelijk dat nimmer het
lage peil van een nationale economie als excuus
kan worden aanvaard voor het schenden van de
vrijheidsrechten, al moeten we oppassen de in
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onze samenlevingen ontwikkelde standaarden
zonder meer aan andere samenlevingen aan te
leggen. Maar ten aanzien van het in acht nemen
van de rechten van de mens als zodanig - en
ik spreek dus niet over cultureel bepaalde modaliteiten - gelden geen verschillende criteria
voor arm en rijk, voor links of rechts.
Maar deze stelling kan onzerzijds pas geloofwaardig en overtuigend over het voetlicht worden gebracht als wij duidelijk maken dat de ontwikkeling van het achtergebleven gedeelte van
de wereld bij ons een zeer hoge prioriteit heeft
juist vanwege datzelfde element van de respectering van de rechten van de mens.
Het waren in 1941 Churchill en Roosevelt. de
leiders van de vrije wereld, die toen in een strijd
op leven en dood was gewikkeld met de macht
die het symbool was van de volstrekte ontkenning van de menselijke waardigheid, het nationaal-socialisme van Hitier en zijn trawanten, die
in een gemeenschappelijk beleidsdocument, het
Atlantisch Handvest, die onverbrekelijke samenhang al beklemtoonden door te zeggen dat zij
hoopten 'to see established a peace which will
afford assurance that all the men in all the lands
may live out their lives in freedom from fear and
want'. Freedom from fear - de vrijheidsrechten; freedom from want - de welzijnsrechten.
Zij behoren inderdaad in één adem genoemd te
worden. Onze geloofwaardigheid ten aanzien
van de één zal bepaald worden door de mate
waarin wij emst maken met de verwezenlijking
van de andere.

weinig toe of die machten links of rechts van
signatuur zijn: de verpakking mag verschillend
zijn, de inhoud is hetzelfde.
Dit manipuleren van de mens is bijzonder stuitend in de Oost-Europese landen. Wie uit de pas
loopt, wordt uit de samenleving verwijderd; hij
mag er pas weer in terug als hij zich op maat
heeft laten snijden.

Dan eerst recht zullen wij bij het aangaan van
economische betrekkingen met andere landen
mogen verlangen dat de vrijheidsrechten, de traditionele rechten van de mens, in acht worden
genomen, zoals dat onder meer enigermate onderdeel is van de huidige Amerikaanse politiek
met betrekking tot Latijns-Amerika. Want. laten
we het maar eerlijk stellen, economische achterstand kan nimmer zijn en is ook nimmer de
werkelijke oorzaak van schending van vrijheidsrechten. In het geval van Chili, zelf een ontwikkelingsland, is dat door de VN - die overigens
niet vrijgepleit kan worden van een dubbele moraal op het gebied van de rechten van de mens
- uitdrukkelijk erkend.
Het is duidelijk dat de werkelijke oorzaak is dat
er machten zijn in onze maatschappij die de onvervreemdbare waardigheid van de mens als
beelddrager Gods ontkennen, die de mens willen manipuleren om hem dienstbaar te maken
aan de eigen doeleinden. Het doet er daarbij

Bedreiging voor ontspanning
Het is deze stand van zaken die een voortdurende bedreiging vormt voor de ontspanning. Wij
zijn daar onlangs in Belgrado nog getuige van
geweest. Voor het Westen is de respectering
van de rechten van de mens en bijgevolg grotere
vrijheid in Oost-Europa een wezenlijk onderdeel
van het ontspanningsproces, voor Oost-Europa
is het hameren vanuit het Westen op die rechten van de mens juist een bedreiging van de
ontspanning. Desalniettemin zal het Westen op
dit punt geen stap terug kunnen doen, wil het
niet het eigen ontspanningsbegrip prijsgeven en
het Oost-Europese ontspanningsbegrip tot het
hare maken.
Wij behoeven het uitdragen van onze visie niet
op een provocerende wijze te doen. Doch wel
moeten wij voortdurend duidelijk maken dat
weigering vanuit Oost-Europa de afspraken omtrent de eerbiediging van de rechten van de
mens te honoreren betekent dat de ontspanning
ook op andere gebieden zal stagneren, aangezien voor ons ontspanning een ondeelbaar begrip is. Wij zouden onszelf voor de mal houden
indien wij op dit gebied snelle voortgang zouden
verwachten. De visie op de mens als onderdeel
van het grotere systeem waarin hij zich willig
moet voegen, is een wezenlijk element van de
heersende ideologie en die kan en zal niet snel
veranderen.
Wat wij echter bij voortduur moeten blijven benadrukken is dat grotere menselijke vrijheid zich
verdraagt met andere maatschappelijke stelsels
dan in het Westen gangbaar zijn, al blijven wij
vasthouden aan onze overtuiging dat de rechten
van de mens het beste gewaarborgd zijn in een
vorm van parlementaire democratie.
Maar ook in onze eigen maatschappij hebben
wij in toenemende mate te doen met groepen
en personen die mensen gebruiken voor hun
doeleinden, die mensen manipuleren. Ik denk
hier aan het modeme terrorisme, dat zo nauw
verbonden is met de rechten van de mens, dat ik
het hier niet geheel onbesproken kan laten. Het
meest weerzinwekkende van het modeme terro-
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risme is wel dat het mensen tot voorwerp, tot
object maakt, tot een middel om anderen mee
te bewerken. Wat die mensen zelf denken, voelen, hoe ze gehandeld hebben of zouden willen
handelen, wordt niet van belang geacht; ze zijn
pionnen in het spel tusSen de terroristen en diegenen van wie bepaalde prestaties worden verlangd. En in die zin is het moderne terrorisme in
de meest letterlijke zin mensonterend, is het de
meest volstrekte schending van de rechten van
de mens. Want zodra voor de kapers, kidnappers, terroristen de gebruikte mens zijn menselijke waarde herkrijgt, weer gesprekspartner
wordt, gaat hij zijn waarde als pressiemiddel verliezen; een kaper die een relatie met zijn gevangene opbouwt, is geen goede kaper.

veroordelen. Maar in dat alles blijft hij mens, die
aanspraak kan doen gelden op de rechten die
hem als zodanig toekomen. Dat is het zwakke,
doch tegelijkertijd het ontzaggelijk sterke van de
maatschappijvorm die ons christen-democraten
voor ogen staat. Onze overheden staan voor een
uiterst zware opgave, nu deze maatschappijvorm bedreigd wordt van binnen uit op een wijze die welhaast zonder precedent is. Het moet
echter mogelijk zijn beschermingsmaatregelen
te ontwerpen, die èn adequaat èn verantwoord
zijn, mits wij ons eigen uitgangspunt steeds in
het oog houden.
De noodzaak daartoe is dringender dan ooit,
aangezien onze geloofwaardigheid bij het optreden ten behoeve van de eerbiediging van de
rechten van de mens in andere delen van de wereld gemeten zal worden aan de mate waarin
wij er in slagen deze rechten in onze eigen
maatschappij onaangetast te laten, juist in een
periode waarin die maatschappij aan grote druk
is blootgesteld. Dan immers is het van het
grootste belang, door ons eigen gedrag duidelijk
te maken, aan al diegenen in de wereld die zeggen dat zij vanwege de bijzondere omstandigheden waarin hun land verkeert de internationaal
geldende normen niet kunnen honoreren, dat
het er juist in die gevallen in het bijzonder op
aankomt de rechten van de mens nauwgezet in
acht te nemen. De uitdaging die aan ons wordt
gesteld is heden ten dage buitengewoon groot,
omdat wij juist nu in omstandigheden verkeren
die onze eigen situatie enigermate vergelijkbaar
maakt met die in andere delen van de w3reld.
Het is mijn vurige hoop dat wij tegen die uitdaging zullen zijn opgewassen.

Modern terrorisme
Het optreden van het moderne terrorisme
dwingt onze eigen samenleving beschermende
maatregelen te nemen. Hiermee betreden wij
een terrein vol voetangels en klemmen. Want
zouden wij door het nemen van al te rigoureuze
beveiligingsmaatregelen de vrijheid in onze eigen samenleving te zeer gaan inperken, dan zijn
wij gelopen in de strik, die de terroristen voor
0ns gespannen hebben. Dan zijn wij precies die
dwangmaatschappij geworden, waarvan de terroristen ons beschuldigd hebben en die voor hen
de rechtvaardigingsgrond van hun optreden inhoudt. Van ons wordt dus de welhaast onmogelijke opgave gevraagd onze vrije maatschappij te
beveiligen en de rechten van de mens en het
recht dat een ieder daarop heeft veilig te stellen,
zonder die rechten van de mens te zeer in te
perken. En dat terwijl er in onze samenleving
mensen zijn die van die rechten van de mens
een meer dan schandelijk misbruik maken door
anderen ervan te beroven. En zodra terroristen
gevangen zijn genomen, doen zij een beroep op
diezelfde rechten van de mens, waarvan zij anderen het genot ontzegd hebben.
Een samenleving die eerbiediging van de rechten van de mens hoog in zijn vaandel heeft geschreven, is een uiterst kwestbare maatschappij.
Zelfs zij die de ondergang van die maatschappij
op het oog hebben, dienen verzekerd te zijn van
het respect voor die rechten. Ook dat heeft te
maken met onze christen-democratische visie
op de rechten van de mens. Ook hij, die verkeerd
handelt, ook de gevallen mens, blijft mens, blijft
beelddrager Gods. Juist op grond daarvan kan
hij verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden, mag de aardse rechter hem beoordelen en

Taken christen-democratie
Laat mij nog een enkele slotopmerking mogen
maken over het moderne terrorisme. Het betreft
een vraag, die ik zelf nog niet kan beantwoorden, maar die mij vaak bezighoudt.
Hoe kon het gebeuren dat ànze kinderen, die
opgroeiden in ànze gezinnen, de waarden van
onze samenleving zó volledig hebben afgeschreven, zó weinig eerbied hebben voor de rechten
van de mens? Want het is goed ons voortdurend
voor ogen te houden dat de moderne terroristen
niet de maatschappelijke 'drop-outs' van onze
samenleving zijn die geen kans hebben gehad
zich te ontplooien. Integendeel, het zijn veelal de
kinderen uit welgestelde en middenstandsmilieus die een veelheid van kansen hebben gehad,
vaak meer dan anderen. Wat is zo teleurstellend
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voor hen in onze maatschappij? Zijn we dan inderdaad een maatschappij geworden in de nadagen van zijn bloei? Ik kan dat niet geloven,
omdat zich nog geen nieuwe samenlevingsvorm
heeft aangekondigd, die méér geluk of méér
welzijn belooft, ook al kleven aan onze wijze van
samenleven nog vele emstige gebreken. Maar
de modeme terroristen weigeren te streven naar
verbetering van die gebreken, zij hebben de
maatschappij zelf afgeschreven.
Ik geloof echter wel dat onze maatschappijvorm
veel van zijn oorspronkelijke wervingskracht
heeft verloren, omdat wij ons niet meer volledig
bewust zijn van de kern van de daaraan ten
grondslag liggende waarden. Maar die waarden
zelf zijn nog ten volle aanwezig, zij hebben nog
niets van hun glans verloren, mits wij de moed
hebben ze opnieuw op te pakken, ze een gestal-

te te geven die beantwoordt aan de noden en
behoeften van een wereld en van een maatschappij die anders zijn dan in het verleden en ze
opnieuw uit te dragen. Wellicht herkennen dan
ook diegenen voor wie de beginselen van onze
parlementaire democratie de smaak van oud
brood gekregen hebben omdat zij er geen verlossend antwoord in vinden voor de problemen
van de huidige maatschappij, weer de immer
vernieuwende kracht, die er in besloten ligt. Dat
vereist van ons nieuwe, jeugdige geestkracht,
dat vraagt om een vernieuwd geloof in die waarden. Ik geloof dat het één van de belangrijkste
taken voor de Europese christen-democratie zou
moeten zijn aan de wervende kracht van deze
oude waarden in nieuwe formuleringen gestalte
te geven.
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dr. ir. D. de Zeeuw te Bennekom, voormalig
voorzitter van de KVP, reageert op enkele uitspraken van minister Andriessen in het interview
dat dr. G. Puchinger met hem had. Dit interview is opgenomen in het septembernummer
1978 van AR -Staatkunde.
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Commentaar op het
interview met
minister Andriessen
in AR-Staatkunde,
september 1978, pp. 345-357
door dr. ir. D. de Zeeuw
Met enige aarzeling neem ik de pen op naar
aanleiding van wat Frans Andriessen in bovengenoemd interview gezegd heeft over mij als
voorzitter van de KVP in de periode 1971-1975.
Aarzeling omdat 'terugblikken' zo zinloos lijkt. Ik
heb die aarzeling echter overwonnen, omdat
een goede analyse van wat er toen gebeurde
verhelderend kan werken op wat er nu en in de
toekomst met het CDA gebeurt. Frans Andriessen heeft gelijk wanneer hij constateert, dat improvisatie en vernieuwing op gespannen voet
kunnen verkeren met beleid. Maar alleen, en dat
zegt hij niet, wanneer dat beleid eenzijdig conserverend is en eigenlijk niet meer is dan beheer.
Echt beleid anticipeert op het nieuwe, accepteert de kritische uitdaging, en schuwt de improvisatie niet. Echt beleid staat niet op gespannen
voet met improvisatie en vernieuwing, integendeel.
Echt beleid is non-conformistisch en geeft het
verrassende, het creatieve en het intuïtieve meer
kansen dan het reeds bevestigde en getoetste.
Echt beleid polariseert in die zin, dat het als het
ware de in het bestaande samengeklonterde visies en belangen uit elkaar trekt, zichtbaar maakt
en de beleidsmensen tot keuzes c.q. duidelijke
compromissen dwingt.
Tussen Andriessen en mij bestond er wel degelijk een spanningsveld, niet tussen beleid en improvisatie, maar tussen beheer en vernieuwing.

12

Moeite heb ik vooral met zijn uitspraak dat onze
problemen tenslotte niet tot uitbarsting kwamen
rond de politieke lijn van de KVP, maar rond het
CDA en zijn grondslag. Dat is slechts schijn. Ik
zal proberen dat in het vervolg aan te tonen.
Ik wilde de KVP, en zo mogelijk het CDA, een
politieke en geen confessionele grondslag geven. De confessionele grondslag brengt namelijk
mensen met zoveel uiteenlopende politieke visies bij elkaar, dat het resultaat een onduidelijke
en dus à-politieke samenklontering is, Bovendien wordt de politieke betekenis (uitleg) van het
evangelie een klucht wanneer politieke partijen
van uiterst links tot uiterst rechts zich op dat
evangelie beroepen. Zo'n politiek tegenstrijdig
beroep op het evangelie maakt de politieke relevantie van het evangelie tot àf een oneigenlijk
middel àf een enorme pretentie. Ik vind dat
christenen zelfs de schijn van die pretentie niet
mogen oproepen, op straffe van hovaardij en
misleiding,
Ook historiSch gezien hebben christen-democraten niet het recht alleen hun politieke visie christelijk te noemen. In de sociale leer van de R.K.
kerk, zoals die verwoord is in de pauselijke encyclieken, vindt men gewoon het burgerlijke liberale ideaal van de maatschappij van toen, weliswaar bijgewerkt omdat het besef van meer sociale rechtvaardigheid groeide. Wat dus voor
'evangelie' wordt uitgegeven is grotendeels ver-
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mengd met een niet-evangelisch mens-, werelden maatschappijbeeld. Het is verder opmerkelijk,
dat de macro-ethiek (de ethiek van de samenleving) zich ontwikkeld heeft vanuit het gemeenschappelijke menszijn en niet vanuit de christelijke leer.
Brandende sociaal-ethische kwesties kwamen
vooral ter sprake buiten de tradities der protestantse en katholieke Moraaltheologie. De christelijke ethiek was, en is veelal nog, privatiserende micro-ethiek. Ethiek die zich bezig houdt met
vraagstukken van meer individuele aard (abortus, euthanasie, huwelijk, caritas).

alles beheersende technologie in dienst van het
utilitaristische individualisme. Fundamenteel
gaat het om een nieuwe samenlevings-ethiek
die in zijn kern bijbels is, en met de gelijktijdige
erkenning dat de vereenzelviging van de 'christelijke bourgeoisie' met het utilitaristisch individualisme in zijn kern onbijbels is, namelijk schraapzuchtig en niet solidair.

Verder moeten we ons realiseren, dat de huidige
westerse samenleving in feite onder de vlag van
het utilitaristisch individualisme* staat, van een
systeem dat alles bevordeelt op of iets nuttig is
voor het individu.
Dit systeem werd voor het eerst geformuleerd
tijdens de periode van de Verlichting door Thomas Hobbes. Daarna werd het versoepeld door
John Locke, waardoor de te duidelijke tegenspraak met het evangelie grotendeels werd gecamoufleerd.
Die versie van John Locke is de ziel van de moderne westerse maatschappij: een neutrale samenleving, waarin de enkele mens maximaal
zijn eigen belangen mag en kan nastreven. Het
eindprodukt daarvan zou dan welvaart zijn, privé
zowel als publiek. Deze streving eist wel een zekere zelfcontrole en een zekere normering, die
beide echter wel in dienst staan van die maximalisering.
De centrale waarde van dit utilitaristisch individualisme is de vrijheid. Maar het fundamentele
verschil van deze vrijheid met de bijbelse notie
van vrijheid - vrijheid van zonde, egoïsme en
schraapzucht; vrijheid om goed te doen; solidaire vrijheid - werd hierbij zorgvuldig weggewerkt ten voordele van een 'liberale' vrijheid, dat
is een vrijheid om praktisch ongehinderd eigen
doelen en belangen na te streven. De officiële
kerken hebben zich, vaak onbewust, gelieerd
met deze utilitaristische samenleving. En het
waren niet de officiële kerken of de christen-democratische partijen die in de zestiger jaren
vooraan stonden toen dit type samenleving plotseling en massaal onder kritiek kwam te staan.
Dingen en relaties, die ondergeschikt waren gemaakt aan de groei van de technologie die leidde tot accumulatie van macht en welvaart, kregen plotseling weer aandacht en een nieuwe inhoud. De natuur, sociale relaties en persoonlijke
gevoelens wilde en wil men bevrijden uit die

Wanneer we uit het voorgaande dus moeten
constateren:
dat christelijke politiek geen garantie is geweest van bijbelse gerechtigheid en menselijkheid;
dat deze bijbelse noties minstens in gelijke
mate, en volgens mij bij linkse partijen
meer, herkenbaar zijn bij andere politieke
partijen;
dat andere visies op mens en samenleving,
b.v. het humanisme, de christenen veel kunnen leren over wat in een menselijke samenleving authentieke menselijke vrijheid is
en welke sociale en economische eisen er
gesteld moeten worden voor echte gelijkheid en rechtvaardiger maatschappelijke
verhoudingen;
dat een samenbrengen van christenen in
een christelijke partij naar het KVP-model
een politiek maatschappelijke keuze duidelijk frustreert,
is daarmede duidelijk geworden waarom ik
geen partij wilde op confessionele grondslag.
Ik vond dat niet alleen een onbijbelse pretentie
maar ook een versluieren en daardoor ontlopen
van politiek maatschappelijke keuzes. Als christenen vanuit hun geloof politiek actief willen zijn
moeten ze zich aansluiten bij echte politieke partijen, waarvan de leden elkaar vinden op een gemeenschappelijke politiek maatschappelijke visie, op een duidelijke politieke keuze. Een gemeenschappelijke politieke overtuiging is mijns
inziens onvoldoende, omdat er dan weer zoveel
ruimte komt voor verschillende politieke keuzes,
dat er praktisch een grauwe middenkoers gevaren gaat worden. Het verlaten van de confessionele grondslag was voor mij dus geen doel op
zichzelf maar een middel om de KVP een keuze
te laten doen tussen progressief sociaal en conservatief liberaal. Die keuze was voor mij duidelijk: de KVP zou een sociale volkspartij moeten
worden. Het ging dus uiteindelijk niet om de
grondslag maar om de politieke richting, die de
KVP, C.q. het CDA, zou moeten gaan. Een
grondslag die pluriform geïnterpreteerd kan worden bood en biedt een mogelijkheid die keuze te
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ontlopen, waardoor men 'comfortabel' in het
midden kan blijven hangen. Ter illustratie dient
vermeld dat 'botsingen' met Andriessen en met
het KVP partijbestuur bijna altijd het gevolg waren van mijn uitspraken over voorkeur voor blijvende samenwerking met linkse partijen, en zeIden vanwege de grondslag. De breuk tussen
Andriessen en mij kwam tot stand omdat hij een
marginale en ik een wezenlijke maatschappijhervorming nastreefde. Ik was overtuigd, dat we af
moesten van dat onbijbelse utilitaristische individualisme, en zolang de KVP, c.q. CDA, daar
geen definitief neen zegt draagt zij de verantwoordelijkheid voor de bestendiging ervan.
Tenslotte nog dit. De gebeurtenissen in en rondom het CDA sinds dat voorjaar 1975, b.v. de

strijd tussen Aantjes en Andriessen over de aanspreekbaarheid van CDA-vertegenwoordigers
op het uitgangspunt, de gebleken 'papieren' progressiviteit van het programma 'Niet bij brood
alleen', de onmacht om consequent aan standpunten vast te houden (Urenco, neutronenbom,
versobering, en echte solidariteit met de niet-actieven) illustreert duidelijk de politieke onmacht
van het CDA De strijd vóór po~tisering en duidelijkheid is niet gestreden maar overgeslagen.
'Dat is de oorzaak van hun huidige moeilijkheden.
• Zie artikel van E. Schillebeeckx 'Evangelische inspiratie en
politiek' in het tijdschrift 'Schrift 56' april 1978, uitgegeven
onder auspiciën van de Katholieke Bijbelstichting.
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Inleiding
Eind 1977 is onder titel 'Complementair bestuur
verkend', het voorlopige rapport verschenen van
de Werkgroep Complementair Bestuur, ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken.'
Deze werkgroep had de opdracht een onderzoek in te stellen naar de verschillende verschijningsvormen van complementair bestuur, de
meer algemene problemen te onderzoeken welke onderkend worden bij analyse van het bedoelde complementaire bestuur en na te gaan in
hoeverre deze te ondervangen zijn door een
wettelijke regeling, Tevens diende onderzocht te
worden wat de aard van een eventueel noodzakelijke wettelijke regeling zou moeten zijn. Voorwaar, géén geringe opdracht.
Daar het rt"port voorzien i~van een gedegen
samenvatting is het hier niet nodig de inhoud
van het rapport in zijn geheel kort weer te geven.
Met de woorden van de werkgroep zou men
kunnen zeggen dat het rapport gaat over 'overheden uit verschillende bestuurslagen die door
middel van al dan niet geïnstitutionaliseerd overleg trachten te komen tot een zekere mate van
onderlinge afstemming van beleid met het oog
op een resultaat dat een ieder afzonderlijk niet
zou kunnen bereiken' (pag,8).
Door de werkgroep wordt achtereenvolgens ingegaan op: de achtergronden van en de knel-

Drs. H. Bleker (25) te Baflo is wetenschappelijk
medewerker van de Vakgroep Bestuursrecht en
Bestuurskunde van de R.U. Groningen, belast
met onderzoek naar decentralisatie van rijkstaken. Over complementair bestuur schreef hij ook
in Bestuurswetenschappen van juli/augustus
1978, en als lid van een onderzoeksteam van
bovengenoemde vakgroep werkte h/ï mee aan
de publikatie van 'verkenning in verticale verhoudingen' in december 1977.

punten die geleid hebben tot het verschijnsel
van complementair bestuur in een gedecentraliseerde eenheidsstaat, de vormgeving van het
complementair bestuur zoals de werkgroep dat
voorstelt, waarbij in het bijzonder aandacht
wordt geschonken aan een wettelijke regeling
van bestuursovereenkomsten,
In deze beschouwing over het rapport zal ik ingaan op: de oorzaken van de problemen waar-

1. Werkgroep Complementair Bestuur, ingesteld bij ministeriële beschikking van 24 mei 1976 (Stcrt. nr. 103). Het rapport is in december 1977 verschenen bij de Staatsuitgeverij
te ·s-Gravenhage.
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voor complementair bestuur een oplossing zou
kunnen bieden, het complementair overleg en de
relatie tussen complementair bestuur en decentralisatie. 2

oorzaak is naar de mening van de werkgroep gelegen in het niet voldoende op de huidige maatschappelijke situatie (de verzorgingsstaat) èn het
plannend optreden van de overheden, afgestemd zijn van de traditionele omgangsvormen
(toezicht, goedkeuring en vernietiging) tussen de
bestuurslagen. De traditionele omgangsvormen
zijn te weinig afgestemd op een zekere mate
van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
verschillende overheden.
Het rapport wekt bij mij de indruk dat de werkgroep op het punt van de verkenning van de
oorzaken van de gesignaleerde knelpunten die
met complementair bestuur in verband worden
gebracht, niet erg diepgaand te werk is gegaan.
De analyse van de oorzaken beperkt zich in feite
tot de bevoegdheidsverdeling tussen de drie bestuurslagen (centralisatie, toezicht etc.) welke
niet voldoende zou aansluiten op de maatschappelijke eisen.
De verhoudingen tussen de bestuurslagen worden echter niet alleen bepaald door de bevoegdheidsverdeling èn het is daarom nogal probleem-reducerend de oorzaken slechts hierin te
zoeken. Ter illustratie hiervan noem ik hier een
drietal andere mogelijke hoofdoorzaken van de
door de werkgroep genoemde knelpunten.
1. Het staatsrechtelijke systeem, waaronder
niet alleen begrepen wordt de globale afbakening van de bevoegdheden van het rijk, de provincie en de gemeente, maar tevens de inrichting van de organen van deze drie overheidslichamen, zou onvoldoende afgestemd kunnen
zijn op de samenhang in activiteiten van de drie
overheden. Zo zou het ontbreken van een reële
invloed van de afzonderlijke provinciale staten
op de samenstelling van een vertegenwoordigend orgaan op rijksniveau, mede een oorzaak
van de onvoldoende invloed van de lagere overheden op het rijksbeleid kunnen zijn.
Is het inderdaad waar, zoals in een bekend
handboek van het nederlandse staatsrecht 3
wordt gesteld, dat 'men moeilijk kan volhouden
dat het bij ons noodzakelijk is een eigen provinciale vertegenwoordiging in het wetgevend
lichaam te hebben, nog daargelaten dat dit ka-

De oorzaken van de huidige problemen in de verhoudingen tussen de
bestuurslagen
Het rapport handelt over de verhoudingen tussen de bestuurslagen. In deze verhoudingen
wordt een reeks van knelpunten ervaren. De
werkgroep geeft een aanduiding van deze knelpunten, die, zoals de werkgroep het zelf zegt,
wellicht kan worden aangevuld, maar waarmee
toch een vrij aardig beeld wordt geschetst van
de problemen. De volgende knelpunten worden
genoemd (pag. 10):
- de wijze waarop de rijksoverheid haar juridische en financiële hiërarchische middelen hanteert belemmert een goed functioneren van de
lagere overheden; dat betekent dat in sommige
gevallen het gemeentebestuur niet meer in staat
is verlangens van burgers in onderlinge samenhang te beoordelen, maar dat verwezen moet
worden naar een reeks van regelingen van verschillende departementen; het spreekt vanzelf
dat dit de overheid voor de burger ontoegankelijk kan maken;
- de lagere overheden hebben onvoldoende
mogelijkheden om het rijksbeleid te beïnvloeden, terwijl maatregelen van de rijksoverheid
soms heel direct de gemeente of provincie raken;
- de rijksoverheid heeft onvoldoende positieve beïnvloedingsmiddelen ten opzichte van het
beleid van de lagere overheden, waardoor het
gezamenlijk aanvatten van een bepaald project
waaraan iedere overheid een bijdrage levert (b.v.
de aanleg van een weg èn van goede aansluitingen tussen gemeentelijke en provinciale wegen)
niet goed mogelijk is;
- De overheden zijn onvoldoende in staat elkaar zekerheid te geven omtrent een ieders toekomstig beleid; dit is vooral storend daar waar
de ene overheid van het beleid van de andere afhankelijk is voor de realisatie van het eigen beleid.
Voor het nadenken over oplossingen van deze
knelpunten, is het in ieder geval nodig dat een
inzicht bestaat in de oorzaken daarvan. Het rapport noemt twee oorzaken. Dit is in de eerste
plaats de te vergaande centralisatie van bevoegdheden bij de rijksoverheid. Een tweede

2. In het tijdschrift 'Bestuurswetenschappen' is het rapport
reeds door een reeks van auteurs vanuit verschillende gezichtshoeken belicht en becommentarieerd. De geïnteresseerde lezer verwijs ik gaarne naar de daarin opgenomen
artikelen. Bestuurswetenschappen. juli/augustus 1978. uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
3. Handboek van het Nederlandse staatsrecht. Prof. mr. C.
W. van der Pot en mr. A. M. Donner. negende druk, Zwolle
1972. p.309.
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rakter bij de tegenwoordige benoeming (van leden van de Eerste Kamer, schr.) voor een groot
deel is teloorgegaan'?

'de weg weet in Den Haag'. Dit geldt waarschijnlijk evenzeer voor gemeentelijke en provinciale topambtenaren die uit hoofde van ervaringen op rijksniveau àf ten gevolge van een met
collegae op de departementen gemeenschappelijke discipline (b.v. planologen), goede contacten hebben met het rijksapparaat. Het schijnt
soms een aanbeveling te zijn wanneer kandidaat-bewindslieden 'goede contacten met de
vakbeweging hebben' àf 'uit ervaring de ondernemersproblematiek kennen', Zou het voor het
bevorderen van positieve wederzijdse beïnvloedingsmogelijkheden tussen het rijk en de lagere
overheden èn het tegengaan van 'verkokerd dirigisme' nuttig zijn dat bij de recrutering van politieke leiders van de departementen, 'ervaring
met de problemen in de zeer grote gemeenten'
of 'afkomstig uit het niet-stedelijke provincies'
eveneens als gewichtige aanbevelingen functioneren?
Dat dit voor de relaties tussen de overheden
mede-bepalende factoren zijn blijkt bijvoorbeeld
uit de voornemens van het politiek en deels
ambtelijk decentraal samengestelde departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (de minister en de staatssecretaris resp. afkomstig uit de lokale en provinciale sfeer, een directeur-generaal die eveneens het gemeentelijk
besturen uit ervaring kent) ten aanzien van de
verkoop van woningwetwoningen.
Het wordt ook geïllustreerd door de grote aandacht die onder het kabinet Den Uyl, waarvan
een aanzienlijk aantal bewindslieden uit de grote
steden (in het bijzonder Amsterdam: de heren
Den Uyl, Gruyters, Polak en Schaefer) afkomstig
was, werd geschonken aan de verhoudingen
tussen het rijk en de vier grote gemeenten. In
een eerste ontmoeting tussen de colleges van
Burgemeester en Wethouders van de vier grote
gemeenten en een uitgebreide vertegenwoordiging van het kabinet Den Uyl, werd afgesproken
het overleg tussen het kabinet en de vier grote
gemeenten over de problematiek van de grote
steden periodiek voort te zetten. Eén en ander
heeft geresulteerd in een voor dit doel gestructureerde vorm van overleg, waarin onderwerpen
aan de orde komen die een gezamenlijke aanpak
door het rijk en de gemeenten vergen, zoals
stadsvernieuwing, parkeerproblemen, drugbeleid, etc. 4

Het is mijns inziens niet uitgesloten dat hier
mede een oorzaak van het genoemde knelpunt
ligt. In die visie dient bij het nadenken over oplossingen dan ook aandacht te worden geschonken aan dergelijke aspecten van de staatsrechtelijke structuur. Zonder het idee van de eenheidsstaat aan te tasten, zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn de provinciaal-politieke invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer te herstellen
door elke statenvergadering afzonderlijk een bepaald aantal van de leden van de Eerste Kamer
te laten kiezen, zoals dat het geval was voor de
grondwetsherziening van 1 91 7.
2. Het is ook mogelijk dat in ons partij-politieke
systeem oorzaken liggen van het ontstaan van
de verschillende knelpunten. Het gaat bij de gerezen knelpunten om wederzijdse beïnvloeding
en afstemming van beleid. Dat wil zeggen: om
politiek. Wij kennen in Nederland nauwelijks politieke partijen die hun ontstaansgrond in de regio hebben èn die op nationaal niveau een rol
van betekenis spelen. Belangrijke politieke partijen zijn ontstaan vanuit impulsen die in geheel
Nederland optraden. De AR P is bijvoorbeeld niet
ontstaan vanuit een emancipatie-streven van de
'Hollanders' of 'Friezen', maar vanuit een bepaalde maatschappelijke, culturele en religieuze laag
van de gehele Nederlandse bevolking.
Het is echter zonneklaar dat bij het innemen van
standpunten van onze nationale politieke partijen inzake het rijksbeleid, regionale of lokale
overwegingen een rol kunnen spelen. Een voorbeeld hiervan is de kabinetsbeslissing waarbij de
Eemshaven als 'LNG-haven' is aangewezen.
Juist i.V.m. het nationale karakter van onze politieke partijen kan men de vraag stellen of de
organisatie-structuren en procedures van de
partijen wel geschikt zijn voor een afstemming
en wederzijdse beïnvloeding van de lokale, provinciale en nationale politiek. Werkbezoeken van
fractie-leden in de regio lijken me een onvoldoende effectief middel voor dit doel.
3. De aard van de personele bemanning van de
overheidslichamen, zowel in politieke als ambtelijke zin, kan tenslotte een derde belangrijke factor zijn voor de verhoudingen tussen de drie bestuurslagen. Daarmee bedoeld ik bijvoorbeeld
dat het voor de contacten met het rijk voor een
gemeente aantrekkelijk kan zijn een burgemeester te hebben die als gevolg van vroeger beklede
functies (kamerlidmaatschap of bewindsman)

4. Zie hierover: Het agenda-overleg rijk. vier grote gemeenten en VNG; publicatie van de Afdeling Voorlichting van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. juni 1978.
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Een oorzaak van de knalpunten zou daarnaast
mede kunnen liggen in het niet voldoende 'geregionaliseerd' zijn van de ambtelijke organisatie!
Misschien is er naast politieke adviseurs wel behoefte aan regionale adviseurs op de departementen waar de relaties met de lagere overheden belangrijk zijn,
Het zal duidelijk zijn dat aan de mogelijke andere
oorzaken die ik hier heb geHlustreerd vele aspecten zijn verbonden, Het aanduiden van elementen van de staatsrechtelijke structuur, het partijpolitieke functioneren èn de recrutering van politieke en ambtelijke leiders als mogelijke oorzaken van de met complementair bestuur in verband gebrachte problemen, wil nog niet zeggen
dat daarin dan ook de oplossing gezocht moet
worden, Nog veel minder hoe die oplossingen er
dan uit zouden moeten zien. De aangeduide zaken behoren immers niet alleen beoordeeld te
worden in het licht van het scheppen .van goede
verhoudingen tussen de bestuurslagen. Het is er
me echter om te doen aan te geven dat in het
rapport de oorzaken van de knelpunten wat al te
veel gereduceerd worden tot de bevoegdheidsverdeling èn het ontbrekèn van complementair
bestuur zoals de werkgroep dat definieert: 'overleg volgens van te voren zorgvuldig geregelde
procedures tussen besturen van afzonderlijke
openbare lichamen van verschillende bestuursniveaus op basis van met waarborgen omgeven
gelijkwaardigheid en, mede uit dien hoofde, met
duidelijke regeling van de rechtsgevolgen' (pag.
18).
Eén en ander heeft naar mijn mening twee nadelen. De relatieve waarde van de voorstellen
van de werkgroep, ten opzichte van voorstellen
die betrekking hebben op de door mij ge'lllustreerde en aan te vullen oorzaken, wordt niet in
het rapport uiteengezet.
In de tweede plaats komen ten gevolge van
deze aanpak mogelijke alternatieven voor het
complementair bestuur niet in het vizier. Deze
twee beperkingen lijken mij voor de beleidsvoerder op wiens verzoek de studie is verricht, bezwaarlijk.

de huidige bestuurspraktijk. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat in de omschrijving van het begrip complementair bestuur de werkgroep 'overleg' een wezenlijk onderdeel is.

Complementair overleg
De werkgroep heeft bij zijn studie de huidige
verschijningsvorm van complementair bestuur
als uitgangspunt genomen. Overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen is een zeer veel voorkomend verschijnsel in

De werkgroep scheidt echter wel rigoureus het
kaf van het koren: vele van de bestaande vormen van overleg mogen niet het predikaat' complementair' dragen. Slechts het overleg dat
vooraf procedureel zorgvuldig is geregeld, dat
plaats vindt tussen besturen van afzonderlijke
openbare lichamen, dat gericht is op bestuurlijke
bindingen en waarvan de rechtsgevolgen zijn
geregeld, mag een onderdeel vormen van het
complementaire bestuur. Eén en ander dient de
gelijkwaardigheid van de bestuursniveaus te
waarborgen.
Waarbij, zo lijkt het althans, de werkgroep er van
uit gaat dat de genoemde voorwaarden de gelijkwaardigheid bevorderen (zie pag. 18 ... uit
dien hoofde ... )
Hiermee wordt nogal wat overleg buiten het begrip 'complementair bestuur' geplaatst. Dit zijn
in de eerste plaats allerlei bestaande vormen van
overleg die plaatsvinden tussen: ambtenaren
van de verschillende overheden, ambtenaren en
bestuurders, groepen van lagere overheden en
hun vertegenwoordigende organisaties (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en commissies van Interprovinciaal Overleg) enerzijds
èn ambtelijke of politieke vertegenwoordigingen
van het rijk anderzijds, en eventueel overleg binnen het kader van een bepaalde politieke partij.
Daarnaast wordt dàt overleg naar de categorie
'niet-complementair' verwezen, waarvan het
niet de uitdrukkelijke bedoeling is 'bestuurijke
bindingen' aan te gaan. Dat wil zeggen dat overleg met andere bedoelingen, zoals:
- het elkaar op de hoogte brengen van en attenderen op onderwerpen die de aandacht in
het beleid vragen;
- het uitwisselen van kennis aangaande beleidsproblemen, zoals inzichten in de werkgelegenheidssituatie en effectiviteit van bepaalde
maatregelen;
het elkaar informeren omtrent een ieders
beleidsruimte (b.v. financieel), hetgeen in onderlinge afhankelijkheidssituaties nuttig kan zijn
voor een ieders beleidsvorming;
- het uitwisselen van beleidsstandpunten
over nog te vormen beleid of over beleidsvoornemens, zonder tot bindende afspraken te komen (adviseren). door de werkgroep niet als onderdeel van complementair bestuur wordt beschouwd.
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Waarom dan deze vergaande afpaling van het
begrip complementair bestuur?
Een reden zou kunnen zijn dat de werkgroep van
mening is dat alleen overleg in de door hem bedoelde vorm bijdraagt aan de oplossing van de
bestaande knelpunten. In het rapport wordt
géén duidelijke uitspraak in deze zin gedaan.
Evenmin wordt aangetoond dat er slechts behoefte is aan overleg gericht op het aangaan van
bestuurlijke bindingen. Het feitelijk voorkomen
van overleg met andere bedoelingen toont immers het tegendeel aan.
Een andere reden voor de begripsbepaling zou
kunnen zijn dat de werkgroep er van uit gaat dat
de gewenste gelijkwaardigheid van de partners
slechts mogelijk is bij overleg zoals de werkgroep dat voorstelt. Gelijkwaardigheid heeft de
strekking van: de zelfstandige betekenis van de
belangen en bevoegdheden van de overlegpartners, welke met zich meebrengt dat het complementair overleg niet a priori gevoerd wordt onder invloed van de gedachte van een hiërarchie
van belangen van de partners in de overigens
hiërarchisch opgebouwde staatsstructuur (pag.
16). Terecht wijst het rapport er op dat gelijkwaardigheid een evenwichtige spreiding van bevoegdheden en beperking van de financiële afhankelijkheid van de lagere overheden veronderstelt. De eisen die gesteld worden aan complementair overleg (bestuurlijk, tussen afzonderlijke
overheidslichamen, met regeling van rechtsgevolgen) worden echter niet overtuigend als
noodzakelijk of effectief t.O.V. het doel gelijkwaardigheid gepresenteerd. Er zijn integendeel
zelfs aanwijzingen dat ambtelijk overleg, hetgeen door de werkgroep niet als complementair
wordt aangemerkt, méér gelijkwaardig wordt
gevoerd dan bestuurlijk overleg.
Mijn conclusie is dat het rapport ten onrechte
een reeks van bestaande overlegvormen buiten
de studie naar oplossingen voor met complementair bestuur samenhangende knelpunten
heeft gehouden. De oorzaak hiervan is naar mijn
inzicht dat de werkgroep zich te veel heeft gericht op het vrij concreet uitwerken van één juridische constructie: de bestuursovereenkomst als
middel tot regeling van de verhoudingen tussen
de bestuurslagen. Het spreekt vanzelf dat de uiteindelijke oplossingen voor met complementair
bestuur samenhangende knelpunten, voor zover
dat mogelijk is, in wetten en regelingen hun beslag moeten krijgen. Dat vereist uitgebreide en
gedetailleerde juridische arbeid. Dergelijke juridisch-construerende werkzaamheden dienen

echter altijd voorafgegaan te worden door een
analyse van problemen èn de mogelijke alternatieve oplossingen hiervoor.
De werkgroep is naar mijn indruk wat al te snel
op de stoel van de jurist als 'wetten-constructeur' gaan zitten, en heeft zich vooral op die oplossing gericht waarvoor juridische regeling het
meest uitgebreid mogelijk lijkt. Dat lijkt me niet
overeenkomstig de opdracht zoals die door de
minister van Binnenlandse Zaken is opgesteld,
Daarin wordt immers in eerste instantie gevraagd om onderzoek naar de verschillende verschijningsvormen van complementair bestuur en
de meer algemene problemen welke daarbij onderkend worden.
Het is dan ook juist voor de beleidsvoerder, de
minister van Binnenlandse Zaken, bezwaarlijk
wanneer hij bij het treffen van maatregelen voor
de oplossing van de gesignaleerde knelpunten
geen inzicht krijgt geboden in de effectiviteit en
waarde van andere vormen van overleg dan die
welke de werkgroep als oplossing aandraagt.
De geschetste werkwijze van de werkgroep
heeft tot gevolg gehad dat het overlegproces en
de procedures in het algemeen onderbelicht zijn
geraakt. 5

Complementair bestuur en decentralisatie als ordeningsinstrumenten
De werkgroep gaat uitgebreid in op de relatie
tussen complementair bestuur en '(de)centralisatie'. Men stelt zich op het standpunt dat 1)
complementaire bestuursvormen de ge(de)centraliseerde bevoegdheidsverdeling niet mogen
vervangen (als ordeningsinstrument in de bestuursorganisatie) en 2) dat de hiërarchische ordening die eigen is aan een eenheidsstaat evenmin mag worden aangetast.
In feite betreft dit twee standpunten. Het eerste
zal ik in deze paragraaf kort van commentaar
voorzien; het tweede zal in de hierna volgende
paragraaf worden besproken. De werkgroep
spreekt de voorkeur uit voor het 'eenvoudig' verdelen van de bevoegdheden, resulterend in een
centrale of decentrale bevoegdheidsstructuur
(pag. 24). Alleen in gevallen waarin na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat er een 'boven het
normale uitstijgende beleidssamenhang' aanwe-

5. Zie ook Prof. mr. P. de Haan, Complementair bestuur in
het kader van de ruimtelijke ordening, Bestuurswetenschappen, juli/augustus 1978, p. 293 e.v.
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zig is tussen de taakuitoefening van de bestuurslagen, dient een beroep te worden gedaan op
een overlegprocedure, bestuursovereenkomsten
etc.

ling' en complementair bestuur is ingegaan om
de zo duidelijke voorkeur voor de eerste als leidend ordeningsinstrument uit te spreken. Eén en
ander strookt bijvoorbeeld ook niet met hetgeen
over de toekomstige bestuursorganisatie door
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt gesteld: 'De strategische beslissingen blijven bij het rijk (nadat het rijk de uitvoering meer gedecentraliseerd zal hebben aan de
nieuw in te stellen provincies, schr.). De behoefte aan coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus neemt daarmee toe. Men duidt
deze ontwikkeling ook wel aan als toeneming
van complementair bestuur. Dit geeft tevens
aan dat in de verhoudingen tussen de bestuurslagen overleg vooraf meer accent krijgt'. 6
De conclusie van de werkgroep dat complementair bestuur als aanvulling dient op de te verkiezen bevoegdheidsverdeling lijkt mij wat voorbarig en in strijd met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
Daamaast kan men op principiële gronden deze
voorkeur afwijzen. Zoals ik al kort heb aangestipt, kan men zich op het standpunt stellen dat
overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende overheden in principe een goede zaak is.
Om dit te illustreren gaan we terug in de historie. Tot in de Middeleeuwen heeft in het denken
van staatsgeleerden en filosofen over de uitoefening van macht het 'in beraad gaan (het overleg
plegen)' een wezenlijke betekenis gehad. Als
een voorwaarde voor de legitimiteit van de
macht van de staat werd beschouwd dat de
heerser 'in beraad' was geweest met wijzen en
personen uit verschillende standen. Daarbij was
het 'in beraad gaan' niet zozeer bedoeld om de
feitelijke kennis van de heerser te vergroten,
maar vooral om 'de goede politiek (de juiste
handelwijze)' gezamenlijk te vinden. Beraad en
overleg werden onmisbaar geacht voor legitieme gezagsuitoefening en vormden een wezenlijk
element in het menselijk handelen en in dat van
de staat of het bestuur.
Met de intrede van het op exactheid en feiten
gerichte natuurwetenschappelijke denken en de
mensvisie waarin de mens als autonoom werd
gezien (de Verlichting) verdween ook de hiervoor geschetste opvatting over het beraad en
overleg. Het accent kwam integendeel veel
meer te liggen op de autonoom beslissende ge-

Deze voorkeur vloeit voort uit de bezwaren die
kleven aan de toepassing van complementair
bestuur, zoals: vervaging van verantwoordelijkheden, ondoorzichtigheid van de besluitvorming,
te geringe flexibiliteit en de tijdskosten. Deze bezwaren zijn inderdaad aanwezig. Deze opsomming van nadelen lijkt me echter een onvoldoende argumentatie voor de voorkeur van de
werkgroep. Immers, wanneer er geen reële altematieven zijn voor complementair bestuur of
wanneer wij overleg in het openbaar bestuur als
een 'waarde in zichzelf gaan beschouwen, zouden we geen voorkeur uitspreken voor de eenvoudige bevoegdheidsverdeling maar ons volledig richten op het neutraliseren van de bezwaren
van complementair bestuur.
De werkgroep biedt met het criterium van de
'beleidssamenhang' (pag. 24) een aanzet tot het
antwoord op de vraag of in de huidige situatie
'(de)centralisatie' een reëel alternatief is voor
complementair bestuur. Het zou wel eens zo
kunnen zijn dat het resultaat van het door de
werkgroep bedoelde zorgvuldige onderzoek naar
de noodzaak van complementair bestuur aan de
hand van de geconstateerde beleidssamenhang
tussen het optreden van twee of drie bestuurslagen, bestaat uit {je conclusie dat bij vrijwel alle
beleidssectoren een in de ogen van de werkgroep 'boven het normale uitstijgende beleidssamenhang' aanwezig is, die complementair bestuur in de één of andere vorm noodzakelijk
maakt.
Het resultaat van een dergelijk onderzoek is overigens mede afhankelijk van een tweetal factoren: de aard van het overheidsoptreden (de
werkgroep constateert m.i. terecht dat bij toenemende planning van de overheden de behoefte
aan zekerheid en complementair bestuur zal toenemen) èn de spreiding van de bevoegdheden!
Voor wat betreft dit laatste mag men immers
verwachten dat bij een grotere spreiding van bevoegdheden, waarbij aan ieder van de drie bestuurslagen een zekere beleidsvrijheid wordt gegeven, de behoefte aan onderlinge afstemming
zal toenemen. Het huidige en toekomstige pakket van bevoegdheden van de drie bestuurslagen is derhalve van belang voor de mate waarin
behoefte is aan complementair bestuur.
Mijn conclusie is dat de werkgroep onvoldoende
op de relatie 'eenvoudige bevoegdheidsverde-

6. De komende vijfentwintig jaar een toekomstverkenning
voor Nederland, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 's-Gravenhage 1977, pag. 60.
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zagsdragers (personen of organen) die op basis
van door wetenschappelijk gevormde ambtenaren aangedragen feiten, zelfstandig tot een politieke beslissing kwamen. In dat denken paste
niet het beraden en overleggen over de 'goede
politiek'. Soms werd het als een (noodzakelijk)
kwaad beschouwd.
Ik heb op deze wijze proberen te illustreren dat
men principieel van mening kan verschillen over
de waarde van dit overleg en beraad in het functioneren van de staat. Naar mijn mening wordt
door de werkgroep complementair overleg in
het openbaar bestuur te veel als een noodzakelijk kwaad beschouwd dat daarom zo veel mogelijk selectief moet worden gehanteerd.
Overleg heeft naar mijn mening wel degelijk ook
een eigen principiële waarde en het lijkt me niet
denkbeeldig analoog aan het idee van de overleg-economie 7 te streven naar een 'overleg-bestuur', waarin naast overleg en beraad met de
burgers, het overleg tussen overheden een wezenlijke plaats inneemt (wellicht zijn er mogelijkheden tot het koppelen van àf wederzijds dienstbaar maken van overleg in de overheidsorganisatie en met de burgers).

toch decentralisatie, in de zin van spreiding van
verantwoordelijkheden, te realiseren? Het lijkt
me dat het in een dergelijke situatie noodzakelijk
is na te gaan of, nu het instrument van de bevoegdheidsverdeling in veel gevallen faalt. overleg en bestuursovereenkomsten zodanig kunnen
worden geregeld dat er een decentraliserende
werking van uitgaat.
De vormgeving van complementair bestuur
moet dan dienstbaar gemaakt worden aan de
decentralisatie, omdat deze met de traditionele
middelen niet meer goed te realiseren is. Dat betekent dat men bijvoorbeeld aan gemeenten die
niet beschikken over een ruim pakket van bevoegdheden waarmee men in onafhankelijkheid
kan beslissen over de wijze van taakuitoefening,
beïnvloedingsmiddelen moet geven waarmee
effectief het beleid van een hogere overheid kan
worden medebepaald. Dat kan inhouden dat
een overlegproces zodanig moet worden ingericht en ingebed dat er een structureel voordeel
wordt verschaft aan de lagere overheid in het
onderhandelingsproces.
De vormgeving van overleg krijgt in het voorlopige rapport van de werkgroep nog maar zeer
beperkt aandacht. Evenmin lijkt de werkgroep
het noodzakelijk te vinden bij de nadere vormgeving de decentraliserende werking van complementair overleg na te streven. Dat kan naar zijn
mening immers voldoende via de bevoegdheidsverdeling plaatsvinden. Toch lijkt het niet onmogelijk dat het tijdstip in de beleidsvorming waarop een hogere overheid een lagere inschakelt,
de toedeling van het secretariaat van overlegcommissies aan lagere overheden, het de lagere
overheden in de gelegenheid stelt voldoende
ambtelijke deskundigheid in te schakelen en andere elementen (zoals de door de werkgroep genoemde afkoelingsperiode) geschikt zijn om
deze decentraliserende werking te realiseren
door middel van een daarop gerichte vormgeving van complementair overleg. Het is jammer
dat de werkgroep hier nog niet uitdrukkelijk aandacht aan besteedt.

Complementair bestuur en
decentralisatie
(Spreiding van verantwoordelijkheid)
Hiervoor is decentralisatie opgevat als een bepaald ordeningsinstrument: het eenvoudig verdelen van de bevoegdheden in tegenstelling tot
complementair bestuur. Decentralisatie kan men
echter ook opvatten als het binnen de bestuursorganisatie spreiden van verantwoordelijkheid
over meerdere bestuurslagen, waarbij de lagere
overheden een reële mogelijkheid hebben het
totale overheidsbeleid te beïnvloeden.
Deze spreiding van verantwoordelijkheden kan
men bereiken door het toekennen van bevoegdheden aan lagere overheden om in een zekere
onafhankelijkheid op grond van een eigen belangenafweging besluiten te nemen. Het instrument van bevoegdheidsverdeling bevordert dan
de decentralisatie.
De werkgroep spreekt de voorkeur uit voor de
bevoegdheidsverdeling als ordeningsinstrument.
Hiervoor heb ik geprobeerd aan te geven dat zowel in verband met feitelijke als principiële overwegingen, niet de bevoegdheidsverdeling maar
het complementaire bestuur in verschillende
verschijningsvormen een evenwaardig of leidend ordeningsinstrument zal zijn. Dan wordt de
vraag belangrijk: wat in die situatie te doen om

Slot
Hiervoor heb ik op een aantal hoofdpunten van
het eerste en voorlopige rapport van de Werkgroep Complementair Bestuur commentaar ge-

7. Zie hierover b.v. T. de Bruin. Indicatieve planning, Economisch-Statistische Berichten, 16 aug. 1978, p.813.

a.r.

79/1

staatkunde
Complementair bestuur verkend

drs. H. Bleker

geven. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de
werkgroep dit voorlopige rapport in brede kring
ter discussie te stellen. Dat is een goede weg,
omdat het rapport gaat over een aantal zeer fundamentele zaken betreffende de toekomstige
vormgeving van het openbaar bestuur.
De werkgroep is er in geslaagd deze zaken bespreekbaar te maken en hij komt met een aantal
interessante voorstellen. Ik heb moeite met de
reducerende aanpak van de werkgroep waarbij
slechts aan enkele elementen van de met com-

plementair bestuur in verband staande verschijnselen aandacht is besteed. Er is naar mijn
mening voor een goed functioneren van de overheid in het jaar 2000 méér nodig dan een wettelijke regeling van de bestuursovereenkomsten
en overdracht van bevoegdheden van het rijk
aan de lagere overheden. Wellicht juist om deze
reden verdient het rapport van de werkgroep gedegen aandacht van wetenschappelijke en vooral ook politieke zijde.
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Gesprek met
minister Ginjaar
door dr. G. Puchinger

'Misschien valt tegenwoordig teveel de nadruk
op verschil in opvattingen, méér dan op overeenkomsten in opvattingen. Misschien is er een
beetje angst om het verwijt te krijgen dat je je
eigen opvattingen bij samenwerking met anderen niet kunt staande houden.
Je kunt echter wel degelijk met andere mensen
samenwerken, terwijl je je opvattingen toch voor
honderd procent overeind houdt.
Je moet ook, geloof ik, nooit proberen een compromis te bereiken, maar een synthese. En als er
mensen zijn die zeggen dat je daarbij je eigen
opvattingen altijd geweld aandoet, dan bestrijd
ik dat. Maar er zijn natuurlijk bepaalde principes
en opvattingen die je wel overeind móét houden; en dat is volstrekt honorabel:
Dit betoogde dr. L. Ginjaar, minister van volksgezondheid en milieuhygiëne, tijdens een van
10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags durend
vraaggesprek op zaterdag 9 december 1978 bij
hem thuis in Rijswijk. Hij zei dit naar aanleiding
van zijn ervaringen inzake samenwerking op laboratoria, maar hij maakte deze opmerkingen
kennelijk ook met het oog op de praktische politiek, want dit is voor hem tevens een uitspraak
over maatschappelijke milieuhygiëne.
Minister Ginjaar maakte op mij reeds bij de eerste ontmoeting, op zijn departement in Leidschendam op maandag 23 oktober 1978, de in-

dr. L. Ginjaar (50) is minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Hij studeerde chemiè aan de R.U. te Leiden. In
1960 promoveerde hij op het proefschrift The
reactivity of some organophosphorous compounds in nucleophilic substitution reactions'.
Van 1953 tot 1970 was de heer Ginjaar werkzaam bij het Chemisch Laboratorium van de
Rtj"ksverdedigifJ.gsorganisatie TNO, sinds 1965
als plaatsvervangend directeur. Vanaf de oprichting in 1970 was hij directeur van het studie- en
informatiecentrum TNO in Delft, dat zich bezighoudt met de studie van het milieubeheer.
Dr. Ginjaar is gehuwd met het Tweede Kamerlid
mevr. drs. N. J. Ginjaar-Maas; zij hebben een
zoon en twee dochters. Dr. Ginjaar was sinds
1971 lid van de Provinciale Staten van ZuidHolland voor de WO en trad vanaf 1974 als
fractievoorzitter op.

druk van: heel beslist, exact en rustig. Hij hoorde
toen heel nadenkend en zakelijk de door mij geformuleerde vragen aan en keurde ze alle goed.
Ook bij die voorbespreking gaf hij al enige stipte
en weloverwogen antwoorden.
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Tijdens het interview op zaterdag 9 december
1978 overwoog hij rustig al wat hij zei, sprak
zonder aantekeningen, tuurde soms ver weg, en
maakte op en top de indruk van een zakelijke
chemicus, die sprak slechts met een enkel handgebaar, soms zelfs enkel met de vingertoppen
zijn betoog onderstrepend.
Er gaat rust van hem uit, die hij zelf betoont door
nu en dan midden in een zin een pauze in te lassen, die bijna zou doen vermoeden dat hij een
tegenopmerking verwacht, waarbij hij mij soms
strak aanziet soms langs mij heentuurt. Na een
tijdje vervolgt hij dan zijn betoog. Zijn pauzes duren soms zo lang - is het lengtetijd of dieptetijd? om met Bergson te spreken - dat ik dan
steeds moest denken aan de woorden van
Openbaring 1 :8: 'Er kwam een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang: Het hielp mij
althans om steeds even uit te rusten van het
aantekeningen maken, en het paste in de sfeer
van rust en bezinning, waarin dit gesprek plaats
vond.
Na een 'Goed, laten we maar beginnen' van de
minister, luidde mijn eerste vraag:

legd, en een man als E. Havinga, die de organische scheikunde gaf, bij wie ik in 1960 gepromoveerd ben, ook inzake het wetenschappelijk
denken een grote invloed op mij hebben uitgeoefend; dat is wel buiten kijf.
En het is natuurlijk ook duidelijk dat in de liberale
kring bepaalde voormannen, en dan kan je denken aan Stikker en Oud, wier ideeën in de liberale partij een grote rol hebben gespeeld, invloed
op je hebben uitgeoefend:

Hoe zoudt u uw geestelijke achtergronden kunnen omschrijven, en wie ziet u als uw geestelijke, intellectuele en universitaire leermeesters?
'Ja, wie heeft de grootste invloed op mij gehad?
Er is natuurlijk een groot verschil tussen het noemen van namen van een aantal mensen die op
de één of andere wijze in je leven meespelen, invloed op je hebben gehad - dat begint in feite
al bij de kleuteronderwijzeres, en dat gebeurt nu
nog; je hebt voortdurend gesprekken, discussies,
- óf het noemen van mensen die, in welke
kring dan ook, op de voorgrond treden, en waarvan je kunt zeggen: daar heb ik bewondering
voor. Ik denk voor wat de laatste namen betreft
nu bijvoorbeeld aan het overlijden van Golda
Meir, iemand die ik niet persoonlijk ken, iemand
die ik alleen maar kan beoordelen via berichten
die tot je komen, redevoeringen. Ik kan wel zeggen dat ik voor die vrouw een bijzonder grote
bewondering heb. Maar er zijn, zoals gezegd,
ook mensen waarvan je kunt zeggen: die hebben enorme invloed op mij gehad.
Ik geloof overigens dat het erg moeilijk is dat
precies te bepalen, wie nu je echte leermeesters
zijn geweest.
Het is natuurlijk duidelijk, als ik me maar even
beperk tot de eigen studie, dat een man als A. E.
van Arkel, de hoogleraar anorganische scheikunde, bij wie ik het doctoraal examen heb afge-

Zijn er nog dichters, theologen of wijsgeren?
'Ja, daar kwam ik nu net aan toe ...
Je kunt eigenlijk nooit beoordelen wat nou het
effect is in je denken van een man als de liberale, in de oorlog omgekomen prof. mr. B. M. Telders. Het is zo moeilijk uit te maken wat het
effect is van wat die man gedacht en neergeschreven heeft, op mijn uiteindelijke denken en
maatschappelijke visie. AI zulke auteurs hebben
een rol in je ontwikkeling gespeeld. En dan zou
je bij dat rijtje dat ik dan nu genoemd heb nog
een hele reeks andere namen kunnen noemen .. :

Kunt u nog?
'U probeert mij te trekken, maar u voelt wel dat
ik aarzelingen heb ...
Ik denk bijvoorbeeld aan Menno ter Braak. En
als je Ter Braak zegt, moet je Du Perron natuurlijk ook noemen. Verder zijn er ook de dichters A.
Roland Holst en J. C. Bloem, en daarmee verbonden, Van Schende!. Daar is voor mijn gevoel
dan niet aan te ontkomen. Moet ik nog meer
noemen? Aart van der Leeuw. Maar ik weet niet
wat nu op een bepaald moment in zo'n invloed
belangrijk is geweest: de opvattingen die ze hadden of hun persoonlijkheid. Daar zou je natuurlijk
uren over kunnen praten.
Ik heb het gevoel dat er nog wat aan ontbreekt.
Maar misschien komt dat nog wel bij één van
uw andere vragen:

Welke zijn uw ervaringen achtereenvolgens geweest tijdens uw studietijd te Leiden (T 9461953), tijdens uw diensttijd (1953-1955) en gedurende uw werkzaamheden aan het T.N.O.
(1955-1977P
'Een mensenleven is zeer complex. Je kunt het
moeilijk uit elkaar houden, maar je moet het wel
proberen.
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Ja, ervaringen. Allereerst de studietijd, .. Natuurlijk is het helemaal de vraag of wat je nu als
ervaring zoudt willen boekstaven toen ook zo
geweest is Maar er zijn wel gewoon een aantal
dingen die je wéét Bijvoorbeeld dat ik vanaf het
moment dat ik op de middelbare school met
scheikunde te maken kreeg, scheikunde wilde
studeren. Dat is nooit ter discussie geweest
Maar wanneer ik dan toch vanuit de huidige situatie terugzie naar wat je nu over vroeger opvalt dan is het dat je toen in de eerste plaats
naar de universiteit ging om te studeren: je ging
wetenschap bedrijven, en de vraag wat je daarmee zou doen, daarover werd niet nagedacht,
en was in feite ook niet zo belangrijk. Een werkgroep als 'Chemie en Samenwerking', die dan
nu in Leiden bestaat, was toen ondenkbaar. En
bovendien: ik ben in '46 gaan studeren, vlak na
de oorlog. Je leefde toen allemaal in de gedachtensfeer dat er iets gedaan moest worden, dat er
veel te doen was. Nu terugkijkend, was toen
toch heel duidelijk dat je studie een onderdeel
uitmaakte van het hele denken van die dagen.
Ja, het was natuurlijk een uitermate interessante
tijd, al hebben we dat destijds toch niet zo beseft; dat kon ook niet, omdat je die dingen
hoogstwaarschijnlijk alleen maar achteraf in een
historisch perspectief kunt beseffen.

(na een lange stilte:)

Ik moet u eerlijk zeggen, dat ik dit eigenlijk de
moeilijkste van al uw vragen vind, want wat is
herinnering en wat ervaring?'
U bent exact hè?

'Weet ik niet. Geloof ik niet Wanneer u mij globaal zou willen noemen, is 't juist Ik heb geen
zin voor details, wel voor wat juist is. Ik probeer
grote lijnen te vinden; daarom ben ik gepromoveerd op het verband tussen de structuur van
chemische stoffen en hun reactiviteit Ik probeerde door wetmatigheden de grote lijn te ontdekken. Als ik structuren van stoffen ga veranderen, om dan te voorspellen wat dat voor veranderingen met zich zal meebrengen in hun reactiviteit En daarbij heel goed wetende dat je die
voorspelling nooit absoluut kunt maken, omdat
dat inzicht altijd onvoldoende is en dat daarom
de theorie, wanneer die praktisch getoetst
wordt, altijd afwijkingen te zien kan geven .. .'

dr. G. Puchinger

En dus faalt?

'Fáált? Nee! Een theorie kan nooit falen, want
die is nooit volmaakt I Je kunt pas zeggen dat
een theorie faalt, als je aan een theorie een absolute waarde toekent Maar daarom behoeft
die theorie nog niet onjuist te zijn, als het niet
uitkomt 't Betekent alleen dat je bij het opstellen van die theorie iets over 't hoofd hebt gezien.
Nou, als ik nu weer terugkom op die studententijd: die is wanneer je 't alles wilt samenvatten
toch een geweldige tijd geweest De hele ambiance en ook het werk op een laboratorium. Het
feit dat je vanuit een zekere beschutting ook
naar de maatschappelijke ontwikkeling kon kijken, daar ook hele duidelijke overtuigingen over
had. Misschien wel wat arrogant, maar ja, het is,
geloof ik, studenten eigen om arrogant te zijn.
En dan natuurlijk het geestelijke klimaat, waarin
eindeloos gediscussieerd kon worden, niet alleen in de studentenclubs, waar je mensen van
alle mogelijke disciplines en achtergronden ontmoette, maar ook in de laboratoria, waar je tussen het laboratoriumwerk door ook over alle
mogelijke zaken inderdaad kon discussiëren.
Ik geloof ook dat die laboratoria een enorm belangrijk element zijn in het verschil tussen alphaen bètha-mensen. De alpha's hadden - als ik
het erg zwart-wit stel - hun colleges, en daarmee was het afgelopen. Terwijl je als een bèthaman of -vrouw - dat moet ik er dan tegenwoordig wel bijzeggen I - natuurlijk naast de
colleges in de laboratoria actief was tot 's middags laat Het is duidelijk dat bij de alpha-mensen een zelfversterkend effect optreedt met betrekking tot hun intellectuele bagage, want die
hadden daar de tijd voor, die de bètha-mensen
in hun laboratorium moesten doorbrengen.
Ik geloof wel dat ik 't voor wat de studie betreft
hier bij zou willen laten. Alleen nog één opmerking: toen althans was de tegenstelling tussen
alpha- en bètha mensen nog erg groot; maar feitelijk niemand had in de gaten dat het in feite
een valse tegenstelling was.
Dan de diensttijd .. " nou die was niet zo geweldig hoor. In de eerste plaats ben ik, geloof ik,
drie weken later opgekomen, omdat ik eerst nog
mijn doctoraal moest doen. En verder heb ik alleen maar 1%maand basisopleiding gehad en
twee maanden opleiding om mij als officier te
kunnen gedragen. Daarna ben ik als tweede luitenant gedetacheerd bij het Chemisch Laboratorium T.N,O. te Rijswijk, dat nog steeds deel uitmaakt van de Rijksverdedigings Organisatie.
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Ja, 't was de eerste maal dat dat toen op grote
schaal gebeurde. We zaten toen met dertien kerels in die opleiding. Het is natuurlijk begrijpelijk
dat die troep helemaal niet in de gewone militaire discipline paste.
En dan T,N.O. Daar heb ik totaal vierentwintig
jaar gewerkt, want die twee jaar diensttijd moet
je meetellen. Ik ben daar na mijn diensttijd blijven hangen, Ja, waarom? Nou, ik geloof dat
daaraan ten grondslag ligt de gedachte aan die
Tweede Wereldoorlog. Dat is feitelijk de belangrijkste overweging geweest, behalve dat je er
toegepast natuurwetenschappelijk werk kon
doen: er was bij mij bovendien een verschuiving
aan de gang van het puur wetenschappelijke
werk van de Universiteit naar het meer toegepaste in de maatschappij, Er was de overtuiging
dat het de moeite waard was te zorgen dat er
zoiets als een Tweede Wereldoorlog niet opnieuw zou kunnen gebeuren, en ook de overtuiging dat het helaas zo was dat je dat alleen
maar - toen zeker - vanuit een positie van
macht kon doen, Daar kwamen nog bij de mogelijkheden die wetenschap en techniek geven
,om de meest afschuwelijke wapens te ontdekken en toe te passen - niet in Nederland overigens - en dat die mogelijkheid feitelijk met
zich meebracht, dat je ook vanuit de wetenschap moest zorgen dat adequate beschermingsmiddelen voorhanden zouden zijn.
Ik heb dat aanvankelijk altijd uit volle overtuiging
gedaan. Maar later heb ik moeite gekregen met
de gedachte dat je bezig was met dingen - beschermingsmiddelen zowel voor 't leger als voor
de bevolking - waarvan je toch hoopte dat het
nooit nodig zou zijn ze te gebruiken, Voor mij
was dat op den duur toch wat onbevredigend.

lijke belangstelling, waarbij overigens tussen die
stellingname inzake bescherming van leger en
bevolking in tijd van oorlog een zekere parallel
bestaat met de milieuproblematiek, te weten de
bescherming van mens en milieu tegenover de
schadelijke effecten van de maatschappelijke
ontwikkeling.
In die tijd op dat Laboratorium heb ik overigens
veel geleerd van de toenmalige directie, totdat ik
er zelf in werd opgenomen, over de noodzakelijkheid van mensen te laten samenwerken en
de wijze waarop je dat kunt bereiken.
Vijf jaar Studiecentrum Milieu-onderzoek, ja, om
dat te waarderen moet je als buitenstaander
twee dingen weten, om met Den Uyl te spreken,
De taak van dat Studiecentrum bestond uit het
coördineren van onderzoek - daar hebt u het
weer: samenwerken! - en wat dan wel genoemd wordt het vertalen van onderzoek, de resultaten vertalen in termen die voor het beleid
hanteerbaar zijn, In mijn functie als directeur van
dat Studiecentrum heb ik getracht daar erg veel
aandacht aan te bestèden, en dat heeft weer geresulteerd in de vele lidmaatschappen van raden
en commissies.
Daar zit weer een filosofie achter: namelijk dat
de resultaten van toegepast onderzoek zodanig
gepresenteerd moeten worden, dat ook niet-onderzoekers daarmee uit de voeten kunnen. Want
als de resultaten van onderzoek niet gebruikt of
niet gepubliceerd worden, dan had je dat onderzoek feitelijk net zo goed niet kunnen doen. Er
zijn nog altijd veel onderzoekers, die een beetje
het standpunt hebben: hier zijn de resultaten van
mijn onderzoek, en zie maar dat je er wat mee
doet. Overigens wil ik daar weer twee kanttekeningen bij maken, en wel deze: dat dit niet betekent dat ik de waarde van zuiver wetenschappelijk onderzoek niet zou willen erkennen; ik zou
bijna willen zeggen: in tegendeel; en in de tweede plaats: dat ik de eigenlijke rol, de autonome
rol van de onderzoeker wel erg belangrijk vind.
Nou ja, ik kom dan nu op de politiek terecht,
want ik ben op een gegeven ogenblik lid geworden van de WO.'

In de loop van de zestiger jaren kwam de milieuproblematiek naar voren, waarbij het feit zich
voordeed dat de kennis die aanwezig was bij dat
Chemisch Laboratorium in principe ook toegepast kon worden bij het bestuderen of oplossen
van bepaalde milieuproblemen; en dat veroorzaakte weer dat toen ik in '65 plaatsvervangend
directeur van het Laboratorium werd, ik begonnen ben om onderzoek in die richting te concretiseren, en me daarbij dus steeds meer in die milieuproblematiek ben gaan verdiepen; en dat
heeft ertoe geleid dat, toen in 1970 dat Studiecentrum voor Milieu-onderzoek werd opgericht,
ik daarvan de leiding heb gekregen, Zelf zie ik
daar dus van 1 946 tot dat moment bij mijzelf
een hele duidelijke verschuiving van een puur
wetenschappelijke naar een meer maatschappe-

Wanneer?
'Ik zou het niet eens meer weten, dat zal geweest zijn in '58-'59. En in '67 ben ik hier in
Rijswijk voorzitter van de Afdeling geworden, ja,
ben dat drie jaar geweest, want langer mocht
niet volgens het reglement van de Afdeling. In
'71 ben ik lid van de Provinciale Staten geworden, en in '74 fractievoorzitter. En daarnaast in
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al die jaren lid van de Milieucommissie van de
partij. zelfs enige jaren voorzitter. Verder lid van
de commissie die het rapport Milieu, groei en
schaarste van de Teldersstichting opstelde. En
dan vinden de ontwikkelingen vanzelf plaats, en
zit je op een gegeven moment op deze stoel,
vóór dat je het weet.'

bang om keuzes te doen, integendeel, ik kies
ook voor een duidelijke politieke overtuiging,
maar ik vind voor mijzelf dat het christelijk geloof, het christendom zo u wilt, zó universeel is,
dat ik voor mezelf afbreuk zou doen aan de
waarde ervan, als ik tot één van die groepen zou
gaan behoren - al moet ik oppassen dat ik niet
arrogant overkom, als ik mij zo uitdruk. En wannéér ik tot een groep zou behoren, dan zou ik in
die groep een vurig voorstander van de oecumene zijn!
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik de mensen
die wèl menen die keuze te moeten maken,
minder zou respecteren. Dat wil ik bepaald niet
zeggen. Maar deze opvatting gecombineerd met
de liberale opvatting, maakt dat ik zeg: ieder
mens is zelf verantwoordelijk voor zijn daden,
ook ten opzichte van Onze Lieve Heer.

Welke zijn uw ervaringen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1971-1977) en met de
Teldersstichting ?

'Het lidmaatschap van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland: dat is een bijzonder prettige tijd
geweest; ik heb er veel van geleerd, ja, zowel in
politiek als in bestuurlijk opzicht. En ik heb mij
overtuigd, voorzover ik het al niet was, van de
waarde van de democratie.
De Teldersstichting: enorm inspirerend, omdat je
in zo'n club niet direct betrokken bent bij de dagelijkse politiek, en daardoor op een wat afstandelijke wijze toch richting kunt geven aan het
politieke denken, Enorm waardevol, inspirerend
ook, vind ik.'
Ik vernam dat u als minister de eed heeft afgelegd. Hoe is uw verhouding tot het christelijk geloof?

'Ik ben geen lid van een kerk.
Men heeh overigens de neiging om zichzelf nog
eens te overtuigen, in zo'n gesprek als dit, en dat
is toch niet nodig ...
Ik geloof dat er twee verschillende zaken zijn.
Je maatschappelijke visie, die bij mij duidelijk liberaal is, gebaseerd op de overtuiging dat ieder
mens in vrijheid moet kunnen denken en handelen; persoonlijke vrijheid is voor mij een enorm
belangrijk begrip. Met daarbij ook heel duidelijk
de overtuiging dat die vrijheid nooit verder kan
gaan, dan het recht op vrijheid van andere mensen toelaat. En daar dan aan verbonden, en dat
is het tweede, het recht op het beleven van zijn
levensbeschouwing, een ieder op zijn eigen wijze.
En dat brengt voor mij met zich mee: wèllid van
een politieke partij - en dat kan ook alleen
maar voor mij een liberale partij zijn, want daarin
vind ik dan die vrijheid terug - maar géén lid
van een kerk, omdat daar. .. omdat ik me niet
kan vinden in het naast elkaar bestaan van die
kerken. Naast elkaar als geïnstitutionaliseerde
kaders, wel te verstaan. Als je je aansluit bij een
christelijke kerk, wordt er gekozen voor een bepaalde opvatting, als u wilt voor een bepaalde
exegese van het christelijk geloof. Ik ben niet

(glimlachje, een langere stilte)

'Ik geloof dat in diepste wezen mijn hele opvatting voor een belangrijk deel is veroorzaakt door
de Tweede Wereldoorlog. Niet verwonderlijk natuurlijk, als je van mening bent dat Ter Braak
toch wel grote invloed heeh gehad. En dan de
enorme aversie die bestaat tegen alles wat dictatuur is, nationaal-socialisme, fascisme en dergelijke stromingen ...
U behoeh het niet allemaal op te schrijven, maar
we zijn een eind van moeders huis weg, zo langzamerhand .. .'
Niet voor de lezers, denk ik.

'Nee ...
Ja, wat moet ik daar nog meer van zeggen?'
Gaat u wel eens naar de kerk?

'Zelden.'
Ziet u wel televisiekerkdiensten?

'Dat wel. Ja, ik kijk altijd wel naar de Kerstdiensten en met Oudejaar. En in Zwitserland ga ik
wel naar de kerk. Vreemd hè? Daar wel. In mijn
studententijd ben ik lid geweest van de VCSB.
Ik ben een individualist, maar wel vóór samenwerking. Ik ben geen solitair. De individualist
laat anderen in waarde. Je gaat van het vertrouwen uit van het goede in de medemens, ook al
is dat wel eens moeilijk.'
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Hoe is in het algemeen uw visie op de maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe ervaart u het
liberalisme? Zoudt u lid kunnen zijn van de Partij
van de Arbeid of van 0'66?

len vertalen.
0'66 is natuurlijk een ander verhaal. Duidelijk is
dat er, wat mij betreft, enige affiniteit is ten aanzien van de gedachten die in 0'66 leven, maar
dat ik in 0'66 een echte maatschappelijke visie
mis.'

'Heb ik feitelijk al beantwoord.
't Voorgaande wil natuurlijk niet zeggen, dat als
je de individu vooropzet, je de samenleving niet
belangrijk zou vinden.
Er zijn twee dingen: in de eerste plaats de maatschappelijke ontwikkeling, de massificatie, het
als maar groter (willen) worden, de grootschaligheid, het ten ondergaan van de individu in de
massa; en in de tweede plaats: alle mensen zijn
gelijkwaardig, ja maar elk individu is uniek. Dat
is, geloof ik, wel mijn credo! Het betekent wel
dat je een verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van je medemensen. Die verantwoordelijkheid mag er nooit toe leiden dat je je medemens
gaat opleggen hoe hij moet doen, hoe hij moet
handelen. 't Betekent wel dat je de omstandigheden moet scheppen waaronder mensen zo
goed mogelijk kunnen functioneren. 't Betekent
natuurlijk ook dat deze tijd een groot spanningsveld geeft; dat de problemen zo groot en complex zijn dat de overheid duidelijk bepaalde taken tot zich moet trekken maar dat aan de andere kant die individuele verantwoordelijkheid niet
aangetast mag worden.
De overheid moet ervoor zorgen dat elk mens
zich zo goed mogelijk kan ontplooien, een ieder
op zijn eigen wijze; maar dat mag er niét toe leiden dat de overheid zodanige omstandigheden
schept dat er in feite van een individuele benadering geen sprake meer kan zijn. Omgekeerd
mag een individu natuurlijk ook nooit zeggen: de
overheid moet maar voor alles zorgen.
'Spreiding van macht, kennis en inkomen', zoals
dat door de Partij van de Arbeid wordt naar voren gebracht, kan alleen maar gebeuren als de
overheid eerst die macht, kennis en inkomens
maar zich heeft toegetrokken, want eerder kan
hij het niet verdelen. Maar als hij 't eenmaal
heeft, dan staat de overheid het in de praktijk
nooit meer af. Hij zou 't misschien nog wel willen, maar in de praktijk gebeurt het gewoonweg
niet.
En dat betekent dat ik geen lid zou kunnen zijn
van de Partij van de Arbeid.
Laat ik het zo nog eens formuleren: ik geloof dat
de bewogenheid die in de socialistische visie ten
aanzien van de zwakken in de samenleving aanwezig is, ook bij de liberalen bestaat. Alleen geloven de liberalen niet in de wijze waarop de socialisten die bewogenheid in politieke maatrege-

28

Had u het optreden van het kabinet-Van Agt
verwacht?
'Ik had natuurlijk niet verwacht dat dit kabinetVan Agt zou optreden, maar dat er een kabinetVan Agt zou komen, daar ben ik als waarschijnlijk zeer weinigen in den lande altijd van overtuigd geweest. En ik heb vaak tegen mijn vrouw
gezegd, dat ik dat kabinet van PvdA en CDA gewoon niet zag komen.

(Mevrouw, die juist koffie brengt: 'Ja dat is waar, dat zei hij
van begin af aan").

Maar nu zult u waarschijnlijk vragen: waarom
hè? Omdat ik geloof dat het momenteel functioneren van de Partij van de Arbeid - en dan
denk ik met name aan wat ik zou willen noemen
het spraakmakende deel van de PvdA - in wezen strijdig is met samenwerking met anderen.
En dan wil ik voorbijgaan aan de manier waarop
PvdA en CDA die samenwerking in het kabinetDen Uyl hebben ervaren. Ik geloof dat hier heel
duidelijk gevoelsmatige elementen aan ten
grondslag liggen, maar ook het fungeren van de
Partij van de Arbeid als actiepartij.
Het is heel typerend dat juist gisterenavond, 8
december, in de NRC nog een hoofdartikel,
Somber beeld, stond, waarin aan het slot toch
weer gezegd werd dat het wel lijkt of de PvdA
bijna al vergeten is dat ze tot een jaar geleden in
de regering zat: 'Griezelig was in sommige opzichten gisteren de rol van de PvdA-fractie. Het
ging niet zozeer om de herhaalde categorische
afwijzing van de kabinetsplannen, maar vooral
om de kleur die aan deze afwijzing werd gegeven. Nog afgezien van het ontbreken van een
zichtbare oppositionele prioriteitenkeuze (alles
van de regering is even slecht). wie de PvdA als
actiepartij bezig wilde zien kon zijn hart ophalen,
want de herinnering aan het regeerverleden
bleek opnieuw nagenoeg verdwenen.'
Ik put het ook een beetje uit de ervaring die ik
zelf heb op het niveau met de Staten van ZuidHolland, waar ondanks alle verschillen die er zijn
toch een College bestaat waarin de drie voor-

a.r.
staatkunde

79/1

Gesprek met minister Ginjaar

dr. G. Puchinger

naamste partijen vertegenwoordigd zijn. Nu
weet ik wel dat een Staten-College niet representatief is voor het minder spraakmakend deel,
maar het is wel zo dat dat bewijst dat het ook op
een andere manier kan l'

kunnen zeggen dat met name de WO-fractie
het kabinetsbeleid toch welhaast voor honderd
procent ondersteunt, hoewel er natuurlijk ook
wel zaken zijn waar de WO-fractie zich niet he-I
lemaal in kan vinden.
En wat de CDA-fractie in de Eerste Kamer betreft, die ondersteunt voor mijn besef het kabinetsbeleid duidelijk méér dan de Tweede Kamerfractie:

Valt de samenwerking met het CDA mee of tegen binnen het kabinet-Van Agt?

'Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Wij vormen als kabinet inderdaad een homogene
groep. Men kan natuurlijk nooit verwachten, als
daar zestien mensen moeten samenwerken, die
elk hun eigen geschiedenis hebben, en die zo
maar bij elkaar gezet worden - want dat is het
toch in feite - dat nu juist die mensen allemaal
gelijk denken; dat kan je niet verwachten, En dat
houdt dus in dat er natuurlijk verschillen van inzicht zijn, bepaald door persoonlijke opvattingen,
politieke opvattingen, en natuurlijk ook door de
verantwoordelijkheid die je voor een bepaald beleidsterrein hebt. Maar het gaat mij veel te ver
om te zeggen dat dat meningsverschillen zijn die
ruziënd op straat worden uitgevochten, Overal
waar mensen samenwerken zijn die verschillen
van inzichten en die tegenstellingen aanwezig.
En dan vind ik inderdaad dat gegeven de verschillen in persoonlijkheden, er sprake is van een
homogene groep - ja! En een belangrijk element hierin is het feit dat de minister-president
iedereen in zijn waarde laat, zowel als lid van de
ministerraad als qua bewindsman, verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Hier is bij
Van Agt duidelijk sprake van een groot bindend
vermogen en ook een in elk geval voor deze club
goede wijze van leiding geven,
Dat betekent dus dat als u mij vraagt of die samenwerking mee of tegenvalt, dat die vraag in
zoverre niet aan de werkelijkheid tegemoetkomt,
dat we ons allemaal lid van één kabinet weten!
Terwijl we daamaast met z'n allen achter dat geformuleerde kabinetsprogram staan. En dat er,
bij aanwezigheid van politieke meningsverschillen altijd de wil bestaat om er met z'n allen uit te
komen, wat dan ook tot nu toe altijd gelukt is:
Hoe ervaart u het opereren van de CDA-fractie
in Tweede en Eerste Kamer?

'Dan zou ik mijn antwoord in feite willen beperken tot de feitelijke constatering dat de CDAfractie in de Tweede Kamer - maar dat is van
begin af aan duidelijk geweest - ook door het
aanwezig zijn van wat de groep van loyalisten
heet - zich minder krachtig achter het kabinetsbeleid plaatst dan de WO-fractie. Je zou

Hoe ervaart u als minister de sfeer binnen de
Eerste en Tweede Kamer?

'Over deze vraag heb ik lang nagedacht, hoe ik
het antwoord zou moeten formuleren. Ook omdat de sfeer in de beide Kamers natuurlijk bepaald wordt door de taak van elk van die Kamers en van het functioneren van die Kamers.
Een belangrijk element is natuurlijk dat de Eerste
Kamer slechts één keer per week vergadert, dat
de meeste leden van de Eerste Kamer hun
hoofdbetrekking elders hebben, dat de Eerste
Kamer geen recht van amendement heeft en
daartegenover dus de Tweede Kamer, die in feite de hele week vergadert, zijn leden naast het
bijwonen van de plenaire vergaderingen en de
commissievergaderingen nog ongelooflijk veel
andere activiteiten hebben, terwijl natuurlijk de
politieke opstelling in de discussie een veel grotere rol speelt,
Tegenover deze achtergrond is er natuurlijk geen
denigrerende inhoud aan te geven, wanneer ik
zeg dat de Eerste Kamer een zekere rust ademt
en de Tweede Kamer toch wel een bijna turbulent gebeuren is, Wanneer ik het een beetje
plastisch probeer te zeggen, dan is mij opgevallen, dat als je in het gebouw van de Eerste Kamer de vergaderzaal betreedt, dat je dan op hetzelfde vloemiveau blijft, terwijl je in de Tweede
Kamer, als je achter de ministerstafel gaat zitten,
een aantal treden af moet: het arena-karakter
van de Tweede Kamer is daardoor misschien
ook een beetje weergegeven,
Ik zou er nog één ding over willen zeggen: dat je
in de Eerste Kamer méér dan in de Tweede in
staat bent om de grote lijnen van een beleid uiteen te zetten, omdat in de Tweede Kamer de
actualiteit vaak zo'n overheersende rol speelt.
Goed:
Hoe ervaart u uw verhouding jegens ARP en
CDA?

'Het is natuurlijk duidelijk dat, met alle afstandelijkheid die ik moet opbrengen, ik het totstandkomen van het CDA met belangstelling volg en
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er een positief gebeuren in zie, zowel het politieke element als de bundeling van de confessionele partijen vanuit een levensbeschouwelijke optiek.
Ik besef en zie als buitenstaander dat de drie
groeperingen zeer verschillend zijn en dat het
met zeer veel moeite gepaard gaat. De achtergronden van de drie groeperingen zijn zo verschillend van elkaar, ook al door het verschillend
taalgebruik en de verschillende inhouden van
zelfde begrippen, dat het moeilijk is op één lijn te
komen. Het taalgebruik is namelijk historisch bepaald met een sociale context van eeuwenlang
bestaande divergenties in - wat voor elk dezer
drie partijen belangrijk is - het christelijk geloof. En dat is niet iets wat je zo maar wegpoetst. Er zijn misschien ook tegenstellingen die
zich in de loop der tijden duidelijk verhard hebben.'

1871 heeft hij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ingesteld. En daarbij hebben overwegingen van hygiëne inzake water en lucht toen
reeds een rol gespeeld. De milieuproblematiek in
de vorm van water- en luchtverontreinigingen is
in wezen niet nieuw maar al eeuwen oud. Het
verschil met nu is dat het toen allemaal op veel
kleinere schaal gebeurde.
De gemeentebesturen hebben al eeuwenlang
'keuren' uitgevaardigd tegen verontreiniging van
grachten. De oudstbekende voor mij is die van
1431 te Amsterdam. En hoe de hygiënische
toestanden toen waren, daar hebben we geen
idee van; naar de huidige opvattingen waren die
destijds erbarmelijk. De toestanden aan het
Franse hof bij Lodewijk XIV bijvoorbeeld: iedereen gebruikte poedertjes of watertjes, omdat zij
anders elkaars lichaamsgeur niet konden verdragen.
Tot vorig jaar deed ik wel wat aan geschiedenis.. :

En uw verhouding jegens het CDA?
'Ja, hun gedachtenwereld maakt dat je daar
toch nooit een onderdeel van zou kunnen uitmaken. Maar, net zo goed als PvdA en D'66, vertegenwoordigt het CDA een heel belangrijk deel
van het maatschappelijk bestel, dat duidelijk positief benaderd kan en moet worden.
De verhoudingen tot andere partijen worden natuurlijk grotendeels bepaald door de noodzakelijkheid tot samenwerking.
Je zou dus kunnen vragen: hoe zie je als liberaal
tegen het CDA aan? Je kunt daarbij kijken naar
verkiezingsprogramma's. Er zijn elementen die
wij aanspreken, met andere ben ik het weer niet
zo eens, evenmin als met de PvdA. Er zijn politieke partijen, waarbij je zegt: daar zou ik nooit
mee kunnen samenwerken. Dat is bij het CDA
duidelijk niet zo. Alleen, ik put mijn politieke
overtuiging uit andere inspiratiebronnen.
Het CDA is geen actiepartij. Het is een partij die
vanuit zijn optiek probeert om een zo goed mogelijke samenleving op te bouwen, zonder dat er
sprake is van de gedachte dat het allemaal ineens moet en er een totaal andere maatschappij
komt. De Partij van de Arbeid probeert totale
maatschappelijke structuren te veranderen, dat
doen CDA en WD niet. Zij willen veranderen,
maar niet als totaliteit:

Welke minister heeft vroeger, volgens u, het
meest gedaan voor de volksgezondheid en milieuhygiëne?
'Nou dat is voor mij heel duidelijk Thorbecke. In

Ik heb begrepen van uw vrouw dat u in uw
tweede leven geschiedenis gaat studeren.
'Ja, dat is juist. Ik studeerde voor mijzelf wat in
de lokale geschiedenis van Leiden en van Holland in vorige eeuwen. Als je leest hoe dat destijds was: geen toiletten, textiel werd bewerkt
met faecaliën, en dan werd het geheel uitgespoeld in de gracht. en dat grachtenwater werd
weer gebruikt voor allerlei huishoudelijke toestanden; er waren zelfs situaties dat er bier van
werd gemaakt. al is daar snel een einde aan gekomen.
Dat geheel heeft in de jaren 1830-'40 geleid tot
de Sanitary Movement, die in Engeland is begonnen, onder de druk van de industriële ontwikkeling; deze is overgeslagen naar het Continent. Toen is men ook gaan inzien hoe gezondheid samenhing met hygiënische of onhygiënische toestanden. En dat heeft er toen toe geleid
dat de overheid hier een taak kreeg te vervullen,
om te zorgen dat die uitwassen werden bestreden. Het is ook in de tijd geweest dat dankzij de
industriële ontwikkeling de drinkwatervoorziening toen al gestructureerd kon worden, aan het
eind van de negentiende eeuw, in de vorm zoals
wij deze nu kennen.
En in die situatie heeft Thorbecke toen dat
Staatstoezicht ingesteld; in feite is het zo dat dat
weer één van de dingen is waarin we de visie
van Thorbecke duidelijk zien. Thorbecke wordt
vaak voorgesteld als de man van de bestuurlijke
organisatie, de HBS enzovoorts, maar ook hier

...

a.r.
staatkunde

79/1

Gesprek met minister Ginjaar

dr. G. Puchinger

heeft hij iets tot stand gebracht wat er nog
steeds is: controle op de toestand van het milieu
door een van het beleid onafhankelijke autoriteit.
Dat is ook in de Gezondheidswet neergelegd. En
ook nu is de uitvoering van de huidige milieuhygiënische wetgeving vrijwel geheel gedelegeerd
aan de provinciale en de gemeentelijke overheid,
en hebben de inspecteurs van het Staatstoezicht
nog steeds die toezichthoudende en controlerende taak jegens de lagere overheden.
Het is ook merkwaardig dat in die tijd van Thorbecke de eerste echte grote milieuwet is gemaakt: dat is de Hinderwet, die nog steeds bestaat, uit het jaar 1865. En deze is nog steeds
het instrument van de gemeentebesturen, al
wordt deze wet wel steeds aangepast aan de
modeme tijd.
Feitelijk zou je kunnen zeggen dat uit die tijd het
begrip 'hygiëne' stamt en ook de koppeling met
het begrip volksgezondheid. De huidige milieuproblematiek heeft echter een veel grotere dimensie dan het begrip 'hygiëne' in de vorige
eeuw aanduidde."

direct invloed heeft op de toestand van het milieu. Dat, wil je de toestand van het milieu verbeteren, je dan die maatschappelijke activiteiten
moet gaan beheersen, en dat betekent weer dat
je vanuit het milieubeleid randvoorwaarden
moet stellen ten opzichte van die maatschappelijke activiteiten. En dat brengt weer met zich
mee dat een milieubeleid alleen dan kan slagen
indien het een groot maatschappelijk draagvlak
heeft, indien beseft wordt dat een goede kwaliteit van het milieu in het belang is van elk individu, nu en in de toekomst.
Wanneer ik dit nu zo zeg, dan bestaat er ten
aanzien van de principiële uitgangspunten voor
een goed milieubeleid tussen Terlouw en mij feitelijk geen verschil in opvatting. Ik geloof ook dat
door de positieversterking van de minister van
volksgezondheid en milieuhygiëne beter gestalte
kan worden gegeven aan de integratie van het
milieubeleid in het totale overheidsbeleid, zoals
ook Terlouw dat verwoord heeft.
Er bestaat wel verschil van opvatting over de
snelheid, nee, niet de snelheid, want ook daarover bestaat geen verschil, maar over de absoluutheid van de randvoorwaarden in het totale
maatschappelijke proces, die D'66 maar
daar is het een oppositiepartij voor - thans op
een andere wijze naar voren brengt. Ik geloof
dan ook dat het niet juist is wanneer D'66 zegt
dat dit kabinet geen milieubeleid voert. Het is alleen zo dat een kabinet ook voor andere zaken
oog moet hebben dan alléén maar voor milieu.
En het is deze afweging die ook in het optreden
van de WD altijd naar voren is gekomen. En dat
maakt dan op sommige mensen wel eens de indruk dat er minder emst zou worden gemaakt
met de milieuproblematiek, maar dat is ten onrechte."

Sommigen zeggen dat de liberalen door hun
binding aan het bedrijfsleven minder ernst maken met het milieu. Is dit zo?
Hoe is uw relatie (mogelijke overeenkomst dan
wel mogelijk verschil) met de milieu opvattingen
van 0'66? Gevoelt u op dit punt enige band met
dr. Jan Ter/ouw?

'Het wordt inderdaad gezegd. Maar daarom is
de inhoudelijke constatering nog niet juist!
Het is om een aantal redenen niet juist. Ik kan
bijvoorbeeld zeggen dat in de Kamer de tegenwoordige minister van verkeer en waterstaat, ir.
Tuynman, en de huidige staatssecretaris voor
volksgezondheid en milieuhygiëne, mevrouw E.
Veder-Smit - beiden van de WD - in de Kamer, zo omstreeks de jaren '68-'69 reeds, als
eersten deze problematiek hebben naar voren
gebracht. Verder heeft de WD een aantal niet veel, een beperkt aantal, maar een aantal
- publikaties op milieugebied op haar naam
staan, die heel duidelijk zijn. Combinerend zeg ik
dus: de WD heeft wel degelijk het milieubeleid
heel duidelijk en overtuigend in zijn program opgenomen.
Toch bestaat helaas die indruk van de WD, die
u memoreerde. En waarom kan je je dan afvragen. Ik geloof dat dat komt, omdat de WD meer
dan enige andere partij altijd beseft heeft dat het
milieu niet als een afzonderlijk beleidsgebied kan
worden gezien, in die zin dat alles wat wij doen

Van u is wel gezegd, dat u 'bezeten' is van milieubescherming!

'Ja, dat is Aantjes geweest. Of dat nu 'bezetenheid' moet heten, ja, dat weet ik niet, maar ik
vind wel dat milieubeleid een jong beleid is, dat
het volwassen gemaakt moet worden, dat er
nog heel erg veel te doen is, dat de consequenties van een goed milieubeleid nog lang niet bij
iedereen zijn doorgedrongen, en dat ik wel van
mening ben dat een goed milieubeleid van bijzonder veel betekenis zal zijn voor de toekomst
van onze samenleving. Door dat milieubeleid,
door dat randvoorwaarden stellen, dat ik al genoemd heb, kan het milieubeleid er in belangrij-
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ke mate toe bijdragen dat de verkeerde neveneffecten van maatschappelijke ontwikkelingen in
de hand kunnen worden gehouden. Maar we
mogen naar mijn gevoel niet vergeten, dat je er
daarmee in feite nog niet bent. Want veel essentiëler is natuurlijk de ontwikkeling van de samenleving als geheel: de schaalvergroting, de rol
van de technologie, de rol van de communicatiemiddelen, de rol van de elektronica en nog wel
meer voorbeelden, waardoor een spanningsveld
vol tegenstrijdigheden ontstaat.
Ik ga dit even toelichten.
Het is namelijk zo dat er een aantal ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg, en de stand van de medische
techniek, die als bijzonder heilzaam worden ondervonden, maar die ontwikkelingen konden alleen maar plaats vinden binnen het kader van de
technische en wetenschappelijke mogelijkheden, zoals die in de loop der jaren zijn ontstaan,
welke weer allerlei kwalijke neveneffecten met
zich meebrachten, die we niet wilden .. :

Vindt u de dreigende innerlijke vertechnificering
van de mens (geen bezinning meer op de geestelijke vragen, geen tijd meer voor de medemens, teveel aandacht voor materiële zaken)
niet véél gevaarlijker dan wat zijn milieu hem
kan aandoen?

Bijvoorbeeld?

'Zoals het introduceren van allerlei chemische
stoffen, die op zichzelf heilzaam werkten, maar
later toch zeer schadelijke gevolgen bleken te
hebben, bijvoorbeeld DDT. Nu willen we dus de
schadelijke effecten kwijt van die maatschappelijke ontwikkeling, maar de voordelen willen we
houden. Ik noem dat de tegenstrijdigheid der
doelstellingen. Want je kunt nóg zo'n goed milieubeleid voeren als je wilt. maar als de maatschappij niet de consequenties van de ontwikkeling als geheel wil onderkennen, dan zal dat milieubeleid altijd marginaal blijven:
Ervaart u uw departement meer technisch of
meer 'geestelijk?

'Dat heb ik in feite al beantwoord.
Ik beweer dat een technisch milieubeleid belangrijk, heel belangrijk is, maar dat dat op zichzelf niet voldoende is. Het milieubeleid zal dán
eerst echt slagen, als het geestelijk eigendom is
van de samenleving. En dat bedoel ik in feite als
ik zeg dat er een breed maatschappelijk draagvlak nodig is en dat het milieubeleid geïndividualiseerd moet worden - ik weet geen beter
woord:
Naar de mensen moet worden toegebracht. ..

'Ja, dat is wel wat bedoeld is:

32

'Het milieu doet de mens niets aan, de mens
doet het milieu wat aan. Ja, de maatschappe·
lijke ontwikkelingen brengen naar mijn overtuiging grote gevaren met zich, op het niveau van
de wijk, de gemeente, de provincie, op nationaal
of zelfs op mondiaal niveau.
Ondanks het feit dat de groei van de wereldbevolking aan het afnemen is, zal het nog altijd zo
zijn dat in dertig jaar tijd de wereldbevolking verdubbeld zal zijn. De simpele vraag is, hoe al die
mensen gevoed moeten worden en een beetje
gezond kunnen blijven.
U en ik zullen dat niet meer meemaken, hoogstens een heel klein stukje, maar het legt natuurlijk op de overheden van vandaag wel een enorme verantwoordelijkheid! En in dit licht bezien is
natuurlijk een discussie of iemand er per maand
f 35, - of f 30, - méér bijkrijgt, misschien
niet zo erg belangrijk:
Welke prioriteiten wenst u op uw departement
te stellen? Kunt u iets over de organisatie van
uw departement opmerken, zowel inzake volksgezondheid als milieuhvgiëne?

Ik wil opmerken dat het milieubeleid gedecentraliseerd wordt uitgevoerd - ik sprak al even
over Thorbecke - dat wil zeggen dat de besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger
wordt gebracht. Dit vind ik van wezenlijke betekenis. Het feit dat daardoor niet aanstonds blijkt
hoe hoog een regering dat milieubeleid in zijn
vaandel heeft geschreven, weegt voor mij minder zwaar dan het voordeel dat de burger daardoor zoveel mogelijk met dat concrete milieubeleid wordt geconfronteerd.
Wat betreft de volksgezondheid is het zo dat dit
vooral gestalte krijgt in de particuliere sector, dat
het gefinancierd wordt uit de verzekeringspremies ten bedrage van zo'n dertig miljard in
1979, en dat de taak van het departement is het
uitzetten van beleidslijnen en het houden van
toezicht:
In hoeverre werkt het milieubeleid door in het
beleid in 't algemeen?

Twee verschillende dingen.
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Nederland heeft altijd voorop gelopen, waardoor
het een uitzonderingspositie had. Maar andere
landen zijn ook op gang gekomen, en dat betekent dat wij nu moeten oppassen dat de weerstand in eigen land tegen die vooruitgeschoven
positie niet zolang blijft naijlen dat we met de
achterstand van de voorsprong te maken krijgen. Het is wel zo dat we bij de gedachte-ontwikkeling over het toekomstig milieubeleid altijd
nog in de voorhoede staan.'

bespeuren van de representatieve democratie
naar de participatie-democratie. Wat betekent
dat ook de invloed van belangengroeperingen en
de wil van belangengroeperingen om mee te
spreken steeds groter wordt. Ik geloof dat het
één van onze opgaven zal zijn om die mede betrokkenheid van de burger of van groepen van
burgers aan het besluitvormingsproces in de
parlementaire democratie zo goed mogelijk gestalte te geven, zonder dat daarmee de parlementaire democratie uitgehold wordt.'

In hoeverre werkt het milieubeleid door in 't algemeen? Komt u achteraan in het kabinet met
uw departementsbelangen ?
'Het is natuurlijk zo dat elk milieubeleid, doordat
het randvoorwaarden stelt, in actuele situaties
als remmend wordt ervaren. En dat zal temeer
zo zijn, als het dan ook nog een jong beleid is. Ik
vind dus dat milieubeleid zich vrij moet maken
van dat imago, en dat kan alleen maar als niet
alleen de positieve kanten met betrekking tot
natuur en milieu naar voren worden gebracht,
maar ook de voordelen van bijvoorbeeld industriële innovatie, het scheppen van additionele
werkgelegenheid.
Ik denk dat het milieubeleid in dit kabinet heel
duidelijk als een gelijkwaardig beleid wordt ervaren, maar we moeten nooit vergeten dat de uitvoering van een milieubeleid in belangrijke mate
gestalte krijgt op het niveau van de lag"ere overheden. En dat betekent dat dus ook die lagere
overheden hun verantwoordelijkheden voor natuur en milieu moeten kennen.'

Hoe ziet u de parlementaire democratie?

...
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'U zult begrepen hebben dat ik een overtuigd
aanhanger van de parlementaire democratie
ben.
Er is eens iemand geweest. die heeft gezegd: ik
ben een aanhanger van de dictatuur, mits de
dictator een engel is. Maar er zijn geen engelen
hier op aarde, en dat betekent dat ik het dus ook
maar helemaal houd bij de parlementaire democratie,
Maar ook die parlementaire democratie is natuurlijk aan een voortdurende ontwikkeling onderhevig. Die is niet statisch. Wat genoemd
wordt de toenemende mondigheid van de burger betekent dat die burger niet zonder meer alle
vertrouwen geeft aan de volksvertegenwoordigers. Dat die burger ook betrokken wil zijn in
het doen en laten van de volksvertegenwoordigers. En dat we langzamerhand een overgang

Hoe denkt u over polarisatie?
'Heilloos! In één woord gezegd.'

Is Bestek '81 niet aangegrepen voor het uitvechten van de politieke tegenstellingen bijvoorbeeld rondom het optreden van dit kabinet?
'Ja de discussies rondom Bestek '81 hebben natuurlijk een achtergrond die veel dieper gaat dan
alleen maar de vraag hoeveel er omgebogen
moet worden.
Ik geloof dat het in wezen gaat om weer twee
vragen.
De eerste is: de zorg van de samenleving voor
de problematiek van werkgelegenheid, voor de
problematiek van de sociaal zwakkeren en de
verantwoordelijkheid die daarbij aan de regering
en parlement ten deel valt, met daaraan gekoppeld de vraag waarvoor in feite de gehele
geïndustrialiseerde samenleving staat: hoe wij
een niveau van sociale voorzieningen en van
werkgelegenheid kunnen behouden bij achteruitgaande economische bedrijvigheid.
De tweede vraag, die op langere termijn speelt.
is de vraag: hoe een toekomstige samenleving
sociaal en economisch moet functioneren.
Ik geloof dat dat een problematiek is waar een
aantal mensen menen nu reeds heel duidelijke
oplossingen voor te hebben, maar dat de overgrote meerderheid in de samenleving daarover
nog volop in discussie is.
Het is duidelijk dat het kabinet vindt - en dat
vind ik persoonlijk ook - dat het nu in de eerste
plaats gaat om een zodanige situatie te bereiken, dat de financiële middelen voorhanden zijn
om én het pakket van sociale voorzieningen te
handhaven én een zo groot mogelijke werkgelegenheid te creëren en dat de oplossing daarbij
niet gezocht moet worden in het overhevelen.
van allerlei middelen naar de collectieve sector.
Ik meen dat ook uit vergelijking met andere lan-
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den een dergelijk streven op een gegeven moment in zijn tegendeel kan verkeren, met desastreuze gevolgen.'

proces is, dat er pas op de plaats wordt gemaakt
met het totaal aan collectieve voorzieningen.'
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Hoe ziet u de rol en de betekenis van de vakbeweging? En hoe staat u tegenover de momentele strijd van de ambtenarensalarissen?

Is het thans aangekondigde abortus-ontwerp
vóór alles het compromis tussen een VVD- en
CDA-minister óf meer een synthese van de persoonlijke opvattingen van u en minister De Ruiter?

'De vakbeweging is een uitermate waardevol
onderdeel in de samenleving; ik heb echter alleen wat moeite, niet eens zozeer met de impliciete politieke opstelling die de vakbeweging
vaak inneemt, maar veeleer met het polariserend optreden.
Het is natuurlijk zo dat de arbeidsverhoudingen,
zoals die vroeger waren, nu niet meer bestaan.
Dat de omstandigheden duidelijk in belangrijke
mate verbeterd zijn, en dat - al zullen er natuurlijk uitzonderingen zijn - de primaire taak
van de werkgever nu is het verzekeren van continue werkgelegenheid. Ik vind dat óók een taak
van werkgevers en vakbeweging gezamenlijk.
En dan kan ik het optreden van de vakbeweging
vaak niet plaatsen.
Een voorbeeld: iedereen is het er over eens dat
onze collectieve voorzieningen zoveel mogelijk
gehandhaafd moeten blijven. Welnu, als gemeentes hun gemeentelijke belastingen verhogen, juist voor het handhaven van die collectieve
voorzieningen op gemeentelijk niveau, dan leidt
dat tot de stellingname dat daardoor looncompensatie moet komen. En met een dergelijke
looncompensatie wordt dan het vliegwiel van
alle automatismen in de sociale uitkeringen en
loonpolitiek weer in gang gezet. En dat leidt dan
weer tot slechtere internationale concurrentieverhoudingen, en dus tot minder afzet, en dus
tot minder werkgelegenheid.
Een tweede voorbeeld: wanneer men kijkt naar
de voorstellen van het kabinet ten aanzien van
de ambtenarensalarissen en sociale uitkeringen
en de reacties daarop van onder andere de vakbeweging, wanneer men ziet hoe de getallen
van een half procent gebruikt worden als waren
zij enorme aanslagen op de mogelijkheden tot
bestaan, en wanneer men ziet wat dat in de
praktijk per maand betekent - zes gulden op
zestienhonderd gulden - dan ben ik het geheel
met collega Albeda eens, als hij dat optreden als
politiek onhygiënisch kenmerkt.
Men beseft onvoldoende dat het aantal actieven
in de samenleving, dat het geld voor ons aller
bestaan moet verdienen, steeds kleiner wordt.
Dat een voorwaarde voor een omkering van het

'Het is geen compromis tussen WD en CDA,
ook geen synthese van persoonlijke opvattingen
van De Ruiter en mij; wij hebben ons gebaseerd
op een aantal gemeenschappelijke opvattingen,
die betrekking hebben op de rol van de wetgever als verwoorder van maatschappelijke opvattingen. Voor het onderhavige ontwerp, zijn de
uitgangspunten geweest de rechtsbescherming
van het ongeboren leven én de noodsituatie van
de vrouw.
Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat
wanneer tot een abortus wordt overgegaan er
sprake is van een noodsituatie. Dat betekent dat
als een vrouw bij een arts komt, met het verzoek
tot een abortus, dat zij dan in feite bij zichzelf al
beslist heeft tot die abortus, in haar noodsituatie.
Dat wil zeggen dat die vrouw naar haar eigen
overtuiging en haar eigen verantwoordelijkheid
tot die conclusie is gekomen. Wij hebben in de
wet geen normstelling opgenomen, op grond
waarvan die conclusie beoordeeld zal worden.
Wij vinden namelijk, als wij kijken naar de omstandigheden zoals die thans worden aangetroffen bij de vrouwen die een abortus ondergaan,
dat die omstandigheden zich niet laten verwoorden in een algemene normstelling van de wet,
die daarna weer individueel toepasbaar is.
Daarnaast hebben wij de mogelijkheden willen
scheppen om in die gevallen, waarbij tot een
abortus wordt overgegaan, de besluitvorming zo
zorgvuldig mogelijk te doen zijn. Dat betekent
dat wij bijvoorbeeld niet een verplichting tot het
doen van een abortus aan wie dan ook opleggen. De arts beslist zelf - in eigen verantwoordelijkheid - of hij de abortus wil uitvoeren. Een
abortus kan alleen maar geschieden in een kliniek of een ziekenhuis die een vergunning hebben, welke vergunning door kliniek of ziekenhuis
zelf moet zijn aangevraagd. Die vergunning
wordt verstrekt indien voldaan wordt aan voorwaarden met betrekking tot een aantal medische aspecten, maar ook aan voorwaarden inzake sociale en psychische bijstand, zowel vóór als
na de abortus, voorlichting bijvoorbeeld inzake
adoptie of geboorteregeling.
Essentieel is in dit wetsontwerp dat de overheid
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een kader schept voor een zorgvuldige besluitvorming over het nemen van een beslissing omtrent abortus, tot aan de grens van levensvatbaarheid. Daama geldt het Wetboek van Strafrecht. Het is voor ieder individu een eigen verantwoordelijkheid of binnen dat kader tot abortus wordt overgegaan.
Ik kan met instemming citeren uit een artikel uit
'Nederlandse Gedachten' dat juist vandaag is
uitgekomen, 'Wetgeving betreffende abortus
provocatus' van de hand van de heer H. Algra:
. De overheid zet ergens als wetgeefster een
streep en zegt: wie over die streep gaat maakt
zich schuldig aan een strafbaar feit. Dan zijn er
Christenen, die menen te mogen zeggen: dus ga
ik voor God en mijn geweten vrij uit, als ik maar
aan de goede kant van die streep blijf. Dat is een
gevaarlijk zelfbedrog. De grenzen, die de overheid stelt, liggen heel anders, dan die welke de
Christen voor zichzelf behoort te ontdekken, als
hij oprecht naar Gods geboden wil leven. Wie
meent, dat die grenzen behoren samen te vallen,
vraagt van de Overheid het onmogelijke of geeft
zichzelf een gevaarlijke vrijbrief:

Waarop moeten WIJ volgens u in de Nederlandse politiek gedurende de komende jaren vóór
alles letten?

'Ik denk weer dat er twee dingen zijn ...
In de eerste plaats dat door de in maatschappelijk opzicht grote veranderingsimpulsen, wij er
voor moeten zorgen dat de parlementaire democratie niet uitgehold wordt.
Als ik dat in een vergelijking met het eigen beleidsterrein mag formuleren, dan zou ik willen
zeggen dat het opvallend is dat diegenen die het
behoud van evenwichten in natuur en milieu zo
duidelijk als een kernpunt van beleid naar voren
brengen, daamaast, als het gaat om de samenleving als geheel, de evenwichten in die samenleving zo abrupt willen verbreken.
Een tweede aspect wat uitermate belangrijk is:
dat wij het oog gericht houden op maatschappelijke ontwikkelingen en dat wij er naar moeten
streven een leefbare samenleving te houden,
eerder dan te letten op het eigen belang in actuele situaties:
Is er reden tot optimisme ten aanzien van het
kabinetsbeleid de komende tijd?

Hoe staat 1I tegenover mogelijke amendering
van CoA- en VVD-zijde? Kunt u grenzen aangeven?

'Ik geloof dat wellicht op een enkel detail na
geen amendering mogelijk is, zonder dat de wezenlijke opzet van ons wetsontwerp wordt aangetast:
Welke zijn voor u de voornaamste redenen
waarom dit ontwerp moet worden aanvaard?

'Ik denk dat er twee redenen zijn.
In de eerste plaats - en daarover is iedereen
het eens - moet er iets aan de huidige toestand gebeuren. Het is onmogelijk om een toestand waarin een harde bepaling van het Wetboek van Strafrecht wordt overtreden, te handhaven.
De tweede reden is dat ik van mening ben dat
met deze wet een kader wordt geschapen,
waarin opvattingen zoals die in onze pluriforme
samenleving bestaan, zo goed mogelijk tot hun
recht kunnen komen.
De vraag of abortus mogelijk is, wordt door onze
benadering in feite beantwoord binnen het systeem van deze wet, en niet daarbuiten. Ervaringen met vroegere wetsontwerpen geven mij de
overtuiging dat dit de enige juiste benadering is:

'Ik meen dat het kabinetsbeleid er op gericht is
om tot die gezonde samenleving te komen,
waar ik zojuist over sprak.
Ik meen ook dat het kabinet er in kan slagen om
de voorwaarden daartoe te scheppen; ik hoop
dat het kabinet daartoe de gelegenheid zal krijgen en niet gehinderd zal worden door eng-partij-politieke overwegingen:
In 'Elseviers Weekblad' van 7 oktober 1978
heeft u over het rentmeesterschap van de mens
gesproken. Zo ook in uw Memorie van Toelichting. Is dit bijbels bedoeld?

'Ik heb in de Memorie van Toelichting gezegd
dat een gezond leefmilieu essentieel is voor de
ontplooiing van iedere mens. Ik heb ook gezegd
dat zo onaanvaardbaar grote welvaart is in een
ongezond leefmilieu, ook een volstrekt schoon
leefmilieu in armoede onaanvaardbaar is.
Maar we mogen daarbij ook niet vergeten, dat
wij het rentmeesterschap moeten uitoefenen
over de natuur die ons is gegeven. Het is onze
opdracht om de ons gegeven natuur te beheren.
Een ieder vanuit zijn eigen overtuiging:
Rijswijk, z.H., 9 december 1978.
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'Welzijnsbeleid en sociale wetenschappen, een
kritische doorlichting van de knelpuntennota
Welzijnsbeleid', H. M. Jol/es en J. Stalpers, Van
Loghum Slaterus, 1978, ISBN 906001 5118,
92 pagina's, prijs f 16,50.
Dit wordt besproken door drs. C. J. Klop, medewerker Welzijnsbeleid van de Dr. A. Kuyperstichting.

De knelpuntennota
gekraakt
door drs. C. J. Klop
'In de Nota staat niet het beklemde welzijn in
het centrum van de aandacht, maar het beklemde welzijnsbestel, waarin de functionarissen zich
ergeren aan de gang van zaken. Niet de effectiviteit van het bestel is in discussie, maar de efficiency ervan. Deze loskoppeling van de doelvraag bij de bespreking van de middelen is een
uitermate onlogische, in feite ontoelaatbare
zaak: Aldus luidt de kem van de kritiek van twee
op welzijns- en beleidsanalytisch gebied deskundige hoogleraren op de Knelpuntennota (1974).
Als gevolg van dit gebrek in de opzet van de
Nota is het nog maar de vraag of de erop stoeIende beleidsmaatregelen (ontwerp kaderwet
specifiek welzijn, decentralisatie van het welzijnsbeleid) het welzijn dienen. Dat is niet expliciet de maatstaf geweest waarop het nieuwe
welzijnsbestel is ontworpen. Impliciet natuurlijk
wel, zoals de schrijvers haarscherp aantonen. In
feite is een bepaalde opvatting van welzijn (mede)bepalend geweest voor de aanbevelingen die
in de Nota stonden. Jolles en Stalpers formuleren dit als volgt: 'De hier vermoede reductie van
de maatschappijproblematiek tot een dominantie-problematiek (welzijnsbeleid als doorbreking
van verzuilde macht - cjk), heeft meermalen
blokkerend gewerkt op het binnenkomen van
andere visies die welzijn bijv. in samenhang
brengen met persoonlijke verwachtingen, met
sociale inworteling, met zingeving van menselijke gebrokenheid' (p. 38).
Tot slot concluderen beide hoogleraren dat de
knelpuntennota onder de vlag van decentralisatie in feite de macht van de centrale overheid
vergroot. Namelijk door de landelijke koepels
van het particulier initiatief uit te schakelen.

Deze recensie is niet bedoeld als een toetsing
van het boekje van Jolles en Stalpers op zijn beleidsanalytisch merites. Daar zijn andere fora
voor. Voor mij ligt het belang van dit werk in de
scherpe wijze waarop wordt aangetoond dat onder de vlag van decentralisatie en harmonisatie
beslissingen zijn aanbevolen (en inmiddels in het
uitvoerende stadium gebracht), die de inhoud
van het welzijnsbeleid mede gaan bepalen. De
gemeenten moeten een welzijnsbeleid ontwikkelen. Als wij er niet in slagen, daarin ook de
CDA-visie op de overheid tot uitdrukking te
brengen, dan wordt de overheid hoedster van
ons welzijn en komt de eigen verantwoordelijkheid van de maatschappij niet tot haar recht'.
Ook de christelijke visie op welzijn loopt gevaar
niet meer aan bod te komen. Wij hebben op dat
punt een volstrekt eigen benadering 2 . Het is van
groot belang dat wij onze visie op welzijn onder
woorden brengen en daar ook onze conclusies
uit trekken voor het welzijnsbestel.
Jolles en Stalpers hebben een ideologie terecht,
zij het wat laat, ontmaskerd. Dat is één van de
doelen van de wetenschapsbeoefening. Als zodanig is dit experiment van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ten volle
geslaagd.

1. Een goede aanzet voor CDA-welzijnsbeleid op het gemeentelijk vlak geeft de nota 'Samen welzijn' van de Arn-'
hemse CDA-fractie, Arnhem, februari 1978.
2. D. v. d. Molen, 'Christen-zijn in het welzijnswerk; Centrum
van Reformatorische Wijsbegeerte, Maarssen, juni 1978.
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is het maandblad van de Dr. A. Kuyperstichting, het wetenschappelijk instituut van
de ARP.
Het wil bijdragen leveren aan de principiële
koersbepaling van het CDA door
• te schrijven over de betekenis van de antirevolutionaire en christendemocratische
beginselen voor actuele politieke vraagstukken
• een ontmoetingsplaats te zijn voor de in
het CDA verenigde stromingen
• oog te houden op de discussie over geloof
en politiek in andere partijen in Europa en
in de wereld.

Voor de redactie bestemde bijdragen adresseren aan drs. H. Borstlap, Dr. A. Kuyperstichting, Dr. Kuyperstraat 3, Den Haag (tel. 070-
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606838).
De redactie stelt er prijs op artikelen (tot
maximaal 4000 woorden) te ontvangen, die
passen in de opzet van AR-Staatkunde.

Druk
Uitgeversmaatschappij J. H. Kok B.V., postbus
130, Kampen; tel. 05202-13545, postgiro
847048. Alles over de vervaardiging en verzending van AR-Staatkunde, waaronder advertentie-aanvragen en adreswijzigingen, richten aan uitgeverij Kok.

Abonnementen en losse nummers
De abonnementsprijs bedraagt

f 40,-

per jaar; voor studenten en jongeren

f 28,-

per jaar.

Losse nummers f 5,-, dubbele nummers f 10,Het abonnement verplicht voor een jaar; het kan elke maand ingaan. Betalingen gaarne uitsluitend per acceptgirokaart. Voor abonnementen kan men zich zowel tot uitgeverij Kok als tot de
Dr. A. Kuyperstichting wenden.
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Van de redactie

Vervolgens schrijft drs. G. van Leijenhorst over
O.m. het functioneren van de grondslag in de

parlementaire praktijk. Hij wijst op de spanningen die ontstaan tussen het laten doorvverken
van de grondslag en het jagen naar compromissen, hetgeen in de politiek onvermijdelijk is. De
schrijver gaat tevens in op de 'trouvaille' van het
begrip politieke overtuiging en signaleert hoe dit
begrip reeds eerder in CH-kring heeft gefunctioneerd. De samenstellers van het rapport hadden
met meer vrijmoedigheid mogen spreken over
de Kerk. Indien dit was gedaan, dan had het rapport ook duidelijker dan nu kunnen zijn omtrent
de plaats van de overheid, aldus de heer Van
Leijenhorst.

*
*
In dit nummer bespreekt de directeur van de dr.
A. Kuyperstichting, drs. A. M. Oostlander, de
reacties op het rapport 'Grondslag en politiek
handelen'. Hij schrijft onder de titel 'Lezen en
mogen verstaan'. De heer Oostlander gaat vooral in op datgene dat de commissie heeft bedoeld
met haar bijzondere aandacht voor de politieke
overtuiging, als politiek herkenningspunt van het
CDA. Met name worden enkele misverstanden
besproken die betrekking hebben op de betekenis van de grondslag en van de beginselen van
het CDA.
Ook signaleert hij in een enkel geval een echt
meningsverschil. In reactie op de vraag 'Mogen
wij verstaan wat wij lezen?' wekt hij ons op
daadwerkelijk te lezen en te verstaan.

*

*

*
Twee van de reacties op het grondslagrapport
nemen wij in dit nummer op. Allereerst van de
voorzitter van de KliP, W. J. Vergeer, die in
een rede voor de KVP-Partijraad onlangs aangaf
hoe de ontwikkeling in het denken over de
grondslag in de KVP is geweest. Het betoog is
tegen de achtergrond van de huidige discussies
zeer instruktief. De heer Vergeer neemt krachtig
afstand van diegenen, die menen dat de KVP de
grondslag niet serieus zou nemen of dat de KVP
uiteindelijk aanstuurt op een middenkoers voor
het CDA. De rede van Vergeer laat zich tevens
goed lezen na de bijdrage van dr. D. de Zeeuw in
het januarinummer van ons blad.

*

*
*

Vervolgens schrijft dr. L. Schuurman over christelijke verantwoordelijkheid in Chili. In het oktobernummer 1978 heeft hij reeds geschreven
over Latijns-Amerika. Thans gaat hij dieper in op
.~
de rol van de christen-democratie in Chili. De filosofie van de christendemocraten sluit nauw
aan bij de ideeën van de Franse filosoof Jacques
Maritain. Zijn invloed is in het bijzonder te merken in het functioneren van de kerk in LatijnsAmerika. De persoonlijke verantwoordelijkheid
van geïnspireerde christenen komt n.l. veel centraler te staan dan voorheen. Wat voorts opvalt
is de interne verscheidenheid binnen de Chileen- •
se christen-democratische partijen. De vraag
komt op waar pluralisme legitiem is en waar
onwettig pluralisme begint. Een vraag, aldus dr.
Schuurman, die ook voor de christen-democratie in ons land van even grote betekenis is als in
Chili.

*

*
*

Dr. G. Puchinger heeft vervolgens een interview
met de minister van justitie, mr. J. de Ruiter.

*

*
*

Tenslotte bespreekt dr. G. Puchinger de studie
van dr. J. P. Gribling over de priester-staatsman
Mgr. Nolens.

*

*

-~
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Lezen en mogen
verstaan
door drs. A. M. Oostlander

Het rapport 'Grondslag en Politiek Handelen'
heeft veel reacties opgeroepen. Velen hebben,
middels artikelen en redevoeringen, van hun
mening doen blijken. Partijvoorzitters, besturen
en partijraden ontvingen het rapport met instemming. Dat ligt, naast de resultaten van het
rapport zelf, ook aan een aantal externe factoren.
Deze laatste maken dat het rapport ook een levende zaak kan worden.
In de eerste plaats is er de verdieping van de
kennismaking tussen CDA-partners. Men doet
veel samen, met name op het plaatselijk vlak
maar ook binnen bijvoorbeeld de wetenschappelijke instituten. Op zichzelf is het niet vanzelfsprekend dat gemeenschappelijke ervaringen
ook toenadering in denken en doen teweeg
brengen. Een nadere kennismaking kan ook teleurstelling en vervreemding brengen en hier en
daar is dat ook het geval. Toch is dat, zo blijkt uit
de reacties meestal niet zo, al zijn ook dan de
ervaringen niet altijd onverdeeld positief.
Voorts is er sprake van een grotere bewustwording ten aanzien van de eigen identiteit. Met
name in katholieke kring valt dat op. Bij de KRO
en bij de katholieke universiteit zijn voorbeelden
te vinden van een herleefde bezinning op wat
men ten diepste als katholieken wil. Op de KVPPartijraad werd zelfs gesproken van het afleggen
van een geweldige geestelijke luiheid en traagheid. Waar zo'n proces plaatsvindt kan het niet

Drs. A. M. Oostlander (42) woont met zijn
vrouwen drie zonen in Zevenhuizen (Z.H.). Sinds
september 1975 directeur van de Dr. A. Kuyperstichting; voorheen als docent en onderzoeker
voor experimentele psychologie werkzaam aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam. In die periode tevens raadslid van Muiden en CDA-fractievoorzitter in het gewest 'Gooi en Vechtstreek'.
Schreef in ARS en elders over uiteenlopende
vragen van principiële aard.

anders of het hele CDA moet daar wel van profiteren. Daar worden we met z'n allen wijzer van.
Zo'n klimaat is in principe gunstig voor een rapport als 'Grondslag en Politiek Handelen', Toch
is het eigenaardig dat de reacties op het rapport
buiten AR-kring relatief schaars zijn, Het is dan
ook daarbuiten niet massaal verspreid, Dat nu is
op zichzelf een teleurstellende zaak, Temeer omdat het rapport uitdrukkelijk stelt, dat de funda-
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mentele kwesties die erin behandeld worden,
alle partijleden aangaan. Is hier nog steeds sprake van een denken in begrippen als elite en massa, notabele bestuurders tegenover een passieve
achterban? En toch gaat het erom dat de inhoud
van het rapport werkelijk het geestelijk eigendom wordt van de leden van het CDA. Dat zulks
nog niet het geval is blijkt zelfs in sommige min
of meer officiële stukken. Soms wordt ook nu
nog de programpartij-gedachte geventileerd alsof er helemaal geen grondslag rapport verschenen en een daarop aansluitende resolutie geproduceerd was. Het CDA moet als geheel kennelijk nog wennen aan het idee dat ieder lid
geïnformeerd dient te worden over gewichtige
zaken en dat een overeengekomen koers ook in
het politiek handelen en becommentariëren tot
uitdrukking moet komen. Staat men daar onverschillig tegenover dan verbreekt men feitelijk de
onderlinge band in het CDA. En dat kan niet
worden gecompenseerd door betuigingen van
aanhankelijkheid aan de CDA-gedachte.
Het CDA blijft niet vanzelf bij elkaar door bijvoorbeeld een gemeenschappelijk kerkelijk confessioneel groepsbesef. Zo ligt het namelijk niet meer
en zo wilden wij het toch ook niet?

Het rapport pretendeert ook niet alle vragen
voor nu en later afdoend beantwoord te hebben.
Wel is er een globale routebeschrijving, het
kompas is ingesteld, en we menen ook de richting naar de volgende oase gevonden te hebben.

Vragen
In verreweg de meeste commentaren blijkt dat
men getracht heeft om (delen van) het rapport
innerlijk te verwerken. Soms komt dat tot uitdrukking in verwijten die aan de commissie worden gericht die in feite alleen maar een bijval zijn
aan datgene wat de commissie zelf letterlijk
schrijft. De gedachte is dus in zo'n geval kennelijk overgenomen en wordt beschouwd als een
eigen idee. Een serieuze bestudering brengt uiteraard met zich mee dat niet iedereen voluit positief kan reageren. Soms is het rapport daar
schuldig aan, door onvoldoende helderheid.
Soms zijn er misvattingen aan de zijde van de lezer. Maar er zijn ook echte verschillen van inzicht
aan het licht gekomen.
Met een variant op een criticus zou je kunnen
stellen: christen-democratische politiek moet,
dus wie vragen stelt bij het CDA, doet goed. De
karavaan beweegt wel, maar ze moet geen grote kringen in de woenstijn beschrijven, veeleer
moet men doelgericht, bewust vooruitdenkend,
van oase tot oase gaan om het einddoel te bereiken. Koers bepalen vergt een bepaalde mate
van discussie, steeds opnieuw.
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Presentatie:
Wie krijgt gelijk?'
Het rapport werd met spanning afgewacht. VeIer vraag was: 'Wie zal gelijk krijgen?' Aangezien
de commissie zowel ten opzichte van antwoorden als ten opzichte van vraagstellingen uiterst
kritisch was, (kieskeurigheid ten opzichte van
vraagstellingen is merkwaadigerwijze een
schaars artikel) waren er die teleurgesteld moesten worden ten aanzien van deze 'hamvraag'.
Soms is er ook zeer vooringenomen gereageerd.
Een vraag kan fascineren, ook als die fout is.
Soms komt dat omdat vasthouden daaraan een
politiek belang dient. Men doet even moeilijk afstand van zo'n vraag als een neurotisch persoon
van zijn complex. Dat is een alledaags verschijnsel waarvan iedereen op zijn beurt het slachtoffer kan zijn. Deze vasthoudendheid heeft tot een
slechte eerste presentatie in sommige persorganen geleid. Men herinnert zich wellicht de krantekop: 'Grondslag niet meer bindend'. Een kop
die qua betekenis een optimum vormde tussen
onwaarheid en overtuigingskracht. Deze kop
heeft nog heel lang invloed gehad en heeft dat
nog op het verstaan van het rapport.
Het rapport werd door velen moeilijk gevonden.
Anderen schreven weer dat het glashelder was.
De eersten zullen wel gelijk hebben. De commissie wilde, èn nog wel in een halfjaar èn zo
beknopt mogelijk, veel behandelen: het karakter
van het CDA als partij met alle daarbij behorende argumentatie; de oplossing van een geschil
waar knappe politici niet meer uit waren gekomen; een invulling van wat we met het evangelische appel en met politieke overtuiging bedoelen; de verhouding tussen kerk en politiek; het
CDA ten opzichte van andere stromingen; en
dan nog een aantal organisatorische aanbevelingen om de voorstellen hard te maken. De oplossing van het geschil vormt dus maar een deel
van het rapport en kan, zonder argumentatie,
zeer beknopt worden weergegeven. De commissie meende echter dat ze daarmee niet kon
volstaan. De partijen zouden dat ook niet genomen hebben, en terecht.
_.
.__. _ - - - - - - - -

__
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a.r.

79/2

staatkunde
Lezen en mogen verstaan

drs. A. M. Oostlander

Herkenningspunten

voor een goed begrip en voor doeltreffend handelen nodig hebben.

Verreweg de meesten hebben gezien dat het
rapport alle leden persoonlijk aanspreekbaar
stelt op hun politieke verwoording van het evangelisch appel. Men heeft ook de afwijzing van de
open-program-partij herkend. Voorts is de verduidelijking van de grondslagformule (Heilige
Schrift in plaats van Evangelie) opgevallen. Er is
een duidelijke waardering voor de aandacht die
aan de politieke overtuiging en derhalve aan het
beginselprogram, Program van Uitgangspunten,
dan wel van centrale doelstellingen, wordt gewijd. Men beseft dat het CDA daar niet zonder
kan.
Hoewel dit op zichzelf belangrijke verworvenheden zijn, die de commissie aan het CDA heeft
kunnen aanreiken, is er toch meer van het rapport
zeggen. Daarvoor moet een aantal ophelderingen worden gegeven.

Grondslag en politieke
overtuiging
Het rapport stelt dat men in het CDA van elkaar
moet kunnen aannemen dat de politieke overtui·ging, met inbegrip van het hart daarvan, de toetsing aan de grondslag, door de leden van het
CDA persoonlijk aanvaard wordt. De partijraadresolutie zegt dat: 'De leden van het CDA persoonlijk aanspreekbaar dienen te zijn op onze
politieke overtuiging, waarvan het hart wordt
gevormd door de inspiratie van en de toetsin~1
aan de boodschap van de Heilige Schrift voor
het politieke leven'.
Dit betekent:
a) dat de boodschap van de Heilige Schrift het
hart is van al onze politieke activiteit, dus het
hart van het CDA. datgene wat het CDA als
christelijke partij typeert in onderscheid van par-tijen die hun maatstaf in de mens zelf zoeken
b) dat het CDA een politieke organisatie is die
voor het politieke leven een opdracht heeft en
derhalve, zo gewetensvol mogelijk, politieke
consequenties trekt uit het evangelisch appel
c) dat het CDA een bepaalde christelijks politieke partij is en niet pretendeert de christelijke politieke partij te zijn
d) dat het CDA mensen verenigt die samen
proberen om de oproep van het evangelie in het
politieke leven te verstaan en aan dat verstaan in
denken en handelen vormgeven. Mensen die
niet hun heil zoeken in hoogst individuele gevoelens en inzichten, maar die weten dat zij elkaar

Dus moet het CDA als christelijke organisatie
met een bepaalde (politieke) opdracht en taakopvatting weten waar het met zijn leden aan toe
is en wel op deze beide punten. Het christelijke
en de opdracht zijn geen afzonderlijke elementen welke door een soort maïzena 'gebonden'
moeten worden. Beide zijn één in de politieke
overtuiging. Wij zijn niet geïnteresseerd in een
politieke taakopvatting met een christelijk sausje. Immers: 'Het CDA aanvaardt ondubbelzinnig
het evangelie als grondslag. Wat zou dat uithalen wanneer deze grondslag niet in de harten
gegrifd behoefde te zijn? Om het aanvaarden
van die grondslag kan geen enkele CDA-er
heen' (dr. W. C. M. Klijn op het Algemeen Bestuur van het CDA).
Of (beantwoording op KVP-Partijraad): 'Hoe kan
iemand functioneren als hij het hart niet kent en
als het hart hem niets zegt?'
Evenmin wensen wij een grondslag met een
voor ieder vrijblijvende taakopvatting. Hoezeer
men ook beweert persoonlijk de grondslag te
doorleven. Immers (dr. B. de Vries in N.G.): 'De
grondslag kan pas functioneren door het appel
te vertalen naar een politieke visie .. .Of (weer in N.G.): 'Zonder beginselprogramma
wordt het CDA een grauwe middenpartij'. Terecht wordt gesignaleerd dat instemming met
de politieke overtuiging moeilijker is dan instemming met de grondslag alleen. Er wordt door de
commissie inderdaad meer gevraagd dan verwacht was.

Politieke overtuiging,
een vondst?
Voor velen was het begrip 'overtuiging' al zo
lang in onbruik geraakt, dat men het als een
nieuwigheid, als een vondst beschouwde.
Anderen herkenden het direct als een woord dat
bij de AR-geschiedenis hoort. Ook bij andere
CDA-partners was het bepaald niet onbekend.
Het woord 'politieke overtuiging' riep bij sommige leden van de ARP weerstand op.
Het deed denken aan ideologie, aan een barrière
tussen grondslag en politiek, aan een overheersing van de 'rede', aan intellectualisme, aan verstarring, aan bedreiging van de bezieldheid, aan
het zoeken van een grootste gemene deler, aan
het op een voetstuk plaatsen van de heersende
politieke praktijk. Het rapport geeft weinig of
geen aanleiding tot deze commentaren.
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Ideologisering

Barrière

Wordt in het rapport ondubbelzinning afgewezen. Het evangelie en de bezinning op de politieke betekenis ervan, mag niet in dienst van eigenbelang of partijbelang worden gesteld.
Steeds blijft de inspiratie van en de toetsing aan
de grondslag, het laatste woord behouden. Vandaar het betrekkelijke en het feilbare waarover
ten aanzien van de politieke overtuiging gesproken wordt. Natuurlijk kan ideologisering ons
steeds bedreigen. Ook in de grondslagdiscussie
zelf. het zou heel goed mogelijk zijn om deze in
een politieke strategie een bepaalde rol te laten
spelen. Dat kan zowel tot uitdrukking komen in
een te gemakkelijke aanvaarding als in een verbeten afwijzing en miskenning van de resultaten
van het rapport.

Het evangelie komt tot de wereld via mensen.
Dat legt hen een grote verantwoordelijkheid op,
want naast 'doorgeefluik' zijn we ook altijd in
een bepaalde mate barrière tegen doorwerking
van het evangelie. Via mensen; dat betekent dus
ook en altijd tegelijk, via het menselijk verstand,
z'n temperament, z'n handelen, z'n sociale vermogens enz. enz. Een andere weg is er niet of er
moet van rechtstreekse Gods-openbaring sprake
zijn. Men kan dat jammer vinden, maar anderzijds is het ook zo dat de mens, met al zijn capaciteiten, die bij deze 'bemiddeling' is ingeschakeld, daardoor aan zijn oorspronkelijke waardigheid herinnerd wordt.
De politieke overtuiging is het resultaat van toegewijde overdenking van de politieke betekenis
van de evangelische oproep. Die overdenking is
nodig, want het evangelie roept niet op tot
denkluiheid maar tot een aanvaarding van de eigen verantwoordelijkheid van mensen ten opzichte van het verstaan van het evangelie. Met
de politieke overtuiging steunt de groep, waarin
die overtuiging leeft, het optreden van z'n leden.
Het is een kompas dat een globale richting aanwijst. Zonder die steun vanuit een echte gemeenschap verongelukt de enkeling. Mensen
hebben mensen nodig, hebben ook elkaars verstandelijke steun nodig. Bovendien zijn de inzichten van hen die voor ons geleefd hebben
niet waardeloos. Wij corrigeren ze zo goed en zo
kwaad als we dat kunnen, soms heel diepgaand,
en bouwen erop voort. Alleen vanuit het heidense ideaal van de autonome, individuele persoonlijkheid, die gefascineerd wordt door z'n eigen
hoogst individuele existentiële keuzen, kan een
verzet tegen deze mensvisie verklaard worden.
Het libertijns individualisme, volgens hetwelk ieder zijn eigen souvereine opvatting dient te ontwikkelen, oefent ook in onze kringen een krachtige invloed uit. Natuurlijk verschijnt het dan in
het vroom gewaad van de niet door anderen
corrigeerbare hoogst persoonlijke bezieling.
De politieke beginselen zijn derhalve geen barrière, maar een ondersteuning vanuit de gemeenschap van degenen die de oproep van het
evangelie willen beantwoorden. Het is een hulp
tegen ontsporing in individualistische zelfgenoegzaamheid.

De 'rede'
Dat bij de bewustmaking de opbouwen de formulering van de politieke overtuiging, het verstand een duidelijke rol zal spelen, kan en mag
niet ontkend worden. God dienen met het verstand, het hebben van een redelijke godsdienst,
dat is iets waar je blij mee mag zijn. De oproep
van het evangelie bevat ook een intellectuele
uitdaging. Sterker nog, men is geroepen tot het
afleggen van een redelijke verantwoording ten
aanzien van de betekenis van het evangelie voor
onze politieke opstelling. Wil men zich niet, met
behulp van het verstand, verantwoorden, dan
verdient men ook geen politiek vertrouwen.
Eén van de misbruiken van de 'e' is juist dat
men zich achter een grondslag verschuilt om
verder z'n eigen gang te kunnen gaan. Door het
expliciet maken van de politieke overtuiging, leggen we onze kaarten op tafel. Dan is er toetsing
mogelijk, niet alleen van bepaalde concrete handelingen, maar ook van de visie die deze beheerst. Die fundamentele kritiek moeten we elkaar toestaan. We heben elkaar nodig om te
kunnen onderscheiden tussen goede greep en
zotte inval.
Het rapport is volstrekt ondubbelzinnig in het afwijzen van een autonome rede. De politieke
overtuiging mag nooit een eigen leven gelaten
worden. Het hart mag er niet worden uitgehaald. Snijdt men haar af van haar wortel dan
treedt een proces van vervlakking en uitholling
in.
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voortvloeien. Men mag niet te zwaar op begin-
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selen gaan steunen. Steeds moeten ook deze,
middels de toetsing van hun resultaten aan het
evangelisch richtsnoer, gecorrigeerd worden.
Ondersteuning door beginselen sluit derhalve
rechtstreekse toetsing van afzonderlijke politieke
gedragingen allerminst uit.

Aanspreekbaarheid

Ontstaan en ontwikkeling
Diverse commentaren wijzen op het gevaar dat
de politieke overtuiging verstarren zal. Evenals
de commissie denkt men dan aan 'eeuwige beginselen', verouderde beginselprograms. Deze
zijn het resultaat van een stopzetting van het
toetsingsproces en van een stremming van de
evangelische inspiratie als bron van vernieuwing. Niet voor niets spreekt het rapport uit dat
er op dit front nooit rust zal en mag zijn.
Anderen vrezen juist voor een te grote veranderlijkheid, zodat het samenbindend karakter van
de politieke overtuiging verloren gaat.
De commissie is van oordeel dat beginselen
lang niet zo snel veranderen als actieprograms.
Men zou anders niet van echte beginselen kunnen spreken. Ernstige en toegewijde bezinning
op het evangelisch appel zal politieke beginselen
opleveren waarvan de formulering het geruime
tijd kan uithouden. Wel kunnen er steeds nieuwe vragen in de samenleving opkomen, die een
nieuw fundamenteel antwoord vergen. Een beter verstaan van de Heilige Schrift kan een ander
licht werpen op wat eens als beginsel werd gezien. Maar deze processen verlopen niet zo snel.
Beginselen zijn geen wegwerpartikelen.
Van de zijde van hen die niets in christelijke partijformatie zien, wordt gesteld dat de politieke
overtuiging van een christelijke partij het gemiddelde dient te zijn van de politieke opvattingen
van kerkleden. Anderen veronderstellen dat de
politieke overtuiging afgeleid moet worden uit
de politieke gedragingen van de volksvertegenwoordigers. Men zou dus door analyse van de
politieke praktijk aan z'n beginselen komen. Dit
soort denkbeelden worden in het rapport krachtig weersproken. De wil van de meerderheid kan
niet over de inhoud van de politieke overtuiging
heersen. Veeleer zal deze zich gehoorzaam onder de oproep van het evangelie hebben te
plaatsen. Dat is voor alle christelijke partijen
steeds aanvaard, al is die gehoorzaamheid, ook
voor iedere enkeling trouwens, een moeilijke
zaak. Het snijdt in eigen vlees. Toch staat of valt
een christelijke partij daarmee.

De persoonlijke aanspreekbaarheid, zoals die in
de partijraad-resolutie in overeenstemming met
het rapport is geformuleerd, houdt in dat men elkaar en zichzelf steeds de volgende vragen kan
stellen: 'Strookt dit politiek handelen en denken
met onze beginselen?', 'Hoe kunnen onze beginselen ons bij onze standpuntbepaling helpen?'
En: 'Strookt dit politiek gedrag en deze opvatting
met het evangelisch appel voor het politieke leven?' 'Wat kunnen u en ik daaruit leren?'
Ook zij die niet onverdeeld positief over het rapport schrijven, signaleren dat nu, op grond van
dit rapport, artikel 5 van de CDA-statuten kan
stellen dat lid van het CDA kunnen zijn, zij die instemmen met grondslag en doel van dat CDA.
Dit is dus een regel die voor alle leden geldt.
Eerste- en tweederangs leden kent het CDA
niet, net zo min als de ARP.
De persoonlijke aanspreekbaarheid op het evangelie functioneert op het politieke vlak zelf. Een
andere aanspreekbaarheid kan door een politieke organisatie niet worden gevraagd. Zij kan een
functioneren daarvan ook niet beoordelen. Theologen onder ons wezen hierbij op het noodzakelijk onderscheid tussen partij en geloofsgemeenschap. Typische kerkvragen vallen niet binnen
de orde van een politieke organisatie.
Vergeer zegt: 'Het gaat om christen-zijn-in-depolitiek'. Wij hebben elkaar in het CDA over en
weer uitstekend begrepen. De rede van Vergeer,
die in dit nummer is opgenomen, is uit dat oogpunt voor de politieke historie van het CDA van
bijzonder belang. De grenzen van een politieke
partij moeten daar worden getrokken waar ze
nog politiek waargenomen kunnen worden.
Deze vorm van aanspreekbaarheid moet ook
organisatorisch worden ondersteund. Vandaar
dat de aanbevelingen van de commissie, waarmee het rapport besloten wordt, van veel groter
belang is dan uit de reacties blijkt.
We kunnen ons niet tevreden stellen met formules alleen, we zullen erop uit moeten zijn om elk
politiek gedrag en elke publikatie een stuk verantwoording ten opzichte van het evangelisch
appel te doen zijn.

Persoonlijk geloof
Sommigen zouden meer willen dan bovenomschreven aanspreekbaarheid. Men zou de vraag
'wat dunkt u van de Christus' in volle omvang en
in zijn diepste betekenis willen laten gelden, dan
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wel, in het elkaar aanspreken op de politieke
boodschap van het evangelie, impliciet een positief antwoord op die vraag willen ervaren.
Schrijver dezes heeft er zich persoonlijk immer
over verbaasd dat er mensen zijn die het recht
menen te hebben om aan anderen deze kemvraag te stellen. Zelfs in een pastoraal contact
kan die vraag te vrijpostig zijn. Uit respect voor
elkaars diepste wezen zal men deze meestal
achterwege laten. Pas als men in een zeer nauwe relatie tot iemand staat kunnen vragen als
deze aan de orde komen, maar dan zijn ze eigenlijk tegelijkertijd overbodig. Voor de begrenzing van een partij mag zo'n vraag mijns inziens
helemaal niet gebruikt worden.

menten zijn. Ze wekken door hun aard in dit verband zelfs weerzin op.

Wel is het begrijpelijk dat velen in een christelijke politieke partij graag willen uitgaan van een
persoonlijke beleving, door allen, van het christen-zijn in zijn diepste betekenis. Die wens leeft
ook bij anti-revolutionairen ten opzichte van de
ARP. En toch is het hoogste wat, ook in de ARP,
bereikbaar was, het politieke functioneren van
de aanspreekbaarheid op het evangelie.
Dat is met de structuur van het politieke gegeven, en we moeten ook niet wensen dat er nog
meer kan binnen de orde van de politiek. De politiek mag ook in dit opzicht haar grenzen niet
overschrijden. Er zijn waarschijnlijk velen die menen dat zij dit meerdere echt willen, en die toch
niet accepteren dat dat meerdere binnen de politieke orde wordt gebracht. Om dit praktisch
voelbaar te maken, het volgende.
Op de AR-Partijraad heeft schrijver dezes tijdens
de verdediging van het rapport vanuit z'n hart
een beroep gedaan op de partijgenoten om vertrouwen te hebben in de werking van de Heilige
Geest. Het was alsof velen dat beroep van hart
tot hart beantwoordden. Maar anderen hebben
dat niet aanvaard. Zij voelden daarin een verplaatsing van de discussie naar een gebied waar
de politieke argumentatie niet meer functioneren kon, als iets dat aan die argumentatie geen
recht meer deed. Zij hadden waarschijnlijk ge/ijk.
Drs. T. M. Gilhuis heeft in een negatieve reactie
op het rapport gewezen op het nut om dit meerdere in de politiek te eisen. Dat nut zou blijken
'als er herrie in de tent is'. Met een beroep op
het geloof zou de herrie dan bezworen kunnen
worden.
Ook stelt hij dat Kuyper daardoor in staat was
de volksconsciëntie te bespelen. AI dit soort nuttigheidsargumenten ontbreekt het aan overtuigingskracht juist omdat het nuttigheidsargu-

Recht overeind blijft staan dat ook christen-democraten buiten de orde van de politiek met elkaar praten. Dan zullen er andere, soms ook diepere, discussies gevoerd kunnen worden. Het is
voor velen een ervaringsfeit dat daarvan een geweldige stimulerende kracht kan uitgaan, die
over allerlei gebieden van het leven uitstraalt.
Het verlangen naar zulke ervaringen is begrijpelijk en legitiem. Het moet ons aansporen om ook
buiten het politieke te functioneren, om elkaar
ook af en toe als gewone mensen en als vrienden te ontmoeten. Hoe belangrijk onze politieke
opdracht ook is, wij moeten ons leven niet laten
verpolitieken.

Christelijke persoonlijkheid christelijke organisatie
Het zal duidelijk zijn dat het CDA volgens het
rapport een 'christelijke beginselpartij' zal moeten zijn en niet een 'partij van christenen'. Voorstanders van de laatste idee hebben de neiging
om te ontkennen dat een christelijke partij als
zodanig kan bestaan. Organisaties kunnen niet
christelijk zijn, zo hoort men. In hun visie is een
'christelijke' partij slechts een verzameling van
een bepaald soort leden. In het CDA gaat het
evenwel om meer. Men treft daar leden aan die
op grond van hun instemming met artikel 5 van
de statuten zijn toegetreden en daarmee hebben
uitgesproken dat zij aanspreekbaar willen zijn op
een politieke overtuiging waarvan het hart wordt
gevormd door de toetsing aan en de inspiratie
van het evangelie. Zij willen derhalve naar vermogen meedoen met die toetsing en deel hebben aan die inspiratie en nemen in ieder geval
de resultaten daarvan voor hun rekening. Het
rapport is daarover zeer duidelijk. Wij mogen
verder geen onderscheid meer aanbrengen tussen mensen die daar in geweten ja op willen
zeggen. Verder zal het CDA een structuur moeten hebben die de politieke overtuiging zelve
weerspiegelt. Nog belangrijker is dat het CDA
een politieke koers heeft en dat er over de politieke principes van de partij een overeenstemming is bereikt. Er zijn derhalve documenten
waarop men zich beroepen kan. Deze partij is
aanzienlijk meer dan de som der leden.;En omdat dat meerdere zo belangrijk is noemen wij
deze christelijke partij dan ook een christelijke
beginselpartij. Wij moeten niet in de verleiding
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vallen om steeds weer de mens centraal te stellen. Sterker nog: er bestaat een evangelische visie op mens en samenleving ook al zouden er
geen aanhangers meer voor zijn. Er bestaat een
christelijke visie op alle aspecten van het leven,
zelfs al zegt niemand meer in een existentiële
beslissing, ja daartegen. Een christelijke partij
bestaat als men daarin met toewijding zoekt
naar de aard en betekenis van deze christelijke
politieke visie en als er een oprechte poging
wordt gedaan om deze in praktijk te brengen.
Die christelijke visie bevindt zich niet als een afgerond model in een platonische ideeënwereld
maar is in principe vervat in de Heilige Schrift.
Een christelijke partij mag heel dankbaar zijn als
zij gediend wordt door bepaalde charismatische
christelijke personen. Het is evenwel zeer gevaarlijk om zichzelf daarvan afhankelijk te maken. Soms kan het charismatische een tijdlang
ontbreken, maar dat betekent niet dat de partij
dan aan christelijke inhoud verliest. In andere
gevallen kan van een vals charisma sprake zijn.
Daarvoor dient men op zijn hoede te zijn. Veel
partijleden zijn niet zo ontvankelijk voor
beïnvloeding door een charismatische leider,
omdat ze altijd erg kritisch blijven. Zij vrezen het,
op een humanistische wijze, centraal stellen van
de menselijke persoonlijkheid,
I n sommige christelijke organisaties wordt op
meer aspecten van het mens-zijn een beroep
gedaan dan in de politiek. Zoiets kan het geval
zijn in het onderwijs. Daar gaat het om opvoeding van de jonge mens en met name ook om
een godsdienstige opvoeding. Dat wil niet zeggen dat men in zo'n christelijke organisatie uitkomt met de vraag of iemand christen is of niet.
Men eist gewoonlijk dat leerkrachten van christelijk onderwijs uit overtuiging het christelijk onderwijs willen dienen. Indien door de betrokkenen gevraagd wordt: 'Wat verstaat u daaronder?' dan zal men hopelijk niet met de mond vol

tanden staan, maar hoe dan ook, beginnen met
het formuleren van een christelijke visie op het
onderwijs. Dat verzakelijkt het christelijk onderwijs niet, dat haalt het hart er niet uit, maar dat
is een informatieverstrekking waar de vrager
recht op heeft, waardoor hij zelfs getroffen kan
worden en bezield kan raken, Hoe beter en hoe
duidelijker die visie wordt, des te krachtiger zal
dat zijn weerslag vinden in alle aspecten van dat
onderwijs, tot in rooster, methode, vakkenpakket
en leermiddelen toe. Dan zullen echt de grenzen
van de vrijheid van onderwijs worden afgetast
omdat het 'Gij geheel anders' grenzen doorbreekt. Dat is de kracht van een christelijke overtuiging ten opzichte van het onderwijs.

Inhoud van de
politieke overtuiging
Zo zullen we net als andere christelijke organisaties op weg moeten gaan om onze overtuiging
vorm te geven. Daarbij zullen we op tal van echte en onechte dilemma's stuiten, Men zal het
ene bijbelse gegeven tegen het andere willen
uitspelen, wellicht elkaar 'de bijbel voor de voeten willen werpen'. Het is te hopen dat de eerbied zal overheersen. Enkele schrijvers deden al
een poging om bijdragen aan de politieke overtuiging te leveren. Indien velen in het land bereid
zijn om aan deze gemeenschappelijke opdracht
in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift mee
te werken dan moet het mogelijk zijn om een
helder en voor alle leden toegankelijk Program
van Uitgangspunten op te stellen. Daardoor zal
ons vooruitdenkend vermogen worden geactiveerd. En wat belangrijker is: deze politieke overtuiging zal het geestelijk eigendom van de CDAleden moeten worden.
Dat komt niet vanzelf.
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De KVP op weg
naar het CDA*
door W. J. Vergeer

Inleiding
Vandaag 9 december is een dag van historische
betekenis.
De besluiten die op deze Partijraad genomen
zullen worden zullen ons een grote stap dichter
bij het samengaan brengen van 3 partijen in één
partij, het Christen Democratisch Appel.
Meer dan honderd jaar geleden werd bij ons katholieken de bisschoppelijke hiërarchie ingevoerd. De april-beweging die daarop volgde
kunnen we rustig aanduiden als de oorzaak dat
vele jaren gescheidenheid en verscheidenheid
tussen Nederlandse christenen bleef bestaan.
Het is goed te beseffen dat de besluiten van
vandaag in ieder geval tot doel hebben gescheidenheid op te heffen. Als de drie partijraden vandaag zullen besluiten in te stemmen met de
conclusies en aanbevelingen van het rapport
'Grondslag en politiek handelen' en zich positief
uitspreken ten opzichte van de politieke samenwerking met name in de Tweede Kamer dan
wordt daarmee in feite uitgesproken dat wij een
gemeenschappelijke grondslag hebben voor ons
politiek handelen. Dit is een grote stap verder op
de weg die we in mei van dit jaar zijn ingeslagen
door de aanvaarding van de nota 'Het CDA en
zijn organisatie - van Federatie naar Fusie'.
Daarmee is onze verscheidenheid niet weg. Om
tot deze stap te komen hebben wij alle drie een
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W J. Vergeer (52) te Utrecht is lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal en lid van het Eurooees Parlement. Hij is voorzitter van de Katholieke Volkspartij en lid van het dagelijks bestuur
van het CDA.

eigen geschiedenis achter de rug. Deze geschiedenis brengen wij mee in het CDA. Het leek mij
daarom goed om duidelijk te maken hoe onze
gang naar dit CDA is geweest.

Schaepman
In 1883 publiceerde Schaepman zijn brochure:
'Een katholieke partij - Proeve van een program'.
Schaepman gaf hier aan dat slechts het christelijk denken de wereld voor chaos kon behoeden.
Maar tevens gaf hij aan, dat er een eigen stelsel

• De voorzitter van de KVP, de heer W. J. Vergeer, heeft op
9 december 1978 voor de partijraad van de KVP een rede
gehouden over O.m. het rapport Grondslag en politiek handelen. Het gedeelte van zijn rede dat hierop betrekking had nemen wij hierbij op,
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van vaderlandse politiek moest komen en wel
gegrondvest op 'algemene beginselen door de
kerk in naam van God gegeven en gewaarborgd'.
Naar zijn mening vloeiden uit die algemene beginselen voort een aantal leidende levensregels.
De keuze uit die levensregels moest worden bepaald naar de eis van het moment. Met de uitgave van deze brochure bedoelde Schaepman
niet te zeggen dat er een kerkelijke partij moest
komen. Hij wilde streven naar een echte politieke partij. Om dit aan te tonen citeer ik hierbij de
eerste twee artikelen van de 'Proeve van een
program':
1 De katholieke partij in Nederland vertegenwoordigt op staatkundig gebied het Nederlandse volk dat aan het oude geloof getrouw, zijn
trouw aan het vaderland door zijn eerbied voor
het recht, zijn liefde tot de vrijheid, zijn gehoorzaamheid aan de wet, zijn bereidwilligheid tot iedere opoffering voldingend heeft betaald.
2 Zij erkent in God, als de bron van alle gezag,
en in gehoorzaamheid en des gewetenswil, de
enige waarborgen van het vast bestand der
overheid en de vrijheid der onderzaten'.

niet in op de waarde van deze beschuldiging; ik
heb haar alleen vermeld omdat wij bij de oprichting van de Katholieke Volkspartij in 1945 binnen de katholieke gelederen uitvoerige discussies hebben gekend over de terugkeer van de
oude partijstructuren of de afschaffing daarvan.
In die discussie klonk de echo van de kritiek van
de jongeren uit de vooroorlogse jaren door.
Sommige jongere katholieken meenden dat de
vooroorlogse partijen niet meer in dezelfde vorm
konden terugkeren. Zij die de doorbraak voorstonden wensten een brede progressieve volkspartij. waarin zowel confessionelen als niet-confessionelen zouden samengaan. Deze doorbraak
vond op het laatste moment niet plaats door de
houding van het episcopaat en ook de katholieke vakbeweging. Aldus werd op 22 december
1945 de Katholieke Volkspartij opgericht.

Vijftien jaar later in 1896 ontwierp Schaepman
een staatkundig program dat ondermeer gebaseerd was op de encycliek Rerum Novarum van
paus Leo XIII. Om een beeld te geven van de leidraad die Schaepman zich voorstelde bij het
vaststellen van het staatkundig program citeer ik
de eerste stelling: 'Naast de bovennatuurlijke
door Christus de mens geworden zoon Gods gestichte orde bestaat in de wereld de natuurlijk~
orde der menselijke maatschappij; de bovennatuurlijke orde is belichaamd in de kerk; tot de natuurlijke orde behoort de staat'.
Mijn indruk is, dat deze twee publikaties van
Schaepman in feite ook de grondslag hebben
gevormd van de oprichting van de Rooms Katholieke Staatspartij in 1926.
In ieder geval zijn aan die oprichting geen ingewikkelde discussies over de grondslag vooraf
gegaan. Blijkbaar was de organisatorische
eenheid het grootste uitgangspunt voor die oprichting.
AI spoedig na de oprichting van de Rooms Katholieke Staatspartij kwam vooral uit de groep
van jongeren de beschuldiging dat de Rooms
Katholieke Staatspartij zou zijn verworden tot
een plichtmatige kerkelijke partij. immobiel en
ook zonder veel sociale bewogenheid. Ik ga nu

Toch zien we daarin wel een verschil.
De KVP zou naast beginselpartij ook programpartij zijn. Een ieder die zich kon verenigen met
dat program werd uitgenodigd op die partij te
stemmen. Het lidmaatschap van de KVP werd
- en dit was nieuw - opengesteld voor nietkatholieken.
Ter illustratie citeer ik hier de omschrijving van
het wezen en doel van de KVP: 'De Katholieke
Volkspartij is een vereniging, welke open staat
voor alle Nederlanders en ten doel heeft het algemeen welzijn in het Koninkrijk der Nederlanden door deelneming aan het staatkundig leven
te bevorderen. Zij staat op de grondslag van de
beginselen van de natuurlijke zedenwet en de
goddelijke openbaring, waarbij zij de uitspraken
van het kerkelijke leergezag aanvaardt'.
In artikel 2. c. van de beginselen lees ik: 'In ontstaan en voortbestaan afhankelijk van de Schepper, moet ook de Staat tot het scheppingsdoel
bijdragen en bijgevolg God erkennen en dienen,
met name door een wetgeving en bestuur Gods
wet tot opperste richtsnoer te nemen',
Tenslotte nog in artikel 4. a: 'In de noodzakelijkheid van geordende samenwerking in staatsverband ligt de natuurlijke grond voor de onmisbaarheid van het staatsgezag. Dit vindt derhalve
zijn grondslag inde ordening Gods en wordt bevestigd door het apostelwoord, dat er geen gezag is tenzij uit God. Dit gezag dient te worden
uitgeoefend ten bate van de gemeenschap'.
Ik citeer hier met opzet uitvoerig om duidelijk te
maken dat ook in onze kring de discussie en de
waardering van het gezag aanwezig is geweest
en heeft plaatsgevonden.
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Bisschoppelijk mandement

KVP over het confessionele karakter van de partij.
De verschijning van de pastorale constitutie:
'Over de kerk in de wereld van deze tijd', van Vaticanum II verstrekte de discussie over de open
of gesloten partij. Hierin staat namelijk o.m.: 'Het
is van groot belang, vooral waar de maatschappij pluralistisch is, dat men de verhouding tussen
staat en kerk in juist perspectief ziet en dat men
duidelijk onderscheid maakt tussen datgene wat
de christen-gelovigen, hetzij afzonderlijk hetzij in
groepsverband, op eigen verantwoordelijkheid
doen als burgers, geleid door een christelijk geweten, en datgene wat zij doen in naam van de
kerk onder leiding van hun herder'.

Duidelijker werd deze discussie nog toen in
1954 het bisschoppelijk mandement: 'De katholiek in het openbare leven van deze tijd' verscheen. Daarin werd iedere scheiding tussen
godsdienst en openbaar leven verworpen als
een fundamentele dwaling, De hierin vervatte
oproep tot eenheid werd in feite een gebod tot
eenheid. Het kon niet uitblijven dat onder de katholieken discussies zouden plaatsvinden over
het wezen van de confessionele partij,
Zo werd in januari 1964 door de KVP een structuur-commissie ingesteld om zich te beraden
over de grondslagen van de Partij.
Twee jaar later in januari 1966 verscheen het
rapport: 'Grondslag en karakter van de KVP'.
Nogmaals werd in dit rapport bevestigd dat de
KVP beginselpartij moest blijven maar tevens
programpartij moest zijn. Aan de betekenis van
het gezag van de kerkelijke overheid werd in het
rapport het volgende gesteld: 'De bepaling in het
algemeen staatkundig program: 'de KVP staat
op de grondslag van de beginselen van de natuurlijke zedenwet en de goddelijke openbaring,
waarbij zij de uitspraken van het kerkelijk leergezag aanvaardt', kan beter vervangen worden
door een omschrijving in dezer voege dat de
partij zich laat leiden en inspireren door een
christelijke mens- en maatschappijbeschouwing,
doch dat zij bij de bepaling van het politiek te
voeren beleid onafhankelijk is van kerkelijke instanties. Want de huidige omschrijving van het
algemeen staatkundig program wekt de indruk,
dat de natuurwet en de openbaring zelf de inhoud van het politieke beleid bepalen en dat de
partij daarbij te luisteren heeft naar de paus en
bisschoppen. Het één nog het ànder is waar.
Ongetwijfeld zal een christenpoliticus luisteren
naar elk vermaan of boodschap van kerkelijke
zijde, maar hij moet zelfstandig verwerken welke
toepassing daaraan gegeven kan worden of
moet worden op het politieke terrein waar hij altijd samen met alle anderen moet handelen'.

Er is in de jaren '70 een poging gewaagd om de
KVP om te zetten in een open, niet exclusief
christelijke partij. waarin humanisme en evangelie neven-geschikte inspiratiebronnen zouden
zijn. Bij de meerderheid van de partij vond dit
geen gehoor. De gevolgen daarvan zijn ons allen
bekend.
Op 21 en 22 januari 1975 werd de KVP opnieuw met de grondslag geconfronteerd in de
conferentie van Woudschoten. Daar werd overeenstemming bereikt over de volgende punten:
'a Het samenbindend element en het herkenningspunt zijn onze politieke strategie als actieprogram en ons beleid, zoals wij die als antwoord aan de evangelische oproep blijvend
vorm willen geven. b CDA aanvaardt' het evangelie als richtsnoer voor het politiek handelen. c.
Het CDA wil streven naar een maatschappij
waarin de bijbelse gerechtigheid meer gestalte
krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid beter kan beleven en waarin het welzijn van
allen wordt gediend. d. Het CDA richt zich tot
het gehele Nederlandse volk zonder onderscheid
naar geloofsovertuiging of maatschappelijke
groepering'.

Het rapport van de structuurcommissie was een
begin voor de discussie binnen de KVP over de
grondslag en het karakter van deze partij. Mede
onder druk van de KVP-radicalen werd in 1967
uitgesproken dat voor partijvorming op christelijke grondslag noodzakelijk was dat deze partij
een consequent vooruitstrevend karakter zou
dragen. De afsplitsing van de KVP-radicalen
vormde niet het einde van de strijd binnen de

De overeenstemming die wij aldus op de conferentie van Woudschoten hadden verkregen met
de andere twee CDA-partners bleek in de discussie binnen onze partij vatbaar voor meerdere
interpretatie. Deze verschillende wijzen van interpretatie bleven recht overeind ook na het eerste CDA-congres op 23 augustus 1975.
Desondanks zijn de drie partijen zich blijven inzetten voor een gemeenschappelijk program en
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de vorming van een gemeenschappelijke lijst bij
de Tweede-Kamerverkiezingen van 1977.

Dikwijls werden dit soort ideeën aangebracht
door theologen en kerkvaders. En waren dus
cultureel bepaald.
Op de derde plaats blijkt toch een schrijnende
behoehe in de maatschappij - zeker waar het
West-Europa betreh - aan een nieuwe spiritualiteit en aan vernieuwing en versterking van
de morele waarden. Zeker, politieke problemen
worden niet alleen opgelost met godsdienstige
motieven.
Politiek is geen theologie noch contemplatie.
Politiek is strijd, dagelijkse strijd, om uit een gegeven situatie de best mogelijke resultaten te
halen. Doch deze strijd kunnen we niet voeren
zonder de kracht van onze politieke ideeën. Dat
dit rapport is uitgekomen betekent voor mij dat
wij deze kracht niet hebben onderschat.

Grondslag en
politiek handelen
Thans ligt voor ons de nota: 'Relatie grondslag
en politiek handelen'. Als voorzitter van de partij
prijs ik mij gelukkig met dit rapport. Met name
heeh mijn grote instemming wat in hoofdstuk II
op pag. 13 staat inzake de politieke overtuiging,
welke als antwoord op de grondslag vanuit het
politieke leven tot stand komt. Deze politieke
overtuiging is het belangrijkste bindende element van het CDA.
Men heeh bij ontvangst van dit rapport met
name in de media nogal schamper gedaan over
de zogenaamde uitvinding van het woord politieke overtuiging. Dit is geen toverwoord. Om dit
te bewijzen is in het commentaar waarin het
partijbestuur de aanvaarding van deze nota bij u
aanbeveelt uitdrukkelijk ingegaan op de betekenis van deze politieke overtuiging. Onder politieke overtuiging wordt verstaan, en ik citeer met
grote instemming, de principes, de visies op
staat en samenleving, waardoor het CDA zich in
zijn politieke keuzes laat leiden.
Als men dan vraagt naar wat dit betekent in
concreto, dan geloof ik dat men vraagt wat het
leven in concreto is. Ook het leven kunnen wij
niet voortdurend vastleggen of codificeren.
Als wij spreken over politieke overtuiging dan
spreken wij over een dikwijls breed overgangsgebied tussen politieke visies, welke door nagenoeg alle relevante betrokkenen in het CDA
worden gedeeld, en de politieke zienswijze welke formeel door een partij-orgaan aanvaard
wordt.
De grote vraag die het rapport Grondslag en politiek handelen oproept is de vraag naar de mogelijkheden van een christelijk geïnspireerde politieke partij. Mijn overtuiging is dat om drie redenen wel degelijk bestaansrecht is voor een
christelijk geïnspireerde partij. Op de eerste
plaats zien wij dat vele christenen zich herbezinnen op hun afkomst. Wij zien binnen christelijke
kerken een terugkeer naar de evangelische teksten.
Er is een nieuwe zienswijze op de verhouding
tussen kerk en staat. Op de tweede plaats worden ideeën die als christelijk werden voorgesteld
vandaag aan de dag uitgezuiverd.

Ook in de toekomst zal het CDA deze kracht niet
mogen onderschatten. Het christendom verbindt
immers de individuele godsgerichtheid met de
sociale dimensie. Het christendom weet dat de
materiële wereld moet verbeteren, maar vindt
die materie geen doel op zichzelf en geen uiteindelijke finaliteit.
Het christendom heeh een hoge en ethisch morele standaard die, in ons eigen leven verwerkt.
het opdringen van de technische ontwikkeling
op haar juiste plaats moet kunnen houden. Het
pleidooi voor de christelijke grondslag van onze
partij heb ik niet gehouden omdat ik vind dat in
die partij zulke goede christenen zijn maar omdat ik vind dat het proberen christen te zijn in de
politiek een goede zaak is.
Het rapport 'Grondslag en politiek handelen' is
tijdens de afgelopen weken uitvoerig aan de
orde geweest in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het CDA en de dagelijkse resp. partijbesturen van de drie partijen.
Naast de grote mate van overeenstemming ben
ik bijzonder getroffen door de wijze waarop we
met elkaar deze discussie hebben gevoerd. Het
wantrouwen jegens elkaar van 1975 heeh
plaats gemaakt voor vertrouwen, liefde en respect.

Slot
Wij zijn op weg naar de stichting van het Christen Democratisch Appel als politieke partij. Willen wij werkelijk functioneren als appel dan
moeten wij ook werkelijk tot de Nederlandse bevolking iets kunnen zeggen.

a.r.
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Door ons als christen-democraten tot de Nederlandse bevolking te richten maken wij hen deelgenoot van onze hoop en verwachting dat deze
bevolking er iets aan kan doen en ook zal doen
als zij daartoe in staat is. Maar dat betekent ook
dat wij èchte vragen moeten stellen, willen we
daadwerkelijk antwoord krijgen. Wie iets aan iemand vraagt vraagt tevens iets van hem.
Het Christen Democratisch Appel doet niet alleen een beroep op tijd maar ook op het kennen
en kunnen dat aanwezig is binnen de Nederlandse bevolking. Het Christen Democratisch
Appel komt neer op uitverkiezing tot verantwoordelijkheid. Daarom ook voeren wij terecht
als ondertitel van het programma 'Niet bij brood
alleen' de zin: samen verantwoordelijk. Het CDA
is geen club waarin de grootste groep, zijnde de
KVP, de boventoon voert. Het CDA is geen club
waarin deze grote groep als pragmatici de
grauwsluier over het appel draperen. Het CDA
wordt gedragen door de politieke overtuiging die
geen genoegen neemt met slechts het heil te
zoeken in de bundeling van hen die zich in naam
christen noemen. Het CDA zal zich laten zien in
voortdurende bezinning op de politieke betekenis van het evangelisch getuigenis, opdat de inspiratie vanuit de Heilige Schrift werkelijk in ons
gestalte zal krijgen. En de KVP kan hierover met
meer recht spreken dan wie dan ook. Zoals ik
reeds in het begin van mijn rede hebt aangegeven, werd in 1964 reeds de grondslag van onze
confessionele partij ter discussie gesteld. Het
rapport dat in 1966 verscheen heeft duidelijke
standpunten bepaald die ik hierboven heb ge-

noemd. Daarom kan ik ook zeggen uit volle
overtuiging dat de KVP loyaal is aan het CDA.
Loyaal aan het beginsel, loyaal aan het program.
Ik tart een ieder aan te geven waar juist de KVP
binnen het CDA het conservatieve gezicht bepaalt. Waar juist de KVP binnen het CDA zorgt
dat we in het centrum-vaarwater terecht zullen
komen. Voor de KVP staat het christen-zijn
voorop. Het is niet waar en kan niet waar zijn,
dat van de KVP - of beter gezegd van de katholieken - wordt beweerd dat zij zich sterker
bezighouden met de realiteit dan met het programma. Daarom ook kan men ons niet het
contra-reformatorisch beginsel van natuur en
genade steeds weer voor de voeten werpen.
Onze historie heeft aangetoond dat wij ons laten
leiden door levensregels die worden bepaald
naar de eis van het moment. En de eis van het
moment wordt mede ingegeven door Vaticanum 11, het Nederlands Pastoraal Concilie, de
bisschoppelijke brieven. De KVP-ers staan als
christenen op het kruispunt van hoop en vrees.
Wij moeten ook binnen het CDA getuigenis afleggen van de hoop die in ons leeft want wij zijn
ons bewust dat met kleurloosheid en vaagheid
de samenleving een slechte dienst wordt bewezen.
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Het is daarom dat ik zonder enige schroom mijn
rede wil afronden met de partijraad aan te bevelen de ontwerp-resolutie met betrekking tot het
rapport 'Grondslag en politiek handelen' van
harte te aanvaarden.
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Het CDA en zijn
aanspreekbaarheid
door drs. G. van Leijenhorst

De redactie vroeg mij een persoonlijke bijdrage
te schrijven over het CDA-rapport 'Grondslag en
Politiek handelen'. Wordt u door het rapport
aangesproken 7 zo werd gevraagd. Voorts zou
het bijzonder op prijs worden gesteld, indien ik
kans zou zien het rapport van commentaar te
voorzien vanuit het functioneren van de grondslag in een parlementaire fractie. Hoe kan de
grondslag in het dagelijks politiek gebeuren
functioneren 7 En tenslotte: geeft het rapport
nieuwe impulsen aan het op de juiste wijze
functioneren van de grondslag in een fractie 7 Aldus de redactie.
Ziedaar, een moeilijke maar tegelijk ook een uitdagend verzoek. Moeilijk, omdat het haast niet
te voorkomen is om in dit opzicht een beoordeling van de politieke praktijk te geven, welke niet
min of meer subjectief gekleurd is. Feitelijk zou
men zo meerdere bijdragen naast elkaar moeten
kunnen lezen. Dan zou ongetwijfeld een vollediger beeld geschapen worden. Het is ook een
uitdagend verzoek, omdat men daardoor gedwongen wordt zich rekenschap te geven van
dingen die het hart van de christelijke politiek raken. Met betrekking tot de toekomst van het
CDA is dit dus helemaal een zaak die onze aandacht verdient.
Degenen die de afgelopen jaren de discussies
----------------

Drs. G. van Levenhorst (50) te Garderen is lid
van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij is vicevoorzitter van de CDA Tweede Kamerfractie.

omtrent de grondslag van het CDA met enige
bezorgdheid hebben gevolgd, zullen uit dit rapport in elk geval één ding met instemming hebben begroet: het CDA heeft 'slechts' één grondslag, de Heilige Schrift. Naast het evangelie
heeft geen ideologie enige ruimte gekregen. Dat
is vergeleken met de jaren dat men nog over
een open partij sprak pure winst. Er kan dus
geen misverstand meer over bestaan waarop
het CDA zich dus wil baseren.

Adam, wie zijt gij?
In 1975 spitste de discussie zich sterk toe op de
persoonlijke aanspreekbaarheid op de grondslag.
Niet meer het karakter van de partij stond in het
middelpunt. maar de mensen die er deel van
(zullen) uitmaken. Het begrip 'functioneren van
de grondslag' kreeg sindsdien een sterk personalistisch, zo niet een hoministisch karakter.
Vanzelfsprekend mag het niemand onverschillig

a.r.
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laten door welke populatie het CDA zeg over
tien jaar zal worden bevolkt en door wat voor
soort mensen de vertegenwoordigende functies
zullen worden bezet. Een te argeloze houding in
dit opzicht zou ons later wel eens lelijk kunnen
opbreken. Daarom is een zekere zorg hier stellig
gerechtvaardigd, ja zelfs geboden. Het is echter
wel de vraag hóe deze zorg zich moet gaan manifesteren.
Ik meen dat op dit punt de ARP en CHU in
1975 - globaal gesproken - uiteengingen.
De zorg voor het bijbels uitgangspunt en de
doorwerking ervan in het politieke leven hadden
we gemeenschappelijk, maar de wegen liepen
uiteen toen het erom ging op welke wijze deze
zich in de praktijk zou moeten uitwerken. Het is
wellicht goed om dit ook nu nog maar eens heel
duidelijk te zeggen, omdat toen althans de schijn
gewekt werd dat de scheidslijn tussen de principiëlen en rekkelijken in elk geval ook tussen de
ARP en de CHU zou lopen. De werkelijkheid
stond daarmee wel op gespannen voet. Nu drie,
vier jaar later, nu het Grondslagrapport door de
beide partijraden en de C.H.-Unieraad is aanvaard, kunnen we daar wat rustiger over praten;
hetgeen overigens ook nog zijn waarde heeft
omdat op dit terrein nog een aantal vragen zijn
blijven liggen.
Daarmee neem ik de draad weer op. Wat velen,
met name in de Christelijke Historische Unie, in
1975 gestoten heeft, dat was de zojuist genoemde sterk hoministische benadering van de
grondslagdiscussie. Uiteraard spelen daarbij ook
kerkelijke tradities, waarmee politieke partijen
verbonden zijn, een zekere rol.
In de CHU heeft nooit iemand een grondslag of
program behoeven te ondertekenen, al ging
men er wel van uit dat men zowel met het een
als het andere instemde. De CHU heeft altijd
veel meer de nadruk gelegd op het christelijke
karakter van de 'partij' (Unie) dan op de mensen
(i.c. christenen) die er bij horen.
Bovendien bracht (brengt) de karakteristieke
Unie-mentaliteit (een soort ongeschreven politieke overtuiging georiënteerd op het beginselprogram) met zich mee dat er als vanzelf een
soort selectieve werking van uitging (uitgaat).
Maar naast deze 'verklarende' aantekening moet
tevens de vraag gesteld worden of deze zo hoministische benadering het zo sterk de aandacht
vestigen op de persoon, in de praktijk zo wel
kan. Is deze wel adequaat? Leidt deze wel tot
het beoogde doel? En tenslotte, als het gaat om
het functioneren van de grondslag - door iemand' - welke criteria legt men dan aan? Hoe

doet men dat en wie (wat) hanteert deze 7 Gaat
men dan in feite onbedoeld al niet uit van een
zekere verschil in hoogte, de een boven de ander?
lets anders is wanneer men zelf rekenschap
tracht te geven van zijn motieven waarom men
politiek bedrijft en waarom men gekozen heeft
voor een christelijke politieke partij. Ik geloof dat
dit een zeer nuttige handeling is welke nooit genoeg herhaald kan worden. In dit verband sluit ik
me graag aan bij wat het Grondslagrapport
schrijft in par. 4.1.4; ik citeer: 'Daarom is een
voortdurend beluisteren van het Evangelisch appel door hen die politieke verantwoordelijkheid
dragen dringend noodzakelijk'.
De vraag is echter in hoeverre in een politieke
partij de een dit 'beluisteren' van de ander kan
overnemen of zelfs kan of mag beoordelen. Collega Fred Borgman spreekt in Nederlandse Gedachten van 22 december jl. - een uitstekend
nummer over deze materie' - over een gezamenlijke beleving van de grondslag. Persoonlijk
sta ik achter de wijze waarop hij de persoonlijke
aanspreekbaarheid verstaat. Maar kan deze model staan voor ieder ander, zeker wanneer over
zoiets als beleving gesproken wordt? Trouwens
datgene wat hij vraagt geldt toch voor alle terreinen van het leven, allereerst daar waar mensen
elkaar het nauwst ontmoeten. Maar daarmee is
de politieke partij nog niet in zicht gekomen. En
zeker geen christelijke. Immers het is bekend dat
de geloofsbeleving van christenen nochtans leiden kan tot uiteenlopende partijkeuzen. Er is dus
blijkbaar meer - of moeten we zeggen wat anders - nodig, teneinde de grondslag en de wijze waarop men daardoor aangesproken wordt
hier en nu politiek gestalte te doen krijgen. Dit
leidt ons straks dan tot het begrip politieke overtuiging.
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Adam, hoe gaat het (in de praktijk)?
Echter, nu wil ik eerst de praktijk wat naderbij
halen. Gevraagd werd immers om op het functioneren van de grondslag in de praktijk in te
gaan. Ik zou willen poneren, dat het hier helemaal een hachelijke en welhaast overmoedige
zaak schijnt om de persoonlijke kant van de beleving van de grondslag zo sterk op de voorgrond te plaatsen. In een parlementaire fractie
heeft men namelijk niet alleen met ideeën maar
ook met mensen te maken. In het CDA natuurlijk christenen, maar ook mensen' Homines sumus, non dei: wij zijn slechts zwakke mensen en
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geen goden, zei Petronius al; en Terentius voegde er aan toe, dat niets menselijks ons vreemd is
(Homo sum humani nil a me alienum puto). De
waarheid daarvan komt in de politiek vaak
scherper tot uiting dan elders. De eigenaardigheid, dat niet alleen een fractie, maar ook ieder
fractielid zich van tijd tot tijd moet profileren,
brengt met zich mee dat de ander niet altijd
even uitnemend, laat staan uitnemender - geacht wordt dan hijzelf. Zo zijn er meerdere ondeugden te noemen, men zou haast zeggen: de
politiek eigen. Heeft de politiek niet iets van een
subcultuur, waar de beleving van de grondslag
zich toch niet altijd zo onbelemmerd en onvermengd laat manifesteren 7 De spreuk van Terentius moet ons t.O.V. de ander hierbij wel tot een
zekere mildheid manen.
Voorts blijkt dat wij in de dagelijkse praktijk niet
altijd zo gaaf met onze grondslag omspringen
als feitelijk wel zou moeten. Vraagt het evangelie toch te veel van ons 7 Wij zijn geneigd er telkens wat van af te halen en vinden in plaats
daarvan schielijk een stukje ideologie dat de ledige plaats prachtig opvult. Zo kunnen wij in de
fractie soms mooie verhalen houden, welke niet
alleen ideologisch gekleurd zijn, maar die door
inleidingen als 'ik vind' en 'ik durf te stellen'
evenzovele bewijzen zijn van een personalistische in- (en op-)stelling als van een gebrek aan
openheid voor opvattingen van anderen. Het
functioneren van de grondslag in een fractie: wie
heeft daar een zo gave voorstelling van, als zou
dit in een soort reincultuur kunnen gebeuren?
Het functioneren van de grondslag ondergaat
wellicht zijn grootste beproeving wanneer het
gaat om het jagen naar of het bereiken van
compromissen. De ervaring leert dat dit de een
beter afgaat dan de ander. De een is er zich zozeer van bewust dat het leven - ook het politieke leven - uit compromissen bestaat, dat dit
tot een soort grondhouding voor hem is geworden. De ander heeft daar meer moeite mee, omdat het principiële uitgangspunt - al of niet gesteund door zijn karakterologische vasthoudendheid - hem zo maar niet tot een compromis
kan verleiden.
Merkwaardig is bovendien dat menigeen daarbij
zo zijn voorkeursgebieden heeft. Zo zijn er die
met betrekking tot ethische vraagstukken (abortus, euthanasie etc.) tamelijk snel bereid blijken
tot een compromis, (die daar dan ook legio praktische argumenten voor weten aan te dragen),
maar die op het terrein van bijvoorbeeld de kernbewapening en de mensenrechten een onverzettelijk standpunt huldigen. Voor een goed be-

grip zij opgemerkt, dat het omgekeerde zich
eveneens voordoet. Bij de voorbereiding van de
wetsontwerpen over de ondernemingsraad en
de vermogensaanwasdeling werd het kabinet
nogal eens lastig gevallen door onze fractie, omdat men vreesde dat het CDA-standpunt niet
voor honderd procent zou worden gehonoreerd.
Met betrekking tot het wetsontwerp op de abortus werd daarentegen al op een vergaand compromis geanticipeerd. Waarom dit verschil in
weging van beginselen?
Daar komt nog iets anders bij. Het is ook voor
een christelijke partij blijkbaar een verzoeking
om liever nieuwe ideeën op de samenleving te
bevechten dan om oude (eeuwige) - (ook) op
de Heilige Schrift stoelende beginselen - te
verdedigen. Het is bovendien voor velen niet
aanlokkelijk om zich in te zetten voor zaken
waartoe pers en publiciteit je allerminst aanmoedigen. Toch zal een ieder die de aanspreekbaarheid op het evangelie ernstig neemt het
zelfonderzoek ter zake niet mogen schuwen.
Vroeger sprak men over bouwen en bewaren.
Niet alleen het bouwen, noch alleen het bewaren moet ons in het bloed zitten. Ik dacht dat het
nog steeds om een vruchtbare synthese van
deze beide ging.
Is het daarom niet het beste je maar het meest
verwant te voelen aan diegenen die hun bewogenheid over een zo breed mogelijk terrein uitstrekken, die vraagstukken als abortus, kernbewapening, mensenrechten (oost en zuid I) alle
even serieus nemen en deze zonder vooringenomenheid vanuit ons uitgangspunt tot op de bodem trachten te doordenken, teneinde daardoor
in de concrete situatie tot een zo verantwoord
mogelijke toepassing te geraken 7 Mede meet
het oog op de herkenbaarheid van de christelijke
politieke partij is het vinden van meer eenheid in
denken en handelen hier misschien wel het
meest geboden.
Bovenstaande overwegingen opgetekend van
uit de praktijk schijnen niet bepaald vleiend ten
aanzien van het reilen en zeilen van een christelijke politieke partij. Echter wie had er hier tussen
schijn en werkelijkheid een vrij grote afstand verwacht 7 Komen met name in de weerbarstigheid
van de politieke praktijk de zonden en gebreken
van ieder mens niet te scherper naar voren?
Onze lieve Heer heeft ook op dit terrein vreemde
kostgangers. Door deze te veel als maatstaf te
nemen wordt de herkenbaarheid van de christelijke politiek niet vergroot. Blijkens een interview
in Trouw van 14 december 'Het hart is uit het
CDA' spreekt drs. T. M. Gilhuis zelfs over 'chris-
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telijke persoonlijkheden', Ik geloof dat hij het
goed bedoelt in dit artikel, maar de uitdrukking
als zodanig doet mij huiveren,

Adam. van wie zijt gij?
Het lijkt mij toe dat we daarom maar beter doen
niet zo zeer te spreken over een partij van christenen maar over een christelijke partij, Eigenlijk
zou onze partij dan ook geen Christen Democratisch Appel, maar Christelijk Democratisch Appel moeten heten.
Een christelijke partij namelijk, die gekenmerkt
wordt door haar grondslag en door de wijze
waarop zij deze tracht te vertolken in de politieke
praktijk. Christenen worden hierbij (slechts I) ingeschakeld, als instrumenten, om in gehoorzaamheid aan het bevrijdende Woord van God
in het dagelijkse politieke leven hun goddelijke
opdracht te mogen vervullen, Zal daar, waar
meer de nadruk gelegd wordt op het christelijk
karakter van de partij niet een grotere mildheid
en ook niet meer geduld bestaan tegenover hen
die de 'christelijke' noten allemaal nog niet zo
goed kunnen lezen (laat staan deze kraken). dan
daar waar alles draait om diegenen die deel uit
(mogen) maken van de partij? Leven we immers
niet samen onder de kritiek en het zegenrijke regime van de Heilige Schrift? Het Grondslagrapport maakt van het CDA gelukkig geen gesloten
blok. Het wil openheid daar waar het dat op
grond van zijn christelijk karakter noodzakelijk
acht.
Vanuit de CHU gedacht is deze opstelling niet
vreemd. Vanouds heeft de Unie er zelfs moeite
mee gehad om zich een partij te noemen. Immers het woord 'partij' (denk aan partijschap)
heeft iets sectarisch, verdeelt de natie, vooronderstelt in zekere zin dat de zaak kapot is; en dat
terwijl het om het gehele volk gaat dat naar het
beginselprogram der CH U niet opgedeeld mag
worden naar ras, sexe of godsdienstige overtuiging. Feitelijk heeft de Unie zich altijd zo'n beetje
plaatsvervangend beschouwd voor het gehele
volk. Dat niet even sterk in omgekeerde richting
werd gedacht had meer te maken met de
grondslag en de daarmee verband houdende beginselen die de Unie uitdroeg dan met een gebrek aan openheid. Een openheid overigens,
welke, in tegenstelling tot de wijze waarop dit
begrip de laatste jaren wel gehanteerd is, op
geen enkele wijze concurrentie aandeed met het
duideljk uitgangspunt van de CHU,
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Adam waar staat gij?
Toch moeten we erkennen dat we er met het
poneren van een christelijke partij boven een
partij van christenen er ook nog niet helemaal
zijn. Kan men van de laatste zeggen, dat we op
moeten passen voor een subjectief gekleurd
evangelisch radicalisme en het ter discussie stellen van de christelijkheid van anderen, waardoor
interne tegenstellingen ontstaan welke de onduidelijkheid van en de verwarring binnen de
partij bevorderen, voor de eerste bestaat anderzijds het gevaar van bewegingloosheid, ongeïnspireerdheid en een te geringe daadkracht.
(Zie dr, W. Aalders: 'Rapport Grondslag en Politiek Handelen, De Politieke Overtuiging' in De
Nederlander, 15 december 1978 of in Nederlandse Gedachten, 13 januari 1979). Er moet
namelijk iets zijn waardoor er beweging in de
partij blijft, de geestdrift niet opdroogt en waarbij
de betrokkenhe,id van de leden optimaal beproefd wordt. Ik ben van oordeel dat de commissie Van Verschuer ter verschoning van dit dilemma ons een grote dienst bewezen heeft door
de introductie van het begrip politieke overtuiging. Gelet ook op de impasse waarin wij verkeerden, mag dit gerust als een trouvaille worden beschouwd,
Nu kan men stellen dat het begrip politieke overtuiging niet een volstrekt nieuw fenomeen is,
Feitelijk werkte De Savornin Lohman al met een
dergelijke term. Belangwekkend is wat hij in De
Scheidslijn (blz, 45 e.v.) schreef, waar het zoals
de titel al aanduidt, gaat om de grens van het
verband der Christelijk-Historische Unie. Hij zegt
dat men er nauwkeurig op moet toezien dat die
lijn al dan niet te eng is getrokken, Ik citeer: 'Die
lijn moet niemand noodelobs uitsluiten en tevens, vermits zij op politiek gebièd getrokken
wordt uiterlijk waarneembaar zijn, Brengt men
haar in verband met de uitwéndig zichtbare kerken dan is zoo'n scheidslijn bruikbaar. Maar is
het christelijk geloof iets inwendigs ( , , .) zal dan
de scheidslijn niet nog wat strakker moeten getrokken worden en bovendien praktisch onbruikbaar zijn? Inderdaad zou dit het geval zijn als om
toe te treden tot de Christelijk-Historische Unie
eene persoonlijke geloofsbelijdenis gevraagd of
althans ondersteld mocht worden. Dit is echter
geenszins het geval. Wat op dit punt van het lid
der Christelijk-Historische Unie slechts verlangd
wordt is niets anders dan de erkenning, dat de
in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening
Gods, onverschillig welke de personen zijn, die
tijdelijk met eenige staatsbediening zijn belast
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de regel is waarnaar het gezag in den staat rnoet
worden uitgeoefend'. Einde citaat.
Men kan er thans over twisten wat Lohman precies onder de geopenbaarde ordening Gods verstaan heeft, zeker is dat het hem ging om een
politieke overtuiging, die bovendien voor een ieder zichtbaar moest zijn. Dr. Aalders spreekt in
bovengenoernd artikel over een wegwijzer, leidraad en richtlijn. De politieke overtuiging is voor
de comrnissie meer mentaliteit dan een program, meer een ethos dan een reeks leerstellingen, in elk geval geen wet. Dit laatste zal ook
moeilijk kunnen, omdat de politieke belijdenis
nooit datgene waaruit zij ontspringt mag overrneesteren. Immers het evangelie is en blijft het
hart van de politieke overtuiging. Zodra dit hart
eruit is, kan men niet meer spreken van christelijke politiek. Met prof. dr H. Ridderbos kan rnen
zeggen, dat het gaat om de politieke verwoording van wat men als christen b,elijdt. of orn het
met prof. drs J. P. I. van der Wilde wat technischer uit te drukken: 'in de politieke overtuiging
wordt de grondslag geoperationaliseerd'. (Nederlandse Gedachten 23 decernber 1978).
Argwanende critici onder ons kunnen nu al exegetiserend aan de slag gaan orn te onderzoeken
of het grondslagrapport de grondslag dan wel de
politieke overtuiging prirnair stelt. Duidelijk is dat
de legitirnatie van het CDA gevormd wordt door
de politieke overtuiging. Vanzelfsprekend ook,
omdat deze pas het CDA tot een politiek orgaan
maakt.
Fenornenologisch bestaan er eigenlijk ook geen
duidelijker herkenningstekenen. Echter, eveneens geldt dat het hart van de politieke overtuiging de grondslag is: de Heilige Schrift. Voor degenen die liever naar het fundarnentele dan naar
het praktisch legitieme vragen, blijft in elk geval
van kracht datgene wat al in de CDA-statuten
door een elk onzer wordt onderschreven, namelijk dat het evangelie hèt richtsnoer is van het
politiek handelen.

praktisch-politieke prograrn in ondergebracht
wordt, rnaar eveneens moet rnen er zich van bewust zijn dat het een echte 'politieke belijdenis'
voorstelt.
Terzake van de invulling van de politieke overtuiging wil ik bij het Grondslagrapport graag twee
opmerkingen maken.
In de eerste plaats ben ik van oordeel dat de
comrnissie iets vrijrnoediger had kunnen spreken over de Kerk. Let wel, ik spreek niet over
deze of gene kerk of over allerlei verbanden van
kerken waarin een aantal functionarissen wie
weet namens wie bepaalde politieke uitspraken
doen, nee ik heb het oog op de Kerk met een
hoofdletter als die ondeelbare gemeenschap die
als het geopenbaarde lichaam van Christus zondag aan zondag (of vaker nog) rondom Woord
en Sacrament de hoogste politieke wijsheid
viert. Worden daar immers niet de eerste beginselen van dè politiek geproclarneerd? Ik zeg 'dé
politiek' omdat de werkelijkheid van God niet
gebonden is aan wat de christenen ervan maken. Maar het is de wekelijkheid rnet betrekking
tot de wereld en de mens zoals deze er in de
handen van God aan toe zijn. Deze stand van
zaken houdt onder meer in dat God Heer is over
heel zijn Schepping, een politiek uitgangspunt bij
uitnernendheid. Waarom dus niet wat rneer
ronduit gesproken over de plaats van de kerk in
de wereld? De kerk die er is sui generis en die
zich daarin onderscheidt van welk(e) orgaan
(organisatie) dan ook in de samenleving I
Mijn tweede opmerking betreft de plaats van de
overheid. Ik geloof dat deze plaats duidelijker
had kunnen worden gedefinieerd indien de verhouding tot de Kerk (met een hoofdletter) scherper in het vizier was gekomen. Dan was het
ambtskarakter van de overheid wellicht ook beter uit de verf gekomen. Alleen al de wetenschap dat er een rnacht is die boven haar staat
tempert haar machtswaan. Is de erkenning van
de levende God van de bijbel in de samenleving
(o.a. bede in Troonrede) niet de enig echte garantie voor een waarachtige verdraagzaamheid?
Ik ben blij dat het rapport op dit essentiële punt
overigens een duidelijke taal spreekt, rnet name
onder het opschrift 'Ons democratisch stelsel'
(par. 3.2, blz. 27 e.v.).
De opvatting van het 'contrat social' van Rousseau wordt terecht afgewezen, ik citeer: 'Omdat
het ons gaat om in het politieke leven antwoord
te geven op het appel vanuit de bijbel. Op grond
van dit laatste appel houdt het CDA vast aan de
eigen aard van de overheid, welke niet herleidbaar is tot de 'wil van het volk' of van 'de rneer-

Adam, wat staat er?
De Grondslagcomrnissie heeft reeds een poging
aangewend orn tot een eerste proeve te komen
inzake de inhoud van de politieke overtuiging.
Persoonlijk beschouw ik het gebodene als een
zeer belangrijke bijdrage. Daarmee wordt tevens
zo ongeveer de grens aangegeven tussen hetgeen wel en hetgeen niet in dit docurnent geformuleerd behoort te worden. Men moet zich er
immers voor hoeden dat er niet te veel van het
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derheid', Centraal staat hierbij de eis van een genormeerd handelen van de overheid als overheid, Dit vindt men terug in uitdrukkingen als
'dienaresse Gods' en bij de 'gratie Gods',,'Einde citaat,
Behartigenswaardige woorden welke in de politieke overtuiging van het CDA thuishoren,

ren van een christelijke partij in de hedendaagse
samenleving. De uitdrukking die daarvan gegeven zal worden als antwoord op de oproep
van de Heilige Schrift is een gemeenschappelijke aangelegenheid. Bovendien ook een voortdurende, dus nimmer eindigende activiteit. Immers de toetsing van de politieke werkelijkheid
aan de grondslag is ~ als het goed is ~ een
zaak die nooit ophoudt. Daar legt het rapport
'Grondslag en Politiek Handelen' zeer sterk de
nadruk op. Gelukkig, omdat het levend houden
van de relatie grondslag en politiek handelen de
beste garantie is voor het handhaven van het
christelijk karakter van het CDA. Zou dit niet
meer gebeuren, dan zou ook een 'partij van
christenen' het als zodanig spoedig moeten afleggen.

De vraag tenslotte hoe deze politieke overtuiging tot stand komt, Er is terecht op aangedrongen met de formulering daarvan voortgang te
maken, Het rapport spreekt uit dat dit een zaak
is van de gehele partij, Wij zijn het daar van harte mee eens, De formulering ervan mag geen
zaak zijn van 'fijnproevers', van een radicale of
behoudende elite, en zeker niet van repristinanten. Het gaat om het op actuele wijze functione-
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Christendemocratische partijen komen in verschillende Latijnsamerikaanse landen vanaf de
vijftiger jaren voor; bekend zijn vooral die in Chili
en Venezuela. Niet in alle landen hebben christendemocratische partijen succes. De Argentijnse president Perón moest er niets van hebben
omdat hij er niets anders in kon zien dan een
nieuwe samenbundeling van de macht van de
clerus. In andere landen is de democratische traditie zo broos of zo recent dat van enige serieuze
partijformatie geen sprake kan zijn. Het is om
die reden dat we wat serieuzer naar de Chileense christendemocraten willen kijken (afgekort
als PD (=partido democristiano)). Een verder
voordeel van de gemaakte keuze is dat de PD
een bijzonder belangrijke bijdrage gegeven heeft
in de ongetwijfeld dramatische geschiedenis van
Chili van de laatste jaren. De leider van de PD,
Frei, kan met enig recht als de grote rivaal van
die andere bekende Chileen, Allende, gezien
worden. Er is tamelijk veel materiaal ter beschikking, zodat het mogelijk is zich een goed beeld
te vormen, zowel van de programma's van de
partij als van de wijze waarop de christendemocratische regering aan die programma's uitvoering heeft gegeven.
Wanneer we een keuze doen voor de PD van
Chili, bedoelen we daarmee natuurlijk niet te
suggereren dat PD en christelijke verantwoorde-

Dr. L. Schuurman (47) is wetenschappelijk
hoofdmedewerker van de Theologische Hogeschool te Kampen; hij doceert missiologie.
De heer Schuurman was tien jaar lang verbonden aan de Theologische Hogeschool van de
Protestantse Kerken in Buenos Aires (ISEDET).
Hij is voorzitter van Solidaridad, de interkerkelijke actie voor Latijns-Amerika.

lijkheid voor de politiek samenvallen. Er waren in
Chili vele christenen, die om duidelijke redenen
hun verantwoordelijkheid op andere wijze gestalte gaven dan door zich aan te sluiten bij de
PD. Dat is een probleem apart en m.i. eveneens
serieuze studie waard. Maar in dit artikel willen
we ons beperken tot de motivaties en perspectieven zoals die rondom de idealen van de PD
geformuleerd zijn.

Een beetje geschiedenis
Christendemocratische
trekkelijke 'newcomer'
de Latijnsamerikaanse
de PD van 1957. Men

partijvorming is een bein de geschiedenis van
politiek. In Chili dateert
kan stellen dat de voor-

57

a.r.

79/2

staatkunde

Christelijke verantwoordelijkheid in Chili

dr. L. Schuurman

naamste aanleiding tot de vorming van de PO
geweest is het totale onvermogen van de klassieke combinatie van christelijk en conservatief
(Fa lange Nacional) om aan de problemen van
Chili een duidelijke oplossing te geven. Constituerend voor de oprichting van de PO is het feit
dat een aantal briljante jonge Chileense intellectuelen, duidelijk christelijk geïnspireerd, de voosheid en holheid van het christelijke partijwezen
onderkent en probeert een forse draai te geven
aan de wijze waarop christenen present zijn in
het politieke gebeuren. Oe PO is derhalve van
huis uit een partij die zich richt tegen het klassieke verbond van christendom en liberalisme; onder 'liberalisme' dienen we hier te verstaan die
overtuiging die voor grootgrondbezitters vanzelfsprekend is dat zij niemand rekening en
verantwoording van hun bezittingen behoeven
te geven!

alistische marxisme verwerpt en zijn identiteit
vindt in het voorstellen van een zgn. nieuwe
'christenheid' van communitair karakter.

Tegelijkertijd moet gezegd worden dat de PO
een serieuze poging wil zijn een halt toe te roepen aan het oprukkende socialisme of marxisme. Oe steeds ernstiger wordende economische
situatie van Chili maakte dat velen alleen maar
heil zagen in een diepgaande omwenteling van
de traditionele structuren van de Chileense
maatschappij. We brengen in herinnering dat
het optreden van de PO voor een groot deel samenvalt met de bekende discussies tussen 'desarrollismo' (het denken vanuit de geleidelijke
ontwikkeling) en '1iberación' (het zich bevrijden
uit de ketenen van afhankelijkheid en overheersing). Welnu, de PO pretendeerde ten aanzien
van dit dilemma een alternatief te hebben.
Het is interessant te zien hoe van meet af aan de
PO drie groepen geherbergd heeft. Aan de ene
kant kan men de 'oficialistas' aantreffen: het zijn
diegenen die een massapartij voorstaan, vooral
omdat zij de presidentiële verkiezingen willen
winnen. Aan de andere kant vinden we de 'linksen', die er van overtuigd zijn datde oplossing gevonden moet worden in het stichten van een
proletarische democratie. Het verschil met de
'oficialistas' is vooral dat men de massa's wil laten participeren in de machtsstructuren en ze
niet alleen maar wil winnen voor de verkiezingen
om vervolgens met de bekende machtspatronen
verder te werken. Tegelijkertijd treft men diegenen aan die 'elitistas' worden genoemd (mensen
van de elite): zij worden ook wel 'terceristas' genoemd, mensen van de derde weg; de bedoeling is te verwijzen naar een politieke theorie die
zowel het kapitalistische liberalisme als het soci-
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Oe PO kent in zijn geschiedenis vele problemen
en spanningen, vooral die welke kunnen worden
samengevat in de tegenstelling tussen partijdiscipline en minderheidsstandpunten. Inzonderheid de verhouding tot de 'linksen' is altijd moeilijk en gespannen geweest. In 1969 komt het
tot een breuk: de linksen vormen een eigen partij. de NAPU (= beweging van volkseenheid). Oe
uitgetreden christendemocraten menen dat het
alleen maar mogelijk is in Chili de noodzakelijke
veranderingen tot stand te brengen wanneer
meegedaan wordt aan de vorming van een links
volksfront. Oit bleek voor partijbestuur en regering te gortig.
Ooor het ontbreken van de steun van de arbeiders en de vakbonden is Frei er niet in geslaagd
zijn revolutie in vrijheid tot een goed einde te
brengen. Zeer zeker moeten hem belangrijke
veroveringen toegekend worden, vooral op het
gebied van de agrarische hervorming (de landverdeling). Maar het lukte hem niet de grote
massa van armen achter zich te krijgen; zij kozen
voor Allende. Wanneer Allende langs democratische weg gekozen is, gaat de PO in de oppositie
en gemakkelijk valt te zien dat heel snel die oppositie gaat centreren rond de beschuldiging van
communisme aan het adres van Allende. Oe PO
heeft de staatsgreep van Pinochet goedgekeurd.
Het is ook duidelijk dat vrij snel diezelfde FO in
de oppositie gaat tegen Pinochet: kennelijk is de
diktatuur van de Junta ook de PO te wreed geweest. Oe laatste jaren horen we nogal eens
wat over pogingen van PO-functionarissen om
hetzij in Chili maar daar moet het erg voorzichtig gebeuren! - hetzij in het buitenland, tot
de formulering van alternatieven te komen.

Achtergronden van de PO
Veel is geschreven over de inspiratiebronnen
van de PO: waar haalt men zijn theorie vandaan 7 Welke filosofie geeft de beslissende samenhang aan het programma 7 Castillo heeft
een poging ondernomen in die richting en graag
horen we hem aan.
In de eerste plaats verwijst hij naar wat hij
noemt de christelijke filosofie. Als we nader toezien wat dat betekent, is het duidelijk dat vooral
op formele wijze gesrroken wordt. Niet zozeer
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worden inhoudelijke christelijke noties als gerechtigheid of rijk Gods aan de orde gesteld;
veeleer wordt met behulp van thomistische begrippen een aantal interpretaties voorgesteld die
de bedoeling hebben extreme posities af te
grendelen en te vermijden. Zo horen we veel van
communicatiewegen tussen subject en object,
tussen kennis en liefde, tussen christendom en
cultuur en tussen de wereld van de politiek en
de wereld van het bovennatuurlijke. In alle gevallen wordt geprobeerd een soort èn-èn te
spellen. Een voorbeeld: de christen behoort tot
twee werelden, die van de maatschappij of politiek en die van God. Het zou fout gaan wanneer
hij zijn bezigheden tot één van die werelden zou
beperken: ze mogen dus niet van elkaar gescheiden worden; aan de andere kant horen we weinig over de wijze waarop ze dan verenigd moeten worden. Christelijke filosofie is derhalve
vooral en in de eerste plaats een verwijzing naar
de rijke synthetische mogelijkheden van de thomistische traditie: zo kan zowel een relatieve
autonomie aan allerlei aspecten van de werkelijkheid worden gegeven, maar tegelijkertijd is er
een hoger verband dat al die delen toch weer
met elkaar in betrekking stelt. De thomistische
methode is zeer bekwaam in het assimileren!

maal het kapitalisme verbonden is met het protestantisme en het is juist de verbreking van een
bepaalde maatschappelijke gemeenschap waarvoor men dit protestantisme aansprakelijk stelt.
Wat Latijns-Amerika betreft, moet aangetekend
worden dat men daar zowel het protestantisme
als het kapitalisme in zijn Noordamerikaanse edities kent: niet ontkend mag worden dat de noties van personalisme en atomisering daar inderdaad belangrijk zijn. Wat dat betreft, kan het kritiseren van het liberalisme, zoals dat in bepaalde
katholieke tradities gebruikelijk is, gemakkelijk
aansluiten bij de analyses van Max Weber, die
vooral Angelsaksische kroongetuigen oproept,
wanneer hij probeert de symbiose van protestantisme en kapitalisme nader te ontleden.

Bij het aangeven van de christelijke filosofie behoort ook de vermelding dat dit uitgangspunt
zich rebels en niet-conformistisch opstelt tegen
al die maatschappijvisies die niet uit christelijke
inspiratie voortkomen. Dit wordt niet meteen
nader verbijzonderd; kennelijk gaat het er vooral
om aan te duiden dat een dergelijke christelijke
filosofie een eigen identiteit voorstelt en niet
één-twee-drie uitwisselbaar is voor een andere.
Het tweede centrale gezichtspunt met betrekking tot dé eigenheid van de PO is het vaststellen van de crisis waarin zich de 'moderniteit' bevindt. Uitdrukkelijk wordt geconstateerd dat het
liberalisme niet in staat is de sociale problemen
van de vijftiger jaren op te lossen. Voor liberalisme rn'ag rnen ook kapitalisme lezen. Het is duidelijk dat hier een aansluiting wordt gezocht bij
die katholieke tradities die zich altijd tegen het
kapitalisme verzet hebben, omdat ze het te subjectivistisch en te materialistisch achten. Het
moet ook gezegd worden dat het grondeuvel
van dit kapitalisme in die tradities altijd meer het
individuele optreden van de kapitalist geweest is
dan het aanwijzen van fundamentele contradicties in de kapitalistische produktiemethode als
zodanig. Daaraan zal niet vreemd zijn dat menig-

In de derde plaats vermeldt CastiIlo het moderne
katholicisme als inspiratiebron van de PD. Hij
bedoelt dan vooral te spreken over de sociale
leer zoals die door de pauselijke encyclieken
naar voren is gebracht. Wat hem daarin het
meest opvalt is de afwijzing van zowel individualisme als collectivisme: het valt gemakkelijk in te
zien, dat individualisme opnieuw gelezen moet
worden als kapitalisme, terwijl bij collectivisme
natuurlijk gedacht moet worden aan de verschillende articulaties van het marxisme. Opnieuw
breng ik in herinnering dat het werk van Castillo
geschreven is voordat dat katholicisme tot belangrijke uitspraken kwam in het Tweede Vaticaanse Concilie en vooral bij gelegenheid van de
bisschoppenconferentie in Medellfn (1968).
Kennelijk beroept hij zich op die documenten
waarin inderdaad een derde weg tussen links en
rechts wordt voorgesteld als de eigenlijk-christelijke. Het behoeft geen betoog dat dit 'tercerisme' een element geweest is dat de PO in sterke
mate toegesproken heeft.

Jacques Maritain en de twee niveaus
Het is niet moeilijk in deze kerngedachten van
de PO het denken van Maritain terug te vinden:
de Franse filosoof heeft een grote invloed in
Latijns-Amerika gehad, vooral ook in Chili door
middel van het 'centro Bellarmini', dat vele van
zijn gedachten verspreid heeft. Frei zèlf verbergt
zijn dankbaarheid aan het adres van Maritain
niet.
In het denken van Maritain vinden we als kernpunt zijn verzet tegen de klassieke, door Augustinus geïnspireerde, wijze waarop kerk en wereld, geestelijk en natuurlijk, eeuwig en tijdelijk
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en hoe het verder heten mag, worden onderscheiden. Duidelijk is in deze denktrant de suprematie van de kerk. Maritain wil opkomen
voor een relatieve zelfstandigheid van het tijdelijke en stoelt zijn denken daarom op de thomistische onderscheiding tussen natuur en genade,
die elkaar niet uitsluiten noch tiranniseren, maar
in een complementaire relatie tot elkaar staan.
Zo kan de natuur (lees: het tijdelijke of de staat
of het politieke of het syndicale) op eigen voeten
worden gezet en is de bevoogdingsdrang van de
kerk een halt toegeroepen. Aan de andere kant
vraagt die natuur toch weer om het boventijdelijke. Maar in het denken van Maritain moet men
boventijdelijk dan niet gelijkstellen aan het kerkelijk-institutionele, maar onderscheid maken
tussen wat de christen doet als kerklid ~ en
dus de kerk vertegenwoordigende - en wat op
zijn eigen houtje, zij het niet zonder christelijke
inspiratie. Hetwordtalshetware het persoonlijke
geweten van de christen, die handelt op het niveau van het publieke leven dat het intermediair
gaat uitmaken tussen de kerk als instituut en de
relatieve zelfstandigheid van het tijdelijke. De
kerk kan de gewetens bevruchten, moet dat ook
doen, maar kan uiteindelijk geen concrete directieven op tafel leggen ten aanzien van hoe concreet ten overstaan van politieke of maatschappelijke vraagstukken moet worden opgetreden;
aan de andere kant wacht het tijdelijke op de individuele christen of de verbanden waarin individuele christenen zich organiseren, om gevormd
te worden in overeenstemming met waarden als
mensenrechten of gerechtigheid. Maritain is de
man die het startschot heeft gegeven voor de
stichting van allerlei verenigingen van christenen
op de verschillende terreinen van het leven. Zijn
weg gaat tussen de uitersten van het constantijnse tijdvak en het secularisme door: hij poneert inderdaad een derde weg I

inzonderheid de christenen. Zo kan de nieuwe
'cristiandad' ('christenheid') gestalte krijgen, niet
meer gebouwd op de aanspraken van het juridische instituut kerk, maar voortkomend uit de
persoonlijke verantwoordelijkheid van geïnspireerde mensen. Welnu, dit alles kan men zeer
duidelijk in het denken van de mensen van de
PD terugvinden. Om een voorbeeld te kiezen,
Frei zélf stelt (ik vertaal zo nauwkeurig mogelijk):
'De naties die de democratische volken van het
Westen vormen, wier cultuur de onze is en wier
dynamiek wij hebben gevolgd, zij het op een afstand, niet toevallig maar omdat we gemeenschappelijke wortels hebben, hebben de laatste
jaren problemen het hoofd moeten bieden die
gelijk zijn aan die van ons: sociale conflicten en
spanningen, gelijktijdig met economische crises
en beperkingen, een teleurgesteld proletariaat in
staat van gevecht, binnen een klimaat van politieke druk, om het geweldige gewicht van de externe druk maar niet te noemen. In zeker opzicht
is het alsof we, op grotere schaal en met meer
capabele acteurs, de opvoering van ons eigen
drama zien en de ontwikkeling van ideeën en
sentimenten die op een later tijdstip in elkaar
opeenvolgende golven op deze kusten aankomen' (La verdad tiene su hora, 87).
Het is duidelijk dat we Frei hier zien kiezen voor
een interpretatie van Chili en Latijns-Amerika.
die ze duidelijk situeren binnen de westelijke beschaving: het verschil met Europa is dat de dingen wat later gebeuren, op minder kleine schaal
en met minder bekwame acteurs ~ over 'ontwikkelingsdenken' gesproken! Wanneer hij tegen de achtergrond van deze analyse zijn programma ontwikkelt, zien we duidelijk de invloed
van Maritain. De sleutel ligt in het zo maximaal
doen bloeien van de democratie ~ zowel in de
sociaal-economische als in de politieke sfeer. De
bestaande structuren moeten zo efficiënt mogelijk gaan functioneren: alle groepen en klassen in
de natie moeten zoveel mogelijk participeren in
het proces van besluitmaking. Er moet een derde sfeer geschapen worden, tussen de staat en
het individu in, waar een rijk gemeenschapsleven kan bijdragen tot die participatie. De staat
moet de economie leiden in samenwerking met
de sociale groepen. Dan zal een spontaan samenwerkingsverband ontstaan, dat excessieve
interventie van de staat onnodig maakt. Zo zal er
ook geen reden zijn tot winstbejag: alle groepen
en sectoren zullen belangeloos samenwerken.
Kapitaal en arbeid zullen samenwerken: de verschillende individuele krachtinspanningen zullen
als vanzelf hun relatie vinden tot het algemeen

Het moet gezegd worden dat het denken van
Maritain een wezenlijke verandering voorstelt
ten aanzien van de traditionele rol die in LatijnsAmerika door de kerk gespeeld is. Ook al is het
moeilijk nu het in velerlei opzicht met hem eens
te zijn, niet ontkend mag worden dat zijn denkbeelden voor vele christenen in Latijns-Amerika
een eerste aanzet geweest zijn in de richting van
het formuleren van een eigen politieke verantwoordelijkheid. Maritain haalt de kerk als instituut weg uit de instanties die de christenen begeleiden in het formuleren van zijn politieke oordeel. De constructie van de 'tijdelijke stad' is niet
meer de taak van de kerk, maar van de mensen,
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belang. Het is duidelijk dat Frei al deze dingen
kan zeggen, omdat hij net als Maritain in Frankrijk er van uit gaat dat de Chileense mensen,
overwegend behorend tot de katholieke kerk,
voor een dergelijke appel gevoelig zullen zijn.
Daarom juist is het mogelijk de revolutie in vrijheid te doen geschieden. Het woordje vrijheid
hier betekent twee dingen: men zal de burgerlijke vrijheden respecteren en bovendien zal eenieder meedoen vanuit de spontaniteit van zijn
eigen creativiteit.

1978 van dit blad is opgenomen hebben we geprobeerd aan te tonen dat de werkelijkheid van
Latijns-Amerika bepaald wordt door een levensgrote contradictie. We hebben die achtereenvolgens ten aanzien van de begrippen 'politiek',
'continent' en 'christelijk' gekenschetst als een
tegenstelling tussen socialisme en fascisme,
ontwikkeling of bevrijding uit overheersing en
Constantijns of bevrijdings-christendom. We
hebben ook geprobeerd aan te tonen dat de
keuze ten aanzien van één van de beide interpretatie-ontwerpen onvermijdelijk is. Het lag niet
voor de hand te denken aan een derde weg, die
als een soort synthese tussen beide zou kunnen
werken. Wij menen dan ook, dat de PD gefaald
heeft omdat zij het zich heeft veroorloofd die
keuze niet te maken. Zij is m.a.w. aan het meest
kenmerkende aspect van de Latijnsamerikaanse
werkelijkheid voorbijgegaan. Hoe belangrijk het
denken van Maritain c.s. ook geweest is als een
fase in het zich evoluerende geheel van de katholieke wereldinterpretatie, het is eveneens duidelijk dat de stroomversnellingen zo snel zijn opgetreden dat het niet meer dan een zeer voorbijgaande fase geweest is. Op het moment dat de
PD, vervuld van het twee-niveaus-ideaal, zich
presenteerde, was er al zoveel gebeurd dat het
programma zich niet anders dan als verouderd
kon aandienen: het deed geen recht meer aan
de eisen van de werkelijkheid.

Samenvattend: het is niet te veel gezegd wanneer we het programma van Frei typeren als een
toepassing van centrale gedachten van Maritain
op de Chileense situatie. Op allerlei gebieden is
het evident dat hij zijn weg zoekt tussen de uitersten door. Zijn aandringen op synthese valt
op. Duidelijk is ook een grote afstand ten aanzien van het programma van de conservatieven,
vooral wanneer die hun denkbeelden een katholieke saus gaven: Frei wil beslist geen liberalisme in deze zin van het woord. Maar eveneens
moet gezegd worden dat er bij hem niets te registreren valt van een inzicht in een fundamentele belangentegenstelling binnen de Chileense
maatschappij. Hij gaat er van uit dat door middel
van een betrekking van meer en grotere groepen
van de bevolking in de politieke verantwoordelijkheid bestaande tegenstellingen overwonnen
zullen worden. Hij wil het gebinte van zijn maatschappij niet aantasten; hij zoekt alleen naar wegen om een fundamenteel niet bekritiseerd geheel beter te doen functioneren. Vergeleken met
de programma's die stammen uit de tijd voordat
er sprake was van de PD kan men alleen maar
van winst spreken. De vraag dringt zich derhalve
op, hoe het komt dat Frei geen succes heeft gehad: we hoorden al dat de partijdiscipline niet in
staat was de 'linksen' op hun plaats vast te nagelen en eveneens dat de grote Chileense vakbonden hun medewerking aan het door Frei geformuleerde programma hebben geweigerd. AI
deze tegenstellingen leidden tot het voor Chili zo
dramatische moment, dat Salvador Allende de
meerderheid in de verkiezingen won en president werd. Frei heeft nimmer geaarzeld in de
verkiezingscampagne en later in de oppositie
om zijn tegenstander als representant van een
atheïstische en materialistische ideologie te
doodverven.

Waarom faalde Frei?

Op velerlei punten kan dat worden aangetoond.
Het springt in het oog dat de ontwikkelingen, die
geleid hebben tot het tweede concilie en daarna
tot de besluiten van Medellin, de doodsteek
hebben betekend voor het thomistisch denken
in twee werelden die altijd samenzijn en toch
van elkaar onderscheiden moeten worden. Men
ontdekte de autonomie van de wereld: in de wereld zèlf, de werkelijkheid, speelt zich een proces
af dat niet als onaf later nog een christelijk of religieus sausje moet krijgen, maar dat in zijn totaliteit om een interpretatie vraagt. Het is niet alleen maar de kerk die vragen stelt aan de wereld, de wereld stelt ook vragen aan de kerk! Het
is op dit punt dat de latere bevrijdingstheologie
het weigert over twee geschiedenissen te spreken en wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis
ten nauwste op elkaar gaat betrekken. Anders
gezegd: de aanwezigheid van de christen in het
politieke leven bestaat niet in het toevoegen van
een half woordje aan wat al gezegd is: dan zou
hij noch de wereld noch zijn eigen overtuiging
serieus nemen.

In ons eerste artikel dat in het oktobernummer
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Vervolgens: de theorie van Maritain geeft de indruk dat de kerk als instituut ver van het politieke leven verwijderd moet worden en daarmee
dus geen contact heeft. Juist in Latijns-Amerika
is het bijzonder duidelijk, dat de kerk geenszins
die rol heeft gespeeld, maar heel vaak met een
beroep op haar zogenaamde religieuze eigenheid de status quo van dictatuur en uitbuiting
heeft gesanctioneerd. Het is m.a.w. niet juist de
individuele christen politieke verantwoordelijkheid te geven en vervolgens de kerk waartoe hij
behoort, a-politiek te maken: het is historisch
niet juist, maar ook theologisch niet! Ook de
kerk in haar institutioneel karakter is een onderdeel van de totaal maatschappelijke werkelijkheid, kiest daarin en doet dat vooral wanneer ze
zègt niet te kiezen.

reidheid tot samenwerking in een land dat tot de
christelijke traditie behoort ~ niet opgewassen
tegen de werkelijkheid: dat behoort óók voluit tot de conflictieve traditie van de kapitalistische produktie markt en dan nog wel op de wijze
van de periferie I Dat laatste betekent dat de tegenstellingen alleen maar scherper en onverzoenlijker zijn, omdat er geen kolonieën beschikbaar zijn die àf tot export van die tegenstellingen
àf tot verbloeming ervan - tijdelijk! - uit kunnen nodigen. Het lijkt dat dit ook de reden is,
waarom de vakbonden Frei niet hebben willen
volgen, ondanks de aanvankelijke successen die
de landhervorming opleverde: die landhervorming ging namelijk niet diep en niet ver genoeg,
wijl ze, door de 'overall'-structuren van de samenleving niet aan te pakken, noodzakelijkerwijze van reformistische betekenis moest blijven.

Dan: Frei vergist zich wanneer hij meent dezelfde ontwikkelingswetten van het westen toe te
kunnen passen op afhankelijke landen waartoe
Chili behoort. Nieuwere onderzoekingen wijzen
uit dat het juist ten enenmale onmogelijk is dat
afhankelijke landen dezelfde economische en
sociale geschiedenis kunnen maken als overheersende landen. Ze kunnen beide wel tot de
kapitalistische totaliteit behoren, maar zijn er
toch op een zeer onderscheidene wijze bij betrokken. Het is niet voor niets dat de democratie
het in Latijns-Amerika niet goed doet: dat ligt
niet aan het Latijnse temperament! Dat heeft
alles te maken met de wet die daarin bestaat,
dat ontwikkeling hier onderontwikkeling dáár
heeft opgeroepen. Het valt niet te ontkennen dat
het programma alsmede de filosofie van Frei
nog volop bepaald zijn door de euforie van het
ontwikkelingsdenken zoals het door de Alliance
for Progress (Kennedy) getoonzet werd. De crisis van dat 'desarrollismo' wordt buiten beschouwing gelaten.
Tenslotte: het harmonie-denken dat Frei c.s. vervult ten aanzien van de oproep tot belangeloze
samenwerking van de verschillende sociale sectoren, waaruit de Chileense samenleving samengesteld is, doet geen recht aan het feit dat die
verschillende sectoren nu juist in hun eigenheid
bepaald zijn door die historische conflict-situatie
die het binnentreden van Chili in de kapitalistische wereldmarkt veroorzaakt heeft. Er is m.a.w.
geen gelijkheid van uitgangspunt of belangen
die een dergelijke oproep tot verzoening en vredelievendheid rechtvaardigen kan. Aan ongelijke
delen kan men geen gelijkheidsideologie opleggen. Hier is de theorie ~ het stellen van de be-
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Samenvattend kunnen we zeggen dat overal
waar de fundamentele tegenstelling zich meldde, Frei uit bleef gaan van een aanwezige harmonie of hoogstens van het bestaan van enkele
dissonanten die echter de melodie van de fundamentele overeenstemming in de belangensferen
niet bedreigde. Maar die overeenstemming
bleek niet te bestaan. Het beste bewijs daarvoor
wordt geleverd wanneer men ziet hoe Frei het
programma van Allende niet anders weet te interpreteren dan met behulp van die criteria die
ook uitstekend in het beleid van de oude 'Falange' pasten.
Radomiro Tomic, één van de 'linkse' groep binnen de PO, merkt op in 'Chile-América' (nr.
39/40, 1978, p. 100): 'Ik ben ervan overtuigd
dat de mislukking van de zgn. revolutie in vrijheid onvermijdelijk was door de wezenlijke contradictie tussen het programma van economische ontwikkeling dat zich baseerde op de kapitalistische structuur van de Chileense economie
en het programma van sociale ontwikkeling, dat,
doordat het volk mobiliseerde en organiseerde
tot een betere verdediging van zijn belangen, de
tegenstellingen van allerlei orde binnen de Chileense maatschappij verhevigde en dat heel speciaal met betrekking tot het functioneren van de
kapitalistische economie in een onderontwikkeld
land' (mijn vertaling, L. SJ Tomic heeft dan verder veel lovende woorden voor de regeringsperiode van Frei, maar het is duidelijk dat hij, evenzeer als wij proberen aan te tonen, van mening
is dat een dergelijke grondtegenstelling niet te
verzoenen is, indien men de economie blijft
organiseren op de wijze waarop Frei het heeft
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gedaan. Dat heeh dan alles te maken met de interpretatie van Latijns-Amerika, met wat men
onder politiek verstaat en vooral met de wijze
waarop men over christelijke politiek wil spreken. Voor mijn gevoel is de Chileense PDtenonder gegaan aan een ahistorisch beklemtonen
van een harmonie-model, in plaats van duidelijk
te stellen dat de politiek moest worden geformuleerd van het uitgangspunt van het conflict
uit, niet om dat conflict te polariseren, maar omdat er maar één manier is waarop men conflicten de wereld uit kan helpen: ze te stellen en te
onderkennen, ze ter sprake te brengen en ze via
de weg van zelfverloochening en opoffering tot
een oplossing te brengen. Het is juist niet goed
christelijk conflicten te doen verdampen in een
verblekende verzoeningstaal: ze blijven zo vervuld van historische potentialiteit en op een gegeven ogenblik slaat de vlam er uit. Men moet
collectivisme niet verwarren met een zo bezig
zijn met de structuren van de samenleving, dat
individuen die voorrechten hebben zo weinig
mogelijk kans hebben zich ten koste van anderen te blijven verrijken. Te roepen dat er vrede is,
terwijl er geen vrede is, werkt maatschappij-ontwrichtend.

boven en buiten de partijen stelde in wezen
nooit bestaan heeh, omdat het een klassegebonden christendom was. Wekt het verbazing in
dit verband te constateren dat de cliëntele van
de PD voor een hoog percentage uit mensen
van de zgn. middengroepen bestaan heeh? Vertegenwoordigt dat spreken over de derde weg
niet duidelijk de ambivalenties en tegenstrijdigheden die de middenklasse als zodanig kenmerken? Ergens tussen de hogere klassen en het
proletariaat in 7 Door beiden bedreigd? Ook in
som m ige opzichten door beide aangetrokken?
Maar altijd aarzelend en nooit eenduidig kiezend'

Een derde weg?
We constateerden hoe zowel in de encyclieken
als in het spreken van Frei zich een duidelijke
voorkeur meldt voor die derde weg: men wil tussen kapitalisme en marxisme door, men wil zowel individualisme als collectivisme vermijden
en, om het iets kerkelijker te zeggen, men wil
noch een Constantijnse kerk noch een geatomizeerd individualisme. Toch valt niet te ontkennen, dat, als puntje bij paaltje komt, de keus van
de PD uitgevallen is ten gunste van het kapitalisme, in het voordeel van het individualisme of in
het belang van een kerk die hecht met de bevoorrechte klassen van de samenleving verbonden is.
Dat leidt er toe te stellen dat in elk geval dit concrete tercerisme in wezen geen derde weg aangeboden heeh, althans dat aanbod niet waargemaakt heeh. Het is meermalen gebleken in het
heetst van het gevecht dat er in wezen maar
twee wegen zijn geweest: we kunnen niet anders zeggen dan dat de PD in Chili zich door dit
herhaaldelijk verwijzen naar die derde weg bijzonder ongeloofwaardig heeh gemaakt; dat is
jammer, want het bewees eens te meer dat het
christendom dat Latijns-Amerika over het algemeen gekenmerkt heeh en dat zich ook zo graag

Men moet deze vragen naar de mogelijkheid
van de derde weg niet verwarren met het probleem van de christelijke identiteit; het feit dat
het tercerisme niet kan bestaan zoals het meermalen gepretendeerd heeh te kunnen bestaan
betekent nog niet dat christenen geen eigen gezicht zouden kunnen bezitten. Maar het betekent
wel dat nagedacht moet worden over de wijze
waarop en de methode waarmee dat specifiekchristelijke dan wordt geponeerd. In ieder geval
bewijzen de Chileense ervaringen dat men het
niet kan poneren buiten het grondconflict om:
wanneer men daar gaat verdoezelen - d.i. de
werkelijkheid 'ideologisch' gaat vertekenen - is
de notie van de derde weg voor de zoveelste
maal een weerspiegeling van dat christendom
dat verwijzingen naar wat buiten de werkelijkheid ligt nodig heeh om afwezigheid binnen die
werkelijkheid te excuseren. Zo gesteld kan men
zeggen dat het tercerisme de grondfout van het
denken en handelen van de Chileense PD geweest is: alles wat we gezegd hebben over de
voorkeur voor het thomistische model en het
voorbij gaan aan de specifieke wijze waarop het
perifere kapitalisme verstaan wil zijn komt samen in dit begrip, dat daarom veroordeeld moet
worden, omdat het geen recht kon doen aan
een werkelijkheid die door menselijke verantwoordelijkheid verziekt was en daarom niet met
een beroep op een niet op die menselijke verantwoordelijkheid gerichte theorie kan worden gesaneerd.

PO en Nederland
Het feit alleen al dat Chili gekenmerkt werd
door een perifeer kapitalisme en Nederland gerekend mag worden tot de dominerende landen
maakt het bijzonder onwenselijk wat in Chili ge-
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beurd is één-twee-drie over te zetten in de Nederlandse situatie. Dat moet dan ook beslist niet
gebeuren.
Wèl is het mogelijk enkel kemvragen vanuit de
Chileense ervaringen te stellen bij wijze van spiegeling. Deze vragen zijn inzonderheid belangrijk
voor diegenen en in Nederland die christelijke
partijvorming nastreven. AI moet ook op dit punt
worden opgemerkt dat de PO exclusief katholiek
samengesteld was.

wil gaan dat de wereld serieus genomen moet
worden] Dat kerk en christendom boter op het
hoofd hebben?

Een eerste aangelegenheid lijkt me de vraag
naar de betekenis van de contradictie zoals die
in Latijns-Amerika ervaren wordt voor de noordelijke landen. Kan men die analyse delen? Of is
er een betere] Wat zijn de consequenties, wanneer men mèt de linkse PO-leden uitgaat van de
samenwerking tussen economische groepen in
het noorden en zuiden van de wereld? Houdt
zo'n samenwerking dan geen conflict in? En hoe
kiest men ten aanzien van dat conflict] Via een
tercerisme?

Ik schrijf deze regels op de dag dat een Nederlandse christelijke partij ernstig geconfronteerd
wordt met het probleem van de proliferatie of
niet-proliferatie van gevaarlijk materiaal. Natuurlijk gaat het in dit probleem om de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van de nucleaire energie.
Maar gaat het in wezen niet om een bepaalde
maatschappij-opvatting? Staan hier niet tegenover elkaar die opvatting die bewust afstand wil
doen van groei en welvaart en een andere die
dat niet wil en bereid is de risico's maar op de
koop toe te nemen? Stelt dat niet met reuzenletters de vraag naar de geloofwaardigheid van de
C van christelijk?
Het is niet alleen boeiend kennis te nemen van
de problemen van de PO in Chili. Als men goed
luistert, komt men met een hoop huiswerk thuis.
Gaat het hier en ginds in wezen ook niet om
hetzelfde conflict? Dus om dezelfde keuze?

Een tweede punt is op zich te laten inwerken
hoezeer allerlei christelijke woorden en begrippen er zich voor geleend hebben verdoezelende
functies te hebben ten aanzien van het nuchter
kennis nemen van wat er in de werkelijkheid aan
de hand is. Het is evident dat dat voortkomt uit
een klassegebondenheid van dat christendom. Is
een dergelijke verbondenheid aan bepaalde
groepen in de samenleving onvermijdelijk] Zo ja,
wat zijn dan de criteria om te bepalen met wélke
groepen in concreto men zich dient te vereenzelvigen, wil men een christelijke politiek voeren?
Een derde punt heeft te maken met het feit dat
het klaarblijkelijk mogelijk was in de PO onder
het woord 'christelijk' vogels van diverse pluimage onder te brengen. Van meet af aan noteren
we een spanning tussen 'oficialistas', 'elitistas'
en 'linksen'. Vele malen heeft de partijdiscipline
het uiteenvallen van de partij voorkomen. Tot
het niet meer tegen te houden was. Men kan
zich vragen of dat wenselijk is. Zelfs wanneer
men erkennen wil, dat politiek de kunst van het
haalbare is en dat het daarom niet te vermijden
valt op bepaalde punten water bij de wijn te
doen, zijn er geen tegenstellingen die nimmer op
deze wijze weggewerkt mogen worden? Is
christelijke politiek principiële politiek? Waar is
men nog legitiem pluralistisch bezig en waar begint een onwettig pluralisme? Is een opvatting
die tendeert naar die van de nieuwe 'christenheid' verenigbaar met een andere die er van uit
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Gesprek met
minister De Ruiter
door dr. G. Puchinger

'Er wordt vaak gezegd of gedacht, dat het departement van justitie verstard is en dat daar geen
open oog bestaat voor de maatschappelijke realiteit. Mijn ervaring is dat dit een erg vertekend
beeld is.
Als ik me nu beperk tot wetgeving, dan wordt
daarin juist erg veel aandacht besteed aan datgene wat in de concrete maatschappelijke situatie nodig is.
Ik wil daarvan wat voorbeelden noemen.
Het werk aan het nieuwe erfrecht is een soort
constante worteling met het notariaat, waarin
erg veel kennis van de concrete vragen en problemen van de mensen is opgeborgen. Kortgeleden nog hebben wij een onderzoek laten verrichten naar datgene wat onder de mensen leeft aan
denkbeelden over de erfrechtelijke positie van de
echtgenoot en de kinderen. Op die basis proberen wij iets te maken waarmee de mensen uit
de voeten kunnen.
Op het gebied van het bedrijfsleven zijn wij onafgebroken bezig met pogingen het misbruik dat
van bepaalde rechtsvormen, zoals de besloten
vennootschap, wordt gemaakt, in te dammen.
Dit is maatschappelijk zeer urgent, omdat er ongelooflijk grote bedragen aan belastingen en sociale premies verloren gaan, en terechtkomen in
de zakken van hen voor wie zij niet bestemd zijn.
Meer in het algemeen dus gezegd: wij proberen
- en daardoor ben ik persoonlijk misschien nog

Prof. mr. J. de Ruiter (48) is minister van Justitie
Hij woont in Naarden is gehuwd en heeft drie
kinderen.
Prof. De Ruiter studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en promoveerde in 1963
op het proefschrift 'Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het ontwerp Burgerlijk Wetboek'. Op 1 april 1970 werd hij benoemd tot hoogleraar privaatrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, waar hij sedert 1
september 1976 tevens rector magnificus was,
tot hij in december 1977 minister van Justitie
werd.
Van de hand van minister De Ruiter zijn vele publikaties verschenen, voomamelijk pre-adviezen
en artikelen op het terrein van het privaatrecht.
Zijn omvangrijkste werk is geweest de bewerking van Deel 1, Eerste stuk personen- en familierecht' van C. Assers 'Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht'.

wel het meest geboeid - door de regels en
vormen heen - steeds de mens te blijven zien.
Want uiteindelijk gaat het niet om wetgeving of
om een keurig rechtsstelsel, maar om de kansen
die wij daarin scheppen dat mensen zichzelf
kunnen zijn, en een beetje gelukkig kunnen leven.
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Dat thema recht en welzijn, dat ik bij mijn eerste
optreden als rector van de Vrije Universiteit in
1976 wat nader heb trachten te ontwikkelen, is
voor mij hier wellicht nog meer dan aan de universiteit een stimulans".

mer van Elsevier verscheen, was ik in een ander
blad - ik geloof Vrij Nederland - aangeduid
als' een kind in de politiek', en dat houdt het dus
aardig in evenwicht.
Maar blijkbaar wil je ook wat weten over hoe ik
het hier op het departement nu eigenlijk vind.
Nou weet ik wel dat je dan een heel zorgelijk gezicht moet trekken, dat je moet praten over hoe
zwaar en hoe moeilijk het hier is, en dat kan ik
natuurlijk ook wel uitleggen, maar voor mij overweegt toch verreweg het positieve .....

Dit was een korte samenvatting van de motivatie betreffende zijn taak van de minister van justitie van het kabinet-Van Agt, mr. J. de Ruiter,
die hij mij gaf bij een tweede, afsluitend gesprek
dat wij hadden.
Het zal wel de enige keer zijn dat ik een minister
twee maal binnen een maand in zijn departementale werkkamer sprak, maar beide keren in
een geheel ander gebouw: op maandagmiddag
8 januari in het bekende negentiende-eeuwse
gebouw aan het Plein 2-8, waar honderd jaar
lang het departement van justitie huisde; en op
donderdagmorgen 1 februari in het geheel
nieuw ingerichte hoge torengebouw aan de
Schedelhoekshaven 100, waarheen in januari jl.
ook de minister en zijn staf verhuisd zijn, vlak
naast het andere hoge torengebouw, waar sinds
kort het departement van binnenlandse zaken
huist.
Het oude gebouw aan het Plein genoot eens
ook zekere vermaardheid door de dicht bij de
grote ministerskamer gelegen zaal boven de ingang, waar vóór de oorlog jarenlang de wekelijkse ministerraden werden gehouden, een vertrek
dat men terugherkent op de foto van menig
vooroorlogs kabinet. Met dat al is de minister
van justitie qua kamerinrichting wel van de negentiende naar de twintigste eeuw verhuisd.
Zonder uiteraard alle onderdelen van zijn werkterrein langs te kunnen gaan, deed ik een poging
via de gestelde vragen enigermate een indruk te
krijgen en door te geven van enige gebieden,
waarmee de minister als hoofd van het departement van justitie zo al te maken heeft, vragen
waarop de minister exact en helder geformuleerde antwoorden gaf.
Mijn eerste vraag luidde:
In 'Elseviers Magazine' van 16 december van
vorig jaar las ik zowaar 'rapportcijfers' voor de
ministers voor het regeringsjaar 1978-1979, en
daarin kwam u met een 8 als hoogste cijfer uit
de bus, met de kwalificatie: 'Hij is een kernachtig
spreker met een moderne visie op de functie van
de wetgeving'.
Tja, zo'n beoordeling beschouw ik als erg betrekkelijk. Trouwens, heel kort voordat het num-
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Het prettige . .. ?
'Dat is niet helemáál het goeie woord. Maar de
geweldige werkomstandigheden die je hier hebt;
de contacten met interessante, belangrijke mensen; met een erg deskundig ambtenarenapparaat ... Verder werk je als minister met de Eerste en Tweede Kamer, en gaandeweg is er, voor
mijn gevoel ten minste, een erg prettige verhouding ontstaan met degenen die daar de justitiezaken behartigen. Dan zijn er natuurlijk de beraadslagingen in de minsterraad, en ook vrij veel
overleg over lopende zaken buiten de formele
ministerraad om.
En dan het aspect waar ik het meest aan heb
moeten wennen: de verhouding met de eigen
partij. Ik was tevoren heel lang niet meer actief
geweest in de anti-revolutionaire partij. En ik
moet er verder echt aan wennen dat er, als je
eenmaal minister bent geworden, zo op je wordt
gelet'.
En de pers?
'Ja, daar zat ik net aan te denken.
Het is iets heel aparts om vanuit de onbekendheid zo in de publiciteit te komen. Er zijn nogal
heel wat justitie-onderwerpen die erg veel belangstelling trekken, en waarin de mensen erg
meeleven. Er komt hier ook heel veel persoonlijke post binnen, waarin vaak erg kritisch wordt
gereageerd op plannen die ik heb aangekondigd
of op zaken die ik heb verdedigd. Kortom, je bent
je voortdurend bewust dat je een openbaar
ambt bekleedt. Soms zou je wel weer eens helemaal alleen in de binnenkamer je werk willen
doen maar dat is nu eenmaal onmogelijk.
Maar als gezegd: ik heb hier toch overwegend
positieve ervaringen'.
Mist u studie en professoraat niet?
'Ja, als je daar goed op wilt antwoorden, dan
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moet je wel eerst zeggen wat dat inhield.
Wanneer je al studerend en docerend met het
vak bezig bent, dan kan er toch gemakkelijk iets
vrijblijvends in komen. Als lid van het wetenschappelijk corps vind je het best interessant
een nieuw denkbeeld te publiceren, maar je rekent er daarbij vanzelf op dat je wel door vakgenoten zult worden gecorrigeerd.
Hiér komt het er veel meer op aan; hier is alles
wat je zegt en doet van politieke betekenis. Je
houdt hier ook veel meer rekening met de meningen van anderen, en juist het feit dat je hier
zit om wetten voor te bereiden, die ook werkelijk
in de maatschappij effect moeten hebben, doet
mij zeggen dat het gehalte van het werk als minister toch wel veel zwaarder is dan dat van een
hoogleraar'.

de politiek steeds grotere belangstelling voor het
justitieterrein moet krijgen; en ook buiten de
wetgeving zijn er politiek hoogst gevoelige beleidsterreinen als vreemdelingenzaken, gevangeniswezen, kinderbescherming.
Overigens, iemand die alleen maar een goed jurist is en geen enkel gevoel zou hebben voor de
maatschappelijke en politieke betekenis van zijn
werk, zou, denk ik, als minister van justitie, niet
kunnen slagen. Eigenlijk zou ik ook moeten zeggen dat zo iemand geen goed jurist is.
Maar nu even een nieuw chapitertje hè ... het
was voor mij één van de eerste doeleinden hier
om juist de justitievraagstukken, die vaak van
belang zijn voor letterlijk iedereen, niet langs de
scheidslijnen links-rechts, progressief-conservatief, dan wel liberaal-christelijk-socialistisch te
behandelen, maar om te proberen een meer algemeen draagvlak te vinden.
Naar politieke verhoudingen bekeken is het overigens opvallend dat er juist op mijn justitieterrein vaak een tamelijk grote overeenstemming
bestaat tussen de Partij van de Arbeid en de
WO, en dat het CDA dan wat terughoudend is
jegens die beiden'.

Heeft de minister van justitie nog een bijzondere
positie in de ministerraad?

'Hoewel ik wat ik nu ga zeggen beslist niet wil
overdrijven, geloof ik wel dat de minister van
justitie wat meer dan zijn collega's erop zal hebben te letten dat de wetgevingsprodukten van
alle departementen passen in het Nederlandse
rechtssysteem. Maar het is niét zo dat Justitie
het wetgevingsdepartement zou zijn. Want op
ieder departement worden de eigen wetsontwerpen gemaakt op eigen wetgevingsafdelingen. Maar er zitten meer juristen in de ministerraad dan alleen de minister van Justitie, zodat ik
echt niet de enige ben die het juridisch element
inbrengt'.
Voelt u zich vóór alles vakminister of ook gebonden aan uw partij?

'De vraag is in zoverre geen vraag, dat ieder lid
van een kabinet met politieke bindingen aan het
parlement verbonden is, en is aangetrokken op
grond van zijn politieke kleur en dus een politieke bewindsman is, en nooit alleen maar een
vakminister kan zijn'.
Vroeger was dat toch soms wel zo

'Ik neem aan dat dat vroeger anders was, maar
in de loop van de jaren is Justitie ook steeds
meer een echt politiek departement geworden.
Wanneer we denken aan allerlei brandende
vraagstukken van wetgeving: op het gebied van
de zedelijkheid, het misbruik van vennootschappen, alternatieve straffen, bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, dan is al duidelijk dat

Kunt u dat laatste waarderen?

'Ik wilde daar net iets over opmerken: zonder dat
ik nu alles wat ooit van christelijke zijde over bijvoorbeeld familierecht en strafrecht is geschreven kan overzien, wil ik toch wel zeggen dat ik de
indruk heb dat op die gebieden in christelijke
kring niet zo'n erg sterke traditie aanwezig is'.
Denkt u nu aan bekende gereformeerde en
rooms-katholieke juristen óf meer aan christelijke politici van de afgelopen vijftig jaar?

Wat de juristen betreft moet ik bepaald een uitzondering maken voor de kort geleden gestorven Nijmeegse hoogleraar Petit, die enkele zeer
belangrijke doorbraken in het familie-rechtelijk
denken op zijn naam heeft staan. Verder doelde
ik met name op het feit dat bijna honderd jaar
Vrije Universiteit toch weinig ontwikkeling op
gebieden als familierecht en strafrecht heeft opgeleverd.
Misschien moet ik hier wel een uitzondering maken voor een man als H. Bianchi, die aan de
Vrije Universiteit de criminologie tot ontwikkeling heeft gebracht, en daarbij zijn geïnspireerdheid door de bijbelse boodschap zeker niet onder stoelen of banken steekt. Maar voor een jurist heeft hij in zoverre weinig te bieden, dat hij
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- zo voel ik het ten minste aan - een ingewortelde afkeer heeft van het strafrecht. Dan
kan je vanzelfsprekend ook niet tot een vernieuwing van het strafrecht komen. Ik heb eens uitvoerig met hem, ten overstaan van het V.u.Magazine, gediscussieerd, en als je dat leest, zal
je wel zien dat wij weinig tot elkaar kwamen.
Bovendien is criminologie geen strafrecht, zodat
ik mijn bewering over de geringe impulsen op
dat gebied toch wel moet volhouden.
Hoe in de loop van de laatste tientallen jaren de
aanpak van de christen-politici op deze gebieden
is geweest, zou pas definitief kunnen worden
beoordeeld na een analyse van laat ik zeggen
vijftig jaar Kamerhandelingen. Maar op een bepaald onderdeel heb ik in het verleden als hoogleraar eens een onderzoekje verricht, en het resultaat daarvan gaf mij geen reden tot juichen.
In ieder geval denk ik dat wat wij pretenderen,
namelijk evangelisch geïnspireerde politiek, tot
veel meer verandering en vernieuwing zou moeten leiden dan tot nog toe tot uiting is gekomen'.

sen bescherming enerzijds en erkenning van
mondigheid, dat wil zeggen eigen verantwoordelijkheid, anderzijds. Bij bescherming valt dan
niet alleen te denken aan de zogenaamd structureel zwakkeren in de samenleving, zoals kinderen, invaliden, maar ook aan bescherming tegen
dat wat de mensen elkaar aandoen. Ook trouwens tegen datgene wat een ongecontroleerde
overheid de mensen zou kunnen aandoen.
Wanneer ik straks wat meer concreet op je andere vragen inga voor wat betreft de opvattingen op zedelijk gebied, dan neem ik ook daar
mijn uitgangspunt in de eigen verantwoordelijkheid van de volwassen mens, die zelf moet weten welke boeken hij leest en welke films hij
gaat bekijken. Wel zie ik reden voor bescherming van kinderen en ook van het openbare leven in het algemeen, waar mensen vrij en zonder
confrontatie met voor hen stuitende zaken moeten kunnen verblijven. Een bekende slagzin is:
De overheid is geen zedemeester! en daarmee
ben ik het, in de zin zoals ik zojuist uiteengezet,
wel eens'.

De wetgever moet rekening houden met de
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij moet
hij zich niet beperken tot het vastleggen van
wat inmiddels reeds is gegroeid, maar soms ook
richting trachten te geven aan die maatschappelijke ontwikkelingen.
Waar liggen volgens u de grenzen voor de wetgever bij het volgen van bestaande ontwikkelingen en opvattingen, bijvoorbeeld op zedelijk gebied? En waaraan ontleent u die grenzen?
In welke richting dient de wetgever volgens u de
maatschappelijke ontwikkeling te sturen?

De wetgevende taak van uw departement is
omvangrijk. Waar liggen voor u de prioriteiten?

'De vragen die je mij nu stelt zijn moeilijk met
een enkel trefwoord te beantwoorden. Het gaat
natuurlijk vooral om de vraag: waar volgt de
wetgever de ontwikkeling en waar moet hij die
ontwikkeling juist bijsturen?
Voor mij ligt een heel belangrijk uitgangspunt in
onze kijk op de mens. In deze tijd wordt de mens
steeds mondiger. Hij wijkt minder dan vroeger
voor gezaghebbende uitspraken, kortom, hij wil
zijn leven waar het even mogelijk is zelf en naar
eigen inzicht inrichten. In beginsel vind ik dat
een juiste ontwikkeling, om dat daardoor de verantwoordelijkheid van ieder individu voor zijn
doen en laten wordt onderstreept. Het betekent
aan de andere kant ook een erg grote opgave
voor ieder persoonlijk, want als je meer vrijheid
hebt dan moet je die ook goed weten te gebruiken.
Bij wetgeving gaat het dus vaak om de keus tus-
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'Het is waar dat het departement van Justitie
een omvangrijke wetgevende taak heeft, die
vooral ligt op de terreinen van het privaatrecht,
het strafrecht en het administratief recht. Ik geloof dat het onjuist zou zijn om principieel aan
het ene gebied meer aandacht te geven dan aan
het andere, al zal een zekere persoonlijke voorkeur wel eens een rol spelen.
Op het gebied van het familie- en jeugdrecht zijn
door de wetgever nog een aantal moeilijke vragen op te lossen, maar ook het strafrecht denk bijvoorbeeld aan het pogen om te komen
tot alternatieve straffen en ook aan de zedelijkheidswetgeving - is sterk in beweging.
Een belangrijk en omvangrijk project betreft ook
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De techniek is door de ontwikkeling van de
computer en van allerlei administratieve systemen waarin zeer veel gegevens betreffende individuele personen kunnen worden opgeslagen.
het recht ver vooruit; en wij moeten pogen om
adequate wetten te maken om aan de gevaren
die hier voor de burgers liggen, het hoofd te kunnen bieden.
Ik zou nog veel meer kunnen noemen, maar hier
liggen toch wel een paar hoofdmomenten' .

De wetgever wordt zeer in beslag genomen
door de vernieuwing van het Burgerlijk Wet-
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boek. Welke procedure wordt hierin de komende tijd gevolgd? Loont het zoveel mankracht te
onttrekken aan het verrichten van ander, wellicht eveneens urgent wetgevend werk?

gevaar van een zekere eenzijdigheid bij de toestroming kan ontstaan. Dat laat zich echter
moeilijk dwingen.
Kijkend naar het resultaat van de selectie kan ik
niet anders zeggen dan dat het goed gebeurt en
er slechts in zeer weinig gevallen achteraf twijfel
ontstaat over de geschiktheid van die geselecteerde jonge jurist voor het werk in de rechterlijke macht'.

'Je moet je geen overdreven voorstelling maken
van het beslag dat het werk aan het Nieuw Burgerlijk Wetboek voor het departement betekent.
Een vrij kleine staf van ambtenaren is daarmede
bezig. Ik ben beslist niet van plan dit werk te
temporiseren, laat staan stop te zetten. Er zijn
juist tekenen dat er weer voortgang kan worden
geboekt. De hoogst belangrijke Boeken 111, V, VI
en een gedeelte van Boek VIII liggen al bij de
Eerste Kamer en zullen daar ongetwijfeld met
voortvarendheid worden behandeld. Er zal dan
daarna nog wel veel werk moeten worden verzet in verband met de invoering.
Aan een deel van het eveneens erg belangrijke
Boek IV betreffende het erfrecht wordt ook
doorgewerkt. Niet zo lang geleden heb ik met de
Vaste Commissie uit de Tweede Kamer overleg
gevoerd over een zekere synthese van de in ons
volk levende denkbeelden over het erfrecht van
de echtgenoot en van de kinderen. Er bestond
toen zoveel overeenstemming, dat ik daarin zeker een basis zie om door te gaan.
En vergeet niet dat de boeken I - personen- en
familierecht - en II - rechtspersonen - al
zijn ingevoerd. Er is dus belangrijke voortgang,
al gaat het veel langzamer dan destijds werd
gedacht'.
Is u tevreden over de tegenwoordige recrutering
en opleiding voor de rechterlijke macht?

1
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'In mijn vorig bestaan als hoogleraar ben ik als
adviseur erg nauw bij de opleiding betrokken geweest. In de jaren ná 1970 is de opleiding zeer
verbeterd en geïntensiveerd. Hoewel alles nog in
ontwikkeling is en er natuurlijk ook nog veel voor
verbetering vatbaar blijft, ben ik toch erg blij met
de opleiding, zoals die gestalte krijgt. Daarin
wordt door een samenstel van cursussen, stages
binnen en buiten de rechterlijke macht en het
gewone meedraaien in het werk, geprobeerd de
jonge juristen voor te bereiden voor het ambt
van rechter of officier van justitie; en dat niet alleen om hen de nodige technisch-juridische
vaardigheden bij te brengen, maar ook om hen
te vormen tot verantwoordelijke mensen met
een open oog naar de maatschappij.
Ten aanzien van de recrutering zou ik twee dingen willen zeggen. Uit onderzoek is wel gebleken dat lang niet alle afstuderende juristen zich
voor de selectie willen aanmelden, waardoor het

Moet er volgens u gestreefd worden naar integratie van de gewone rechterlijke macht, zoals
rechtbanken, hoven en Hoge Raad, en de Administratieve Rechter, zoals de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State?
'Er bestaan sinds een aantal jaren gevoelens van
onvrede over de organisatie en het functioneren
van de rechterlijke macht. Daarbij duikt ook
steeds de vraag naar verdergaande integratie
op. Er is al enige jaren een Staatscommissie
voor de herziening van de rechterlijke organisatie aan het werk, die kort geleden een tussentijds rapport heeft uitgebracht. De beantwoording van de vraag naar verdere integratie behoort tot het werkterrein van die commissie, en
ik doe daarover liever nu geen uitspraak. Wel wil
ik zeggen dat het een vraag van organisatie en
dus vooral van doelmatigheid is'.
Wat is volgens u de rechtvaardiging van de vrijheidsstraf? Vergelding? Afschrikwekkende werking? Bescherming van de maatschappij?
'Er is niet een bepaalde rechtvaardiging van de
straf in het algemeen noch van de vrijheidsstraf
in het bijzonder. Bestraffing als correctief op
maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag heeft
verschillende werkingen. Bestraffing werkt individueel (speciaal-preventief), maar ook collectief
(generaal-p.reventief). Ook zijn er correcties die
een meer ordenend karakter hebben; denk bijvoorbeeld aan geldboetes bij overtreding van
administratief-rechtelijke voorsschriften. Bij de
vrijheidsstraf in het bijzonder speelt ook de bescherming van de maatschappij tegen gevaarlijke personen een zekere rol, al denk ik dat wij
daarvan geen overdreven verwachtingen moeten hebben. Ik denk tenminste niet dat een gevangenis een mens verbetert, zodat hij er minder
gevaarlijk uitkomt dan hij erin is gegaan.
Met velen voel ik mij wat moedeloos als ik over
ons sanctiestelsel nadenk. Wij hebben echter
niets beters en zullen er daarom mee doorgaan;
maar wij tasten toch eigenlijk in het duister wel-
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ke doeleinden wij er precies mee dienen',

ver mag en moet de Overheid daarbij gaan? Is
hier nog een onderscheid tussen gevangenen
(hongerstaking, gedwongen voeding) en het
strafbaar blijven van bewust gevraagde hulp bij
zelfdoding van niet-gevangenen?

Wat is uw oordeel over het streven naar een
voortgaande decriminalisering en depenalisering?

'Uit mijn antwoord op de vorige vraag volgt eigenlijk al meteen dat ik het streven om meer
maatschappelijk ongewenste feiten buiten het
bereik van de strafwet te laten, toejuich; al was
het alleen alom het feit dat het straffen zelf
weer maatschappelijk ongewenste gevolgen
heeft. Ook hier moeten wij de reikwijdte van
deze methodiek niet overschatten. Voor de werkelijk zware criminialiteit zal deze gedachtengang geen oplossing bieden. Verder zal in plaats
van een strafsanctie een ander soort sanctie, van
civielrechtelijke of administratiefrechtelijke aard,
moeten komen, en die zijn ook niet steeds voorhanden. Ook is het de vraag of het voor de betrokkene somtijds niet beter is een straf te krijgen dan door een andere maatregel getroffen te
worden. Ik denk bijvoorbeeld dat iemand die iets
van zijn baas gestolen heeft, er liever afkomt
met een vrije kleine straf dan dat hij wordt ontslagen,
Nu ik dit toch nog even overdenk, moet ik zeggen dat het ook een kwestie van verschuiving is.
Dingen die wij vroeger heel erg vonden, zijn onbelangrijk geworden, en wij hebben andere
maatschappelijke belangen leren vooropstellen.
Denk bijvoorbeeld aan het milieurecht. Strafsancties kunnen wij daar beslist niet missen, en
zo worden bepaalde gebieden juist gecriminaliseerd. Het is niet alléén maar decriminaliseren;
er komen ook nieuwe gebieden op'.
Welke redenen heeft u om te streven naar méér
straf via geldboete en minder door middel van
vrijheidsstraffen?

'Ik heb al laten uitkomen dat het nadenken over
de vrijheidsstraf volop in beweging is en dat velen twijfelen aan de zin ervan. Er zit iets erg onnatuurlijks in om iemand die maatschappelijk
heeft gefaald, uit de maatschappij te halen. Voor
de zeer ernstige delicten zullen wij om allerlei redenen de vrij langdurige vrijheidsstraf niet kunnen missen; maar door een uitbouw van het
geldboetestelsel kunnen wij althans iets doen
aan de korte vrijheidsstraf.
Behoort het tot de taak van de Overheid mensen tegen zich zelf te beschermen, en zo ja, hoe-
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'Het lijkt mij maar het beste deze vraag te beantwoorden aan de hand van de voorbeelden die er
in genoemd worden.
Een gevangene is toevertrouwd aan de zorgen
van de Overheid en als zodanig heeft de Overheid te zijnen aanzien een bijzondere taak. Ik
weet wel dat sommigen zeggen dat je het protest dat in de hongerstaking is gelegen niet mag
breken door gedwongen voeding, maar ik denk
dat voor mij de zorg voor het leven van de gevangene toch zwaarder zou wegen.
De vraag naar hulp bij zelfdoding is een geheel
andere. Er is een vereniging die bij de wetgever
ingang wil doen vinden dat bepaalde vormen
van het doden op verzoek van een ongeneeslijke
zieke medemens niet strafbaar zullen zijn. Bij de
behandeling van de begroting van het departement van volksgezondheid en milieuhygiëne is
deze materie ook aan de orde geweest; en toen
heeft de staatssecretaris, mevrouw Veder-Smit,
in overleg met mij toegezegd dat wij het vraagstuk door een commissie zullen laten bestuderen.
Naar mijn indruk is de tijd op dit moment nog
bepaald niet rijp voor wetgeving in welke zin dan
ook'.

Acht u in het algemeen uitbreiding van het politie.-apparaat gewenst?

'Deze vraag is in zoverre theoretisch, dat wij althans voor wat de rijkspolitie betreft - nog
bezig zijn de achterstand ten aanzien van de toegestane sterkte in te halen. Hoewel ik denk dat
voor enige uitbreiding van het apparaat wel reden is, zou ik daar toch ook niet de meeste nadruk willen leggen. Erg belangrijk is de algemene toerusting van de individuele politieman, niet
alleen in politie-technisch opzicht, maar ook psychisch en maatschappelijk; alleen dan zal hij zijn
erg moeilijke taak kunnen vervullen. Aan die
taak zitten allerlei kanten, zoals het handhaven
van de openbare orde, het opsporen van misdrijven, maar ook hulpverlening aan de burger. Deze
veelvormigheid stelt hoge eisen aan de politieman, en het zal duidelijk zijn dat wij daaraan niet
tegemoet komen door er alleen maar meer aan
te stellen'.
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Actueel is de reorganisatie van de politie. Plan
was deze te koppelen aan de bestuurlijke reorganisatie (gewestvorming). Nu de gewestvorming van de baan is, rijst de vraag of dan de politie aan de provincies moet worden gelieerd.
Wat is daaromtrent uw standpunt? Zou dat niet
tot een vergroting leiden van de afstand tussen
burger en politie, althans daar waarmen voorheen gemeentepolitie had?

grepen het terrorisme, grimmiger worden. Maar
die criminaliteit is geen lokaal, of zelfs nationaal,
maar veelal een internationaal verschijnsel. Dat
stelt grote eisen aan samenwerking in nationaal
en internationaal verband en coördinatie van opsporing. In die zin is er ook een centraliserende
tendens in het politiewerk. Maar ik voeg eraan
toe, dat dit niet het beheersend gezichtspunt van
de politie-organisatie mag worden'.

'Het is het uitdrukkelijke standpunt van collega
Wiegel van Binnenlandse Zaken en van mij dat
de reorganisatie van de politie gekoppeld moet
worden aan de reorganisatie van het binnenlands bestuur; en omdat deze laatste nog niet
zijn beslag heeft gekregen is dus op dit moment
nog niet goed te zien welke uitwerking deze zal
hebben op de politie-organisatie.
Ik geloof overigens niet dat het onderbrengen
van de politie bij grotere bestuurlijke eenheden,
zoals een provincie, de afstand tussen burger en
politie zal vergroten. Want ook al is het beheer
over de politie bij de provincie, dan blijft het natuurlijk zo dat het werk van de politie plaatselijk
moet worden verricht. Ook in de gezagsverhoudingen over de politie - burgemeester voor
wat betreft handhaving van de openbare orde
en officier van justitie voor wat betreft de opsporing en vervolging - zal wel geen verandering
komen.
In ieder geval zal, lijkt mij. de afstand politie-burgerij voor wat betreft de gemeenten met rijkspolitie, die zoals bekend nu landelijk is georganiseerd, er geen nadelige invloed van ondervinden'.

Acht u een strakkere centralisering van de politie
wenselijk, met name voor een intensievere bestrijding van de zware criminaliteit en van het
terrorisme?
'In het algemeen is mijn kijk op de politie juist
bepaald door het denkbeeld van decentralisatie,
dat wil zeggen: de politie ingebed in democratisch nog te hanteren bestuurslagen, en de individuele politieman dicht bij de mensen.
Haaks daarop staat een ontwikkeling binnen
onze maatschappij in de richting van toenemend
wapenbezit, zware criminaliteit en ook terrorisme.
Nu moeten wij de mensen niet aanpraten dat
wij in Nederland met een grote stijging van de
criminaliteit te maken hebben. De exacte cijfers
wijzen dat namelijk niet uit. Wel is het zo dat de
verschijningsvormen van de criminaliteit, in be-

Wat acht u het beste beleid om de veiligheid in
de grote steden te bevorderen?
'Deze vraag ligt maar zeer ten dele op justitieterrein, maar ik wil er toch wel wat over zeggen.
Uit onderzoek is gebleken dat er bij sommige
groepen van de bevolking een groot gevoel van
onveiligheid bestaat. Dat gevoel moeten wij zeker ernstig nemen, ook al blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het gevoel van onveiligheid en
daadwerkelijke aanwezige onveiligheid niet duidelijk met elkaar in verband staan. Maar er is natuurlijk ook een echte onveiligheid.
Ik denk dat het beste middel een erg eenvoudig
middel is: namelijk regelmatige aanwezigheid
van de politie in de wijken te voet of op de fiets.
Dit is trouwens helemaal geen nieuwe gedachte. Daarnaast blijft natuurlijk een effectieve bestrijding van de elementen die echte onveiligheid veroorzaken noodzakelijk'.

Acht u de rechtspositie van de gastarbeiders, in
het algemeen van de vreemdeling-ingezetenen
voldoende gewaarborgd en geregeld? Acht u
het denkbaar dat aan de gastarbeiders meer politieke rechten zul/en worden verleend?
'Het vreemdelingenbeleid is toebedeeld aan de
staatssecretaris, mevrouw mr. E. A. Haars en ik
wil er daarom niet al te diep op ingaan.
Wel wil ik zeggen dat wij - en dat geldt niet alleen voor het departement, maar met name ook
voor het parlement - een open oog hebben
gekregen voor de rechten van vreemdelingen.
Ook in internationaal verband wordt er veel aan
gedaan. Kort geleden is - eigenlijk veel te laat
- de goedkeuring van het Europees Sociaal
Handvest door het parlement afgerond.
Binnenkort komt aan de orde een ander verdrag,
namelijk het Statuut Migrerende Werknemers,
dat van groot belang is voor de rechtspositie van
de gastarbeiders. Het zijn intussen niet alleen de
sociaal-economische vraagstukken die hier een
rol spelen.
In Nederland leven gaandeweg tamelijk om71
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vangrijke groepen van niet-Nederlandse herkomst; wij noemen hen wel etnische minderheden. De kinderen uit deze groepen moeten hier
ook een gelukkig leven kunnen leiden.
Zij moeten zowel verbonden blijven met hun eigen culturele en godsdienstige achtergrond als
zich in redelijke mate opgenomen voelen in de
Nederlandse samenleving, waar hun toekomst
ligt. Dit stelt ook bijzondere eisen aan het onderwijs en verenigingsleven'.

Om te voorkomen dat dit ook zou gelden ten
aanzien van stakingen door ambtenaren, heeft
Nederland een voorbehoud gemaakt ten aanzien
van het Handvest. Collega Wiegel heeft de Kamer toegezegd eenwetsontwerp te zullen indienen, dat het stakingsrecht voor ambgenaren nader bepaalt. Het zal duidelijk zijn dat aan diegenen die werken in een voor de maatschappij vitale dienst, zoals brandweer, politie, leger, geen
ongeciausuleerd stakingsrecht kan worden verleend'.

In een brief aan de Tweede Kamer is meegedeeld, dat al het mogelijke zal worden gedaan
om alsnog oorlogsmisdadigers op te sporen en
te straffen. U heeft verklaard dat slachtoffers van
de Bezetting daar recht op hebben.
Zijn de gevoelens van de slachtoffers van de
Duitse Bezetting voldoende motief voor het intensiveren van de opsporing en bestraffing van
oorlogsmisdadigers, of liggen er nog andere,
meer objectieve motieven en maatstaven aan
uw beleid ten grondslag?
'Het is inderdaad een zeer sprekend feit dat in
Nederland het oorlogsverleden nog zo sterk
leeft, ook al is het nu al meer dan 33 jaar na de
bevrijding. De grond voor de opsporing en
bestraffing van oorlogsmisdadigers ligt als vanzelfsprekend in de afschuwelijke feiten die zij
hebben begaan en niet in directe zin in de gevoelens van de slachtoffers. Maar aan deze gevoelens zijn wij wél verplicht erop toe te zien dat
de daders de hun opgelegde straffen ook ondergaan'.
Hoe ziet u het vraagstuk van het stakingsrecht
van ambtenaren?
Als minister van justitie heb ik in de eerste plaats
bemoeienis met het algemeen stakingsrecht.
Pogingen om hier tot wetgeving te komen hebben schipbreuk geleden; maar door de ratificatie
van het al door mij genoemde Handvest is ook
voor Nederland buiten twijfel komen te staan
dat staking in Nederland rechtmatig is, behoudens uitzonderingsgevallen, waarin van een
onrechtmatige staking zou moeten worden gesproken.
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Welke voornaamste redenen heeft u om het
thans bekend geworden abortus-ontwerp aan te
bevelen?
'Na alles wat collega Ginjaar in het vorige nummer al over het abortusbeleid heeft opgemerkt,
volsta ik met een paar heel korte opmerkingen.
Bij iedere wetgeving ten aanzien van abortus
provocatus dienen naar mijn mening twee gezichtspunten veilig te worden gesteld.
Het ene is dat van de bescherming van ongeboren menselijk leven; het andere dat van hulpverlening aan de vrouw, die zich tengevolge van
ongewenste zwangerschap in een noodsituatie
bevindt.
Deze beide gezichtspunten krijgen ook in het
ontwerp van minister Ginjaar en mij de centrale
plaats die eraan toekomt'.
Kunt u tot slot een samenvatting geven van uw
beleid op korte en langere termijn?
'Het zou als afsluiting van ons gesprek misschien mooi zijn te eindigen met Gerechtigheid
- zeer speciaal met een hoofdletter - als doel
van het beleid. Toch doe ik dat niet. Want Gerechtigheid is een centraal bijbels begrip, dat ten
diepste betreft de Verbondsverhouding tussen
God en de mens. In de politiek gaat het echter
om een slechts gedeeltelijke afschaduwing daarvan voor de menselijke verhoudingen. Ik houd
het daarom liever bij gerechtigheid met een
kleine letter, de genormeerde menselijke maat.
En daar ligt nog een overvloed van werk'.
Den Haag, 8 januari en 1 februari 1979.
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Dr. J. P. Gribling, Willem Hubert Nolens 18601931, Uit het leven van een priester-staatsman.
Van Gorcum, Assen, 1978, ing, /49,50, geb.
/60,-.
Dit boek wordt besproken door dr. G. Puchinger,
lid van de redactie van AR S.
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Waarom is het nuttig in ons leven aan 'geschiedenis' te doen, ook in ons politieke leven?
Om in ons leven, ter waarschuwing, 'de haan te
horen kraaien'. En vóór dàt mógelijk is door ons
gehoord te worden, moeten wij vooraf attent
worden gemaakt op de goede en gevaarlijke
'mogelijkheden' in onze eigen generatie (tijd). in
onze eigen omgeving (plaats) en vooral ook in
ons eigen leven (existentie). Daarvan geeft de
geschiedenis ons soms aangrijpende vóórbeelden waaruit, bewust of onbewust, mede onze
voorstellingswereld ontstaat. En we kunnen ons
alleen laten waarschuwen, wanneer wij door de
geschiedenis leren zién, want van daaruit stamt
onder meer ons vergelijkingsmateriaal, dat ons
de ogen en oren opent voor mensen en hun situaties. Veronachtzamen wij immers de geschiedenis (het historisch aspect van de menselijke
werkelijkheid, om met Dooyeweerd te spreken)
dan hebben wij evenzeer een kortsluiting met
het verieden, als wanneer wij in het verleden
zonder meer een op zichzelf voldoende richtlijn
zouden zien voor heden en toekomst, Terecht
sprak de op 7 juni 1978 overleden prof. dr. D. H.
Th. Vollenhoven in december 1954 op een cursus over de geschiedenis van de wijsbegeerte:
'Een beweging die het vroegere wil herstellen
moet vastlopen'. Maar dat betekent niet dat wij
de geschiedenis mogen veronachtzamen. Om
de geschiedenis echter op de juiste wijze te kun-

nen vergelijken met 'vandaag', moet men werkelijk kennis van het verleden bezitten en geestelijk kunnen binnendringen in andere tijden,
opvattingen, zeden en idealen, want vergelijkingen gaan doorgaans slechts op enkele punten
op. Zich interesseren voor en zich gewaarschuwd weten (mede) door de geschiedenis
stelt eisen, vergt een zeer aparte vorm van cultuur en culturele verdieping, zoals het óók waar
is dat kennis van de geschiedenis geestelijk en
cultureel verdiept. Dit alles geldt in verhevigde
mate wanneer het een voorafgaande generatie
betreft, want men gevoelt met weinig generaties
tegelijk zoveel band en zoveel tegenstellingen
als met de aan ons direct voorafgaande.
Tot de politieke generatie die in ruime zin genomen aan de onze voorafgaat, behoort mgr. dr.
W. H. Nolens, na mr. M. J. C. M. Kolkman
(1903-1908) en mr. J. A. Loeff (1908-1909)
sinds 15 februari 1910 als voorzitter van de
rooms-katholieke Tweede Kamerfractie de opvolger van de op 21 januari 1903 overleden dr.
H. J. A. M. Schaepman; in die functie tevens één
van de voorgangers van de invloedrijke prof. mr.
C. P. M. Romme. Nolens was, evenmin als
Romme, een uiterlijk bewogen, het volk direct
aansprekende figuur; beider politieke kwaliteiten
waren eigenlijk alleen voor politieke fijnproevrs
ten volle te waarderen. Nolens was bovendien
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eerder het type van een superhoge ambtenaar
dan een inspirerend politicus. Inspirators als
Kuyper en Schaepman vertolkten ondanks hun
hoge gedachtenvlucht uiteindelijk wat hun volgelingen 'gevoelden'. Stijle intellectuele hoogvliegers als Nolens en Romme deden ook intelligente voormannen in hun kring gevoelen, dat
zij hoogstens stafofficieren waren onder een
groot strateeg.
Des te typerender is dat Nolens ruim twintig jaar
lang de toenmalige Rooms-Katholieke Staatspartij in de Tweede Kamer werkelijk leiding
heeft gegeven. Overigens krijgt men de indruk
dat niet zozeer zijn fractiegenoten alswel hoogstens de allereersten in de landspolitiek als Lohman, Cort van der Linden, Colijn, Van Karnebeek
en Aalberse, hem werkelijk gekend hebben,
want het noli me tangere (raak mij niet aan)
stond hem ook in de politiek op de huid geschreven.
Nolens had iets van de stramheid van Thorbecke, en zulke mensen vergaat het veelal dusdanig
dat de weinigen die werkelijk met hen in aanraking komen, al lang blij of gestreeld zijn wanneer
het gesprek énigermate loopt; bij gesloten naturen als Thorbecke en Nolens is men reeds gecoiffeerd met ieder openhartig en persoonlijk getint woord. Vandaar de wel eens wat misleidend
aandoende getuigenissen achteraf over Nolens'
Z.g. 'gemoedelijkheid', want er was juist op dit
punt geen groter tegenstelling denkbaar dan
tussen Nolens en Ruijs de Beerenbrouck. Hun
samenwerking kan men door de jaren heen overigens rijkelijk koel noemen, tot zij bij de Vaticaancrisis (1925-'26) met grote gevolgen definitief uiteengingen (waarbij Ruijs en De Geer, als
stille formateurs van het nieuwe kabinet-De
Geer, het wonnen van Nolens en Colijn, die het
demissionaire kabinet-Colijn in stand wilden
houden) terwijl het bij de kabinetsformatie van
1929 tot een duidelijke, zij het tijdelijke breuk
kwam tussen beide staatslieden. Vrijwel het
enige wat beide Limburgers qua karakter wezenlijk met elkaar gemeen hadden was een
grondige afkeer van alle politieke schijnvertoning
waar geen kwaliteit achter zat (pag. 18). waarbij
men overigens kan constateren dat Ruijs in zijn
oordeel over medepolitici wel kritisch kon zijn,
maar doorgaans milder was dan Nolens, die
hoge intellectuele eisen stelde, weinig prees,
maar in tegenstelling tot Ruijs ook niet de zware
zorgen van het ministerschap uit ervaring gekend heeft.
Men heeft soms de indruk dat uiteindelijk Colijn
tot de weinigen behoorde voor wie Nolens in

zijn hart waardering had, iets wat hij in 1925 bij
de Koningin ook officieel tot uitdrukking bracht
(pag. 238). Eén en ander blijkt overigens wel uit
de wijze waarop zij samen in goede harmonie
het eerste kabinet-Colijn vormden en de onbezweken trouw waarmee Nolens gedurende de
maandenlang durende Vaticaancrisis achter het
demissionaire kabinet bleef staan; geheel anders
dan de door Nolens in 1925 als premier opzij
gezette Ruijs de Beerenbrouck, die aan Colijn
(collega in zijn tweede kabinet) gedurende de
formatie in 1925 nog wel enige diensten bewees, maar aan het eenmaal demissionair geworden kabinet geen boodschap meer had dan
dat het vervangen diende te worden. Ruijs stond
wat kritisch tegenover de soms wat praalzieke
Colijn. De stramme Nolens daarentegen had terdege oog voor zekere onzorgvuldigheden van
Colijn, maar gevoelde diep in zijn hart respect
voor de stoere Colijn, in wie hij in ieder geval een
premier onderkende, die tegen zijn taak opgewassen was, evenals Nolens zelf kennelijk een
eigensoortig natuurtalent in de politiek.
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Dr. J. P. Gribling heeft er goed aan gedaan op
grond van zijn kennis uit diverse rooms-katholieke archieven (vooral dat van Nolens) eindelijk
Nolens' biografie te schrijven, omdat Nolens dit
ten volle verdient èn vanwege al wat (nog) niet
van hem bekend was èn vanwege wat op grond
van Nolens' en andere archieven over hem aan
speurders reeds bekend was. Or. Gribling heeft
begrepen dat wij er weinig aan hebben dat aan
een enkeling gegevens 'uit de archieven' bekend
zijn. Het verhaal moet verteld en publiek gemaakt en in boekvorm vastgelegd. Eerst dan kan
iemand uit het verleden voor ons van enige betekenis blijven.
Wij zullen de verleiding weerstaan van menige
recensent van een historisch werk, die enige
fouten in het te bespreken boek aanwijst, deze
aanvult met het opsommen van enkele niet door
de biograaf vermelde, maar aan de recensent
toevallig of ook niet toevallig bekende feiten, die
aan de biograaf onbekend (of zelfs bekend, maar
niet vermeld) waren, om daarmee bij de argeloze lezer de loze indruk te wekken dat wanneer
de recensent het boek maar had geschreven het
werkelijk een goed boek had kunnen worden!
Wij willen liever ons oordeel aldus formuleren,
dat dr. Gribling juist voor deze tijd een waardevolle biografie heeft geschreven, over een
staatsman die zo nodig wel een biografie van
drie delen waard zou zijn. Voor deze tijd want
het eert onze generatie en vooral vele jongeren
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niet, dat zij zo weinig weten van hen die vijftig
jaar geleden aan onze landspolitiek leiding gaven, en dat zij soms te vlug gereed zijn met problemen van vandaag op een vorige generatie terug te projecteren, en denken daarmee die generatie te hebben belicht, ja recht gedaan!

niet aan! - ook veel van elkaars geschiedenis
moeten kunnen ervaren en op zijn minst verstaan, omdat het nu ook onze gezamenlijke geschiedenis wordt. Zonder dat blijven we in historisch perspectief vreemden voor elkaar, en dat is
erger dan tegenstanders!
Via deze biografie van dr. Gribling (die via een
proefschrift over Aalberse in 1961 de doctorstitel verwierf onder L. J. Rogier) kan men thans
vernemen welke de globale levensloop van Nolens is geweest. Als globale biografie is het boek
van dr. Gribling zeer te prijzen, vooral als oriënterend werk, waarin tevens ruime aandacht wordt
besteed aan Nolens' hoogleraarschap te Amsterdam (1909-1925) en aan zijn nationale en
internationale sociale denkbeelden en arbeid.

Waarom is een aankondiging van deze biografie
ook op zijn plaats in ons blad Anti-revolutionaire
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-?

.....,.

<
t
t

:J

1

t

1

:J

n

e
e
e
Ir
It
e
Ir

1-

lr
lt

1,
,-

n
n
1t
n

~

Afgezien van de nationale betekenis die het leven van Nolens heeft gehad (zowel politiek als
wetenschappelijk) behoort hij naast Ruijs, KooIen en Aalberse tot de meest vooraanstaande
rooms-katholieke staatslieden voor, tijdens en
vooral na de Eerste Wereldoorlog.
Er is een neiging - ten goede en ten kwade
om dit tijdvak geheel in het licht te zien van
Colijn, en hem vooral al het kwade van die jaren
toe te dichten. Daar is zekere reden voor, omdat
Colijn door zijn kwaliteiten en invloed boven vrijwel al zijn generatiegenoten uitstijgt. Maar dat is
niet alles. Jaren lang is Nolens tevens de stille
maar vitale tegenspeler èn bondgenoot van Colijn geweest. Dat Colijn in de dertiger jaren, na
het overlijden van Nolens in 1931, en helemaal
na het wegvallen van Ruijs in 1936, zonder
werkelijke politieke tegenspelers (vooral binnen
het rooms-katholieke kamp) verder moest, deed
zijn aanzien in de nationale politiek weliswaar
stijgen, maar verhoogde zijn politieke kracht
geenszins. Reeds het sterven van Lohman, met
wie Colijn een zeer vertrouwelijke relatie had opgebouwd, in 1924, verzwakte zijn invloed in de
christelijk-historische kring (zij het enigermate
vergoed door het goede persoonlijke contact
met W. L. de Vos van Steenwijk en J. R. SIotemaker de Bruïne) maar het wegvallen van Nolens en Ruijs deed hem in rooms-katholieke
kring de vertrouwenspersonen missen, die hij
nodig had om van het rooms-katholieke volksdeel dat vertrouwen te krijgen dat voor hem als
minister-president noodzakelijk was. Want wat
Schaepman betekende bij de kabinetsformatie
van Kuyper in 1901, volbracht Nolens in 1925
voor Colijn: zonder deze eminente rooms-katholieke hulp waren geen van beide anti-revolutionaire premiers ooit te paard geholpen'
Voor de lezers van ons blad is deze biografie
mede daarom van belang, omdat we er in kennis kunnen maken met de rooms-katholieke politiek van een halve eeuw geleden. En wanneer
wij uit de KVP, de CHU en de ARP één partij
willen maken, zal men - daar ontkomt men

Wanneer wij ons toch enige kritiek zouden willen veroorloven op het nuttige boek van dr. Gribling, zouden wij willen opmerken dat deze biografie ook in politiek opzicht Nolens meer plaatst
in algemene situaties waarin Nolens een rol
speelt (bijvoorbeeld kabinetsformaties) dan dat
er sprake is van een doorlopend verhaal met als
resultaat een scherp fotografisch persoonlijk
portret.
Als voorbeeld van zwakke belichting ware het
volgende te noemen.
Dr. Gribling heeft te weinig oog voor Lohmans
bezwaar tegen een omzetting van een tijdelijk in
een definitief gezantschap bij het Vaticaan, zonder hem daarin vooraf te kennen, niettegenstaande de nadrukkelijke toezegging van minister Cort van der Linden op 10 juni 1915 aan de
Tweede Kamer, dat het een tijdelijk gezantschap
zou zijn - al vermeldt Gribling Lohmans verzet
op 23 december 1920 in de Tweede Kamer op
pag. 230 van deze biografie. Daardoor heeft
Gribling evenmin oog voor de zwakke positie
waarin Nolens sindsdien moreel tegenover de
christelijk-historischen op dit punt stond. Ruijs

de 8eerenbrouck en Nolens hebben ten aanzien
van het gezantschap bij het Vaticaan wijze bezonnenheid betoond, en stelden zich steeds op
strikt Nederlands standpunt. Maar het is te betreuren dat Nolens in 1920 geen contact met
Lohman heeft gezocht over de voorbereiding
van de omzetting van het tijdelijke gezantschap
bij het Vaticaan in een definitieve post.
In het archief-Aalberse bevindt zich een brief van
Van Wijnbergen aan Aalberse d.d. 29 juni 1929,
waarin deze zeer verhelderend opmerkt: 'En
toch is en blijft de hoofdgrief der C.H.'s tegen
Nolens, dat hij in '15 Lohman overhaalde vóór
het Gezantschap te stemmen, wijl het tijdelijk
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was, en later, toen het definitief werd voorgesteld Lohman's bezwaren beantwoordde met
een: daar had gij in '15 mee moeten komen; ge
hebt nu uw recht verwerkt. - Daarop is Lohman woedend geworden. Voelde zich bedrogen,
en heeft de C.H. laten beloven, steeds, als er gelegenheid was, tegen het Gezantschap te stemmen'. Blijkens pag. 249 en 352 heeft dr. Gribling van deze brief wel kennis genomen, maar
juist het door Van Wijnbergen zo helder geformuleerde punt in geding wordt door dr. Gribling
heel typerend nergens vermeld of verdisconteerd! Hierdoor miste dr. Gribling de kans om de
kern van het ontstaan en verloop van de Vaticaancrisis uiteen te zetten.
Een tweede voorbeeld van zwakke belichting:
het bekende en steeds herhaalde sprookje van
mr. P. J. Oud, dat Colijns formatie in 1925 een
'door hem onvoldoend doordachte formatie' zou
zijn geweest (pag. 240). wordt helaas door dr.
Gribling niet alleen niet weersproken, maar eigenlijk verder verspreid. Nu is mr. P. J. Oud, hoezeer zijn standaardwerk Het Jongste Verleden te
waarderen is als verslag van en commentaar op
het openbaar parlementair gebeuren, buitengewoon slecht op de hoogte geweest van de doorgaans ingewikkelde kabinetsformaties van de
twintiger jaren; eerst wanneer hij in de jaren dertig bij formaties wordt betrokken is hij met feiten
op de hoogte. In tegenstelling tot wat Oud
steeds heeft verspreid, moet gesteld worden:
ten onrechte heeft men Colijn onzorgvuldigheid
verweten bij de vorming van zijn kabinet in
1925. Het door hem genomen risico betreffende de Vaticaanse gezantschapspost was in principe gelijk aan dat van Ruijs de 8eerenbrouck bij
de formatie van 1922, en geschiedde in beide
gevallen met medewerking van Nolens.
Ook hierdoor zijn enkele belangrijke achtergronden van de Vaticaancrisis in deze biografie van
dr. Gribling over Nolens niet uit de verf gekomen. Mede daardoor is niet duidelijk geworden
hoe Nolens zich én gedurende Vaticaancrisis én
bij de formatie van 1929 volkomen heeft laten
'overspelen' door Ruijs de Beerenbrouck, die
Nolens én in 1926 én in 1929 bij de laatste formatiefases geheel buiten spel zette.
In hoever de formatie van het derde kabinetRuijs de Beerenbrouck niet veeleer een weer
toegroeien was naar de rechtse coalitie, dan dat
'de coalitie in 1929 nu definitief van de baan
was' (pag. 249) zou bovendien een punt van nadere discussie kunnen zijn.
Met dat al heeft dr. Gribling Nolens ons terecht
beschreven als één van de machtige politieke
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steunpilaren van Nederland een halve eeuw geleden. Beminnelijk is de indruk die Nolens maakt
allerminst (niemand heeft het binnen rooms-katholieke kring in die jaren ooit durven beweren)
maar uit zijn persoonlijkheid en rol kan men gewaar worden hoe de rooms-katholieke politiek
een vijftig jaar geleden functioneerde. Warmbloedig of enthousiasmerend was Nolens niet,
eerder kortaf. stug en korzelig, maar ook zakelijk,
correct en deskundig. Nolens schuwde het ministerschap; naar zijn eigen zeggen omdat de
maag van het Nederlandse volk een priester als
premier moeilijk zou verdragen (pag. 198). Wellicht had hij gelijk. Maar bestaat de mogelijkheid
niet tevens dat hij heel eenvoudig liever vanuit
zijn studeercel, die hij levenslang in priesterlijke
stilte bleef bewonen, zo min mogelijk sprekend,
bleef toezien, controleren en bevorderen, dan dat
hij als de Oostenrijkse kanselier van zijn dagen,
mgr. I. Seipel (wiens optreden in het rooms-katholieke Oostenrijk uiteraard niet het verzet kon
wekken dat Nolens mogelijk in Nederland had
ontmoet) op het departement, in de Kamer en in
de pers de stormen werkelijk had moeten weerstaan, die nu eenmaal in iedere episode het deel
zijn van een premier?
Minder kleurrijk dan Schaepman, vooral stroever
en stipter in zijn optreden; goed samenwerker
met de groten van de vorige generatie als Lohman, Cort van der Linden en Colijn (met de oudere Kuyper en de jongere Ruijs waren de verhoudingen minder goed) heeft Nolens méér de
neiging gehad om op de achtergrond - zij het
wel vlak vóór de coulissen - een zwijgzame,
liefst de hoofdrol te spelen, dan dat hij op de rumoerige voorgrond trad. Zijn staatsmanschap
was diep doordrongen van het feit dat het in de
politiek uiteindelijk niet op woord-werkelijke
maar op dáád-werkelijke invloed aankomt. En
die heeft Nolens jarenlang op het hoogste niveau uitgeoefend: bij de Koningin, in de Tweede
Kamer en in zijn omgang met de ministers en
die politici, die het beleid werkelijk mee bepaalden. Bij anderen was hij nauwelijks geïnteresseerd.
Dr. Griblings conclusie 'De betekenis van Nolens als staatsman en als sociale voorvechter
kan niet worden overschat' (pag. 317, 318) lijkt
mij wat te ver gaan, maar terecht citeert de
schrijver uit een brief die Van Karnebeek aan de
stervende Nolens richtte: 'Toen ik heenging als
minister, heb ik de indruk meegenomen, dat het
voor een zeer groot deel aan u loyale houding en
steun te danken is geweest, dat in de bewogen
na-oorlogse jaren een rustig en stabiel rege-

Monseigneur Nolens

dr. G. Puchinger

ringsbeleid kon worden gevoerd en ons land gespaard bleef voor parlementaire en politieke verwikkelingen die andere landen zozeer hebben
geschaad' (pag. 308). Het was in deze periode
van afscheid van het aardse leven dat Nolens via
Aalberse het afscheidswoord tot deze wereld
sprak, dat zijn biograaf terecht vermeldt, omdat
het wellicht een waarschuwing inhoudt voor
diegenen die het woord van Vondel: 'Eeuwig
gaat voor 't ogenblik' ook in de politiek zouden
dreigen te vergeten: 'Je weet niet, hoe ik thans
vele dingen geheel anders beschouw, en je staat
nu verbaasd, dat je je druk hebt kunnen maken
over dingen, die je nu van niet de minste betekenis acht'. (pag. 310).
In zijn eigen kring onbetwist de eerste (waarbij
hij bij wijze van uitzondering alleen aan Ruijs de
Beerenbrouck als premier de officiële voorrang
liet), was hij ook voor andere bevolkingsgroepen

met de jaren een nationale figuur geworden, die
ook nu nog het bestuderen waard is, omdat men
de twintiger jaren niet kan begrijpen zonder
'Monseigneur', die een vijftig jaar geleden als bijna geen ander de Nederlandse politek gedurende een kwart eeuw lang zo ongemerkt mogelijk
beheerst heeft.
In de tegenwoordige tijd, nu slechts weinig leidinggevende politici langer dan tien jaar politieke topfuncties blijven vervullen, gaan onze gedachten met respect uit naar de staatsman die
vijfendertig jaar lang lid van de Tweede Kamer
was, en daarvan meer dan twintig jaar als fractieleider van de grootste politieke partij aan onze
nationale politiek vorm en gestalte gaf. Zowel
wie daar niet, als iets of veel van weten, zullen
de biografie van dr. Gribling over Nolens met interesse en vrucht lezen.

3

,

"

::l

e
e

n

e
n
1,-

~~

1~r

ct
e
e
Is
~t

n
n

L

77

inl

([0)])

Pé
Vé

NIEUWE BOEKEN
Dr. Antonie Wessels
DE MOSLIMSE NAASTE
158 blz ..! 19,50

De weg naar een theologie van de Islam
Dit boek gaat in op de vragen die er rijzen als christenen en
moslims met elkaar in gesprek raken. 'Het is een goede zaak het
lef te hebben om je open te stellen voor het gesprek of de
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vertaling. Een boek voor jong en oud. Met 43 schitterende
kleurenplaten.

Robert Louis, Remie Mens, Henk Teutscher
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152 blz., f 17,90
Oorgetuigen vertellen over 20 jaar telefonische hulpdienst.
Dit boek geeft een indringend en boeiend verslag van dit werk.
Duidelijk wordt hoe noodzakelijk dit werk is.

Drs. J. van Barneveld (redaktie)
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104 blz ..! 12,75

Theorie en praktijk van het TEAR-fund. Het TEAR-fund is de
internationale hulporganisatie van de Evangelische Zendings
Alliantie (EZA), waarin de evangelische christenen in Nederland
samenwerken. Dit boek wil de lezer informeren over dit werk.
Aan de hand van bijbelse notities, feiten, cijfers en richtlijnen
voor een nieuwe levensstijl.
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Van de redactie

De ARP bestaat honderd jaar. Ruim 50 jaar
heeft AR-Staatkunde de partij in haar ontwikkelingen begeleid en dat wil zij ook deze maand
doen.
Dit herdenkingsnummer wil niet alleen inzicht
geven in het denken en doen van de ARP tot nu
toe; het wil ook proberen onze blik te scherpen
voor de vragen en uitdagingen van vandaag en
morgen. Want het boeiende van geschiedenis
en van herdenken is, dat het ons meer inzicht
kan geven in wie wij zijn. Wat is nu het wezenlijke van de antirevolutionaire richting, die - wij
vermelden het met bescheidenheid -' een
eeuw lang een stempel heeft gedrukt op politiek
en samenleving (in feite anderhalve eeuw, zie de
b/ïdrage van Puchinger).
Elke generatie zal eigen accenten aanbrengen,
maar staat toch op de schouders van de vorige
generatie. Als de antirevolutionaire richting werkelijk wat heeft voorgesteld, dan moet die lijn
van denken in de loop der jaren zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dan blijkt trouwens tevens, of vorige generaties kans hebben gezien
het vertrouwde erfgoed steeds opnieuw in gewijzigde omstandigheden tot gelding te brengen, of dat er toch perioden zijn geweest waarin
men bleef steken in achterhaalde oplossingen
voor nieuwe vraagstukken. De spanning tussen
een vernieuwend en een conserverend beleid is
een spanning die als een rode draad door de historie van het antirevolutionaire denken heen
loopt. De ARP heeft in dit opzicht stellig hoogtepunten IJekend, maar haar zijn de dieptepunten
ook niet bespaard gebleven.

*

*

"

Dit herdenkingsnummer opent en besluit met
een blik naar de toekomst. Mr. W. C. D. Hoogen dijk opent met een bijdrage waarin hij ingaat
op het herdenken van de ARP en de geboorte
van het CDA. Twee gebeurtenissen die nauw
aan elkaar zijn verbonden. Wij sluiten dit num-
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mer af met de weergave van een openhartig en
uitvoerig gesprek tussen partijvoorzitter H. A. de
Boer, twee van zijn voorgangers, dr. A. Veerman
en drs. J. de Koning, de directeur van de Kuyperstichting, drs. A. M. Oostlander, en zijn voorganger mr. W C. D. Hoogendijk, onder leiding
van prof. mr. P. H. Kooijmans. Het gesprek gaat
over de vraag hoe men de herdenking van de
ARP persoonlijk ervaart nu wij op het punt staan
een fusie aan te gaan met de KVP en de CHU.
Tussen het openingsartikel en de weergave van
het gesprek publiceren wij zes artikelen.
Allereerst schrijft dr. G. Puchinger over de personen die in ARP, CHU en KVP leidende posities
hebben bekleed en over hun onderlinge verhoudingen. Dr. P. Kasteel schrijft daarna over de
verhouding tussen de antirevolutionairen en de
rooms-katholieken.
Vervolgens worden vier bijdragen opgenomen
waarin de ontwikkelingen in het denken in onze
kring op enkele thema's worden geanalyseerd.
Allereerst de onderwijskwestie, die zo domineerde in de beginjaren van onze partij. Mr. J. Donner schrijft over het bijzonder onderwijs als voorwerp van aanhoudende zorg.
Spoedig daarna, vooral vanaf 1891, werd de sociale kwestie als brandend probleem onderkend:
de heren A. Borstlap en drs. H. Borstlap analyseren het christelijk-sociale denken tot nu toe.
Prof. mr. P. de Haan schrijft vervolgens over eigendomsverhoudingen in driestromenland. Het
denken over eigendom is voor onze kring kenmerkend gewee§t. De schnïver analyseert dit
mede in relatie tot het denken hierover in socialistische en liberale kring.
Het zicht op internationale politiek kwam in onze
partij wat later. Prof. mr. P. H. Kooijmans schrijft
over wenkend en wijkend ideaal: de internationale rechtsorde en de Nederlandse politieke
hoofdrichtingen.
Zoals gezegd sluiten wij dit nummer af met de
weergave van een gesprek.
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Bij een jubileum
Herdenking en geboorte van een
partij: ARP-CDA
door mr. W. C. D. Hoogendijk

Het is een toeval, dat in hetzelfde jaar waarin de
AR P 100 jaar wordt. voor de eerste keer verkiezingen gehouden worden voor het Europese
parlement. Maar het is een toeval met een treffende symboliek.
Dit jubileum is immers het afscheid van het zelfstandig bestaan van de ARP, als politieke uitloper van het typisch Nederlandse reformatorische
cultuurmilieu. Het is een jubileum aan de vooravond van de intrede in het CDA, een politieke
beweging die zich er nadrukkelijk op richt niet alleen op nationaal, maar niet minder ook op
Europees niveau een rol te spelen.
Het jubileum vormt zo een merkteken, een afscheiding tussen twee perioden. Achter ons ligt
de periode van de eerste emancipatie; voor ons
ligt de periode van de tweede emancipatie.

De eerste emancipatie
De eerste emancipatie was de emancipatie van
de onbetekenende, ongeorganiseerde 'kleine
luyden' tot volwaardige deelnemers aan het Nederlandse maatschappelijke, politieke en culturele leven. De inzet was, de reformatorische levenshouding in te planten in het cultuurpatroon
van ons land.
Deze fase kunnen we nu als afgesloten beschouwen, en wel om een tweetal redenen.

Mr. W. C. D. Hoogendijk (geboren 1926) is lange tijd werkzuam geweest binnen de Dr. A. Kuyperstichting, van 1968 tot 1975 als directeur.
Hij is thans hoofd van de afdeling Welzijn van de
provinciale griffie van Zuid-Holland. Hij is voorzitter van de redactie van AR S.

In de eerste plaats omdat de belemmeringen,.
die in ons nationale bestel waren ingebouwd en
die de reformatorische visie verhinderden door
te dringen tot het openbare leven, inmiddels, na
aanvankelijk harde strijd, grotendeels zijn opgeruimd. De vruchten van de eerste emancipatie
behoren tegenwoordig tot de 'verworvenheden',
niet alleen van de gereformeerde gezindte, maar
van ons nationale cultuurpatroon. Zij zijn in feite
'gemeengoed' geworden.
In de tweede plaats omdat de 'gereformeerde
gezindte' als volksgroep met een eigen levensstijl, met eigen opvattingen, met eigen organisaties, aan identiteit heeft ingeboet. De gereformeerde 'zuil' heeft aan substantie verloren. De
reformatorische levenshouding is daardoor tegenwoordig veel minder dan vroeger een scheppende kracht, die vormend inwerkt op het publieke leven.
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De tweede emancipatie

De dubbele signatuur van het CDA

De tweede emancipatie, waar wij nog maar
nauwelijks aan begonnen zijn, is de emancipatie
uit de beslotenheid van ons nationale politieke
bestel naar de problemen van Europese en mondiale allure.
Deze emancipatie kan niet meer volbracht worden uitsluitend op basis van het erfgoed van de
'gereformeerde gezindte', het 'milieu' dat de
ARP omsluit. Om zicht te krijgen op wat de echte grote vraagstukken zijn van deze tijd, milieu,
energie, ontwikkeling van de derde wereld, bewapening, arbeid en vrije tijd, beheersing van en
manipulatie met de levensprocessen, om maar
enkele te noemen, is een vernieuwing nodig van
het traditionele apparaat waarmee wij politiek
plachten te bedrijven; zowel principieel, als praktisch-politiek, als organisatorisch. Om Europa
binnen te treden, om elders in de wereld aansluiting te vinden met wie onze geestverwanten
zijn, moeten wij appelleren op universele christelijke noties, die herkenbaar zijn en zeggingskracht hebben ook voor hen, die zelf vreemd
staan tegenover het Nederlandse reformatorische cultuurmilieu.

De signatuur van het CDA heeft twee kenmerken.
Ten eerste de principiële plaatsbepaling. Wij menen dat wij niet diep genoeg kunnen peilen wat
er in de politiek aan de orde is, indien wij mens
en wereld alleen in het horizontale vlak trachten
te vatten.
Wij menen dat het ook in de huidige tijd voor de
politiek van betekenis kan zijn, rekening te houden met de bedoeling van God met deze wereld.
Het christendom is in het verleden een belangrijke cultuurvormende kracht gebleken. Wij zijn
van mening, dat dit ook in de toekomst het geval kan zijn. Mits het christendom niet opgevat
wordt als 'statische waarde' van de gevestigde
orde, maar als wijze van leven, als keuze van
richting. Mits althans de intentie aanwezig is bij
deze keuze te volharden, ook wanneer het ons
iets gaat kosten, ook wanneer blijkt dat deze
keuze niet geheel ligt in het verlengde van wat
op een gegeven moment de 'gestandaardiseerde waarden' blijken van de samenleving, ongeacht onder welke benaming deze 'waarden'
hun ijking hebben ontvangen.
Zo is de principiële plaatsbepaling niet in de eerste plaats een afscherming van onze partij tegenover andere partijen. Neen, de principiële
plaatsbepaling heeft in de eerste plaats een interne functie. Het is de kritische toets voor ons
eigen politieke handelen, het is de stimulans
daartoe, het is de veroordeling van tweeslachtigheid en onwaarachtigheid, het is de opwekking
gerechtigheid te zoeken, het is de zingeving van
ons politieke handelen.

Het CDA als emancipatiebeweging
En zo is dan het CDA geboren, het produkt van
de voltooide emancipatie van de ARP, CHU en
KVP; een nieuwe politieke beweging die op het
punt staat definitief bevestigd te worden.
Wat betekent voor ons het CDA, als vervolg op
onze ARP?
Vanwege de verwantschap met de CHU en de
KVP ervaren wij het als positief, dat onze drie
partijen, die zolang zij bestaan altijd reeds op elkaar aangewezen waren, nu ook in één politieke
organisatie samenkomen. Maar dat is voor ons
niet het belangrijkste. Het gaat er niet om onze
drie partijen te verenigen als doel in zichzelf.
Het gaat er in wezen om, een nieuwe institutie
te scheppen, voortgekomen uit de drie oude partijen, die in staat is de opgaven die op ons afkomen, het hoofd te bieden. Daartoe moet het
CDA een emanciperende beweging worden:
binnen ons eigen land, in de kring van de christen-democratische partijen buiten ons land, in
de Europese politiek en, als deelhebber aan grotere verbanden, samen met anderen, ook op
mondiaal niveau.
Het moet een emanciperende beweging worden
van een bewust gekozen signatuur.
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Ten tweede de politieke plaatsbepaling.
Deze component is voor het CDA als emancipatiebeweging van even groot gewicht als de principiële component.
De erkenning dat God een bedoeling heeft met
deze wereld leidt namelijk niet langs een rechte
lijn vanzelf tot één politiek antwoord. Het CDA
zal daarom de exponent moeten worden van
een 'bepaald type' antwoord. Welk type is niet
nu en voor altijd in een formule te vatten. Wel is
langzamerhand in een respectabel aantal geschriften en politieke uitspraken de politieke signatuur herkenbaar aangeduid. Daarbij is niet alleen van belang welke antwoorden op politieke
vragen gegeven worden; van nog veel groter belang is welke zaken als de grote politieke knelpunten van deze tijd worden aangemerkt en
welke zaken een plaats krijgen op het tweede en
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derde plan. Kenmerkender dan het antwoord op
een probleem, is voor een politieke beweging de
keuze van het probleem; wat men belangrijk
vindt en wat niet; waarvoor men zich inzet en
waarvoor niet; welke zaken als breukpunten
worden aangemerkt en welke niet.
Het is van meetaf duidelijk geweest en in intensieve gesprekken tijdens de wordingsgeschiedenis ons steeds duidelijker geworden, dat de toekomst van het CDA staat of valt met ons vermogen om beide componenten, het principiële uitgangspunt en de politieke praktijk, nevenschikkend op een overtuigende wijze met elkaar in
verbinding te brengen, zodanig dat dit de 'vanzelfsprekende' levenswerkelijkheid wordt van
het CDA. De drie partijen hebben elkaar hierin
herkend en hebben ervaren dat wij én principieel
én politiek dezelfde intenties hebben. Of, zoals
het ook wel gezegd is, dat wij als antwoord op
de boodschap van het Evangelie hetzelfde type
knelpunten in de samenleving signaleren en
daarop hetzelfde type antwoord willen geven.
Wij kunnen nu niet vastleggen, hoe volgende
generaties politici van het CDA, in de toekomstige wisselende maatschappelijke werkelijkheid, hun keuzes moeten maken. Als wij het
zouden proberen, zou het slechts tot verstarring
leiden en tot onwaarachtigheid. Er zou een kloof
groeien tussen woorden en daden van het CDA.
De dynamiek bij de totstandkoming van het
CDA is wél geweest, dat wij elkaar in de drie
partijen herkend en gevonden hebben in elkaars
intenties en dat wij elkaar, mede met het oog op
de toekomst, vertrouwen geschonken hebben.
Alle drie partijen hebben dit als een prikkelende
verrijking voor hun politieke optreden ervaren.

m.i. geslaagd. Het CDA is een wezenlijk andere
partij dan de Duitse CDU.
Toch hebben wij achteraf gezien bij het profileren van het CDA indertijd waarschijnlijk een
aantal complicaties over het hoofd gezien. Complicaties waar wij nu op stuiten en die tot de nodige onvrede en spanningen leiden, omdat zij
gevolgen hebben voor de principiële en politieke
standpuntbepaling.

Parlementair-organisatorische
plicaties

com-

Van meetaf hebben allen die betrokken waren
bij de voringeving van het CDA als één van de
grootste bedreigingen gezien het risico, dat het
CDA zich zou ontwikkelen tot een soort Duitse
CDU: een op de elektorale meerderheid gericht.
anti-socialistisch machtsblok in het centrum van
de politiek, als representant van de gevestigde
orde. Allen, uit welke van de drie partijen ook afkomstig, wisten: die kant moet het niet op. Zij
hebben zich allen ingespannen, het CDA een
principieel en politiek profiel mee te geven,
waardoor een ontwikkeling naar een rechts getinte centrumpartij geblokkeerd zou worden. De
drie partijen zijn daarin, principieel en politiek,

Ik denk dat wij met name onvoldoende rekening
gehouden hebben met wetmatigheden die in
elke grote organisatie optreden; wetmatigheden
die in een grote partij als het CDA andere zijn
dan voorheen in bescheiden middelgrote partijen als de ARP en de CHU.

Consequenties van het groot-zijn
Ik noem enkele voorbeelden.
Ik denk dat de verantwoordelijkheid van het
CDA voor de instandhouding van het kabinetVan Agt op een andere wijze functioneert, dan
indertijd de verantwoordelijkheid van de ARP
voor het kabinet-Biesheuvel. In beide gevallen
gaat het om een lijsttrekker-premier van de eigen partij.
In beide gevallen is er een duidelijke band van
loyaliteit tussen fractie en kabinet. Maar een ARfractie die zich tegenover een kabinet-Biesheuvel enige speelruimte tracht te verwerven heeft
daartoe m.i. meer mogelijkheden dan de CDAfractie nu. Dat komt omdat in een coalitie-kabinet Biesheuvel, waarin de ARP slechts één van
de deelnemers is, een enigszins gereserveerde,
ietwat afstandelijke en soms kritische opstelling
door een andere toonzetting van geestverwante
coalitiepartners gecompenseerd wordt. Er is in
zo'n situatie een verscheidenheid van reacties bij
de samenwerkende partijen, ieder vogeltje zingt
zoals het gebekt is, daardoor komt eventuele kritiek minder hard aan en zijn er meer mogelijkheden in de benadering van het kabinet eigen accenten aan te leggen. Indien daarentegen een
groot blok als het CDA zich kritisch tegenover
het kabinet opstelt, dan is die stellingname veel
massiever. Dat betekent dat de fractie vanzelf
voorzichtiger zal optreden, dat de relatie fractiekabinet strakker wordt en dat de mogelijkheden
eigen accenten in de beoordeling van het kabinetsbeleid aan te leggen, minder worden.
In dit verband lijkt het mij van belang nader te
onderzoeken, of de totstandkoming van het
----_._----------------
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CDA tot gevolg kan hebben, dat ons parlementaire stelsel meer dan voorheen trekken gaat
vertonen van het Engelse model, en of wij dat
een goede zaak achten.
De ARP is altijd aanhanger geweest van het
dualistische stelsel.
Wij aanvaardden dat bewindslieden en fractie
een onderscheiden verantwoordelijkheid hadden
en dat het goed was tussen beide verantwoordelijkheden te onderscheiden. Voor de bewindslieden betekende dit, dat zij afstand namen van
hun eigen fractie en van uit een eigen ingekleurde verantwoordelijkheid hun werk deden. Een
verantwoordelijkheid die afgeleid was van wat
zij als algemeen belang beschouwden, wat niet
altijd hetzelfde behoefde te zijn als het eigen
partij-politieke standpunt. Deze onafhankelijke
positie van het kabinet plachten wij niet als een
verarming aan te merken, doch integendeel, als
uitvloeisel van onze visie op de overheid. Hoe
dichter bij de Kroon, hoe minder partijman, was
een in onze kring algemeen aanvaard devies.
Maar nu de kritische vraag: zou het kunnen zijn
dat het dualistische systeem in een pluriform samengesteld kabinet, zoals dat vroeger gebruikelijk was, eigenlijk vanzelf reeds aanwezig was,
omdat géén van de deelnemende coalitiepartners in voldoende mate zijn eigen stempel op
het kabinetsbeleid kon drukken om het herkenbaar te maken? En zou het kunnen zijn dat dit
verandert als hele grote, in het kabinetsbeleid
dominerende partijen aan het kabinet deelnemen, zoals CDA en PvdA? Er is op het ogenblik
bij de grote partijen m.i. onmiskenbaar een tendens aanwezig om het kabinetsbeleid te vereenzelvigen met het beleid van de partij en van de
fractie. Dat is een ontwikkeling in monistische
richting.
Als deze ontwikkeling doorzet, zal dit een herijking nodig maken van de verhouding fractie-kabinet. En op de achtergrond, zie de gebruiken bij
de PvdA, de verhouding partij-fractie-kabinet. Ik
denk niet dat wij de kant op moeten van het
monisme naar de snit van de PvdA, die trouwens zelf reeds bezig is correcties aan te brengen op excessen. Maar kunnen we volharden bij
het dualisme-oude-stijl? Ik denk niet dat er aan
te ontkomen valt, dat in het CDA de fractie en
het kabinet dichter op elkaar komen te zitten
dan in de klassieke antirevolutionaire staatsleer
voorzien is.
Dat heeft weer consequenties voor de vraag, bij
wie de politieke leiding ligt. Naarmate het kabinet meer de exponent wordt van de opvattingen
van de partij, ligt het voor de hand dat de minis-'

ter-president aan betekenis wint, ten nadele van
de positie van de fractievoorzitter. Maar in het
verlengde van deze ontwikkeling mogen wij verwachten, dat de fractie in afnemende mate in
staat zal zijn een eigen beleid te voeren tegenover het kabinet en zich zal ontwikkelen tot primair de parlementaire meerderheid waarop het
kabinet steunt en waarop het kabinet moet kunnen rekenen. Dat betekent een accentverlegging
van fractie naar kabinet, een accentverlegging
van fractievoorzitter naar minister-president.
Het behoeft daarom niet te verbazen dat tegenwoordig meer dan vroeger stemmen opgaan om
een kabinet tot inzet te maken van de verkiezingen. Naarmate een kabinet méér vereenzelvigd
wordt met de partij, is daartoe te meer reden,
Maar wij mogen ons er niet op verkijken wat er
gebeurt, indien het gebruik zou worden dat een
kabinet inzet van verkiezingen wordt. Dat zal
een sterke stimulans betekenen voor een tweedeling in de Nederlandse politiek, al of niet met
een of meer partijen daartussen. En een tweedeling is onherroepelijk het einde van partijformaties als emanciperende bewegingen. Een emancipatiebeweging is een op een maatschappijvisie stoelende programpartij; het is niet de organisatie van de helft van de bevolking, onder welke progressieve, of conservatieve, of welke andere benaming dit ook gebeurt.
Wij stuiten hier op een serie van problemen, die
alle onderling een zekere samenhang vertonen
en in een beginnende emancipatiebeweging als
het CDA spanningen moeten oproepen. Te meer
indien wij er ons rekenschap van geven dat de
fractie, ook los van deze ontwikkeling in monistische richting, een aantal niet-voorziene problemen heeft op te lossen. Problemen die eveneens
samenhangen met de grootte van het CDA.
Een praktische moeilijkheid, waar wij ons in de
begintijd van het CDA nauwelijks rekenschap
van gegeven hebben, is dat het Kamerlidmaatschap voor het doorsnee kamerlid veel bevredigender is in een fractie van 15, dan van 45. In
een middelgrote fractie komt iedereen ruimschoots aan bod, ook het 'modale' kamerlid. In
een grote fractie als die van het CDA is dat niet
het geval. Daarin hebben zelfs de betere kamerleden slechts beperkte kansen. Buiten de fractievoorzitter en enkele belangrijke fractieleden,
worden bijna alle anderen teruggedrukt in de
positie van vakspecialist, of van 'backbencher'.
Voor menig kamerlid, vooral voor de oudgedienden, niet geheel onbegrijpelijk een frustrerende
ervaring.
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De fractie zelf wordt trouwens, door haar omvang, moeilijk hanteerbaar.
Kamerleden worden in ons staatsrecht op persoonlijke titel gekozen. Zij zijn als volksvertegenwoordigers allen aan elkaar gelijkwaardig, ook in
fractieverband. Maar iedereen, die zelf ooit betrokken is geweest bij het functioneren van een
middelgrote organisatie van omstreeks vijftig
personen, weet, dat het operationeel houden
van zo'n team een duidelijke, op de doeleinden
van de organisatie gerichte organisatie vergt,
met een daarbij behorende hiërarchische structuur.
Binnen onze parlementaire gebruiken is de fractievergadering voor de fractie het hoogste besluitvormende orgaan; de fractie vergadert minimaal eens per week. Het kan haast niet anders
of dit moeten teleurstellende bijeenkomsten
worden. Want enerzijds is de fractie verantwoordelijk voor de voortgang van het parlementairé
werk, dat vergt een strakke regie, continuïteit in
de besluitvorming. Zo'n type besluitvorming kan
echter geen recht doen aan een fundamentele
meningsvorming over zaken die fractieleden ook
in persoon hevig beroeren en die voor een
emancipatiebeweging conditio sine qua non zijn.
Wie in zijn geweten is aangesproken, wie daarover wil getuigen, wie echt wil overreden, kàn in
een fractievergadering niet aan zijn trekken komen. Maar evenmin is het een situatie waar zo
iemand zich blijvend bij kàn neerleggen. Ziedaar
het organisatorische dilemma. Er dreigt voor de
Kamerleden van het CDA een integriteitscrisis,
die m.i. voor een niet gering deel voortkomt uit
de staatsrechtelijk-organisatorische structuren
waarin me" moet werken.

tuur, maar ook mensen die in het CDA een betrouwbare bewaker zien van de gevestigde orde.
Politieke profilering betekent het aantrekken van
mensen, maar tegelijk ook het afstoten van
mensen. De durf het laatste te doen is wezenlijk
voor een partij die een emancipatiebeweging wil
zijn. De belangrijkste instantie die hiertoe geroepen is, is de fractie. Dit stelt de fractie voor een
drieledige opgave, die een enorm beroep doet
op de vindingrijkheid en de moed van de individuele fractieleden. De fractie draagt in de eerste
plaats een grote verantwoordelijkheid voor de
continuïteit van het regeringsbeleid. Daarnaast
moet de fractie een eigen visie ontwikkelen, ook
indien die electoraal controversieel is en onder
omstandigheden niet spoort met het regeringsbeleid. En tenslotte moet de fractie haar visie,
zowel in het steunen van de regering als in het
ontwikkelen van een eigen standpunt, overtuigend overbrengen op de kiezer. Waarlijk geen
geringe opgave. Een opgave waarvan wij de
zwaarte, hetzij nogmaals herhaald, in de aanloopfase van het CDA niet voldoende onderkend
hebben.

Deze integriteitscrisis wordt versterkt, omdat het
voor het CDA van levensbelang is, zich juist in
deze periode politiek als emancipatiebeweging
te profileren.
Voor de kamerleden betekent dit een grote verantwoordelijkheid, die zij in een daarvoor niet
geëigende structuur moeten waarmaken tegen
dikwijls grote druk in.
Voor de politieke tegenstanders is er immers
alles aan gelegen het CDA als politieke emancipatiebeweging te diskwalificeren. De partijen zowel van links als van rechts laten niets na, om
het CDA in de door ons niet gewilde centrumpositie te drukken.
Daamaast is er de electorale verleiding. Zolang
het CDA zich nog niet duidelijk genoeg politiek
geprofileerd heeft, trekt het niet alleen mensen
aan vanwege zijn principiële en politieke signa-

Tussen geloof en ongeloof
Men kan ons tegenwerpen, dat wij met het CDA
onder een slecht gesternte beginnen: wat is er
van de aanvankelijke idealen van het CDA terecht gekomen? Welke zijn de mogelijkheden
dat het alsnog gebeurt? Wat is er zichtbaar van
een christen-democratie in Europa?
Kan het CDA zich ooit ontwikkelen tot een creatieve emancipatiebeweging?
Is de zuigkracht van de gevestigde orde daarvoor niet te groot?
Vragen als deze bevatten op zijn minst een kern
van waarheid. Onze zwakte is, dat wij deze vragen niet onbetwistbaar kunnen weerleggen. Het
is echter een zwakte die eigen is aan iedere
emancipatiebeweging. Het is met andere woorden een zwakte die een wezenlijk kenmerk is
van onze politieke keuze ten principale. Want de
rechtvaardiging van een emancipatiebeweging
kan nooit tot in laatste instantie 'bewezen' worden. Een emancipatiebeweging kan in tal van
opzichten 'beargumenteerd' worden (de geschiedenis kent daarvan sublieme voorbeelden),
maar in laatste instantie steunt de kracht van
een emancipatiebeweging niet op de redelijkheid van de argumenten, maar op het geloof in
de goede zaak die men dient.
Een emancipatiebeweging is de speerpunt van
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het geloof in idealen die in de concrete werkelijkheid van het moment niet zichtbaar zijn, maar
desalniettemin als een bereikbare werkelijkheid
aanvaard worden. Het is het geloof in het scheppend vermogen van de overtuiging die men aanhangt; een scheppend vermogen dat zo groot is,
dat het bij machte is de bestaande maatschappij
en het bestaande politieke bestel om te zetten.
wezenlijk te veranderen, te vernieuwen, in de
gewenste richting. Zo niet aanstonds, dan toch
op termijn. Wezenlijk voor een emancipatiebeweging is, dat dit geloof sterker is, dan de ontkenning daarvan, die de concrete werkelijkheid
van het moment te zien pleegt te geven.
Tegenover geloof staat ongeloof.
De belangrijkste strijd van een emancipatiebeweging is daarom het ongeloof te overwinnen,
allereerst in eigen kring. Een emancipatie moet
bevochten worden op eigen ongeloof, op eigen
twijfel, op eigen beperktheid, op eigen gemakzucht en eigen lafheid. Dat is ook de reden
waarom emancipatiebewegingen zo vaak verscheurd worden door interne twisten. Er zijn
zeer existentiële zaken aan de orde. Een emancipatiebeweging moet in eerste aanleg de eigen
kring er van overtuigen, dat de visie op de toekomst niet een droom is, of een utopie, dat het
niet een onmogelijkheid is daarvoor reeds nu
verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Van ARP naar CDA:
geen noodsprong maar vrije keus

Het zou inderdaad onmogelijk zijn dit te bereiken
uit de referentiekaders van dit moment, vanuit
de referentiekaders van het historische establishment. Maar het traditionele referentiekader
wordt door een emancipatiebeweging juist onder de kritiek gesteld en in feite verworpen. Een
emancipatiebeweging is er op gericht de traditionele referentiekaders om-te-zetten, zodanig dat
wat aanvankelijk onmogelijk leek, tot de realistische mogelijkheden gaat behoren. Een emancipatiebeweging leeft vanuit het geloof in een andere toekomst, dan die welke determineerd
wordt door de aanvaarde structuren van de huidige maatschappij.

Hiermee is het karakter van de beslissing aangegeven, die de ARP neemt in haar keuze voor het
CDA.
Laten wij er geen doekjes om winden. Wij doen
slechts node afstand van onze eigen, vertrouwde ~ en geliefde ~ ARP. Het is een partij met
een eigen signatuur, met opvallende sterke èn
zwakke kanten (de antirevolutionairen zijn in hun
hart gehecht aan beide!), die trots is op haar eigen specieke type van partij-zijn. De ARP is een
partij die zich, ook na honderd jaar, bewust is
van de eigen kracht en die zich bepaald nog niet
opgebrand voelt.
Het CDA is voor de ARP dan ook geen defaitisme, geen uiting van défairisme, omdat wij het in
de eigen organisatie niet meer zouden zien zitten. Neen, wij kiezen voor het CDA, omdat wij in
de ARP hevig de veranderingen meebeleven, die
zich in de huidige fase van de geschiedenis alom
maatschappelijk en politiek voltrekken. De ARP
is een partij die driftig tast naar die principiële
uitgangspunten, naar die politieke visies, naar
die organisatorische structuren, die het haar mogelijk maken vat te krijgen op de eigentijdse problemen, hoe onhanteerbaar die ook mogen lijken. De AR P wenst zich daarin vast te bijten en
niet eerder los te laten, dan nadat deze problemen iets van hun weerbarstigheid verloren hebben. De AR P meent dat dit het beste via de weg
van het CDA kan gebeuren.
De ARP treedt niet uit wanhoop toe tot het
CDA, maar omdat wij het onze plicht achten.
Omdat wij, door de ARP tot inzet te maken van
een nieuwe politieke beweging, samen met de
CHU en de KVP, menen onze politieke opgaven
voor de huidige tijd beter te kunnen nakomen,
dan als ARP alléén.
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De datering van het eeuwfeest van de Anti-revolutionaire Partij op 3 april 1979 is een tamelijk
willekeurige datum, wanneer we eraan herinneren dat bijvoorbeeld de Anti-revolutionaire Kiesvereniging van Amsterdam, 'Nederland en Oranje' reeds in 1951 zijn eeuwfeest vierde, dat onder meer herdacht werd met het publiceren van
een instructief gedenkboek, geschreven door dr.
J. C. van der Does, De Vrijheid voorgestreên, dat
in 1951 door de historicus en geschiedschrijver
Gerretson lovend besproken werd, in een artikel
dat later is opgenomen in zijn Verzamelde Werken (V, pag. 130-135).
Natuurlijk is donderdag 3 april 1879 een gedenkwaardige datum, als zijnde de dag waarop
de eerste constituerende deputatenvergadering
te Utrecht gehouden werd; maar deze gebeurtenis vormt een mijlpaal, allerminst het begin van
de geschiedenis van de Anti-revolutionaire Partij. Kuyper en Lohman zouden wat verbaasd
hebben opgekeken, wanneer zij geweten hadden dat een eeuw later met name die datum als
start van de Anti-revolutionaire Partij zou worden gevierd. Want terecht zouden zij juist een
eeuw geleden eraan hebben herinnerd, dat in
1876 - het sterfjaar van Groen en het jaar van
Kuypers ernstige ziekte, waarbij Lohman hem
als politiek redacteur van het anti-revolutionaire
dagblad De Standaard verving - de Anti-revolutionaire Partij juist één van zijn zwaarste crises

Dr. G. Puchinger (1921 ) is hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 - heden) aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van de
redactie van ARS.

beleefde, spoedig gelukkig gevolgd door een
moreel succes in 1878: het door Kuyper en Lohman tezamen eensgezind geleide Volkspetitionnement, waarbij de belangen van het christelijk
onderwijs door de eenvoudigen in den lande
met behulp van enige christelijke notabelen onder de aandacht des Konings werd gebracht. en
wel ten aanschouwe van de gehele Natie. Het
Volkspetitionnement was mede het resultaat
van een raad die Groen na het overlijden op 7
maart 1876 van het anti-revolutionaire Tweede
Kamerlid jhr. Jan Willem van Loon met klem
aan Lohman had gegeven, toen deze overwoog
of het zijn taak was jhr. Van Loon in de Kamer
op te volgen: 'Laat u niet bewegen in de 2e Kamer te komen. Niet in de Kamer maar tegen de
Kamer te polemiseren is m.i. thans uwe gewigti ge roeping.'
Maar hoe het zij, eigenlijk was in 1879 de Antirevolutionaire Partij op de een of andere manier
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reeds veertig jaar op mars, hetgeen ten overvloede blijkt uit het verslag dat De Standaard
van zaterdag 5 april over deze eerste deputatenvergadering vermeldt, en waarin wij lezen: 'Dr.
Kuyper, die haar leidde, gaf vooraf een retrospectief overzicht van de lotgevallen onzer partij
sedert haar optreden in 1839, en trok uit de veranderde positie, waartoe èn het wegvallen van
den heer Groen, èn de ontrouw der Conservatieven, ons sinds '76 met noodwendigheid gedwongen had, de onafwijsbare conclusie, dat
we op den ouden voet thans niet langer konden
voortgaan en tot degelijker partijorganisatie verplicht waren. Tenslotte deelde hij de bijzonderheden mede, die de optreding van het voorlopig
Comité gewettigd hadden, waarop onverwijld
door een der aanwezigen onvoorwaardelijk werd
teruggenomen al wat vroeger, mede door hem,
tegen dit Comité was te berde gebracht:
Er was immers eerst een anti-revolutionaire richting, die door Groen van Prinsterer nu bijna anderhalve eeuw geleden uit eigen inzicht werd
ten doop geheven naar aanleiding van de Brusselse opstand van 1830. Hierop volgde een periode van studie en correspondentie met als inzet: hoe deze richting kràcht te geven. Dankzij
gelijke gevoelens van andere vrienden kon men,
mede door de spirituele achtergrond van het Reveil, van een beweging spreken, die zowel door
eenvoudigen als door enige vooraanstaanden
werd voorgestaan. In 1840 werd Groen lid van
het Parlement, waar zijn naam zou schitteren
door zijn intellect, kennis van zaken en scherpzinnig debatteervermogen. In 1860 schreef hij
zijn bekende Le parti anti-revolutionnaire et con-

der Loeft, die 1252 stemrnen verwierf.
Diezelfde dag telegrafeerde de afgescheiden
predikant ds. J. H. Donner, grootvader van het
tegenwoordige erelid rnr. dr. J. Donner, vanuit
Leiden aan de gekozen dr. Kuyper: "Uwe verkiezing mijne blijdschap", en vijf dagen later, op 26
januari schreef dezelfde ds. Donner aan de verkozene: 'Ik kan niets eerder en meer begeeren
dan dat gij naar de Kamer gaat. - Gij zijt de
van God aangewezen man om op dezen tijd die
plaats in te nemen. - - - Ik beken, dat de houding
onzer vrienden in de Kamer niet zonder bezwaar
is. Zult ge steun vinden, zullen zij doen zijn wat
gij wezen moet en wij behoeven - hun leader?
- Misschien niet, althans vooreerst niet maar mag U dat weerhouden?'

fessionnel dans /'église reformée des Pays-Bas,
voor het eerst in 1954 in het Nederlands vertaald en uitgegeven door mej. A. J. Dam.
Tegen het einde van Groens leven onderhield de
nijvere correspondent contacten met enige zeer
bekwame jongeren als Kuyper, Lohman, Keuchenius, Fabius en de jonge A. Brummelkamp,
die allen levenslang een rol zouden spelen in de
landspolitiek en die in de groeiende Anti-revolutionaire Partij in onderlinge samenwerking sleutelposities zouden gaan innemen. Na een mislukking in 1871, waarin G. M. den Hartogh in
1933 zijn dissertatie zou wijden als Een keer-

punt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij, werd Kuyper op 21 januari
1874 door anti-revolutionairen en rooms-katholieken - men vergete dit feit vandaag niet I voor Gouda met 1 504 stemmen tot lid van de
Tweede Kamer gekozen met als tegenkandidaat
de progressieve liberaal mr. H. C. Verniers van
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Wie was deze dr. Kuyper, die zozeer opviel onder de jongere vrienden van Groen van Prinsterer, dat men hem na Groens dood als zijn opvolger beschouwde, al blijft het een ironie dat
Groen door een theoloog werd opgevolgd!
Op 20 december 1862 was Abraham Kuyper
op nog geen vijfentwintigjarige leeftijd op J. H.
Scholten te Leiden in de theologie gepromoveerd op het kerkbegrip van de Poolse reformator Johannes à Lasco (1499- 1 560) in vergelijking met Calvijn. Hij had sindsdien in de dorpspastorie van Beesd de beoefening van de kerkgeschiedenis niet opgegeven. In 1866 gaf hij na
ijverig zoeken in heel Europa de oorspronkelijke
Latijnse werken van A Lasco uit, die door de Jezuïeten in de dagen van de Reformatie als ketters en zeer gevaarlijk waren vernietigd. Op 20
maart 1866 schreef de Leidse historicus R.
Fruin naar Beesd aan de jonge Betuwse pastor:
'Gij hebt vooral bij het verzamelen van Uw
bouwstof een volharding en een moed getoond,
die niet alledaagsch zijn, en die door de uitkomst
beloond en gerechtvaardigd zijn geworden. De
meeste menschen gaan niet verder dan hartelijk
te wenschen wat zij begeeren, Gij hebt het willen bereiken, en Ge hebt U door geen tegenspoed laten afschrikken. Het is zelfs voor mij. die
slechts toeschouwer ben, een genot te zien hoe
de opuscula en de opera, die tusschen Petersburg en Dublin en allerlei bibliotheken verscholen lagen, door U bijeengebracht en in Uw uitgave vereenigd zijn. Voor U moet het genot oneindig levendiger wezen, daar het de kroon is van
Uw werk:
Maar Kuyper zou, ondanks veler verwachting,
geen geschiedschrijver worden - zijn toegezegde A Lasco-biografie is nimmer verschenen
-- maar vóór alles geschiedmáker!
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-----------_._-----Laat niemand echter denken dat Kuypers weg
als geschiedmaker gemakkelijk is geweest. Voor
hem gelden de dichtregels waarmee Anton van
Duinkerken in 1930 zijn krachtigste verzenbundeL Lyrisch Labyrinth, opende:
Pijnlike paden. dorenbegroeide
voeren den eenling naar 't hart van zijn volk.

Aan de Leidse academie was Abraham Kuyper
geen student geweest die op de voorgrond trad,
al ging hij voor conversatie wel eens een avond
naar de studentensociëteit. Zijn kleine Leidse
studentenkamer, door hem eens mijn Patmos
genoemd, was hem liever. Hij had weinig persoonlijke vrienden en waardeerde het theologisch onderwijs te Leiden slechts matig. In feite
is hij, evenals bijvoorbeeld Karl Barth, ondanks
zijn universitaire leermeesters wier colleges hij
trouw maar ongeïnteresseerd volgde, door mateloze zelfstudie levenslang in de beste zin 'autodidact' gebleven. De enige hoogleraar die hij in
zijn studententijd bewonderde en liefhad was
die in de Nederlandse taalkunde, Matthijs de
Vries, die hij bij zijn heengaan in zijn rectorale
oratie De Verflauwing der grenzen op 20 october 1892 met warmte herdacht: 'Want zoo er
ooit eenige kracht van mijn taal, eenige bezieling
van mijn woord uitging, ik heb het hem te danken. Hij was het die mij meer dan iemand lust
voor de wetenschap instortte. Ik heb voor geheel mijn vorming zoo meer dan ik zeggen kan
aan dien trouwen vriend te danken.' (pag. 59)
Zoals Abraham Kuyper gedurende zijn studententijd altijd studeerde en druk in de weer was,
maar zich nauwelijks aansloot bij groeperingen
in Leidse studentenkringen, zo ging het ook met
hem als predikant: zijn gaven vielen op aan die
bereid en in staat waren talent te erkennen,
maar Kuyper was er de persoon niet naar om
zich bij anderen aan te sluiten. Op zijn dorp
Beesd, waar hij van 1863 tot 1867 predikant
was, benauwde hem de gedachte daar altijd te
moeten blijven; reeds als student had zulk een
toekomst hem als schrikbeeld voor ogen gestaan. Vandaar vanaf zijn studententijd zijn diverse reizen naar het buitenland: deels ter ontspanning van zijn nooit aflatende studie- en
schrijfpassie, die reeds tijdens zijn Leidse studiejaren zijn gezondheid ernstig ondermijnde, deels
juist ten bate van kerkhistorische studiën en navorsingen in buitenlandse archieven.
Kuypers sympathie voor de vrijzinnigen is misschien wel eens overschat - mogelijk achteraf
ook door hem zelf, om daarmee zijn 'bekering'
tot de gereformeerde leer des te meer accent te
geven - maar in ieder geval sloot hij zich na

het verschijnen van zijn eerste brochure, Wat
moeten wij doen, het stemrecht aan ons zelven
houden of den Kerkeraad machtigen? uit het
jaar 1867, al spoedig openlijk aan bij de kerkelijke 'verontrusten' van zijn eeuw. Dat wil zeggen
dat Kuyper op 8 oktober 1869 zijn eerste artikel
in het in 1850 opgerichte weekblad De Heraut
schreef, onder de voor hem typerende titel Eerlijke discussie!!! Aan deze groep kerkelijke verontrusten ontbrak het aan een werkelijke leider,
en het blad De Heraut, van waaruit zij geregeld
verzamelen bliezen, ontbeerde sinds de dood
van dr. C. Schwarz, die op 25 augustus 1870
plotseling stierf, een gezaghebbende, veel en
knap schrijvende hoofdredacteur. Na in diverse
series artikelen de kracht, lenigheid en directheid
van zijn pen te hebben bewezen, ontving Kuyper
de uitnodiging om als hoofdredacteur van het
orgaan op te treden, welke functie hij op 6 januari 1871 aanvaardde.
Kuyper begreep dat voor wie het volk direct wilde beïnvloeden - en dáárvan verwachtte immers Groen in zijn laatste levensjaren méér dan
van Kamerdebatten, waaruit deze zich reeds in
1865 had teruggetrokken! - een dagblad nodig was, en meer dan enige datum is voor de
Anti-revolutionaire Partij daarom van belang 1
april 1872, de oprichtingsdatum van het anti-revolutionaire dagblad De Standaard, onder hoofdredactie van dr. A. Kuyper, en van hem alleen!
Wie de relatie van Kuyper met de Anti-revolutionaire Partij wil begrijpen, bedenke dat Kuypers
arbeid uit de kerkelijke strijd afkomstig is en
sinds 1872 artikel voor artikel opgebouwd door
zijn arbeid aan De Standaard Zijn dagelijkse
commentaren, nu eens in lange studie-artikelen
dan weer in korte vlijmscherpe commentaren,
sterkten zijn medestanders en ergerden zijn vijanden, maar beiden begrepen steeds beter dat
in deze altijd publicerende predikant een man
was opgestaan, waarmee men in kerkelijk en
politiek Nederland had rekening te houden.
Wat Kuyper met zijn stroom van geschriften betekende voor zijn geestverwanten, blijkt uit een
brief van mr. L. W. C. Keuchenius, die op 23
september 1872, dus een half jaar na de oprichting van De Standaard, vanuit Batavia aan Kuyper schreef: 'Uwe verhandelingen over: Eenvormigheid, Nutsbeweging, het Modernisme; Uwe
vertoogen in Heraut, Vereeniging en Standaard,
Uwe beide bundels kanselreden lezende, heb ik
menigmalen lust gevoeld U te danken voor het
genot en den zegen die daarbij gesmaakt werden.'
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Moge echter Groen van Prinsterer na het neerleggen van zijn Kamerwerkzaamheden zich volop hebben overgegeven aan zijn persarbeid in
de tweede serie Nederlandsche Gedachten
(1869-1876), Kuyper daarentegen werd door
zijn journalistieke arbeid juist naar de Kamer toegedreven.
Maar toen hij dan - wat voor een predikant in
die dagen tamelijk uitzonderlijk was - op 21
januari 1874 tot parlementslid was gekozen,
vroeg hij zich af aan welk front zijn plaats was:
aan dat van de kerk of aan dat van de Staat?

zelf, vergeef mij het woord, uwe positie bederven en tegenover de tegenpartij die er zich vrolijk over zou maken, en tegenover onze eigene
vrienden, die zich misleid en verongelijkt zouden
achten, zoo gij bedanktet. Men zou U verwijten
de eer eener verkeering gewild te hebben en
daarvoor de kracht eener rigting te hebben misbruikt, en opgeofferd. Beginselen en rigtingen in
den Standaard te hebben behandeld en besproken, maar die niet in 's Lands raadzaal te durven
brengen. Zelfs zou de Standaard zeer zeker veel,
zeer veel van zijn invloed en beteekenis verliezen
als men de vrucht zich zag ontvallen die elke
partij zich moet voorstellen hare beginselen te
zien vertegenwoordigd in de vertegenwoordiging. Gij kent het personeel in de Kamer te goed
om niet mij toe te stemmen, dat die vertegenwoordiging juist daarom luttel beteekenis heeft
en hebben zal, omdat een hoofd, een leader ontbreekt.' Op 24 januari herhaalde de Utrechtse
hoogleraar zijn aandrang met de waarschuwing:
'Maar denk toch dat Gij door te bedanken, onze
rigting en U zelven evenzeer vernietigen zoudt,
dat de tegenpartij U een coquetterie zou verwijten die eiken invloed zou breken, dat elke hoop
op den invloed onzer beginselen zou zijn vervlogen:
Maar er waren ook anderen, die vonden dat een
geroepen en eenmaal kerkelijk bevestigd predikant niet in het parlement thuis hoorde. A. de
Haas en G. P. Prins schreven op 31 januari
1874 gezamenlijk aan Kuyper: 'Jona had een
bevel van den Heere ontvangen om naar Nineve
te gaan en ziet hij ging naar Tarzen, maar het
bekwam hem kwalijk.'
Deze opinie lag ongetwijfeld in de lijn van Isaäc
Capadose, de zoon van de bekende Abraham
Capadose (1795-1874), die reeds op 11 januari
1874, dus nog vóór zijn verkiezing aan Kuyper
geschreven had: 'Ik sidder bij de gedachte, dat
gij Uw leeraarsambt zoudt neêrleggen om volksvertegenwoordiger te worden. Groen heeft er
nog iets kunnen doen - - - Maar Gij zoudt er komen onder een hoop kwajongens, die door de
herdenking van Uw (dan helaas! neêrgelegd)
leeraarsambt tot onheiligen spot verleid, den
jeugdigen, krachtvollen ('k mag mij immers geheel uitspreken?) wel wat overmoedigen redenaar door laag gesar en vuilaardigen hoon zóólang zouden prikkelen, tot hijzelf zich blootgaf en
van 't Christelijk standpunt, of laat ik liever zeggen van de Christelijke praktijk eens afweek:
Nog een andersoortige stem is in dit verband
van belang, de stem van de hervormde theoloog
dr. I. Hooykaas, door Kuyper zelf beschouwd als

In het licht van deze moeilijke beslissing was de
aanmoediging van ds. J. H. Donner d.d. 26 januari begrijpelijk en zelfs gewenst, want anders
dan men zou verwachten was Kuyper in persoonlijke beslissingen vaak een weifelaar.
Daarbij had hij als redacteur van De Heraut van
begin af aan moeite gehad met de anti-revolutionaire Kamerleden, zoals hij het later als
Standaard-redacteur zou hebben met anti-revolutionaire ministers wanneer dezen zijn wensen
niet stipt volgden.
De Utrechtse hoogleraar B. J. L. de Geer van
Jutfaas kende Kuypers aarzelingen en drong er
in een schrijven van 22 januari met klem op aan
dat Kuyper, nu eenmaal gekozen zijnde, niet zou
bedanken: 'Gij toch moet de roeping volgen, die
tot U kwam, wat het U ook koste, welke bezwaren er ook aan verbonden zijn, gij moet aannemen. Dit is mijne vaste overtuiging en ik wil U
mededeelen waarom. Gij zijt in de Kamer noodig. Gij zijt de eenige die eene nieuwe partijformatie leiden kan, niet slechts in onze rigting
maar ook in de andere rigtingen, wij hebben nu
slechts enkele individuen in de Kamer, zonder
zamenhang, zonder eenheid of orde. Ons ontbreekt een leader, gij kunt, gij moet dat zijn. Gij
zult dat worden en daardoor onze rigting eerst
invloed en beteekenis schenken, die zij anders
op het gebied des Staats nooit krijgt. Maar ook
buiten de Kamer hangt al onze kracht voor het
vervolg van Uw aanneming af. Ons volk is niet
rijp om de beteekenis van een keus op zich zelf
te schatten. Een weigering, gevolgd na zoveel
inspanning, zou voor het vervolg eiken strijd
door ontmoediging der strijders onmogelijk maken en zou aan de rigting elk vertrouwen ontnemen. Het antischoolwetverbond zou zijn reden
van bestaan zich zien ontvallen, omdat het voor
de menigte elke hoop op eenige verandering zou
zien verloren gaan en de meesten of zouden
wanhopen of het zouden mistrouwen. Ook aan
Uzelve zijt gij de aanneming schuldig. Gij zoudt
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zijn beste studievriend, aan wie hij in zijn aarzeling advies had gevraagd. Hooykaas antwoordde
als vriend uiteraard zeer persoonlijk: 'Je neiging
leidt dunkt me, wèl daarheen: In je gansche kerkelijke houding en geschiedenis ligt veel meer
de staatsman, dan de kerkman, naar 't me toelijkt. - - - Vraag: of je in de Kamer geheel op je
plaats zoudt zijn? - - - Ja, indien je wat eenvoudiger was, zóó eenvoudig en natuurlijk, als je
bent, wanneer wij samen of geheel onder ons
zijn.'

sche aandoeningen leed en van februari 1876
tot 1877 zou Kuyper gedwongen zijn voor zijn
gezondheid buitenslands te gaan, om zich aan
iedere arbeid te onttrekken. Eerst zeventien jaren
later zou Kuyper in het parlement weerkeren.
Gevoelde hij zich na zijn genezing voor de politieke acties die hij beoogde voortaan veiliger
achter zijn onbenaderbare redacteursbureau, later gecombineerd met zijn catheder, zonder gedwongen te zijn tot regelrechte omgang met politieke tegenstanders? Men ontkomt niet aan de
indruk dat Kuypers ontslag als Kamerlid niet uitsluitend het gevolg is geweest van overwerking.
Er waren tevens pijnlijke kortsluitingen ook in de
kring van naaste geestverwanten. Dat Kuyper
ook binnen zijn "fractie" moeilijkheden had in de
omgang met zijn collega's in de Kamer, bewijst
een schrijven van het anti-revolutionaire Tweede
Kamerlid jhr. J. L. de Jonge (1826-1887). die op
20 september 1875 Kamerlid was geworden,
en die in een brief van 26 november 1875 aan
Kuyper aldus zijn omgangservaringen vertolkte:
'Onder de liefelijke gedachten, die zich bij het
aanvaarden van het nooit door mij geambieerde
lidmaatschap der 2e Kamer aan mij als een
lichtpunt voordeed was o.a.: ook dàt, dat ik daardoor in nadere vriendschappelijke, ja broederlijke
relatie zoude komen met en tot U. 't Was mij
een stil genot te denken, aan al hetgeen ik o.m.
ook van en door U konde hooren en leeren, ja ik
schaam mij zulks volstrekt niet, als gezeten aan
Uwe voeten. Ik ontveins niet, dat die illusie mij
eigenlijk raauw is ontvallen! En waardoor?
Ronduit gezegd door Uwe wijze van zijn, die mij
altijd en meer en meer den indruk gaf en geeft
van, ja, ik weet het niet beter uit te drukken van
'genadigheid: van eene verhouding vis à vis, die
zich best laat uitdrukken door het 'du haut de
son tr6ne'. Zou ik nu eenerzijds de waarheid te
kort doen, wanneer ik ontkende, dat zulks mijn
gevoel van eigenwaarde kwetste, anderzijds zou
ik evenmin die waarheid huldigen, wanneer ik
niet in éénen adem er bijvoegde, dat mij deze
Uwe houding diep smarte en groot leed deed en
nog doet. - - - Aanvankelijk hinderde mij deze
Uwe meer of min klein of nietig achtende verhouding tegenover mij. te meer, omdat ik, niet
alleen daardoor, als gezegd, mijn illusie zoo
smartelijk ontrukt zag, maar ook, omdat ik
meende, deze Uwe verhouding mij persoonlijk
alleen gold. Intusschen heb ik bemerkt, dat dit
laatste volstrekt het geval niet is, maar dat die
houding ook evenzeer geldt alle of meerdere onzer vrienden in de Kamer.'
Maar als voornaamste winst van deze jaren mag

Kuyper aarzelde lang, want het viel hem zwaar
zijn predikantsambt op te geven, maar hij koos
tenslotte voor de politiek: hij aanvaardde het Kamerlidmaatschap, vroeg op 16 maart 1874 als
predikant eervol emeritaat aan, werd op 20
maart 1874 beëdigd als Kamerlid, verhuisde in
de herfst van dat jaar in alle stilte naar Den
Haag, zonder zijn vele Amsterdamse vrienden
daarvan bericht te geven - Kuyper zou levenslang ook voor zijn vrienden een man van verrasen
singen en geheimzinnigheden blijven werd op 16 december 1874 eervol geëmeriteerd.
Is Kuypers Kamerlidmaatschap gedurende deze
eerste periode een succes geweest?
Ja, in zoverre men respect kan hebben voor zijn
door hem zelf in 1890 onder de titel Eenige Kameradviezen uitgegeven Kamerredevoeringen
van 1874 en 1875, die vooral over koloniale sociale, onderwijs- en kerkelijke kwesties handelen. Zijn nooit aflatende ijver en pluriform uitdrukkingsvermogen blijken uit vrijwel iedere rede.
Maar men heeft daarnaast de indruk dat Kuyper
gedurende deze twee jaren één ding ervaren
heeft, wat hij zich echter nooit bewust voor ogen
heeft gesteld: dat men niet tegelijk iedere dag in
de pers scherp kan polemiseren tegen ministers
en mede-Kamerleden, zoals hij dagelijks in De
Standaard gewoon was te doen in artikelen die
doorgaans gekenmerkt werden door speelse ironie en schampere spot, waarbij hij met zijn politieke tegenstanders omging als de kat met de
muis, èn tevens op een zakelijke wijze met hen
persoonlijk in de Kamer kan verkeren en samenwerken. De eerste jaren van Kuypers lidmaatschap van de Tweede Kamer verdienen nog nadere bestudering, maar wij weten dat deze periode voor Kuyper eindigde met een catastrophe:
een geestelijke ineenstorting, die eraan deed
twijfelen of hij nog ooit weer zou genezen.
Reeds in januari 1875 meldde mevrouw Kuyper
aan mevrouw Groen dat Kuyper aan rheumati-
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genoemd worden het nauwe contact dat groeide tussen Kuyper en Lohman. De jaren zeventig
van de vorige eeuw zijn de 'Iichtjaren' van hun
omgang geweest, al werden de kiemen van hun
later uiteengaan reeds toen zichtbaar,
Het eerst ons bekende briefje van Lohman dat
Kuyper bewaard heeft dateert van 20 december
1870, maar in 1875 zijn beiden reeds volop met
elkaar in contact. Lohman waarschuwde de vurige polemist Kuyper op 4 april 1875 met woorden, waaraan hij zelf als journalist levenslang is
trouw gebleven: 'Met hoe meer kalmte wij onzerzijds de punten behandelen en hoe minder
wij de tegenpartij kwetsen, - hoe grooter de
verlegenheid wordt der tegenpartij: Kuyper van
zijn kant wenste Lohman naast zich in de Kamer
en schreef op 28 november 1875, toen Lohman
meende dat niet te kunnen doen: '0, 't is mij zulk
een zware levensbeproeving dat de Heer mij uw
bondgenootschap onthouden heeft: Lohman
twijfelde er echter aan of zo'n nauwe samenwerking met Kuyper in de Kamer gewenst zou
zijn. Volgens hem pakte Kuyper de Conservatieven te hard aan en hij vroeg zich tevens af of
Kuyper wel genoeg begrip had voor de zwakh9'den van zijn anti-revolutionaire medeleden: 'Die
mannen, zoover ze in de Kamer zijn, zijn menschen, behept met tal van menschelijke zwakheden: Bovendien, vervolgde hij in dit schrijven
vanuit Den Bosch op 29 november 1875, zag
hij op tegen het gebrek aan vrijheid als Kamerlid:
'Buiten de Kamer is mén vrij; dáár vraag ik énkei: is mijn daad goed in de oogen van God, ZOQals ik Hem uit den Bijbel ken. - - - Liefst ware ik,
zoo ik de gaven er toe had, volksprediker ! Maar
in de Kamer zou ik de regelen der politiek, der
eerlijke politiek meenen te moeten volgen. - - Als Oldenbarneveldt zou ik niets dan de nederige dienaar der Staten willen schijnen. Maar die
gedragslijn volgende, zou ik met Uwe zienswijze
in botsing komen, Gij zoudt willen getuigen, en
ook mij daartoe noodzaken. Nu en dan wellicht
zou ik U volgen, om te doen zien dat ik niet uit
vreeze zwijg. Maar in den regel zou ik, zoolang
de conscientie het toelaat, de mannen van aanzien volgen. Het Parlement zelf acht ik onverbeterlijk, - - - Ik erken gaarne dat ik niet op Uwe
hoogte sta - juist daarom zeg ik: laat mij stil
hier. Hier kan ik werken, op klein gebied; hier zijn
mijne krachten juist toereikend. Inmiddels wacht
ik gaarne op den afloop van de door U gevolgde
politiek:
Maar Lohman zou aan Kuyper de grootste
dienst bewijzen door hem tijdens zijn langdurige
ziekte in 1876-'77 te vervangen als politiek

hoofdredacteur van De Standaard. Reeds op 6
oktober 1876 schreef Kuyper vanuit Nice aan
Lohman: 'Mag ik het zeggen, dan hebt Gij. door
Uw onweerstaanbare ijver, en, vergun mij er bij
te voegen, door het ongemeene talent, waarmee Gij. ver boven mijn lof, het zwaard gekruist
hebt, onzen goeden Standaard van een bijna
wisse dood gered; mij een bange zorg van het
hart genomen; en ons vaderlandsche publiek op
alleraangenaamste wijs een dementi gegeven
op de meening, dat de Standaard in mijn persoon opging: Een zelfde toon van diepe dankbaarheid klinkt door in het schrijven van Kuyper,
nadat deze de redactie weer hervat had, aan
Lohman op 17 april 1877: 'In het land teruggekeerd, is het mij een eerste behoefte des harten,
U nogmaals mijn hartelijken, broederlijken dank
te bieden, voor de beschamende wijs, waarop
Gij mij de genezing uit een kruipende ziekte mogelijk hebt gemaakt. Reken levenslang op mijn
trouwen el'kentelijkheid:
Maar daarmee waren de verschillen van karakter en inborst, van aanpak en strategie nog niet
weggewerkt. Lohman heeft voor die verschillen
altijd beter oog gehad dan Kuyper. Op het hoogtepunt van hun vriendschap, op 15 juni 1877,
heeft hij zijn kijk op dit alles in een brief aan Kuyper nog eens rustig vastgelegd, en het is leerzaam - met het oog op al wat wij weten dat
later volgen zou - nog één keer rustig naar
Lohmans uiteenzetting te luisteren:
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Daar is, tusschen ons beiden, een vrij diep verschil, geloof ik: misschien slechts een uitvloeisel van de meerdere vlugheid van uw geest en omvattendheid van uw blik;
misschien het gevolg van een verschil van beginsel. Ik
weet het niet: doch in elk geval belemmert dat verschil
ons samenwerken, zoodat het beter is, dat ieder op zijne
wijze, onbelemmerd, voortwerke. Dat verschil is, dunkt
mij di!.
Ik ben een vijand van plannen maken. Naar mijn overtuiging ligt de leiding van de wereld geheel in Gods hand.
en heeft de mensch niets te doen, dan het werk dat voor
de hand ligt; dat werk bestaat in verkondiging, door daad
en woord, van de ons door God geopenbaarde Waarheid; in den regel slechts in kleine kringen; slechts waar
de wereld, de Staat, eene belemmering in den weg stelt,
kan het des Christens roeping zijn, ook op Staatsgebied
op te treden. In ons land: omdat daar de Staat de school
overheerscht en door aan de Kerk wereldsche voordeelen te verbinden, die de Kerk doet verrotten; in de Oost
omdat daar de vrije prediking verhinderd wordt. enz.
Door dat beginsel van het Evangelie te verkondigen, ontwikkelt zich de wereld vanzelf; ook de Staat dus, tengevolge van het afbreken der belemmeringen, waarvan ik
sprak.
Maar direct behoeft de Christen zich met de Staatsontvvikkeling niet in te laten.
Daarom kan m.i. de Christen het vormen van Staatspartijen, het maken van plannen en het vaststellen van programma's veilig overlaten aan hen. die meenen dat zij,
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en niet God de wereld bestuurt. Ik stel in die dingen weinig belang, en ontvang van alle programma's die algemeene beginselen bevatten, dezelfden indruk.
Geenszins ben ik daarom politicophoob. Waar eene belemmering is, daar treedt de Christen ook op Staatsgebied op, gelijk ik zeide. Maar dan is ook de aanval tegen
belemmering het eenige doel zijner politiek; die werkzaamheid zijn welomschreven program. In ons land dus:
bestrijding van de Staatsschool (gelijk het in Duitschland
zou zijn: bestrijding van de Staatskerk.)
Op het gebied der journalistiek zou ik dan ook niet anders dan debatterend kunnen ageren. Een tegenstander
ontmoetende tracht ik het punt uit te vinden waar hij
kwetsbaar is, of, vind ik dat niet. uit te vorschen waarin ik
zelf faal. Want de tegenstander is er, om ook mij en den
lezer op den beteren weg te helpen. Ik moet dus altijd
bevoegd zijn, om ongelijk te erkennen, en daarin word ik
alweer gehinderd door het vooropstellen van groote beginselen - andere dan die welke mij door God zelven
geopenbaard zijn, - omdat ik zelf de porteé van die
groote beginselen niet genoeg vooraf kan doorzien, Ik
moet vrij blijven mijzelf te ontwikkelen en tracht zelfs in
den tegenstander te vinden wat hij beters heeft dan ik,
Daardoor ontwikkelt zich niet de partij, qua talis; maar
het volk. Daarom is mijn strijd met conservatieven dikwijls zachtzinniger geweest dan een 'politiek' blad duiden kan, Daarom tracht ik ook, als Christen, aan partijnamen geen waarde te doen hechten; zie in menig anti-re~
volutionair een conservatief - en omgekeerd: doch stel
alleen prijs op de belijdenis van de door God geopenbaarde waarheden. Die b.V. waarachtig gelooft dat een
ziel meer waard is dan de geheele wereld is één der onzen - onverschillig welke zijne politieke belijdenis zij; de
consequenties nl. van zijn beginsel drijven hem tot wegbreking, het koste wat het wil van elk beletsel, dat de
redding der zielen in de weg staat.
Mij dunkt, uit dit alles is duidelijk dat ik voor een politiek
man niet deug. Mijn 'Beschränkheif zou U in Uw vaart
belemmeren. Ik kan slechts werken, onder het volk; dit
laten gevoelen wat de hooge eischen zijn van het Christelijk geloof; en waar de logica der wereld wetten schept
ter belemmering van dat geloof, logica stellen tegenover
logica.
Gij daarentegen gelooft meer ae n de verplichting om het
volk te leiden, en er een staatkundige partij in tot stand
te brengen. Ik voel dat ik geen recht heb u daarin te keer
te gaan. Ook onze jongere vrienden volgen u gaarne
daarin. Zij zijn verder ziende, dan ik. Hen hinderen wil ik
niet.

Maar juist dit inzicht in verschil van levensinstelling accentueert te meer de jaren van goede samenwerking, Vergeten wij niet dat bovenstaande analyse van Lohman werd geschreven juist
nadat deze op 10 juni 1877 aan Kuyper had geschreven: 'Ik weet zeer goed, dat velen afkeuren
wat gij doet, en gedaan hebt, doch tot hen allen,
voor zoover zij tot onze geestverwanten behooren, zeg ik: doe gij het beter, of wijs iemand aan
die het beter kan.'
Met alle kritiek die men op Kuyper kan uitoefenen blijft inmiddels het unieke feit bestaan dat
hij aan zoveel fronten en in zoveel functies heeft
gestreden: levenslang dagelijks als joumalist,
maar óók als partijleider, als minister-president,
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als lid van de Tweede en Eerste Kamer. Bovendien bleef hij ook na zijn emeritering uitzonderlijk
actief op kerkelijk gebied: ook hier als joumalist
en schrijver van spirituele meditaties in De Heraut, kerkrechtelijk door de jaren heen in zijn vele
kerkelijke brochures, terwijl hij lange tijd als ouderling het kerkeraadsleven van nabij meemaakte en langs die weg het kerkelijk leven ook landelijk beslissend beïnvloed heeft.
En voor wie menen zou dat alleen geestverwanten onder de indruk waren van de rijkdom van
zijn talenten, worde herinnerd aan een woord
van een onverdacht getuige als de latere minister van binnenlandse zaak, mr. J, B. Kan, die tijdens Kuypers ministerschap zijn rechterhand is
geweest ten departemente, en die hem later kon
vergelijken met menige opvolger met wie Kan
later als secretaris-generaal heeft samengewerkt. Op 10 februari 1910 bekende Kan in een
schrijven aan Kuyper, waarin hij moest bedanken voor een hernieuwde samenwerking waartoe Kuyper hem had uitgenodigd: "Als iets mij
aantrekt, dan is het wel de mogelijkheid om nog
eens onder Uwe leiding te mogen werken, van
wien men in een half uur meer leert dan van anderen in een geheel jaar."
De ouderdomsjaren van Kuyper zijn niet in alle
opzichten gelukkig geweest. Ondanks een toenemende erkenning van zijn kwaliteiten en politieke resultaten bleek zijn hoop nog eens opnieuw het landsbewind ter hand te kunnen nemen, ongegrond, En toch leverde juist het optreden van het kabinet~Heemskerk op 12 februari
1908, waarin ook Idenburg en Talma, en later
De Waal Malefijt en Colijn zitting namen, het bewijs dat een nieuwe generatie anti-revolutionairen was aangetreden, die niet alleen in staat
was de anti-revolutionaire politiek in de Kamer
te verdedigen, maar ook het roer van staat in
handen te nemen. Dat dit eerst kon geschieden
na een trieste verwijdering met dr. Kuyper waarvoor de kiem voor wat Heemskerk betreft
reeds in 1901 was gelegd, toen deze de portefeuille van binnenlandse zaken in het nieuw te
vormen kabinet weigerde, hetgeen hem èn door
Kuyper èn door Idenburg zeer is kwalijk genomen - was, gegeven Kuypers passering als kabinetsformateur in 1908 begrijpelijk, maar niet
Heemskerks schuld, Kuyper was als premier in
1908 door vrijwel niemand gewenst, en dus is
het te verstaan dat de Koningin een poging ondernam een rechts kabinet te vormen zónder
Kuyper, hetgeen bovendien geheel strookte
met haar eigen wensen. Het blijft overigens
tot de beste 'grepen' van Kuyper behoren dat
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hij, ouder geworden, jonge Indische officieren
als Idenburg en Colijn, die in het verre Nederland Overzee De Standaard lazen, en langs
die weg geheel door Kuypers pen gevormd
waren, heeft geïnteresseerd voor en geïntroduceerd in de Nederlandse politiek. Wanneer
in mei 1909 Colijn eindelijk heeft toegezegd
Kamerlid te zullen worden, ondanks zijn aarzelingen, schrijft Kuyper, die uit eigen ervaring het samengaan van moed en aarzelingen
kende, aan Colijn op 5 mei 1909 naar Indië:
'Gisteren ontving ik Uw brief van 14 april, die
mij zeer aanstond, juist om Uw gevoel van ongeschiktheid. Die zich op die manier ongeschikt
voelen, worden straks onze beste leden. Ik zag
het evenzoo aan Idenburg, die zag er ook als een
berg tegenop:
Nauwelijks een jaar Kamerlid of Colijn werd
reeds geroepen tot het ministerschap, van een
departement dat geregeld in grote moeiten verkeerde. Maar Colijn had met de latere Donner
en Zijlstra gemeen dat hij als minister een natuurtalent was. Zij behoorden tot de zeer weinigen die als jong minister hun departement betraden en het van stonde af aan beheersten. Het
gaat er niet om of men het in alles met hen eens
is, of inzake hun beleid niet nog andere mogelijkheden vandaag zouden zijn te prefereren, maar
zij hebben alle drie naam en faam van de Antirevolutionaire Partij bevorderd door hun bestuurstechnische bekwaamheden en de wijze
waarop zij in ieder kabinet met hun collega's onbevangen wisten om te gaan en samen te werken.
Met dat al was Colijn, die in 1909 de militaire
loopbaan inwisselde voor een politieke, en in
1914 de politiek prijs gaf voor een topfunctie in
het bedrijfsleven, in de ogen van Kuyper als opvolger en partijleider tweede keus. Idenburg was
en bleef Kuypers eerst en eigenlijk enige keuze;
maar eenmaal leider van de partij geworden
was Colijn in alles eerste klasse, ook in de ogen
van Idenburg. Die juistheid van de keuze van
Colijn als leider van de anti-revolutionairen was
in de ogen van het publiek reeds vooraf bevestigd door het beroep dat de Koningin op 20 augustus 1918 op Colijn deed, om als kabinetsformateur op te treden en de leiding van het nieuwe kabinet te aanvaarden.
Met Colijn brak binnen de Anti-revolutionaire
Partij in velerlei opzicht een geheel nieuwe periode aan, mede omdat Colijn, anders dan Kuyper, op samenwerking uit was met andere volksgroepen, die in Kuypers politieke conceptie niet
aanvaardbaar waren als regeringspartners. Hoe-

wel op 1 april 1922 hoofdredacteur van De
Standaard geworden, bleek al spoedig dat Colijn
er, wederom anders dan Kuyper, de man niet
naar was zijn politieke tegenstanders te irriteren
door aanhoudende polemieken en twistgeschrijf:
Colijn ging het meer om positieve, heldere, synthetische uiteenzettingen.
Afkomstig uit de afgescheiden kerkelijke traditie
van 1834, die hij nimmer verloochend heeft op donderdag 11 oktober 1 934 presideerde Colijn, minister-president zijnde, de herdenkingsbijeenkomst van het eeuwfeest van de Afscheiding
van 1834 - was hij mede door zijn reizen en
langdurig verblijf in Nederlands Oost Indië vóór
alles mondiaal ingesteld. Wat H. Bavinck, evenals Colijn afkomstig uit de kerkelijke traditie vall
1834, op kerkelijk gebied volbracht, leerde Colijn aan vele anti-revolutionairen op politiek gebied: uit te zien boven eigen geestesgrenzen,
niét omdat deze te veronachtzamen zouden zijn,
maar omdat zij niet in alle omstandigheden beslissend behoeven of zelfs mogen zijn om de
handen ineen te slaan. Voor wat de latere volgelingen van de Afscheiding van 1834 betreft,
heeft niemand méér en eerder de oecumene bevorderd dan Bavinck op kerkelijk en Colijn op
politiek gebied.
Colijns contacten met Kuyper waren wederzijds
respectvol, maar nimmer warm. Zijn verhouding
met Lohman getuigt veel méér van nauwe samenwerking, die tot Lohmans dood bleef bestaan, en duidelijk gestalte heeft gekregen tijdens Colijns ministerschap in de jaren 19101913, gedurende de kabinetsformaties van
1913 en 1918 alsmede gedurende de Vlootwetcrisis in 1923-'24. Men heeft in alles de indruk dat de tegenstellingen die tussen Kuyper
en Lohman waren ontstaan in de contacten van
Idenburg en Colijn met Lohman waren verzoend
en weggedaan. Treffend is daarom wat Colijn
over zijn laatste ontmoeting met de oude Lohman aantekende, naar aanleiding van een bericht daarover in de pers in 1930: 'Inderdaad
heeft de Heer Lohman, slechts enkele dagen
vóór zijn verscheiden, mij verzocht om even bij
hem te komen. Ik meen, dat dit was vier dagen
vóór zijn sterven. Zijn verzoek bereikte mij in den
voormiddag op het Ministerie van Financiën en
dienzelfden namiddag bezocht ik hem, verwachtende, dat hij iets bijzonders te zeggen zou hebben. Eenigermate tot mijn verrassing sprak hij
aanvankelijk over verschillende aangelegenheden van niet bijzonder gewichtigen aard. Tegen
het einde evenwel kwam hij op de oorzaken van
de scheiding tusschen de Antirevolutionairen en
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Christelijk-Historischen, waarbij hij nog al naar
voren bracht de persoonlijke verhouding tusschen Kuyper en hemzelf, welke hij in het licht
van het gebeurde zag als een der beletselen
voor nauwere aaneensluiting tussen A.R. en
C.H. Nu Kuyper evenwel was heengegaan en
hijzelf het ook niet lang meer maken zou, meende hij, dat althans één der beletselen voor een
toekomstig samengaan van AR en CH niet meer
bestond. Toen ik hem opmerkte, dat een eventueele hereeniging van de beide ProtestantschChristelijke groepen waarschijnlijk meer bezwaren zou ondervinden van den kant der C.H. dan
van den kant der A.R., betwistte hij dit niet, doch
verzocht tenslotte mij als Leider der A.R. om van
mijn kant alles na te laten, wat een hereeniging
zou kunnen tegenhouden, zulk een hereeniging
verder aan de ontwikkeling der dingen en aan
den tijd overlatende. Die belohe heb ik hem gegeven.
Zie ik het wel dan is de tragiek geweest dat nadat Kuyper was weggevallen en er met Lohman
geen werkelijke verschillen meer waren, de verhouding van Colijn met J. Th. de Visser, J.
Schokking en D. J. de Geer weer een achteruitgang betekende. Zeker, de samenwerking met
W. L de Vos van Steenwijk, die gedurende de
jaren dertig Eerste Kamervoorzitter was, en met
wie Colijn nauwe contacten onderhield, alsmede
met J. R. Slotemaker de Bruïne, die onder Colijn
sociale zaken (1933-1935) en onderwijs (19351939) beheerde, was goed; maar vanaf de kabinetsformatie van 1922 was de verhouding tot
De Geer slecht. Wat politieke vriendschap had
moeten zijn, werd stille persoonlijke rivaliteit,
hoewel, gegeven dit feit, hun beider integer karakter ten gevolge had dat persoonlijke botsingen tot de zeldzaamheid behoorden.
Als in Kuypers dagen bleef de Anti-revolutionaire Partij ook onder Colijn in sterke mate een Leiderspartij, waarbij één sterke persoonlijkheid de
leiding gaf, zoals ook elders: Nolens bij de
rooms-katholieken, Troelstra bij de sociaal-democraten en Marchant bij de vrijzinnig-democraten.
Dit leidersbeginsel heeh het bekende conflict
veroorzaakt tussen Heemskerk en Kuyper, waaraan in 1954 dr. J. Voerman zijn dissertatie wijdde. Minder bekend is dat Heemskerk inzake het
leidersbeginsel evenzeer in conflict is gekomen
met Colijn.
Toen Colijn in 1929 naar de Tweede Kamer terugkeerde, waar Heemskerk sinds 1925 fractieleider van de anti-revolutionairen was, achtte
Colijn het vanzelfsprekend, dat niet Heemskerk,

maar hijzelf als voorzitter van de partij tévens
fractieleider werd. Hij heeh daarover vooraf zelfs
niet met Heemskerk gesproken! Dit nu heeh
Heemskerk, als zoveel oudere dan Colijn, bezeerd en diep gegriefd. Maar hoewel Heemskerk
binnenskamers zijn bezwaren tegen deze gang
van zaken aan Colijn en Idenburg duidelijk heeh
doen blijken, was hij zo groot om van zijn grieven en teleurstellingen in het publiek te zWijgen,
om de partij niet in een uitzichtsloze strijd te
brengen. Het bewijst hoezeer Heemskerk een algemeen belang wist te stellen boven persoonlijke gevoelens. Men vraagt zich af of dit stilzwijgen van Heemskerk, om de partij voor publiek
ongenoegen te sparen, niet tot de edelste voorbeelden behoort van christelijke levenswandel
die de Anti-revolutionaire Partij te zien heeh gegeven, of - hetgeen des te meer in Heemskerk
is te waarderen - juist niet te zien heeh gegeven.
Op 11 oktober 1929 schreef Heemskerk aan
één van zijn kinderen: Van Godswege moet
men natuurlijk zoo iets aannemen. Ik weet zeer
goed, dat God mij, ook in dingen waarin ik niet
goed deed heeh gespaard, en hoe er met het
oog op onze zonden zelfs een genade in is gelegen als men een duw krijgt, die men juist niet
verdiend heeh. Ook strekt het zeker om mij losser te maken van het aardsche.' In een nota d.d.
22 augustus 1930, gericht aan Idenburg, die
door deze aan Colijn werd doorgezonden, ving
Heemskerk aan: 'Een Christen moet, als hij is
verongelijkt, dit dragen met volkomen vergevensgezindheid jegens hem, door wien hem onrecht is aangedaan, en, voor God, zonder eenig
beklag.'
De hierop gevolgde briefwisseling leverde enige
uitspraken op over het leiderschap die boeiend
zijn.
Heemskerk aan Idenburg, op 7 oktober 1930:
'Achter deze geheele historie zit eigenlijk een
verschijnsel, dat buiten mijn persoon omgaat,
Het verschijnsel van den aard der positie van
den Leider der A.R.partij. Dit is een van de moeilijkste betrekkingen, die er bestaan, Eenerzijds
wordt hij onbillijk verguisd; anderzijds bovenmatig vereerd. Zoo is het geweest met Kuyper, zoo
is het met Colijn, hoewel deze weer heel anders
is dan Kuyper. Maar het leidt altijd tot het gevaar, dat de Leider te veel luistert naar vleiers en
te weinig naar medewerkers, die niet vleien. Ik
heb nu al deze jaren dat ik er bij ben, dat altijd
gevoeld als een soort ziekteverschijnsel in de
partij. En daarbij zal ik het nu laten, want het
middel om de partij, die anders zoo veel goeds
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heeft, van die ziekte te genezen, heb ik niet in
mijne hand.'
Op 9 oktober 1930 antwoordde Idenburg hierop: 'Wat U schrijft over het leiderschap is juist.
Het is de kracht van onze partij, maar kan een
element van zwakheid worden. De opvattingen
van het 'leiderschap' zijn bij onze menschen min
of meer Oud-testamentisch. Mozes was de van
God aan Israël gegeven leider. Zoo heeft Hij ook
in onzen tijd leiders, wat niet onjuist is - maar
de parallel moet niet te ver worden doorgetrokken.'
Direct hiernaast moet voor deze jaren genoemd
worden Colijns grote succes in de Volkenbondskringen als leider van de economische wereldconferenties te Genève, Hiervoor werd hij niet
alleen te Genève gehuldigd door erkende internationale staatslieden als Stresemann en Briand, maar hij oogstte ook ruime waardering
daarvoor in de mémoires Levensopbouw (1936)
van de socialist F. M. Wibaut, die daarin over het
werk te Genève schreef. 'Het leek een zeer belangrijk gebeuren. Dit grote succes was voor een
groot deel te danken aan de leiding van den
Voorzitter, Dr. H. Colijn. Minister Colijn bleek te
beschikken over de bizondere bekwaamheid, de
afgevaardigden van de verschillende landen met
hun uiteenloopende bezwaren tegen de conceptconventie, toch op een volkomen bruikbare
formule samen te brengen. Hij was in dit moeilijke werk een meester. Hij was onvermoeibaar.
Een groot deel van dit werk moest feitelijk buiten de conferentie geschieden. In het hotel waar
Minister Colijn logeerde hield hij voortdurend bijeenkomsten met de afgevaardigden, die hij voor
het slagen der conventie het meest nodig achtte. Die bijeenkomsten duurden vaak tot in de
nacht. Maar Dr. Colijn gaf de moed niet op. Hij
wilde slagen, want hij begreep dat in de opheffing van uitvoerverboden, al was het dan in een
aantal landen zelfs niet volledig, het begin lag
van verbetering der internationale economische
betrekkingen. Ik heb in die tijd voor Dr. Colijn
grote waardering gekregen.' (pag. 319)

even voorbeeldig als de steun die Nolens in
1925 aan Colijn heeft gegeven bij de vorming
van diens eerste kabinet. Men zou als voorbeelden van goede samenwerking eraan toe kunnen
voegen de harmonieuze wijze waarop Colijn als
minister van financiën (1923-1925) en mr. J.
Donner als minister van justitie (1929-1933)
hebben gewerkt onder Ruijs de Beerenbrouck.
Dit kwam mede, omdat Ruijs niet alleen oog
had voor anderer talenten, maar ook de grootheid had zijn collega's zoveel mogelijk de ruimte
te laten, om ook binnen het kabinet bijeen te
houden wat bijeen behoorde,
Wellicht kan hetzelfde gezegd worden over de
jaren toen Zijlstra minister was en Romme als
fractieleider van de grootste partij het beleid
mee bepaalde.
De moeilijkheden zijn altijd ontstaan wanneer
het één van de beide partijen aan een algemeen
erkend man ontbrak. De breuk die tussen Colijn
en de rooms-katholieken dreigde, kon in 1935
mede dank zij de grote loyaalheid van de drie
rooms-katholieke ministers Van Schaik, Deckers
en Gelissen en vooral dank zij de tempering van
de wijze Ruijs nog geheeld worden: maar deze
breuk werd in 1939, ondanks de goede verhoudingen tussen Colijn en de rooms-katholieke ministers Goseling, Steenberghe, Romme en Welter, definitief en was niet meer te helen. Colijn
had een sterke tegenspeler nodig en na het
heengaan van Nolens (1931) en Ruijs (1936)
werd zijn nationale positie bij gebrek aan een
gelijkwaardige tegenspeler verzwakt, ja ondermijnd en tenslotte geïsoleerd als eens Kuyper.
Desondanks blijft de goede relatie KuyperSchaepman, evenals die van Kuyper-Loeff, alsmede de lof die Nolens in 1925 bij de kabinetsformatie van 1925 in zijn advies aan de Koningin over Colijn uitsprak - waarbij duidelijk was
dat hij Colijn als premier prefereerde bóven continuatie van Ruijs - een voorbeeld van nobele
waardering, die gelukkig ook op ander niveau
oplichtte tussen diverse rechtse politici in de
erop volgende jaren.

In mijn artikel Monseigneur Nolens (vorig nummer, pag. 73-77) heb ik reeds iets geschreven
over de verhouding van de anti-revolutionairen
en rooms-katholieken in deze jaren, en ik hoop
daar later nog in veel breder verband op terug te
komen. Die verhouding is altijd goed geweest
wanneer de anti-revolutionairen en de roomskatholieken beiden een sterke voorman hadden,
De wijze waarop Schaepman in 1901 Kuyper
heeft gesteund bij het vormen van zijn kabinet, is

Vaak is het ontstaan of het voortbestaan van
een kabinet afhankelijk geweest van de beslissing van één anti-revolutionair, wiens persoonlijke keuze de doorslag gaf: Lohman in 1890,
Colijn in 1911 en 1923, Zijlstra in 1952, De
Gaay Fortman in 1973 en Albeda in 1977.
Dat De Geer in 1939, na de val van het vijfde
kabinet-Colijn, de anti-revolutionair P. S. Gerbrandy bereid vond de portefeuille van justitie te
aanvaarden - zoals hij daartoe in 1926 na de

96

a.r.
staatkunde

.,.',

79/3.4

Momenten en personen

Dr. G. Puchinger

langdurige Vaticaancrisis J. Donner had kunnen
bewegen - heeft grote gevolgen gehad. Want
nadat Colijn in 1939 tot twee keer toe aan De
Geer geweigerd had alsnog het premierschap te
aanvaarden van het door De Geer met succes
gevormde kabinet, kreeg, na het terugtreden van
De Geer, uiteindelijk Gerbrandy de leiding van
het inmiddels te London vertoevend oorlogskabinet, dat zich zeer in het bijzonder een nationale
taak zag toebedeeld: de uiteindelijke bevrijding
van Nederland. In aller oog heeft Gerbrandy als
leider van het oorlogskabinet op zeldzaam moedige en karaktervaste wijze geheel in eigen stijl
zich van zijn zware taak gekweten, daarbij evenals Koningin Wilhelmina en Churchill beseffend
dat er met de 'beginselen' en praktijken van de
nazi's geen enkel compromis gesloten mocht
worden.
Wat Gerbrandy aanvankelijk door vele partijgenoten was kwalijk genomen - zijn toetreding
tot het tweede kabinet-De Geer, waarmee hij
Colijns politiek leiderschap openlijk trotseerde
- maakte het mogelijk dat hij. niet om zijn politieke richting maar vooral vanwege zijn standvastige persoonlijkheid, in de zwaarste jaren van
deze eeuw met hartstochtelijke overtuiging het
symbool werd van een geestelijk vrij en bevrijd
Nederland, waaromtrent zijn stem ons vanuit
Londen toesprak.

Toen Zijlstra daarentegen in 1956 korte tijd leider van de anti-revolutionaire Tweede Kamerfractie was, en hij tot nauwe coöperatie wenste
te komen met de christelijk-historischen, hield
op zijn beurt Tilanus de boot af!
Uit enige gesprekken met de oude en de jonge
Tilanus in het midden van de jaren zestig herinner ik mij dat, sprekend over eel') mogelijke samenvoeging van anti-revolutionairen en christelijk-historischen, de oude Tilanus daaromtrent
'ongeloviger' was dan de jonge. Ik heb het opgevat als een kenmerkend generatieverschil.

De verhouding Schouten en Tilanus vertegenwoordigt vooral na de oorlog een geheel eigen
inbreng, die het kenmerk droeg van erkenning
van geestverwantschap en wederzijds respect,
maar tevens van gescheiden optrekken.
Typerend acht ik voor wat het laatste betreft een
voorval dat Tilanus mij eens vertelde, nadat hij
reeds uit de praktische politiek was getreden.
Beiden, Schouten en Tilanus, stonden gedurende een van de vele na-oorlogse kabinetsformaties toevallig tegelijkertijd op de stoep van de
Beeklaan, bij de kabinetsformateur dr. Drees,
wachtend om open te worden gedaan. Het
duurde dit keer wat lang. Tilanus, die nog steeds
onzeker was wat te beslissen inzake de voorstellen van de kabinetsformateur, zei tegen Schouten: 'Zeg Schouten. wat doen jul/ie nou?'
Schouten zag Tilanus met doorborende ogen
aan en antwoordde na enige tijd koelweg: 'Ja Tilanus, dàt zou je nou zeker wel eens willen weten I'
Tilanus heeft dit antwoord destijds ervaren als
een gebrek aan solidariteit, in een moment van
moeilijke beslissingen waarvoor zij beiden stonden.

Het slot is geweest dat uiteindelijk de groepering waarvoor de christelijk-historischen altijd
het meest beducht zijn geweest, de rooms-katholieken - toen zij méér dan voorheen geëmancipeerd waren van een vanzelfsprekend kerkelijk gezag, dat ook in de politieke vragen eenvoudig gevolgd diende te worden - het meest
gestimuleerd hebben tot een gedrieën samengaan. Diep-menselijke ontmoetingen in de jaren
zestig deden het besef baanbreken, dat theologische verschillen en traditionele frontlinies ondergeschikt waren en dienden te zijn aan concrete
politieke situaties, of, zoals in 1844 de Amerikaanse letterkundige en diplomaat James Russell Lowell (1819-1891) in een van zijn gedichten schreef: New occasions teach new duties;
time makes ancient good uncouth. Ik herinner
aan wat prof. dr. G. C, van Niftrik op 26 juli
1966 reeds opmerkte: 'Ik voel me met Berghuis,
Van der Sluis en Prins zeer verbonden, zoals ik
mij ook verbonden weet met J. Zijlstra - ik
stond trouwens in eigen partij verder van Gerretson af dan van Zijlstra - zodat ik de stand der
partijformatie niet helemaal eerlijk vind. Er zitten
in de anti-revolutionaire organisatie zoveel christelijk-historisch denkende mensen, en in de
C.H.U. zoveel anti-revolutionair denkende mensen, dat minstens een hergroepering voor de
hand schijnt te liggen.'
Met name sinds 1970 groeit er een nieuwe gemeenschappelijke beleving en nieuwste geschiedenis die gescheiden tradities in de schaduw stelt van het hedendaags politiek gebeuren.
Wat niet wil zeggen dat de anti-revolutionaire
traditie in deze eeuw geheel zal worden weggewist of vergeten, want daarvoor staat anderhalve eeuw anti-revolutionaire politiek borg.
Wel zullen, om samen te slagen, de anti-revolutionairen misschien meer oog voor Lohman
moeten krijgen, die, hoewel impulsief en driftig
van aard, als Kamerlid en journalist zijn medeèn tegenstanders minder voor verrassingen
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plaatste en minder eisen stelde dan de altijd onberekenbare Kuyper. Daarnaast staat het vast
dat het gewenst is dat onze christelijk-historische vrienden de diepe zin van Groens isolement en Kuypers antitheseleer - mits uiteraard
juist en mild beleefd' - niet vergeten. En onze
rooms-katholieke
geestverwanten,
die
in
Schaepman, Nolens en Ruijs zulke voortreffelijke
leiders hebben gehad, zullen reeds sinds de Reformatie ervaren hebben dat het protestantisme
in Nederland niet van gisteren is en dat er niet
mee te spotten valt.
Bij het naderend verdwijnen van de Anti-revolutionaire Partij en een blijven voortbestaan van de
anti-revolutionaire Richting, waaruit deze partij
is voortgegekomen, worde herinnerd aan een
woord dat prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruïne
op 10 augustus, 1940, staande op één podium
met Colijn, in het aangezicht van de Duitsers
sprak, op een moment dat ons aller nationale en
geestelijke vrijheden op 't spel stonden, en dat
daarom ondanks het dramatisch dieptepunt in
onze nationale geschiedenis behoort tot een
geestelijk hoogtepunt in onze richting: 'Wij zeggen tot ons volk: neem ons, zooals wij zijn; en

WIJ zIJn volslagen te uwen dier,ste. Vraag ons
niet, ter wille van de volkseenheid het heiligste,
dat wij bezitten, buiten het openbare leven te
plaatsen; gij zoudt daar uw volk mee verarmen
en gij zoudt ons aandeel in den bouw van het
volk daarmede verzwakken. Ter wille van ons
volk; let wel, ter wille van ons volk: neem ons
zooals wij zijn"
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Het is goed bij het 'honderdjarig' bestaan van de
Anti-revolutionaire Partij onszelf en allen binnen
én buiten het CDA aan deze woorden van SIotemaker te herinneren. Hij eindigde zijn rede met
de woorden: 'Als de belijders van Christus voor
het openbare leven zich van hun eigen taak bewust zijn, dan zal die taak voor hun bewustzijn
een taak moeten wezen voor gansch ons volk.
Niet voor een volksdeel, niet voor een groep,
doch voor heel het volk. Bij al onze inspanning
staat ons volk ons voor den geest. En voor den
geest staat ons dat besef, even drukkend als verheffend, dat wij jegens ons volk een zware verantwoordelijkheid dragen. Gabe ist Aufgabe'
Wat God ons schonk, dat is voor allen. Christelijk is nationaal l'
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De ARP en de
rooms-katholieken
door dr. P. Kasteel

Op de bodem van alle vragen liggen de theologische en wie het niet geloven wil, kan zekerheid
opdoen in de vaderlandse geschiedenis. Als Willem I in 181 6 geen Hervormd Kerkgenootschap
had opgericht, hadden wij vermoedelijk van
geen Afscheiding en Doleantie geweten en dan
zouden de oude studievrienden Thorbecke en
Groen van Prinsterer zich niet reeds in het begin
van de dertiger jaren bewust zijn geworden hoezeer zij elkaar geestelijk waren ontgroeid. Als
Willem I in de twintiger jaren niet met een reeks
besluiten was gekomen om het onderwijs, ook
dat voor aanstaande geestelijken, te regelen
naar eigen goeddunken, zouden de katholieken
in het zuiden, geïnspireerd door de priester Lamennais en door het voorbeeld van O'Connell,
waarschijnlijk niet tot verzet zijn gekomen.
Tien jaar na de definitieve scheiding tussen
noord en zuid, herhaalt zich in het noorden, hetgeen in het zuiden was geschied. Thorbecke
gaat met zijn voordracht over het staatsburgerschap de liberale richting in, al zal juist zijn theorie over het kiesrecht de liberalen laten versplinteren. Bijna tegelijk houdt Groen zijn voordrachten over 'Ongeloof en Revolutie', waarmee hij de
eigenlijke leider wordt van de antirevolutionaire
richting. De revolutie in België, aan het hoofd
waarvan de prins van Oranje zich had willen
stellen om België nog voor zijn familie te bewaren, aanvaardt diezelfde prins als koning Willem
11; in 1848 komt de grondwet tot stand die het

Dr. P. Kasteel te Rome is geboren in 1901. Hij
promoveerde op een dissertatie, getiteld 'Abraham Kuyper' en was parlementair redacteur van
'De Maasbode'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in Londen eerst verbonden aan
buitenlandse zaken, daarna aan justitie, terwijl
hij tegelijk secretaris van minister Gerbrandy
was. In 1942 werd hij gouverneur van Curaçao;
hij beëindigde zijn loopbaan als ambassadeur in
Israël.

proces van democratisering in de politiek inleidt.
Had Willem II zich tegen de staatkunde van zijn
vader verzet, Willem, prins van Oranje, die koning Willem 111 worden zou, was het met de politiek van zijn vader niet eens en deed tot tweemaal toe schriftelijk afstand van de kroon. Maar
toen zijn vader plotseling in 1849 overleed, trad
Willem III op en bevorderde enige maanden later de totstandkoming van het eerste ministerieThorbecke.
Groen had vroeger gezegd toenadering tot de
katholieken te willen, maar de wil tot doorvoeren van die toenadering was er blijkbaar niet.
Groens opvattingen over het protestants karakter van de natie en de consequenties die hij eraan vastknoopte, waren voor de katholieken on-
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aannemelijk. Met Thorbecke stonden de zaken
anders. Hij had in België kennis kunnen en willen nemen van de grieven van katholieken. Hij
had als gelovig lutheraan geen last van enig superioriteitsbesef tegenover de roomsen met wier
bestaan hij als jongen in Zwolle kennis had gemaakt. Een van zijn eerste promovendi in Leiden
was een vermogende katholiek, die reeds aan de
Sorbonne in de letteren was gedoctoreerd.' Via
deze mr. Meylink kreeg Thorbecke het contact
met de katholieken die zijn optreden mogelijk
maakten. Een eigenlijke politieke partij hadden
de roomsen niet. Zij waren een corpus separaturn en dat, zei de jurist Van Berckel, moesten ze
blijven, want in tiers-parti-zijn school hun kracht.
Niet hij of een andere leek overlegde met Thorbecke doch dat deed de seminariehoogleraar
Van Vree met Thorbeckes vertrouwensman Olivier. 2
Als minister van Justitie en R.-K.-Eredienst koos
Thorbecke zijn vroegere stadgenoot Van Sonsbeeck wiens familie hij zich zal hebben herinnerd. Deze minister gaf de beslissende stoot aan
het herstel van het bisschoppelijk bestuur voor
de katholieken. Uiteraard kwam zijn initiatief niet
uit de lucht vallen. Hij zal wel geweten hebben
dat er voor 1849 reeds een afspraak voor dat
herstel was gemaakt. 3 Dit belette niet dat er in
Nederland de aprilbeweging ontstond, die de
bisschoppen niet tegen kon houden maar, zo
dachten zijn tegenstanders, Thorbecke van het
politieke toneel zou doen verdwijnen. Dat zou
ook gebeurd zijn, als de gevallen minister in de
Kamer niet plaats had kunnen nemen dank zij
de kiezers in Maastricht. Het gebeurde gaf intussen aanleiding tot het optreden van katholieken
die zich Papo-Thorbeckianen noemden en wier
medewerking Groen niet kreeg bij zijn strijd voor
openbare-gezindtescholen. Uiteraard was geen
van de katholieken bereid Groen te volgen in zijn
strijd tegen de scheiding van Kerk en Staat.
Voor zijn opvattingen inzake het onderwijs kreeg
Groen ook degenen die hij van zijn gereformeerde schakering achtte, evenmin mee. Diep teleurgesteld in deze broeders en in de conservatieven
die hij alleen maar inconsequente liberalen kon
achten, verliet Groen in 1862 de Kamer. Hij zou
de strijd van zijn studeervertrek uit voortzetten
en kreeg daarbij onverwachte hulp van de zijde
die hij zo argwanend en toch tegelijk niet zonder
hoop bezag.

len was opgetreden, leerde hun ware aard in Italië spoedig kennen. In 1864 veroordeelde hij
een reeks denkbeelden die de liberalen als even
zovele veroveringen des geestes aanvaardden.
Vier jaar later vaardigden de Nederlandse bisschoppen het mandement uit dat aan katholieke
zijde de strijd voor eigen scholen inzette. Ondanks verzet van Thorbecke werd van liberale
zijde in 1871 schrapping van de gelden voor het
gezantschap bij de Heilige Stoel doorgedreven.
Groen had wel gesproken van 'Statenroof" tegen
de paus gepleegd, maar hij zou geen herstel van
de legatie gewenst hebben. Hij was nog helemaal niet zeker van de houding die hij op politiek
terrein tegenover de katholieken moest innemen. Hij kon niet opereren vanuit een sterke positie en waar was de katholieke partij waarmee
onderhandeld worden kon? En wie kon in zijn
naam onderhandelen?
In 1864 was Groen in correspondentie geraakt
met de hem persoonlijk onbekende dr. Abraham
Kuyper, toen predikant in het Betuwse dorp
Beesd. De briefwisseling voerde tot kennismaking en tot vertrouwen en vriendschap. Groen
had de man gevonden die zijn politieke opvolger
worden kon.
Eenmaal door Groen in politiek vaarwater gevoerd, bleek Kuyper een onvervaarde stuurman
die wist wat hij wilde en wat hij wilde ook bereikte. Hij zorgde voor herleving van 'De Heraut'
dat zijn weekblad blijven zou, hij richtte 'De
Standaard' op, het dagblad dat zich verrassend
snel een eigen plaats bezorgde, hij werd lid van
de Tweede Kamer en de organisator en levenslange leider van de antirevolutionaire partij. Hij
stond gereed de politieke strijd te aanvaarden
en, hoewel tegen zijn zin, wist hij wie in die strijd
zijn bondgenoot moest zijn.
Groen, zo vertelde Kuyper zelf aan zijn kiezers,
drong er twee jaar voor zijn sterven op aan
'voortaan saamwerking met de Rooms-Katholieken te zoeken, teneinde met vereende kracht
het liberalistisch overwicht te doen zwenken'.'
Dat was in 1874, het jaar dat Kuyper met behulp van de katholieken door Gouda naar de Ka-

Ontmoeting Groen-Kuyper
Pius IX die in 1846 onder gejuich van de libera-
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1. A. A. J. Meylink, Phil. et Lilt. Hum. Doct. in Academia Parisiensi, Amstelodamensis, Dissertatio Historico.Juridica de

codicis civilis Francici confectione et cum patria nostra communicatione, Leiden 1832. In de Praefatio wordt alleen
Thorbecke met name bedankt.
2. P. Albers, S. J., Geschiedenis van het herstel der hierarchie
in de Nederlanden, Nijmegen 1904, 11. bI. 150 w.
3. C. W. de Vries, Grondwettig koningschap onder Willem 111,
's-Gravenhage 1946, bI. 24-5. Vgl. zijn Overgrootvader Willem 111, Amsterdam 1951, bI. 37-8.
4. A. Kuyper, Wij, Calvinisten, Kampen 1909, bI. 9.
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mer werd afgevaardigd. En het volgend jaar,
naast Des Amorie van der Hoeven in debat met
Kappeyne, die een katholieke partij bij voorbaat
als inconstitutioneel vonniste, repliceerde Kuyper dat er 'tweeërlei Rome' was, 'het ene Rome
met het kruis, het andere het Rome der Caesars'. 'De Rooms-Katholieken', schreef Kuyper
aan Groen, 'waren er machtig mee ingenomen,
dat ik hun partij had opgevat en hoewel ik Rome
vierkant weerstaan had, kwam Van der Hoeven
mij toch een hand geven, om mij te danken voor
mijn positie nemen tegen Kappeijne'.s

welijks waren we hiermee gereed en was het
toenmalig Conservatisme opzij geworpen, of.
door Groen van Prinsterer hiertoe aangespoord,
ontwierp ik onverwijld het veldplan, waarin samen optreden met de Roomse partij regel zou
zijn. Van Roomse zijde is men toen ons op heuse wijze tegemoet gekomen. Dr. Schaepman's
verdiensten zal ik in dit opzicht nimmer vergeten'.7
Had Kuyper met het oog op de in zijn kring levende oude instincten wat anti-papisme nodig
als cement voor zijn partij, ook Schaepman kon
enerzijds niet alleen volstaan met aan te dringen
op bondgenootschap met de antirevolutionairen. Katholieken als Nuyens en Thijm doken in
de geschiedenis van de calvinistische overheersing, anderen dachten aan de recente aprilbeweging, nog anderen zagen in Kuyper een gevaarlijke demagoog. 'Humbie pie' eten lag zeker
niet in Schaepmans aard en bij zijn verlangen
alle verlegenheid bij zijn geloofsgenoten uit te
bannen, paste zo nu en dan forse polemiek.

Verhouding met de
rooms-katholieken
'Rome vierkant weerstaan'. Men doet Kuyper
geen onrecht als men zegt dat hij dit in 'De
Standaard' op krasse wijze deed. 'Overbodig te
zeggen hoe in die dagen 'De Standaard' er uitzag. Diem perdidi - was het bij dr. Kuyper, zo
hij een nummer los liet zonder een aanval op
Rome.' Zo was het. Met een vrijmoedigheid die
moeilijk nader parlementair te kwalificeren is,
schreef Kuyper nog op januari 1877 in zijn dagblad: 'Nooit mogen, nooit kunnen wij onzerzijds
de vermeerdering van Roomse invloed op het
Staatsbestuur ondersteunen... De hulp, ook
van Rooms-Katholieken, ter verovering ener
wellicht mede voor hen voordelige vrijheid is ons
welkom. Ondersteuning van hen, die in beginsel
tegenover ons staan, ook van Roomsen dus,
achten wij uit beginsel ongeoorloofd'.6
Intussen was aan het dagblad 'De Tijd' een nieuwe figuur verschenen, die met niet minder stijl
en satire dan Groen of Kuyper de pen voerde.
Hem stond dadelijk zijn politiek doel voor ogen:
de liberalen moesten worden verslagen en dat
moest gebeuren in bondgenootschap met de
scharen van Kuyper. Katholieken moesten stemmen, ook in voor hen kansloze districten en daar
stemmen op de antirevolutionairen. 'Indien
men naar de woorden van 'De Standaard' luistert, dan gruwt hij van iedere katholieke stem,
die de hagelwitte orthodoxie zijner candidaten
bevlekt. Indien wij het eens geloofden en naar
dat geloof handelden I Voor ons echter zijn alle
verkiezingen niets anders dan een deel in de
grote strijd tussen de christelijke en anti-christelijke wereld' ...
De verklaring heeft Kuyper later zelf gegeven,
toen hij zijn mannenbroeders zestig jaar na de
strijd tegen de roomsen meedeelde dat 'eer er
van Coalitie sprake kon zijn, behoorden we ons
zelf op eigen terrein te organiseren. Maar nau-

De periode na 1 879
Men kan 1879 als een grensjaar beschouwen:
Thorbecke en Groen zijn overleden, Kappeyne
heeft het slechtste met zijn schoolpolitiek geprobeerd en is gevallen, 'Ons Program' is verschenen, de lutherse predikant Domela Nieuwenhuis
verlaat zijn ambt en begint de socialistische beweging, Kuyper wordt hoogleraar aan de Vrije
Universiteit. Als deze het jaar daarop geopend
wordt. is Schaepman lid van de Tweede Kamer.
Hij schrijft drie jaar later zijn 'Een Katholieke Partij - Proeve van een Program'. Hij ziet de oprichting van de Sociaal-Democratische Bond en
van de Liberale Unie, maar bereikt zelf geen partijformatie, zoals zijn vroegere pleidooi voor fusie
met anderen om een centrumpartij te vormen
onvervuld blijft. Toch blijkt zijn alleen-staan
schijn, want hij bereikt een electoraal akkoord
met Kuyper en in 1888 is het eerste christelijke
kabinet een feit. Volgt rijksbijdrage aan de bijzondere lagere school en Ruys van Beerenbroek
komt met de eerste, grote arbeidswet waarvan
inspectie de uitvoering verzekert. Stierf in 1879
prins Willem van Oranje en in 1884 zijn broer

5. Briefwisseling van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A.
Kuyper, Kampen 1937. bI. 350-1.
6. Jules Persijn. Dr. Schaepman. Utrecht 1916, 11. bI. 668.
7. Ib. bI. 675 en A. Kuyper. Uit het diensthuis uitgeleid, Kampen 1912. bI. 20.
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---_._---Alexander, nog voor het kabinet Mackay in
1891 aftreedt, sterft Willem 111. Schaepman leverde in de 'Haagse Stemmen' van 4 december
1890 op maat en ritme van het oude Wilhelmus
zijn 'Ter uitvaart van Z.M. Willem lil'. Een grote,
de grootste familie van Nederland, verloor haar
laatste zoon en ... de rechterzijde verloor haar
meerderheid en Schaepman verloor in Wijk bij
Duurstede zijn kamerzetel. Hij had zijn verzet tegen de Legerwetactie duur moeten betalen. 'In
dit land van vrijheid en verdraagzaamheid ... is
een Roomse een Nederlandse Staatsburger .. .
maar toch, en vooral op politiek gebied, een
man, die men er onder moet houden. Men sluit
zo in volstrekte zin geen Roomsen uit, maar men
neemt de Roomsen, die men àf niet kan weren
àf die men het plooibaarst acht en het minste
Rooms. Daarbij komt dat het anti-Roomse onder het Nederlandse kiezersvolk nog een geweldige invloed uitoefent. Door haar samenwerking
met de Roomsen staat de antirevolutionaire
partij dan ook in volle zin 'tussen twee vuren'. Liberalen en synodalen wedijveren in het ten strijde roepen tegen Rome. Het spel wordt met
name sinds het optreden van het ministerieMackay gespeeld. Overal, altijd wordt den volke
verkondigd: Nederland wordt geregeerd door
Rome .. , Rome houdt de legerhervorming
tegen'B
Kuyper moest ook iets doen om de bloeddruk in
eigen kring te regelen. Tegen de kreet 'maar dan
behoren ook onze Rooms-Katholieke landgenoten bij ons', wees hij 'zo beslist mogelijk de gevolgtrekking af, alsof we saam als één man met
hen konden optrekken. Dat dit niet kan, ligt aan
onze glorieuse historie; dat dit niet kan, ligt aan
het bloed der martelaren; dat dit nu niet kan, en
nooit zal kunnen, ligt aan de schrandere grijsaard te Rome, die de pretentie maakt, gevolmachtigd stedehouder van Christus op aarde te
zijn'.9 Het was misschien de manier om hier en
daar rust te brengen, het gevolg was wel dat
verdeeldheid werd gezaaid, waardoor de rechterzijde in de minderheid bleef tot 1901, toen
Kuyper zelf zijn kabinet kon formeren, krachtig
gesteund door Schaepman, die door de kiezers
van Almelo weer in de Kamer was gebracht. De
katholieke fractie had sinds enige jaren haar
eenheid gevonden op een program en had
Schaepman die voor dienstplicht- en leerplichtwet had durven stemmen, toch tenslotte als
leider aanvaard. Hij overleed in 1903 in Rome.
Geen regeringsleider is gedurende en na zijn bewind zo besprongen als Kuyper; liberalen en de
-----------------_. ----------
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in 1894 opgerichte SDAP richtten zich tegen
hem met een felheid die de strijd tegen Thorbecke ver overtrof. De trouw van eigen partij redde
hem, zoals vroeger de trouw van katholieken
Thorbecke had gered.
De linkerzijde was zo hopeloos gebroken dat in
1908 'rechts' het bewind weer overnam en het
behield tot kort voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Nederland ging die periode in met een
links kabinet dat aan geestverwanten het algemeen mannenkiesrecht bracht en aan de rechterzijde de pacificatie op het terrein van het lager
onderwijs. Hadden de liberalen in 1871 eenzijdige verbreking van de diplomatieke betrekkingen met de Heilige Stoel met 39 tegen 33
stemmen en tegen de wil van het derde kabinet
Thorbecke kunnen doordrijven, de liberale ministers Van der Linden en Loudon bleken die betrekkingen nodig te achten, zodat in 1915 weer
een gezant werd benoemd, terwijl de post in
1920 blijvend werd verklaard,

Na de eerste wereldoorlog
De invoering van het evenredig kiesrecht had de
verhoudingen in de Tweede Kamer grondig veranderd. De SDAP was veruit de sterkste partij
ter linkerzijde geworden; ofschoon de katholieken eerst in 1926 formeel de R.K. Staatspartij
vormden, traden zij als één politieke persoonlijkheid op. De antirevolutionairen handhaafden
zich. Naast hen de volgelingen van De Savomin
Lohman, bestaande uit oude en nieuwere elementen, sinds 1906 de Christelijk-Historische
Unie vormend. Dr. Nolens, leider geworden van
de grootste fractie, kreeg de opdracht een kabinet te formeren, Hij achtte het ongewenst als
priester een ministeriële betrekking te aanvaarden, maar stuurde aan op een coalitiekabinet

8. Schaepman, De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht, Utrecht 1890', bI. 14-15.
9. A. Kuyper, Maranatha, Amsterdam 1891, bI. 14-15.
In zijn meesterlijk gevoerde campagne, die tot rechtse meerderheid en zijn kabinet voeren zou, hoorden de deputaten
tien jaar later: 'Voor ons staat de zaak dan ook eenvoudig zo:
Sluit ge de Roomsen buiten de hedendaagse Christenheid,
dan is de Protestantse gelovige Christenheid met handen en
voeten gebonden, en voor altoos, aan de ongelovige meerderheid overgeleverd, en wordt alle verzet tegen het Revolutie-beginsel doelloos. Wilt ge daarentegen de strijd voor de
Christelijke grondslag van ons staatsleven met hoop op zegepraal aanbinden, zij het u dan een oorzaak van bemoediging, dat de Roomsen u in dit uw Christelijk bedoelen nog
krachtdadig steunen kunnen, en leg af alle hooghartigheid.
die ook tegenover hen, als uw medeburgers niet past: - A.
Kuyper. Volharden bij het ideaal, Amsterdam 1901, bI. 15 .
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dat onder leiding van de Limburger Ruijs de
Beerenbrouck - hij spelde zijn naam anders
dan zijn eerder genoemde vader - op 9 september 1918 het bewind kon aanvaarden. Het
kabinet werd gekenmerkt door twee nieuw gevormde ministeries, die van onderwijs en arbeid.
Aan het hoofd van het eerste kwam de christelijk-historische gewezen predikant De Visser te
staan en aan het tweede de Delftse hoogleraar
Aalberse. Deze zette de arbeidswetgeving, reeds
zo krachtig bevorderd door de gewezen predikant Talma, voort.

Principiële vragen

Het kabinet-Ruijs beleefde het einde van de
oorlog met de daarmee gepaard gaande vraagstukken, o.a. de kwestie van het verblijf in ons
land van de gevluchte keizer Wilhelm II en diens
oudste zoon. Het beleefde ook het Novemberalarm ontstaan door een rede die Troelstra, zelf
onder de indruk van de revolutie in Duitsland gekomen, op 12 november hield. Het gehele land
raakte in onrust. maar het gebeuren bracht de
bevolkingsgroepen, zeker aan 'de basis', zoals
men heden zou zeggen, dichter bijeen. De coalitie beschikte over een behoorlijke meerderheid
in de Kamer, maar de zwakke schakel in de samenwerking bleken de Christelijk-Historischen.
De eerste die een breuk veroorzaakte, was De
Geer; als minister van Financiën nam hij zijn ontslag daar hij het niet eens was met het ontwerp
vlootwet. Zijn aftreden joeg wind in de zeilen
van de linkse oppositie en toen ook tien leden
van de r.k.-fractie zich bij de eindstemming over
het ontwerp op 26 oktober 1923 bij de oppositie voegden, werd de verwerping een feit en ontstond een zo onoplosbare crisis dat het gevraagde ontslag aan het kabinet moest worden geweigerd.
Een volgende breuk in de samenwerking vond
weer plaats door de houding van de ChristelijkHistorischen tijdens het op 4 augustus 1925 opgetreden kabinet-Colijn. Ditmaal was de oorzaak
het gezantschap van Nederland bij de Heilige
Stoel tegen handhaving waarvan de ChristelijkHistorische leider zich fel verzette. 'O In 1921 uit
de kamer getreden waarvan hij meer dan veertig
jaar deel had uitgemaakt, zetten Lohmans vrienden dit verzet voort en werkten mee aan het Kamerbesluit van 11 november 1925 waarbij de
regering werd genoopt. het gezantschap onbezet te laten. Deze daad betekende niet slechts
de val van het kabinet maar ook het verbreken
van de samenwerking op oude voet.
-------~---~--------

Het heeft zin, hier drie vragen van principiële
aard te stellen.
Waarom gingen de rooms-katholieken in 1848
en nog een reeks jaren daarna - althans een
deel. want er bestond noch partij- noch fractieverband doch alleen een geloofsband - samen
met de liberalen?
Waarom werd deze samenwerking ingeruild tegen een coalitie met de antirevolutionairen?
Waarom weigerde de r.-k.-fractie in 1925 een
politiek akkoord met Vrijzinnig-Democraten en
Sociaal-Democraten?
Het antwoord op de eerste vraag ligt voor de
hand. Indien de katholieken de voornaamste van
hun desiderata wilden bereiken, konden zij dit alleen door met hun hulp de meerderheid te bezorgen aan Thorbecke. Daarbij moet men bedenken dat Thorbecke persoonlijk een gelovig
man was en dat ook altijd is gebleven. Er bestond nog geen liberale partij en extreme elementen als Van Houten en Kappeyne traden
eerst in Thorbeckes nadagen op. Toen werden
ook, mede door de excessen van het liberalisme
in Italië en de veroordeling van het liberalisme
als stelsel, de consequenties in katholieke kring
Î O. A. F. de Savornin Lohman. Verzamelde Opstellen,
Staatsrecht lil, 's-Gravenhage 1921. De redenen van Loh-

mans verzet schijnen, gezien het intussen zo verscheiden ka-

rakter van de missies bij de Heilige Stoel, achterhaald. Zijn
grote en tot op zekere hoogte begrijpelijke grief was dat het
als tijdelijk voorgestelde gezantschap een blijvende post
werd. Echter was zijn mening: 'Als Nederland een gezant
zendt naar de Paus. dan erkent het daardoor de hoge positie.
die andere Mogendheden hem toekennen; in zover staat een
tijdelijke missie gelijk met een blijvend gezantschap.' T.a.p ..
bI. 11 ~ Formeel was er weinig in te brengen tegen Nolens,
die in 1925 zei: 'Het gaat over het al of niet voortduren, of
het weer opnieuw afbreken. van het in 1915 tijdelijk herstelde gezantschap. Het komt mij voor dat de principiële bezwaren. die heden gehoord zijn. tot hun recht hadden moeten
komen in 1915. Er is nu alleen een quaestie van gradatie,
van gradueel verschil, want de zaak stond principieel in
1915 gelijk zij nu staat.' T.a.p .. bI. 23. Het is de vraag of Lohman. die in 1924 was overleden. zijn standpunt zou hebben
gehandhaafd, toen een samenwerking brak waarvoor hij zelf
zo had gestreden. Misschien is het voor de lezer nuttig op te
merken dat met de aanduiding 'Heilige Stoel' een aan het internationaal recht ontleende uitdrukking is bedoeld, waarmee een soevereine macht wordt aangeduid. niet het geestelijk gezag van de paus. Uit dit gezag vloeit de soevereinitiet
van de paus wel voort. maar wat haar kerkrechtelijk karakter
betreft. dit strekt zich slechts uit tot degenen die het vrijwillig
aanvaarden. zoals zijn wereldlijke soevereinitieit zich beperkt
tot eigen soevereine staat. Vandaar dat de paus, als hij een
hoofd van missie officieel ontvangt. de stola. teken van zijn
rechtsmacht. alleen draagt als de betrokken diplomaat katholiek is.
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meer en meer duidelijk. In de politieke schemer
waarin veel katholieken nog leefden, ontstak
Schaepman licht. Hij schreef op 28 juni 1877
aan Thijm: 'Weet gij wat ik van het liberalisme
ducht? Dat een menigte Katholieken worden
meegesleept. Dat kan door het Calvinisme nooit
geschieden. De antithesen zijn daar zuiver godsdienstig; bij het liberalisme nie!'."
Was de vrees van Schaepman reëel? Een kwart
eeuw na Schaepmans heengaan ontleedde dr.
Poels de invloed die naar zijn mening het liberalisme in rooms-katholieke kring had uitgeoefend
op deze wijze:
'Wat het door de Kerk veroordeeld Liberalisme
wil. is in theoriE;! terzijdestelling en abstrahering
van het Christendom in het openbare leven. Wat
in de praktijk betekent, dat op wereldlijk terrein
het Christendom genegeerd en dus metterdaad
geloochend wordt. Een maatschappelijk organisme, opgegroeid uit dit liberaal beginsel, moet
en kan slechts zijn het organisme van een ontkerstende maatschappij. Het Liberalisme vraagt
niet alleen scheiding van Kerk en Staat. Het wil
ook scheiding van Kerk en wereldlijke Maatschappij. Het wil de Kerk ook van het volk losscheuren ... Was het niet juist het liberalisme,
wat op kerkelijk terrein ook voor de Katholieken
de nodige vrijheid bracht? Het was op dat terrein dat zij nu voortaan hun katholieke belangen
in volle vrijheid en naar eigen believen konden
behartigen. Maar (zij) moesten zich dan ook tot
hun eigen kerkelijk terrein beperken! Katholieke
belangen - ziedaar de adder in het gras waren kerkelijke belangen, die men op wereldlijk
terrein moest laten rusten. Wanneer wij ons
goed rekenschap geven vall de stemming, die
onder onze vaderen heerste, toen na zoveel
eeuwen van onderdrukking en vervolging, het liberalisme ook hier in Limburg met vlag en wimpel werd binnengehaald, dan begrijpen wij terstond wat daarvan in ons katholiek zuiden het
gevolg moest zijn, zowel op kerkelijk als wereldlijk terrein ... De halfbloed Katholieken, die zelf
op wereldlijk terrein zich openlijk Liberalen
noemden en dan ook op dat terrein weldra één
lijn trokken met de rasechte volbloed Liberalen
hadden ook in katholieke streken heel makkelijk
spel. Zij. die wij 'clericalen' noemden en voor
wie, onder invloed van de liberale geestesrichting 'katholiek' en 'kerkelijk' een zelfde begrip
geworden was, hebben veel te laat bespeurd,
hoe de christelijke beginselen van sociale gerechtigheid en christelijke liefde op wereldlijk
terrein onder de voeten gelopen werden·.'2
De woorden doen duidelijk denken aan Kuyper:

'Onze Calvinisten zijn even beslist tegen Doperse 'mydinghe' als tegen der Moderaten 'vermenging' gekant, hebben van meet af bij de leuze
gezworen, dat er voor beide, èn voor het aardse
èn voor het hoger vaderland een eigen wet en
regel bestond en dat deswege voor elk dier beide een eigen Koningsere moest gelden .. , het
aardse Vaderland geroepen om het hemelse te
dienen'.'3
'0, het is zo diep onwaar, dat Gods Woord ons
alleen roepstemmen zou doen horen voor de
redding onzer ziel; neen, ook voor ons volksbestaan, ook voor ons maatschappelijk samenleven, stelt Gods Woord ons wel terdege vaste ordinantiën, trekt het zeer duidelijk zichtbare lijnen,
en het is ontrouw aan Gods Woord, in ons
Christenen, zo we daar niet op merkende en
daar niet mee rekende gemakshalve onze theorie en onze praktijk zeer onvromelijk bepalen laten door de heersende opinie of door het gangbare recht'.'4
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Verhouding
rooms-katholieken-liberalen
De tweede vraag is eigenlijk reeds beantwoord
met de verwijzing naar de sterk veranderde houding van de liberalen die reeds in Thorbeckes tijd
een meer en meer verhardende anti-christelijke
houding aannamen. Het liberale initiatief tot
haastige terugroeping van de Nederlandse gezant bij de Heilige Stoel, de uitdagende onderwijspolitiek van Kappeyne, een publikatie als
'Bijdragen tot de strijd over God, eigendom en
familie', waarin Van Houten 'de zogenaamde zedelijke orde' bestookte, moesten de katholieken
van de liberalen vervreemden. Toen een ander
politiek alternatief, in hun ogen al spoedig een
aantrekkelijker alternatief, zich voordeed, moest
wel de voorkeur uitgaan naar samenwerking
met de antirevolutionairen die op hun beurt beseften waar hun politieke hulp lag.
De samenwerking viel mee; zij heeft eigenlijk
ononderbroken van 1888 tot 1925 geduurd.

11. Persijn, lb. bI. 667.
12. H. A. Poeis, Het probleem van een bloeiend godsdienstig
leven op kerkelijk terrein te midden van een steeds verder
om zich grijpende ontkerstening, Maastricht 28 mei 1928,
bI. 15 w. Ook opgenomen in Dr. Poeis, Een zestal redevoeringen. (1935), bI. 157 vv.
13. A. Kuyper, Tweeërlei Vaderland, Amsterdam 1887, bI.
31.
14. A. Kuyper, Het Sociale Vraagstuk en de Christelijke Religie, Amsterdam 1891, bI. 37.
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Kuyper sprak van 'een band, die ons, nog eer we
saam toetraden, reeds saambond'. Hij sprak in
de Kamer van 'onze mystieke unie', van een 'Coalitie-adat'. van een 'niet op contract vereend,
maar alleen Pro Rege saamgebracht', Dat was
de zo aangevochten 'antithese', door links bestempeld als vermenging van godsdienst en politiek. Waarop 8avinck antwoordde dat godsdienst en politiek inderdaad niet vermengd mogen worden. 'Vermenging van beide echter is
iets anders dan handhaving van hun onderling
verband; zozeer vermenging te mijden is, is ook
scheiding verwerpelijk'.' 5
Wat de derde vraag betreft, de katholieken
mochten erop rekenen dat de Christelijk-Historischen, toen zij moesten beseffen dat het ook
door hen gesteunde kabinet gevaar liep, zich
niet zouden aansluiten bij de oppositie, die het
niet op het gezantschap bij de Heilige Stoel
maar op de coalitie gemunt had. Mr, Marchant,
met de formatie belast, toonde dit ook door dadelijk de gezantschapskwestie weer in het reine
te brengen, indien de r.-k,-fractie bereid was
haar steun te bieden aan een kabinet waarin ook
socialisten zouden worden opgenomen. Het
aanbod werd afgewezen; de r.-k,-fractie kon bezwaarlijk een gezantschap, nu voor de tweede
keer onvervulbaar gemaakt, tot blijvend ruilobject maken in de binnenlandse politiek. Zij verklaarde nog eens niet dan in 'uiterste noodzaak'
met socialisten te willen regeren en dan nog alleen indien een van de andere rechtse partijen
zou meedoen. In meer dan één opzicht deed de
voorgestelde samenwerking denken aan die met
de liberalen. Maar in samenwerking met de socialisten, wier stelsel zo uitdrukkelijk door de
paus veroordeeld was,'6 school een veel groter
gevaar van contaminatie. De katholieken behoefden, ook in het parlement. slechts rond te
zien om de invloed van het socialisme zelfs op
meer ontwikkelden te ontwaren.'7

eenzetting gegeven van de relatie tussen ARP,
en KVP, zoals de redactie heeft gevraagd.
Aanleiding tot die relatie is in eerste instantie zeker de strijd geweest voor de onderwijsvrijheid.
Die strijd was ook ongetwijfeld een bindmiddel
tussen beide partijen. Maar achter die strijd
school toch 'de antithese niet van het schaakbord weg te dringen. , . het scherp gekante stuk
dat geheel onze wederzijdse positie beheerst.
Politiek zonder Religie zal het zijn, roept men
van de Overzij. En juist tegen die grondleugen
gaat onze permanente, onze onverzoenlijke
strijd'.'s
Het leven brengt zijn veranderingen. Wij leven
niet meer in de tijd van Thorbecke en Groen of
van Kuyper en Schaepman, Er is zoveel veranderd dat het zich los maken van een politieke
verschijningsvorm van een beginsel geboden
kan zijn, mits men zich aan een beginsel gebonden weet. Voor een politieke partij die zich uitdrukkelijk als 'Christen' presenteert, schijnt dat
beginsel geen nadere aanduiding te behoeven,
Zij zal haar plaats veroveren als zij zich blijft herinneren de waarheid waarmee wij begonnen: op
de bodem van alle ook politieke vragen ligt de
theologie, Voor christenen misschien nog beter
te zeggen: het evangelie. Ongetwijfeld zal ook
het CDA het verwijt van 'verzuiling' niet ontgaan. Maar het evangelie herinnert ook aan 'het
zwaard'.

Er was enige tijd nodig, eer er weer een vrij
hecht coalitiekabinet kon optreden onder leiding
van de antirevolutionair Colijn; het viel uiteen
over vragen van financiële en werkloosheidpolitiek. De Geer vormde een nieuw kabinet, deze
keer met socialistische deelneming. Dit kabinet
ging de oorlog in, die De Geer niet wenste te
voeren. Hij moest aftreden en de antirevolutionair Gerbrandy werd zijn opvolger.

Slot
Met het bovenstaande is, menen wij. een uit-

15. A. Kuyper, Uit het diensthuis uitgeleid, Kampen 1912,
bI. 20-1; H. Bavinck, rede deputatenvergadering Utrecht 13
april 1905, Hilversum z.j., bI. 39.
16. Veroordeeld in Rerum novarum, 15 mei 1891. liberalisme en socialisme werden opnieuw veroordeeld in Quadragesimo anno, nr. 122 en 120. In de encyclieken Non abbiamo,
Mit brennender Sorge en Divini Redemptoris werden in
1931 en 1937 achtereenvolgens fascisme, nationaal-socialisme en godloos communisme veroordeeld.
17. Gerard Brom, Alfons Ariëns, Amsterdam 1961, 11, bI.

277 n.
18. A. Kuyper, Heilige Orde, Kampen 1913, bI. 27.
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Het bijzonder
onderwijs als
voorwerp van
aanhoudende zorg
door mr. J. Donner
Weinig onderwerpen zijn zo bepalend geweest
voor de totstandkoming van de Anti-Revolutionaire Partij als juist het onderwijs. Van bepaalde
zijde is wel opgemerkt, dat deze partij met de
onderwijspacificaties van 1889 en 1 91 7 zijn belangrijkste doelstellingen had verwezenlijkt en
derhalve kon worden opgeheven. In de afgelopen honderd jaar hebben heel wat gedenkboeken nog eens de betekenis van de schoolkwestie
ook in verband met de ARP benadrukt. Het
meest omvangrijk zijn wat dit betreft de gedenkschriften uit de periode 1928-1930' bij het halve eeuwfeest van de Unie School en Evangelie,
de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag en de Vrije Universiteit; ook
in de eerste maanden van 1979 zijn alweer
twee nieuwe gedenkboeken verdienen. 2 De omvang van de tot dusverre verschenen gedenkschriften lijkt omgekeerd evenredig aan het tijdsverloop sedert 1878-1880, zodat het in de lijn
zou liggen op deze plaats te volstaan met een
korte samenvatting van hetgeen al eerder werd
herdacht en bedacht. Daarmee zou men echter
het belang van het onderwijs voor de confessionele partijen in verleden en heden tekort doen,
reden waarom is gekozen voor een terugblik tegen de achtergrond van het beginselprogram
met daarop volgend een blik op de toekomstige
ontwikkelingen.

Mr. J. Donner studeerde rechten aan de Vu. Na
eerst als medewerker aan het secretariaat van
de universiteitsraad van de VU te zijn verbonden, verliet hij deze universiteit in 1973 als
waarnemend secretaris van de universiteitsraad
om in dienst te treden bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Tot heden is hij bij
dit ministerie werkzaam, thans belast met de
(nieuw)bouw van academische ziekenhuizen. In
1978 promoveerde hij op een proefschrift getiteld: 'Oe vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs'.

Het program
Aan de daadwerkelijke totstandkoming van de
ARP in 1879 is een meer dan dertigjarige periode vooraf gegaan, waarin een aantal mensen
zich zowel binnen als buiten de Staten-Generaal
inzette voor de vrijmaking van het onderwijs en
1. Zie 'Schrift en historie. Gedenkboek ARP 1878-1928;
'Gedenkboek de Unie 'een School met den 8ijbel' 1929; 'De
Vrije Universiteit, haar ontstaan en haar bestaan, 1880-20
Oct.- 1930'.
2. 'in het honderdste jaar van de Unie School en Evangelie
en 'Een blinkend spoor van de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag.
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die ook in die periode al werden aangeduid als
antirevolutionair. 3 Deze antirevolutionairen bevochten in de jaren veertig met succes een wijziging van het onderwijsartikel. Toen de vrijheid
van onderwijs eenmaal grondwettelijk was gewaarborgd zetten zij zich in voor vrijmaking van
het lager onderwijs bij de totstandkoming van
de wet-Van der Brugghen in 1857; met minder
succes. Toen vooral Groen van Prinsterer zich
- ondanks flauwe steun van katholieke zijde
- 'als een terrier'4 verzette tegen de ontwerpMiddelbaar Onderwijswet van Thorbecke leidde
dit tot amendering op wezenlijke punten; naar
zal blijken: zonder belangrijk gevolg,
Aan het eind van de jaren zestig ontstond in protestants-christelijke kring verdeeldheid over de
schoolkwestie en zag Groen zich genoodzaakt
om 'ter constatering van eensgezindheid der
christelijk-historische richting' te komen met een
schoolwetprogram, 5 Een weer toegenomen
eensgezindheid en het optreden van Kuyper
konden evenwel niet verhinderen, dat in 1876
de Hoger Onderwijswet tot stand kwam, Deze
wet bepaalde, dat het onderwijs in de faculteiten
der godgeleerdheid bij de rijksuniversiteiten
voortaan een zuiver wetenschappelijk en nietleerstellig karakter zou mogen dragen; deze wet
vormde aldus de belangrijkste aanleiding tot de
stichting van de Vrije Universiteit in 1880, Zelfs
met behulp van massale volkspetitionnementen
van zowel protestantse als van katholieke zijde
kon evenmin het inwerkingtreden van de Lager
Onderwijswet-Kappeyne van de Coppello worden voorkomen; deze wet legde het bijzonder lager onderwijs zwaardere eisen op dan voorheen,
maar verschafte het geen subsidie, Kort na de
afwijzing van de volkspetities door de Koning
volgde de vaststelling van 'Ons Program' - een
bundeling van krantenartikelen uit de gehele periode 1870-1878 van de hand van Kuyper; ongeveer eenderde van deze artikelen betrof het
onderwijs - en van een formele partijorganisatie.
Terecht heeft onder andere Schouten erop gewezen, dat dit program 'de consolidatie van de
antirevolutionaire richting' betekende. 6 Het ging
immers niet om een nieuw program, maar wel
- en met name wat betreft het onderwijs om de formulering, bevestiging of misschien
zelfs wel codificatie van datgene, waarvoor
Groen van Prinsterer, Elout van Soeterwoude,
Kuyper, Mackay en anderen jarenlang hadden
gestreden: vrijheid van onderwijs. Sedert 1879
heeft het beginselprogram een aantal wijzigingen ondergaan; de drie elementen, waaruit het

onderwijsartikel destijds was opgebouwd zijn
echter ook in de huidige redactie nog herkenbaar.
Eerste element is de vrijheid van schoolkeuze.
Deze vrijheid beoogt de burger te waarborgen,
dat hij een school voor zichzelf of zijn kinderen
kan kiezen, Wil van een werkelijke keuze sprake
kunnen zijn, dan zullen naast elkaar scholen van
verschillende godsdienstige of levensbeschouwelijke richting moeten bestaan. Voor het bestaan van zodanige scholen moeten burgers vrij
zijn scholen te stichten, de richting en inrichting
daarvan te bepalen, docenten aan te stellen,
leermiddelen te kiezen en de leermethode te bepalen. Aldus betekent het waarborgen van de
vrijheid van schoolkeuze, die niet met zoveel
woorden in het onderwijsartikel in de Grondwet
vermeld staat, tevens het waarborgen van volledige vrijheid van onderwijs. Terwijl de Grondwet
de vrijheid van onderwijs waarborgt en aldus
ook de niet genoemde vrijheid van schoolkeuze
automatisch garandeert, doet het beginselprogram dus juist het omgekeerde; historisch is dit
goed te verklaren: Thorbecke wenste de vrijheid
van onderwijs als een vrijheid van beroep te
waarborgen, terwijl in protestants-christelijke
kring de opvoeding van het kind voorop stond.
Als uiterste consequentie van de opvatting, dat
het neutraal en waardenvrije openbaar onderwijs niemand werkelijk kan bevredigen - 'het
liberalistisch verzinsel van 'de school waaraan
de natie gehecht is"7 - is aan het onderwijsartikel in het program het uitgangspunt toegevoegd: de vrije school regel, de openbare uitzondering. In de praktijk is dit uitgangspunt alleen
bij het lager onderwijs voor verwezenlijking vatbaar gebleken. 'Met het Middelbaar Onderwijs
en de Gymnasia stuit dit af op een volslagen
onmogelijkheid';8 ook voor het wetenschappelijk
onderwijs is dit uitgangspunt niet van praktische
betekenis gebleken.
Een tweede element vormt het streven naar
rechtsgelijkheid tussen openbaar en bijzonder
onderwijs; in katholieke kring pleegt men in dit
verband ook wel van emancipatie te spreken, De
rechtsongelijkheid tussen openbaar en bijzonder

3. Zie o.a. prof. mr. J. T. Buys: 'Oe Grondwet' I, 1 B83, blz.
768.
4. Zie dr. J. H. J. M. Witlox: 'Oe staatkundige emancipatie

van Nederlands katholieken/1848-1870'.
5. Mr. G. Groen van Prinsterer: 'Ons Schoolwet-program',
1869.
6. In het gedenkboek: 'Kuyper 1837-1937', 1937, blz.l0l.
7. Aldus dr. A. Kuyper in 'Ons Program'.
8. Dr. A. Kuyper in De Heraut dd. 25 december 1878.
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onderwijs was een eeuw geleden inderdaag
schrijnend: het bijzonder onderwijs werd vooral bij de Lager Onderwijswet-Kappeyne opgezadeld met tal van voorschriften, maar van
subsidie was geen sprake. Integendeel; uit vrees
voor concurrentie van het bijzonder onderwijs
ging een aantal gemeenten ertoe over het openbaar onderwijs volledig uit de belastingopbrengsten te financieren en werd zelfs het heffen van
schoolgeld op deze scholen nagelaten. Via de
belastingen betaalden de voorstanders van bijzonder onderwijs ook nog mee aan het openbaar onderwijs: het steunen van bijzondere
scholen geschiedde op straffe van dubbel betalen.
Van meet af heeft de verantwoordelijkheid van
de ouders voor de opvoeding van hun kinderen
voorop gestaan bij het streven naar onderwijsvrijheid. Daardoor zijn de belangen van die kinderen zelf aanvankelijk wat op de achtergrond
gebleven en is pas in een veel later stadium in
het program bepaald, dat het een zaak van
openbaar belang is, dat voldoende gelegenheid
tot het ontvangen van deugdelijk onderwijs bestaat en dat aan ieder de mogelijkheid verschaft
wordt de opleiding te volgen, die bij zijn aanleg
past. Met deze uit 1961 daterende aanvulling
heeft het program, in de geest van het Verdrag
van Rome, een meer sociaal karakter verkregen.

succes overigens - pogingen aangewend het
onderwijsartikel in de Grondwet gewijzigd te
krijgen. De samenwerking met de katholieken
was daarbij zo nauw, dat Keuchenius in 1886
klaagde: 'Gedurende de laatste vier jaren is niet
Lohman, maar wel Schaepman de leider der
antirevolutionaire partij in de Kamer geweest'.
Inderdaad was het uiteindelijk een voorstelSchaepman - bedoeld om de mogelijkheid te
openen, dat in bepaalde gevallen de kosten van
openbaar en bijzonder lager onderwijs geheel uit
de openbare kassen zouden kunnen worden vergoed -, dat de weg vrijmaakte voor de Lager
Onderwijswet-Mackay van 1889. Deze wet
ging ervan uit, dat de kwaliteit van openbaar en
bijzonder lager onderwijs gelijk is en verschafte
daarom aan beiderlei scholen dezelfde bedragen
uit 's rijks kas.
Na de totstandkoming van de wet-Mackay heeft
De Savornin Lohman de katholieken in bescherming genomen tegen de kritiek, dat deze wet bij
uitstek de R.K. Kerk zou bevoordelen en voor
haar een 'machts- of krachtsuitbreiding' betekenen. 9 Hij betoogde, dat alle bijzondere lage
scholen in gelijke mate van de nieuwe wetgeving zouden kunnen profiteren: 'Ook de vrije
Protestantsche scholen zullen zich als nationale
school niet staande kunnen houden, tenzij zij behoorlijk verband zoeken met de kerken'.'o Hij accentueerde hiermee een kenmerkend verschil
tussen het katholiek en het protestants bijzonder
onderwijs: terwijl bij het laatste een bestuur door
kerkelijke instanties tot de hoge uitzonderingen
behoorde en behoort werd nog in 1964 '66,9%
der gesubsidieerde katholieke scholen bestuurd
door kerkelijke instanties'." In 1968 constateerde Van Kemenade: 'Deze sterke kerkelijke dominantie in het bevoegd gezag van het katholiek
onderwijs neemt echter geleidelijk afY
Een vijftal opvolgende wetswijzigingen alsmede
de invoering van de leerplicht verbeterden gedurende het tijdvak 1889-1913 de positie van het
bijzonder lager onderwijs weliswaar aanmerkelijk, maar leidden niet tot financiële gelijkstelling
met het openbaar onderwijs. De opvattingen
binnen de ARP en in de inmiddels tot stand gekomen R.K. Staatspartij waren op het stuk van
het onderwijs vrijwel gelijk: beide wensten een
volledige financiële gelijkstelling en hadden als
uitgangspunt: 'de bijzondere schoolregel'. Bin-

De schoolstrijd
In protestants-christelijke kring heeft in het verleden de neiging bestaan de schoolstrijd als een
belangrijk wapenfeit uit de parlementaire geschiedenis voor zich te monopoliseren. Zo sprak
(P. A.) Diepenhorst van 'onze' strijd in de StatenGeneraai en toen Rullman 'in onzen tijd een verzwakking van het historisch besef waarnam
schetste hij in enkele hoofdlijnen 'onze' schoolstrijd. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de
omstandigheid, dat al vóór 1848 ook de katholieken zich sterk hebben gemaakt voor het
grondrecht van de vrijheid van onderwijs. Evenzeer is in die kring geijverd voor gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs, nadat de Lager
Onderwijswet-Kappeyne was afgekondigd. Het
is vooral Schaepman geweest, die de antirevolutionaire voormannen Kuyper en De Savornin
Lohman vanaf 1880 van katholieke steun verzekerde.
De eerste grote confrontatie op het stuk van het
onderwijs na 1878 vond plaats in de periode
1884-1887. In dit tijdvak werden - zonder
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9. Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman: 'De paCl1icatie: 1889.
10. Zie De Savornin Lohman.
11. Zie J. A. van Kemenade: 'De katholieken en hun onderwijs', 1968.
12. Zie Van Kemenade.
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nen de pas na de eeuwwisseling opgerichte
Christelijk-Historische Unie werd ten aanzien
van het onderwijs een minder geprofileerd
standpunt ingenomen; min of meer in de geest
van Groen van Prinsterer - die bij de behandeling van de Lager Onderwijswet van 1857 nog
pleitte voor facultatieve opsplitsing van de gemengde staatsschool in afzonderlijke gezindtenscholen - verlangde de CHU 'de kerstening
van de openbare school'. Dit kwam tot uitdrukking in de leus: 'de vrije school voor heel de natie'. Deze drie christelijke politieke partijen nu
sloten na de algemene verkiezingen van 1913
een politiek akkoord, waaruit onder meer was
op te maken, 'dat eenerzijds zal gestreden worden voor de financiële gelijkstelling doch niet
voor de bevoorrechting van het bijzonder onderwijs in beginsel, en anderzijds de relatieve neutraliteit der openbare school'D
Het verdere verloop is bekend: in 1917 kwam
middels een wijziging van het onderwijsartikel in
de Grondwet de schoolvrede tot stand; op het
nieuwe departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen bereidde CHU-minister De Visser de totstandkoming van een nieuwe Lager
Onderwijswet voor en in 1920 werd de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs een feit. De laatste jaren worden
evenwel in toenemende mate klachten gehoord
'over de groeiende financiële achterstelling van
het bijzonder bij het openbaar onderwijs, met
name op het gebied van het schoolverzorgingswerk';'4 ook van officiële zijde is vastgesteld dat
tussen openbaar en bijzonder lager onderwijs
thans wel een nominale, maar geen materiële
gelijkstelling bestaat.' 5

Allereerst vormde het lager onderwijs een redelijk homogeen geheel, waaraan ook vóór de invoering van de leerplicht (1901) reeds vrij algemeen werd deelgenomen. Het middelbaar onderwijs daarentegen was vóór 1863 niet wettelijk geregeld - men wist er ook eigenlijk niet
goed raad mee -, terwijl nadien verschillende
typen scholen tot het middelbaar onderwijs werden gerekend (de verschillende hogere burgerscholen, de middelbare school voor meisjes, de
handelsscholen en later ook de lycea), Bovendien was de deelneming aan dit onderwijs gering; in 1980 telde het middelbaar onderwijs
6.840 leerlingen (d.i. 1,05% van de bevolkingsgroep van 12-18 jaar) tegenover het lager onderwijs 642.978. Dit alles stimuleerde noch de
politieke belangstelling voor het middelbaar onderwijs noch de bereidheid bij de bevolking tot
geldelijke steun daaraan.
Niet zonder belang is echter ook de mening van
Bartels,'6 dat het 'orthodox-Protestantse en het
gelovig Roomsch-Katholieke deel van de Nederlandse bevolking' afwijzend stond tegenover het
middelbaar onderwijs op grond van haar houding jegens de studie der natuurwetenschappen
in een tijd, 'waarin een zekere overschatting van
de natuurwetenschappen niet te ontkennen viel'.
Toch hebben met name Bronsveld en Kuyper
wel geijverd voor protestants-christelijke deelname aan het middelbaar onderwijs of ook voor de
stichting van bijzondere middelbare scholen. Zo
schreef Kuyper met onmiskenbare afgunst over
de oprichting van een katholieke HBS te Rolduc in 1873; in 'Ons Program' probeerde hij opnieuw de stichting van bijzondere scholen aan te
moedigen, maar zelfs in 1903 kreeg een door
hem ingediend wetsontwerp tot steun aan het
bijzonder middelbaar onderwijs in eigen gelederen nog maar weinig belangstelling.
Feit is, dat gedurende de negentiende eeuw van
een bijzonder middelbaar onderwijs nagenoeg
geen sprake is geweest. Zo het al tot oprichting
van een bijzondere school kwam, dan liep dat
vaak binnen enkele jaren op een mislukking uit.
Anders dan het lager onderwijs kwam het bij-

De financiële gelijkstelling bij het
middelbaar en hoger onderwijs
In de periode van de schoolstrijd (1857-1917)
groeide het bijzonder lager onderwijs tegen de
verdrukking in. In 1890 waren er al 1.252 bijzondere scholen met 188.052 leerlingen (29%
van het totaal aantal leerlingen); in 1912 waren
er 2.121 bijzondere scholen met 365.887 leerlingen (39%) en in 1925 telde het bijzonder lager onderwijs ruim 592.000 leerlingen (55%),
aanzienlijk meer dan het openbaar lager onderwijs. Ten opzichte van vooral het bijzonder middelbaar onderwijs en ten dele ook het bijzonder
hoger onderwijs (de gymnasia) verkeerde het
bijzonder lager onderwijs in tweeërlei opzicht in
een gunstiger uitgangspositie.

13. Zie dr. Cassianus Hentzen: 'De financiële gelijkstelling
1913-1920',1925, blz. 37.
14. Aldus het kamerlid Ter Woorst, Handelingen der StatenGeneraal 11. 1969-1970. blz. 760.
15. Zie het rapport van de interdepartementale werkgroep
regeling rijksuitkeringen kleuter- en basisonderwijs, de werkgroep-Londo; Bijlagen bij de Handelingen der Staten-Generaalll 1975-1976, no. 13721. no. 2.
16. A. Bartels: 'Een eeuw middelbaar onderwijs 18631963', blz. 220.
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zonder middelbaar onderwijs pas tot enige bloei
nadat op voorstel van minister Heemskerk de
Middelbaar Onderwijswet in 1909 aldus was
gewijzigd, dat aan bijzondere middelbare scholen soortgelijke subsidies konden worden verleend zoals al enige jaren bij het bijzonder lager
en gymnasiaal onderwijs het geval was. Met andere woorden: het bijzonder lager onderwijs
heeft zich ontwikkeld tegen de verdrukking in en
heeft, mede door een nauwe samenwerking met
de christelijke politieke partijen (vaak ook personele unies). de wetgever tot financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs kunnen bewegen, terwijl het bijzonder middelbaar
onderwijs pas echt van de grond kwam nadat de
wetgever zonder uitdrukkelijke strijd tot gedeeltelijke subsidiëring overging. Op grondslag van
de onderwijspacificatie zijn de mogelijkheden tot
subsidiëring in 1918 en 1922 verruimd, maar
het duurde tot vér na de tweede wereldoorlog
eer van een financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder middelbaar onderwijs sprake
was. Ook deze gelijkstelling heeft vooral een nominaal karakter.
De ontwikkeling van het bijzonder middelbaar
onderwijs komt in een geheel ander daglicht te
staan, wanneer men een vergelijking maakt met
het bijzonder hoger onderwijs. Meer nog dan het
bijzonder lager en middelbaar onderwijs benadeelde de wetgever het bijzonder hoger onderwijs door het - in de Hoger Onderwijswet van
1876 - zowel de mogelijkheid van subsidiëring als erkenning (effectus civilis) te onthouden:
'alle gevolgen daarvan in het maatschappelijk leven worden belemmerd'.17 Ondanks - of misschien wel juist dankzij - deze belemmeringen
vormde de Hoger Onderwijswet en vooral de regeling van het theologisch onderwijs daarin de
belangrijkste aanleiding voor de stichting van de
VU; bovendien telde Nederland al vóór de
eeuwwisseling negen bijzondere gymnasia (toen
nog onderdeel van het hoger onderwijs). Een
amendement-De Savornin Lohman uit 1900 en
de wet-Kuyper van 1905 verschaften achtereenvolgens de bijzondere gymnasia en de bijzondere universiteiten de effectus civilis. Hoewel
de christelijk-historische (De Savornin Lohman)
en antirevolutionaire voormannen hier schijnbaar op één lijn zaten hebben de christelijke politieke partijen juist met betrekking tot het hoger
onderwijs lange tijd een verschillend standpunt
ingenomen.
Kuyper huldigde van meet af de opvatting, dat
er naast de rijksuniversiteiten ook vrije dienden
te komen: in 1880 voegde hij de daad bij het

woord en forceerde daarmee een belangrijke
kwestie. Lohman heeft daarentegen steeds zijn
twijfels gehad over de VU; zeker niet in de laatste plaats, omdat hij evenals de katholieken
meer zag in de verwezenlijking van de onderwijsvrijheid door middel van een aanvullingssysteem. Hij beoogde om door aanvulling van de
rijksuniversiteiten met bijzondere hoogleraren
verschillende richtingen binnen het hoger onderwijs te laten ontstaan: een soort universiteit voor
heel de natie, Tegen zijn zin heeft Kuyper in
1905 in de Hoger Onderwijswet de mogelijkheid van het instellen van bijzondere leerstoelen
moeten opnemen om aan de CHU-wensen tegemoet te komen. Daarnaast heeft men in
CHU-kring tot na de tweede wereldoorlog bezwaren gekoesterd tegen het systeem van Kuyper en de subsidiëring van bijzondere universiteiten en hogescholen. In katholieke kring daarentegen zijn deze twijfels verdwenen, vooral na de
stichting van een katholieke universiteit (Nijmegen) en hogeschool (Tilburg). Juist de Katholieke
Volkspartij heeft geijverd voor subsidiëring van
het bijzonder wetenschappelijk onderwijs; bedenkingen daartegen - zoals bij sommige antirevolutionairen kwamen daar al evenmin
voor. (Sommige voorstanders van bijzonder onderwijs in Brits-Columbia pleitten nog onlangs
tegen invoering van overheidssubsidie: ' ... if independent schools are to remain well-defined
alternatives, its parents should truly be committed to the type of education provided by the
school. A major way of indicating such commitment is for parents to continue to make financial
contributions'.'8 Gedeeltelijke overheidssubsidiëring is inmiddels een feit).
Gymnasia bestaan thans niet meer in hun oorspronkelijke vorm; zij zijn opgegaan in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs nieuwe
stijl. Met de totstandkoming van de Mammoetwet in 1963 is de financiële gelijkstelling van
het bijzondere deel van dit onderwijs met het
openbare in formele zin gerealiseerd. De subsidiepercentages voor de bijzondere universiteiten
en hogescholen hebben via een aantal tussenstappen in 1970 de 100% bereikt. Onlangs is
ook het interimrapport van de Werkgroep Bekostiging Kerkelijke Opleidingen vrijgegeven: be-
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17. Aldus het kamerlid Bastert, Handelingen der Staten-Ge-·
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langrijkste bezwaar tegen de voorstellen is, dat
aan een wettelijke regeling van de overigens
voortreffelijke subsidieregeling nog niet gedacht
lijkt te worden. Onderdelen van het bijzonder
wetenschappelijk onderwijs blijven intussen van
subsidie verstoken: in een aantal gevallen lijkt
subsidiëring van bijvoorbeeld bijzondere leerstoelen bepaald niet onredelijk.

gaan beheersen, is de medezeggenschap of democratisering.
Voor het bijzonder onderwijs is van weinig betekenis, dat de commissie van advies inzake het
democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellingen, de commissie-Van der
Burg tot de slotsom is gekomen, dat 'democratisering en doelmatigheid twee begrippen zijn, die
niet met elkaar in conflict behoeven te komen'.'9
Zo deze opvatting al juist is, dan behelst zij toch
in elk geval een onvoldoende rechtvaardiging
voor het verbinden van democratiseringsvoorwaarden aan subsidieverlening. Van meer betekenis is, dat onder de deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs bepaalde eisen omtrent de inrichting van het bestuur kunnen worden begrepen. Niet voor niets heeft het bijzonder onderwijs de vrijheid van inrichting van het bestuur
steeds beschouwd als een belangrijk en noodzakelijk uitvloeisel van de vrijheid van onderwijs;
noodzakelijk om aan de richting gestalte te kunnen geven. De vraag is of medezeggenschap en
democratisch functioneren daarbij een rol moeten spelen. In het algemeen beantwoordt het
bijzonder onderwijs deze vraag niet ontkennend;
wel is nog zeer onlangs door de bijzondere universiteiten en hogescholen betoogd, dat bij een
definitieve regeling van de universitaire bestuursorganisatie het nu in de WUB neergelegde stelsel niet kan worden gehandhaafd.
Bepaald op zijn kop zet het initiatief-wetsontwerp-Van Kemenade C.S. inzake de medezeggenschap van personeel, leerlingen en ouders de
zaak. Volgens de ontwerpers moet de wetgever
garanderen, dat het destijds verworven recht om
zelf de richting of inrichting van het onderwijs te
bepalen ook werkelijk wordt gerealiseerd. Aldus
komt tot uitdrukking, dat het ontwerp zich primair richt op het bijzonder onderwijs - wat is
immers de betekenis van zeggenschap over de
neutrale richting van het openbaar onderwijs?
Wie echter streeft naar vrijheid van schoolkeuze
zal moeite hebben met de strekking van het ontwerp, omdat juist een vrije schoolkeuze meer
dan medezeggenschap waarborgt, dat men die
school kan kiezen, waarvan richting en inrichting
het meest met eigen opvattingen overeenstemt;
juist de bijzondere scholen dragen bij tot een
vrije schoolkeuze. Indien dit evenwel een nog
onvoldoende waarborg wordt geacht - en gegeven de in 1968 gesignaleerde, weliswaar af-

De voorwaarden
De Grondwet bepaalt, dat bij de wet eisen van
deugdelijkheid worden gesteld aan het geheel of
gedeeltelijk uit de openbare kas bekostigde onderwijs; daartoe behoort dus ook het bijzonder
onderwijs. Hoewel de Grondwet zwijgt over de
mogelijkheid van erkenning van bijzondere onderwijsinstellingen wordt sedert het eerdergenoemde amendement-Lohman uit 1900 zonder
meer aangenomen, dat de effectus civilis kan
worden toegekend aan diploma's of graden behaald aan een bijzondere onderwijsinstelling;
ook wordt algemeen aanvaard, dat de wetgever
binnen zekere grenzen tot het stellen van voorwaarden voor erkenning bevoegd is. Die 'zekere
grenzen' zijn belangrijk. De indruk wordt wel
eens gewekt, dat de overheid met de erkenning
en de bekostiging van het bijzonder onderwijs
ook de zeggenschap daarover heeft verworven.
De neiging bestaat om het bijzonder onderwijs
eisen of voorwaarden op te leggen, die verder
gaan dan nodig is of dan is toegestaan door de
Grondwet. Slechts in een enkel geval lijkt de
overheid zich hiervan bewust; zo kreeg in 1926
de staatscommissie-Rutgers opdracht te overwegen of de Lager Onderwijswet van 1920
moest worden gewijzigd, opdat onder meer 'niet
noodzakelijke beperkingen der vrijheid van het
onderwijs worden weggenomen'.
Het afgelopen decennium is de neiging tot het
stellen van vrij willekeurige eisen en voorwaarden aan het bijzonder onderwijs allengs sterker
geworden. De Wet Universitaire Bestuurshervorming, de Collegegeldwet 1974 en de Wet
Herstructurering Wetenschappelijk Onderwijs
staan op gespannen voet met de grondwettelijk
gewaarborgde vrijheid; tegen verschillende
wetsvoorstellen omtrent de samenhang van wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs ofwel
hoger onderwijs nieuwe stijl zijn terecht bezwaren geuit; niet anders is het gegaan met onderdelen van het wetsontwerp op het basisonderwijs. Het onderwerp echter, dat belooft het (bijzonder) onderwijs in de komende jaren te zullen

19. Zie het rapport van de commissie-Van der Burg, maart
1977.
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nemende kerkelijke dominantie bij het katholiek
onderwijs zal dit bij Van Kemenade vermoedelijk
het geval zijn - dan zou eventueel overwogen
kunnen worden om bij de wet te bepalen, dat
bijzondere onderwijsinstellingen dienen uit te
gaan van verenigingen, waarvan een algemene
ledenvergadering juridisch en feitelijk het hoogste orgaan is. Deze vorm van rechtspersoonlijkheid waarborgt beter dan andere vormen, dat de
richting en inrichting van de bijzondere onderwijsinstellingen daadwerkelijk in brede kring
weerklank vindt.

Capaciteitsproblemen
Het onderwijs kent al ruim twintig jaar capaciteitsproblemen. Aanvankelijk betrof het vooral
een te geringe opleidingscapaciteit bij het medisch wetenschappelijk onderwijs; plaatsingscommissies en numerus fixus waren daarvan
het gevolg. De problemen zijn sedertdien toegenomen. Zo valt bij het lager onderwijs een toenemende overcapaciteit waar te nemen: staatssecretaris De Jong spreekt van 10.000 leegstaande leslokalen. Ernstiger is intussen, dat een
strijd om de leerling lijkt te zijn ontbrand. Een
aantal bijzondere scholen heeft zich de beschuldiging op de hals gehaald het bij de werving van
leerlingen met de eigen aard niet zo nauw te nemen; de eigen richting zou worden verzaakt: het
bijzonder onderwijs zou, kortom, oneerlijke concurrentie bedrijven. Wie zou een eeuw geleden
hebben kunnen denken, dat de rollen nog eens
zo zouden worden omgedraaid?
De geuite beschuldiging bevat vermoedelijk wel
een kern van waarheid. Het verlies aan leerlingen kan uiteindelijk het verlies van subsidie tot
gevolg hebben en een school aldus in liquidatiegevaar brengen; vandaar de zeer actieve werving van leerlingen. Het lijkt erop, dat bijzondere
scholen in deze situatie grotere financiële risico's
lopen dan de openbare. Het is dan ook de vraag
of het - mede ter voorkoming van verdere beschuldigingen van openbare en bijzondere scholen over en weer - niet op de weg van de wetgever ligt om in het kader van de financiële gelijkstelling de financiële risico's van bijzondere
scholen bij liquidatie te beperken, opdat deze
scholen niet in de verleiding komen hun eigen
richting terwille van de leerlingenwerving te
compromitteren.
Principieel en structureel anders liggen de capaciteitsproblemen bij het wetenschappelijk en het
beroepsonderwijs. Hun principiële karakter ontlenen de problemen aan de gangbare opvatting,
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dat iedereen, die zich aanmeldt, ook toegang tot
het onderwijs behoort te krijgen: de vrijheid van
Deze vrijheid ontbeert een
studiekeuze.
(grond)wettelijke basis; wel spreekt het verdrag
van Rome van een recht op onderwijs. Structureel zijn de problemen, omdat de mankracht en
het geld, nodig om het onderwijs zodanig uit te
rusten dat allen die zich aanmelden kunnen worden toegelaten, ontbreken. Het is praktisch gesproken onmogelijk om de capaciteit van het
onderwijs in alle studierichtingen aan de vraag
aan te passen; wel wordt getracht de bestaande
capaciteit maximaal te benutten, maar dit lijkt
weer ten koste van de kwaliteit van het onderwijs te gaan.
Nu zou het op zichzelf volledig aanvaardbaar zijn
om, terwille van de vrijheid van studiekeuze een
zo groot mogelijk aantal studenten tot het wetenschappelijk en het beroepsonderwijs toe te
laten, wanneer niet langzamerhand ook de grote
hoeveelheden afgestudeerden een probleem zou
zijn gaan vormen. Een groeiend aantal academici is werkloos, terwijl elders van hun overvloedige aanwezigheid een ontwrichtende werking
lijkt uit te gaan. 20 Daarmee is de vrijheid van studiekeuze in discussie gekomen: de term 'maatschappelijke behoefte aan academici' heeft zijn
intrede gedaan. Het is de vraag of de politieke
partijen - ook zij, die de vrijheid van studiekeuze in hun vaandel hebben geschreven - deze
discussie uit de weg mogen gaan. Men dient er
immers oog voor te hebben, dat opleidingen, die
resulteren in werkloosheid, uitzichtloos en inhoudsloos worden: de gevolgen van zodanige
opleidingen 'in het maatschappelijk leven worden belemmerd'.2' Er bestaat in dit verband een
opmerkelijke analogie tussen de huidige situatie
bij delen van het wetenschappelijk onderwijs en
het hoger beroepsonderwijs enerzijds en de door
Kuyper in 1882 geschetste 'vooruitzichten van
de studenten aan de Vrije Universiteit' anderzijds. 22
Indien de vrijheid van studiekeuze daadwerkelijk
zou worden ingeperkt - en in het licht van het
voorgaande is daarvoor wel iets te zeggen dan moet duidelijk zijn, dat deze inperking alleen
betrekking mag hebben op de daadwerkelijke
opleidingen. Met name het wetenschappelijk

20. Staatssecretaris Veder-Smit verklaarde op 20 februari jl.
in de Eerste Kamer, dat de gezondheidszorg dreigt te worden ontwricht door een overstelpende toevloed van medische specialisten.
21. Vgl. noot 17.
22. Rede van dr. A. Kuyper uit 1882.
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onderwijs omvat echter naast de opleiding ook
een stuk vorming. Het zou minder juist zijn om
ook de mogelijkheden tot vorming als zijnde een
stuk algemene ontwikkeling in te perken. Voorts
zal de inperking van de vrijheid van studiekeuze
ook voor wat de verschillende opleidingen betreft voorshands dienen te geschieden op basis
van de maatschappelijke behoeften, pas in
tweede of latere instantie zouden financiële
overwegingen een rol moeten kunnen spelen.
Rest tenslotte de vraag op welke wijze de vrijheid van studiekeuze moet worden ingeperkt,
C.q. de opleidingscapaciteit bij de betrokken studierichtingen dient te worden verminderd of gestabiliseerd. De toelating tot delen van het wetenschappelijk onderwijs wordt thans gereguleerd door plaatsingscommissies en de numerus
fixus; bij het beroepsonderwijs is dit de facto
veelal ook het geval. Bij de numerus fixus geschiedt de toelating middels loting; stellig geen
gelukkig systeem - hoe vaak wordt niet gewezen op de schrijnende situatie van studenten, die
drie of viermaal zijn uitgeloot - , vooral omdat
het de betrokkenen telkens opnieuw tot het
ogenblik van de loting in onzekerheid laat omtrent hun toekomst. Grotere zekerheid zou verschaft kunnen worden door aan alle aanmelders
voor bepaalde studierichtingen eenvoudig een
volgnummer te geven. Weliswaar schuilt daarin
het gevaar, dat stuwmeren van wachtenden
ontstaan, maar het is toch de vraag of een zodanig stelsel van twee kwaden toch niet het betere
is. 23

van de ARP met betrekking tot het onderwijs
voor een groot deel gerealiseerd. Financiële gelijkstelling en rechtsgelijkheid van openbaar en
bijzonder onderwijs zijn thans over nagenoeg de
gehele linie bereikt; met name bij het lager onderwijs bestaat eveneens volledige vrijheid van
schoolkeuze: de bijzondere school is hier regel.
Deze doelstellingen zijn eensdeels verwezenlijkt
in nauwe samenwerking met de overige christelijke politieke partijen - al zijn er stellig wel verschillen van inzicht geweest - en voor een ander deel door het onderhouden van nauw contact met het bijzonder onderwijs zelf.
Intussen dient het bijzonder onderwijs ook voor
de toekomst een voorwerp van aanhoudende
zorg te blijven. De rechtsgelijkheid van openbaar
en bijzonder onderwijs dient zorgvuldig in stand
te worden gehouden - zo ondermeer bij te verwachten wetgeving op de verzorgingsstructuur
van het primair en secundair onderwijs -, terwijl aan de andere kant ook aan de vrijheid van
onderwijs en de eigen aard van het bijzonder onderwijs recht moet worden gedaan - bijvoorbeeld bij een regeling van de medezeggenschap
of democratisering van het onderwijs. De aanhoudende zorg van de christelijke politieke partijen is vooral nodig, omdat de wetgever in het
verleden wel eens te weinig oog heeft gehad
voor de positie van het bijzonder onderwijs.
Niet alleen aanhoudende zorg, maar ook een
open oog zal tenslotte nodig zijn bij de beoordeling van de capaciteitsproblemen in het onderwijs en discussies over de vrijheid van studiekeuze.

Slot
In honderd jaar tijd - en het heeft inderdaad
weinig korter geduurd - zijn de doelstellingen

23. Wel is van belang, dat de B.R. Duitsland thans een dergelijk stelsel kent en beoogt dit te wijzigen.
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I. Inleiding.
Weemoed bevangt hem, die zich buigt over de
staatkundige situatie van een eeuw geleden:
hoe overzichtelijk was toen het probleemveld
van de samenleving en hoe beperkt de horizon!
Maar wie zich werkelijk verdiept in het gebeuren
van toen, ontkomt niet aan de indruk dat - uitzonderingen daargelaten - het gezapige Nederland weigerde de tekenen der tijden te verstaan.
Eén van die uitzonderingen was dr. Abr. Kuyper.
Toen de eerste industriële revolutie, in gang gezet in Groot-Brittannië, eindelijk ook in Nederland doordrong, eiste de liberale theorie dat het
vrije spel der maatschappelijke krachten door
overheidsingrijpen beteugeld noch geremd
mocht worden. Tot het zelfs jonge liberalen te
bar werd. In 1873 diende het liberale kamerlid
S. van Houten een initiatief-wetsontwerp in tot
verbod van loonarbeid voor kinderen jonger dan
12 jaar. Kurieren am Sympton.
Dat ontwerp werd - vrij ingrijpend gewijzigd
- in 1874 door de Tweede Kamer aanvaard,
maar de geachte afgevaardigde van Gouda was
één van zes tegenstemmers. Die afgevaardigde
was dr. A. Kuyper. 'Wel erkende hij èn de kwaal
èn de bevoegdheid van de Staat om het geneesmiddel aan te brengen, doch hij wilde een andere weg:'
Kuyper wilde meer en daarom wees hij - helaas - het mindere van de hand. P. J. Oud oordeelt terecht:
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Drs. H. Borstlap (32)
is stafmedewerker van
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rapporteur van o.m.
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rapporten Gerede Twljfel en Gespreide Verantwoordelijkheid publiceerden. Is redactiesecretaris van ARStaatkunde.

'Kuyper heeft tegen Van Houtens voorstel zijn
stem verheven. Niet, omdat hij de misstanden
op zichzelf ontkent. Integendeel, hij noemt het
kwaad zeer ernstig. Van Houtens ontwerp stoelt
echter op een revolutionairen wortel. Het verbiedt eenvoudig allen arbeid beneden twaalf jaar
en nooit kan worden aangetoond, dat het naar
de verordeningen der natuur en naar de eisen
van het maatschappelijk organisme ongeoorloofd is, dat een kind beneden twaalf jaar enigen
arbeid verricht. Niet een algemeen verbod, maar
een uitvoerige regeling van hetgeen oorbaar en
niet oorbaar is, is nodig. Algehele regeling ter
bescherming van hetgeen verdrukt wordt en
mishandeld in een 'Nederlands Wetboek van
den Arbeid' is vereis!,.2
1. Van Welderen Rengers. Schets ener parlementaire geschiedenis van Nederland 1849-1901, 1e deel, pag. 496, 4e
druk, 's-Gravenhage, 1948,
2. p, J. Oud, Honderd jaren 1840-1940, pag. 122, 5e druk,
Assen, 1971.
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Dat de leider van de antirevolutionairen de eerste sociale wet van Nederland afwees moge betreurenswaardig heten, men kan niet ontkennen
dat zijn motieven duidelijk sociaal bepaald waren.
Vier jaar later schrijft Kuyper in 'De Standaard'
zijn beroemde artikelen ter toelichting van het
Program van beginselen, dat op 1 januari 1878
door het Centraal Comité van de AR-kiesverenigingen in het licht werd gegeven. Artikel 19 van
dat Program luidde:
'Zij (d.i. de antirevolutionaire of Christelijk-historische richting), erkent de noodzakelijkheid om
ook door middel van onze wetgeving, beter dan
thans, er toe mede te werken, dat de verhouding
tusschen de verschillende maatschappelijke
standen zooveel doenlijk beantwoorde aan de
eischen van Gods Woo,·d.'

De sociale kwestie krijgt eerst volop aandacht in
1891 bij het 1e christelijk-sociaal congres. Het
initiatief tot dat congres was uitgegaan van 'Patrimonium', dat door zijn afdeling Leeuwarden
uitgedaagd was een sociaal program te ontwerpen. Het Verbondsbestuur meende daartoe de
hulp van het Centraal Comité van AR-kiesverenigingen nodig te hebben en dat contact leidde
tenslotte tot het bijeenroepen van een sociaal
congres in november 1891.

Kuyper was in 1874 èn door minister Van Lynden van Sandenburg èn door de pers scherp
aangevallen: of hij wel in staat zou zijn één enkel
artikel van zulk een Wetboek van de Arbeid in
concept te brengen. Dat moet hem wel pijn gedaan hebben, want vier jaar daarna in zijn toelichting op het Program verweert hij zich nog tegen die aanvallen o.m. met een verwijzing naar
de Britse Labour Laws. En dan geeft hij, als het
ware à l'improviste, een opsomming van wat er
in zo'n wetboek o.a. te regelen ware: 'Regeling
van looncontracten. Van de uitbetaling der loonen. Van de emolumenten. Van de werktijden en
vrije dagen en uren. Van schorsing van contract
door ziekte. Van de invaliden van den arbeid.
Van het uitgesloten arbeidspersoneel. Van de
beveiliging tegen gevaar. Van de opleiding voor
den arbeid. Van de rechtbanken van den arbeid.
Van de politieke rechten der arbeiders-corporatieën. Van de arbeidsinspecteurs'. 3
Abraham de Geweldige, theoloog van huis uit,
was zijn tijd ver vooruit. Heeft die tijd en hebben
zijn geestverwanten hem inmiddels ingehaald?
Daarover gaat dit artikel.

11. Het sociaal congres van 1891
Er waren in die eerste jaren van de ARP-politiek
belangrijker zaken aan de orde dan die, welke
gemeenlijk onder de noemer van de sociale
kwestie worden samengevat. De schoolstrijd en
de worsteling tot herziening van het kiesrecht
genoten prioriteit.

Or. Kuyper opende dat congres met een magistrale rede, waarin hij openlijk uitsprak, dat 'de
sociale quaestie DE quaestie, de brandende LEVENSquaestie van het einde der negentiende
eeuw is geworden. Ja, dat in heel deze, aan
vraagstukken zoo overrijke eeuw, nog geen enkel vraagstuk is opgedoken, dat zoo diep in het
leven der natiën ingrijpt en met zoo felien golfslag de publieke opinie heeft beroerd'.4
Het behoort tot de goede toon in onze kring om
telkens als het over principiële vragen op sociaal
terrein gaat, hoog op te geven van dat congres
van 1891 als van een richting-wijzend en inspirerend startpunt. Niet helemaal terecht ons inziens. Zeker, op dit congres werd definitief een
streep gehaald door wat er nog aan conservatieve resten in de christelijke politiek zou kunnen
nawerken. Maar de angst voor 'staatsvergoding',
die men bij het opkomend socialisme meende te
ontwaren, beheerste zo zeer de discussies, dat
men tot conclusies kwam die het nog geen
kwart eeuw hebben uitgehouden.
Dr. Kuyper voerde ook in één van de secties het
woord en uit zijn betoog citeren wij de volgende
passage: 'Doch om nu op de stellingen terug te
komen, spreker zou wenschen dat er eene conclusie werd aangenomen, waarbij werd uitgesproken dat wij den Staat niet het recht toekennen om suo iure den Arbeid te regelen. Wij verwachten van den Staat, dat hij aan den Arbeid
de bevoegdheid geve om zelf te regelen.
Wij vragen slechts van den Staat, dat hij den arbeidskring rechtszekerheid verschaffe tegen inwendige en uitwendige aanranding en beleediging.'5
Vergelijken we die uitspraak met wat Kuyper
een kleine twintig jaar later, nl. in 1910, betoog-

3. Dr. A. Kuyper, Ons Program, 5e druk, Amsterdam, 1907.
4. Dr. A. Kuyper, Openingsrede op het Eerste Sociaal Congres in 1891, Proces Verbaal. pag. 55, Amsterdam, 1892.
5. Proces Verbaal van het Sociaal Congres. pag. 55, Amsterdam, 1892, pag. 508.
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de, dan constateren we een duidelijke ontwikkeling: de overheid moet het particulier initiatief
hulp komen door aan de bedrijven 'zulk een wettelijk verband te geven, die metterdaad van het
bedrijf zelf de regeling doet uitgaan, maar aan
wat het particulier initiatief als regeling vaststelt
tevens wetgevende kracht verleent, hierdoor de
onwilligen tot medewerking dwingt, en zoo het
organisch karakter van het bedrijf in eere herstellen kan' (hoofdartikel 'De Standaard' 28-41910). P. A. J. M. Steenkamp concludeerde terecht: 'Dit gezegde van Kuyper is uiterst belangrijk. De Overheid, die vroeger slechts mocht
sanctioneren hetgeen opgekomen was van onderop, zou nu zelf het bedrijf kunnen regelen. De
Overheid was in vroeger jaren getekend als beschermster van het recht, nu zou zij ook een formeel regelende functie krijgen. Uit genoemd citaat kunnen we immers drie belangrijke conclusies trekken. De Overheid regelt de formele zijde
van de bedrijfsorganisatie; na een tot stand gekomen organisatievorm regelt het bedrijf zelf de
betreffende materie en tenslotte zullen deze regelingen publiekrechtelijke kracht bezitten.'6
Wel richtinggevendvoortenminste een eeuw was
het uitgangspunt van het congres, dat de sociale
kwestie een vraagstuk is van menselijke verhoudingen. Niet de verdeling der goederen, niet de
eigendom van grond en andere produktie-middelen, maar de kijk op de mens, op zijn roeping
van Godswege, op zijn rechten tegenover en zijn
plichten voor de samenleving, beslist over de
richting waarin het antwoord op de maatschappelijke vragen moet worden gezocht, zowel in
de 1ge eeuw als in onze dagen.

het leven had geroepen. En op dit terrein is juist
een AR-minister baanbrekend bezig geweest,
alle argwaan in eigen kring ten spijt.

De verhoudingen tussen de mensen, dat betekent voor christenen de verhouding tussen mensen die tot vrijheid en verantwoordelijkheid zijn
geroepen. En Kuyper heeft voor het beginsel,
dat de onderlinge relaties tussen deze vrije mensen, elk met de aan die vrijheid inherente verantwoordelijkheid, moet regelen, de waarlijk geniale
bewoording gevonden: Soevereiniteit in eigen
kring I
Aan de principiële juistheid van dit uitgangspunt
doet niet af, dat ook onze partij, zij het soms
schoorvoetend, instemde met een steeds verdergaande overheidsbemoeiing op het sociaaleconomisch terrein. Want steeds bleef de antirevolutionaire of christelijk-historische richting, om
die oude titels nog eens te citeren, bedacht op
inschakeling van de maatschappelijke krachten
zelf bij het beheer en de uitvoering van die sociale fondsen en voorzieningen, die de Overheid in
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111. Aritius Sybrandus Talma: 'De wet
is zijn afgod'.
Die minister was Talma, minister van Landbouw, Handel en Nijverheid in het kabinetHeemskerk (1908-1913). Hij heeft, meer dan
Kuyper, bijgedragen tot de ontwikkeling van de
sociale theorie in onze kring.
Ds. Talma kwam door zijn pastorale werk in
aanraking met de armoede en de rechteloosheid
waaraan arbeidersgezinnen waren blootgesteld.
Op zoek naar geneesmiddelen tegen deze maatschappelijke kwalen, kwam hij terecht bij Patrimonium en in 1901 werd de 'rooie' dominee lid
van de Tweede Kamer, als afgevaardigde voor
het district Tietjerksteradeel, waar hij Pieter
Jelles Troelstra had verslagen.
Zijn ministeriële activiteiten op sociaal gebied
(Bakkerswet, Radenwet, Ziektewet, verbetering
Arbeidswet - de 1O-urendag voor vrouwen en
kinderen - , Invaliditeitswet en Steenhouwerswet) brachten hem niet alleen in conflict met liberalen en vrijzinnigen, maar helaas ook met
een deel van zijn eigen partijgenoten. De VUhoogleraar, D. P. D. Fabius, beschuldigde hem
openlijk van staats-socialisme. En J. Th. de Visser, de latere minister van onderwijs, schreef in
het orgaan van de Chr. Nat. Werkmansbond:
'Erger dan nachtarbeid is het verbod van arbeid.
Geen wetgever mag raken aan de vrijheid van
een man en vader, om te werken voor zijn gezin,
wanneer en zo lang hij wil. Indien iets, dan moet
dit aan het plichtsbesef van hem zelf worden
overgelaten. Hier is een heilig gebied, dat vooral
een christelijke staatkunde moet ontzien! Uit dit
oogpunt is de verwerping van deze Bakkerswet
toe te juichen'.7
De Bakkerswet, die nachtarbeid wilde verbieden
ook voor de patroons, was nl. in de Tweede Kamer verworpen, waarbij dr. Kuyper zich aan de
stemming onttrok door de vergaderzaal voortijdig te verlaten; anders zou hij hebben tegenge-

6. P. A. J. M. Steenkamp. De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants-christelijke kring. pag. 47. Kampen. 1951.
7. Geciteerd bij: C. Smeenk en P. v. Vliet jr. Een held in volle
wapenrusting, pag. 179, Rotterdam. 1917.
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stemd. Dit pijnlijk incident tekent meer dan welk
betoog ook de ernst van de tegenstellingen in de
leidende kringen van onze partij t.a.v. het sociale
beleid.

voor het kabinet Cort v. d. Linden. De Eerste Wereldoorlog, de mobilisatie, de distributie en de
Belgische vluchtelingen zo goed als de inspanningen tot handhaving van onze neutraliteit dringen de normale agenda-punten van onze nationale staatkunde naar het tweede plan. In 1918
treedt het kabinet Ruys de Beerenbrouck op,
komt de vrede van Versailles tot stand, der Kaiser vlucht naar Nederland, Troelstra waagt een
poging tot machtsovername, die jammerlijk mislukt en de sociale wetgeving raakt in een
stroomversnelling: invoeren van de Talma-wetten, acht-urendag en subsidiëring van de volkswoningbouw zijn wel de belangrijkste reacties
op de uitdaging van de tijd. Hoe heeft zich het
denken over de sociale vragen in christen-democratische kring ontwikkeld vanaf 191 8 tot de
zestiger jaren, toen dit denken in een stroomversnelling kwam? Wij willen dat globaal nagaan ten aanzien van drie deelterreinen der sociale politiek: de sociale zekerheid, de bedrijfsorganisatie en de medezeggenschap en bezitsvorming. Aansluitend hierop gaan wij nader in
op de recente ontwikkelingen in de zestiger en
zeventiger jaren.

Angst voor machtsmisbruik van de overheid
hebben antirevolutionairen zoal niet met de
moedermelk, dan toch met 'De Standaard' en
'De Heraut' ingedronken. Die angst is enerzijds
positief te waarderen. Het blijft een prachtig
ideaal, de Kuiperiaanse conceptie van een overheid die het recht bestelt in dier voege, dat zij
ruimte en regels schept, waardoor de maatschappelijke kringen hun eigen rechtsbedeling
in soevereine vrijheid zelf ontworpen, handhaven
en uitvoeren.
Maar anderzijds: dat iemand dit indrukwekkende
ordenings-ontwerp voor de samenleving presenteert in een tijd waarin de maatschappelijke organen en organisaties nog slechts in embryo
aanwezig zijn en waarin de economische verhoudingen de juridische gelijkwaardigheid van
patroons en arbeiders tot een farce maken,
moge den profeet tot eer strekken, het doemt de
staatsman tot machteloosheid.
Dat heeft Talma onderkent: alle soevereiniteit in
eigen kring ten spijt kan het dwingend optreden
van de Overheid niet gemist worden. Het màet
niet alleen, gezien de ergerniswekkende misstanden, het màg ook. Het maakt deel uit van de
rechtshandhaving, waartoe de overheid is geroepen. De weduwe en de wees gaan in psalm
72 den Koning aan I
Talma heeft én voor het terrein van de sociale
zekerheid én voor de vormgeving van de maatschappelijke structuur nieuwe wegen gewezen,
althans wegen die verder gaan en anders lopen
dan Kuyper wilde.
Dat hij daarbij de liberalen van allerlei schakering
tegenover zich vond, zal niemand verbazen. De
NRC schreef in één van haar stembusartikelen in
1913, na eerst Talma geprezen te hebben om
zijn ongeëvenaarde werkkracht: 'Wanneer we
nu ook nog alle recht hebben doen wedervaren
aan het ongeëvenaard uithoudingsvermogen,
waarmee minister Talma, zonder rust of verpoozing, maanden achtereen in de Kamer de
eene wet voor de andere na heeft verdedigd,
hebben wij tevens op zijn zwakken kant nadruk
gelegd. De wet is zijn afgod'.B
Bij de verkiezingen van 1913 leed de rechterzijde een gevoelige nederlaag en het kabinet onder
leiding van Th. Heemskerk moest plaats maken

IV. Ontwikkelingen tot de zestiger
jaren
a. Sociale zekerheid: van Talma tot
Klompé.
Eén van de eerste daden van minister Aalberse
was in 1919 de invoering van een aantal (niet
alle) verzekeringswetten van Talma, welke invoering door de problemen van mobilisatie en
distributie was opgeschort. De ouderdoms-voorziening bleef als verplichte verzekering beperkt
tot de loonarbeiders, maar niet-loontrekkenden
konden er zich vrijwillig bij aansluiten. Door dit
compromis slaagde men er in het 'staatspensioen', stokpaardje van de linkse partijen, buiten
de deur te houden.
In de dertiger jaren werd Talma's Ziektewet ingevoerd: de uitvoering kwam evenwel niet bij de
Raden van Arbeid maar bij de Bedrijfsverenigingen, opgericht door vakorganisaties van werkgevers en werknemers. Alleen bij gebreke van deze
instituten nam de Raad van Arbeid de uitvoering
van deze wet ter hand.
In de crisisjaren ontvangt de vrijwillige werkloos-

8. C. Smeenk en P. van Vliet Jr.. Een held in volle wapenrusting, pag. 134.
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heidsverzekering die aan het lidmaatschap van
een vakbond was gekoppeld als de zegeltjes aan
de boodschappen bij de kruidenier, overheidssubsidie. En daarmede ook overheidstoezicht.
En wie 'uitgetrokken' was (wie over de volle periode van de verzekering uitkering genoten had)
kwam bij de 'steun' terecht, maar behoefde
daarvoor niet naar de kantoren van de gemeentelijke sociale diensten. Hij mocht zijn steun wekelijks bij zijn eigen bond incasseren.

lijke regeling van bijv. het minimumloon.

Meer nog dan na de Eerste Wereldoorlog komt
na de bevrijding van 1945 het overheidsbeleid
op het terrein van de sociale zekerheid in een
stroomversnelling. Dè monumenten, die dit beleid heeft opgericht, zijn wel de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheid en
de Algemene Bijstandswet.
En wie zich nu nog eens verdiept in de principieel geachte discussies, die zo'n honderd tot zestig jaar geleden in onze kring over de grenzen van
de overheidstaak zijn gevoerd, kan zich alleen
maar verbazen over het gemak waarmede antirevolutionairen na 1945 aan de overheid bevoegdheden verleenden, waardoor aan iedere
Nederlander een materieel bestaansminimum
kon worden gegarandeerd.
Liever dan ons te verbazen, zullen wij ons verblijden over deze koerswijziging. B. Goudzwaard
heeft eens heel duidelijk aangegeven dat 'soevereiniteit in eigen kring' niet hetzelfde is als
'soevereiniteit van eigen kring'.9 Het gaat nl. om
de soevereiniteit van goddelijke normen voor
iedere levenskring (gezin, kerk, school, maatschappij, staat) en - aldus Goudzwaard dan houdt die norm voor de overheid in, dat zij
desnodig de andere kringen dwingt elk in hun eigen gebied de daar geldende normen te eerbiedigen.
Deze visie van Goudzwaard - ten minste een
accent-verlegging, vergeleken met de opvattingen van b.v, Dooyeweerd - kan in ieder geval
dienst doen als fundering voor het beleid dat
AR-bewindslieden en -parlementsleden in de jaren na 1945 hebben gevoerd, resp. gesteund
t.a.v. de sociale zekerheid.
De Hoge Overheid is niet langer de instantie, die
het recht formeel in wetsteksten vastlegt en
handhaaft; zij heeft de gerechtigheid te dienen
ook waar de 'maatschappij' te kort schiet in het
betrachten van de verdelende rechtvaardigheid.
Dat kan en mag dan zelfs leiden tot een wette-
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Het duidelijkste, het meest vergaande, voorbeeld van deze overheidstaak is wel de Algemene Bijstandswet: recht op financiële bijstand
van overheidswege hebben alle Nederlanders
die niet over voldoende middelen beschikken
om in de noodzakelijke kosten van het bestaan
te voorzien, dan wel in een dergelijke situatie
dreigen te geraken.
Dit recht der onderdanen op bijstand kan gelezen worden als een plicht van de overheid tot
bijstand. En ook al zijn er na de ABW nog tal van
andere sociale wetten afgekondigd, toch blijft
die Bijstandswet het sluitstuk van de sociale zekerheid. Want in die wet erkent de overheid haar
plicht om in alle gevallen, waarin de sociale verzekeringen niet of onvoldoende voorzien, toch
een bestaans-minimum te garanderen. De ABW
wordt heel gewoon uit de algemene middelen,
uit de belasting-opbrengsten, gefinancierd.
Zelfs de modeme verzorgingsstaat verdraagt
zich met het beginsel van de soevereiniteit in
eigen kring, mits juist geïnterpreteerd!
Overigens lagen in het AR-staatsrecht de problemen rond de juiste verhouding tussen staat
en maatschappij minder bij de materiële voorzieningen voor hen die nooddruftig waren maar bij
de theorieën over de bedrijfsorganisatie en de
medezeggenschap.

b. Bedrijfsorganisatie: een staat in de
staat?
Een ideaal
In 1897 werden bij wet Kamers van Arbeid ingesteld met uitsluitend adviserende bevoegdheid: ze zijn nooit tot bloei gekomen. In 1933
kwam de Bedrijfsradenwet-Verschuur tot stand:
de minister kon bedrijfsraden instellen, paritair
samengesteld uit werkgevers en werknemers,
die konden functioneren als organen van overleg, advies en uitvoering in sociale aangelegenheden. Een fraaie constructie - op het geduldige papier althans.
De tijd was er nog niet rijp voor - ten diepste,
omdat de maatschappelijke groepen er niet rijp
voor wilden zijn. De Kamers van Arbeid moesten in de stormachtige industriële ontwikkeling
9. Dr. B. Goudzwaard, Christelijke politiek en het principe
van de souvereiniteit in eigen kring, A.R.S. maart '77, pag,
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rond de eeuwwisseling wel ten onder gaan. In
1897 was er van een vakbeweging nog nauwelijks sprake, ook niet aan werkgeverskant. Het
zou bijv. tot 1937 duren alvorens men kwam tot
het oprichten van christelijke patroons-vakorganisaties, verenigd in het Verbond van ProtestantsChristelijke Werkgevers. Tot in de 30-er jaren
was de Christelijke Werkgeversvereniging weinig meer geweest dan een bezinningsclub, waar
de leden de accu der beginselen konden opladen om dan het eigenlijke werk te doen in de algemene werkgevers-vakorganisaties. Het bedrijfsleven behoorde immers, had Kuyper geleerd, tot het terrein der 'algemene genade'.

b.V. door bepalingen van collectieve contracten
voor de niet-georganiseerde bedrijfsgenoten verbindend te verklaren.

Zelfs Verschuur's Bedrijfsradenwet kwam in
1933 te vroeg. Wie nu terugziet op de sociaalpolitieke activiteiten in de periode 1918-1940
wordt ontroerd door de brandende ijver, waarmee mensen als H. Diemer, H. Amelink, C.
Smeenk, J. R. Slotemaker de Bruïne en - in
R.K.-kring - J. A. Veraart, T. J. Verschuur en
bisschop Aengenent van Haarlem, dat ideaal
van de bedrijfsorganisatie trachten te verwezenlijken. Hen bezielde wat Peter van Amiens de
kruistochten deed prediken: 'Dieu Ie veut!' God
wil het I Deze mannen probeerden in de jungle
van de maatschappij de wegen te ontginnen, die
vooral Talma hen gewezen had. Zij hadden een
droom - en wat voor een droom I Om nog één
naam te noemen: P. S. Gerbrandy kwam in
1928 met zijn boek 'De strijd voor nieuwe maatschappij-vormen' en meer nog dan zijn argumenten grijpt de gloed van zijn overtuiging de
lezer aan.

Maar de door deze pioniers hartstochtelijk bepleite ordening als organisatievorm voor het harmonie-model leefde niet als inspirerend ideaal
bij de leden der vakorganisaties. Aan werkgeverskant evenmin als bij de werknemers.
De trage en teleurstellende gang van zaken bij
de realisering van de bedrijfsorganisatie moet
voor een deel ook verklaard worden uit de principiële tegenstellingen die ter zake met name in
het protestantse kamp openbaar werden.
lets daarvan werd al zichtbaar in 1919 op het
Tweede Christelijk Sociaal Congres. H. Diemer
bepleitte, vanuit de ervaringen, die in de grafische bedrijfstak waren opgedaan met de collectieve arbeidsovereenkomst, een sociale ordening
op basis van die cao, met de vakorganisaties als
dragers van die ordening. De overheid steunde
slechts wat uit het bedrijfsleven opgekomen is

Zijn co-referent over 'Organisatie der maatschappij' op dat congres, de christelijk-historische hoogleraar, J. R. Slotemaker de Bruïne,
ging veel verder. De Staat zal meer moeten
doen dan het bestaande erkennen en sanctioneren. 'Soms zal hij van boven af de organen moeten wekken. Wij denken aan de kellners, aan de
arbeiders en arbeidsters in huis-industrie of op
steenfabrieken. Daar is de organisatie vrijwel onmogelijk; het opkomen der nieuwe organen uit
het vrije leven is daar dus uitgesloten en al moet
zonder twijfel ook hier worden gepoogd opvoedend te werk te gaan, zoodat aan het eind de
staat zich grootendeels terugtrekken kunne, hij
zal hier moeten beginnen met zelf te scheppen
wat onmisbaar is voor een gezonde ontplooiing
van het geheel.'
Slotemaker heeft nog twee argumenten voor directe staatsbemoeiing, waarvan vooral het eerste vermeldenswaard is: 'Ook waar hij niet zoo
ver behoeft te gaan zal de staat zich niet kunnen
onttrekken, omdat een algemene leiding vereischt blijft. Er mag niet slechts gelet worden op
ieder bedrijf op zichzelf; ook het economisch leven van een volk met al zijn bedrijven is een éénheid, vraagt organisatie en eischt organen'.JO
Telkens en telkens weer gaan de discussies over
de grenzen van de overheidstaak; over het eigen
recht, de eigen soevereiniteit der maatschappelijke organen en over de afkeuring van wat een
vermenging van overheidsbevoegdheid en
maatschappelijke zeggenschap werd geacht.
Kuyper en vele van zijn discipelen zijn kennelijk
meer onder de indruk geweest van het 'De overheid is er om der zonde wil' uit de Nederlandse
Geloofsbelijdenis dan van het woord van Paulus:
'De overheid is er u ten goede.'

Dooyeweerd -

CNV

Wij willen nog één discussie over deze problematiek vermelden: de controverse die in de bezettingstijd openbaar werd tussen de opvattingen van dr. H. Dooyeweerd en de standpunten

10. Proces Verbaal van het Tweede Christelijk Sociaal Congres, pag. 314, Rotterdam, 1919.
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van het (ondergrondse) CNV inzake het al of niet
verlenen van verordenende, wetgevende bevoegdheden aan organen der bedrijfsorganisatie.
Om deze, door de ingewikkelde uitdrukkingswijze waarvan de scribenten van de Wijsbegeerte
der Wetsidee zich plegen te bedienen, nogal
moeilijk te volgen discussie althans enigermate
helder te maken, beperken we ons tot een enkel
hoofdpunt, hoewel wij daarmede - het zij grif
toegegeven - de kwestie bijna ontoelaatbaar
versimpelen.

len en tot elkaar in onderling onherleidbare verhouding staan.

De concept-richtlijnen van het CNV uit 1943
gaan er van uit dat Staat en Maatschappij wel te
onderscheiden zijn: zij hebben elk een eigen terrein en een eigen taak. De bedrijfsorganen moeten in staat gesteld worden de regeling van de
bedrijfsaangelegenheden, de sociale zo goed als
de economische, zelf tot stand te brengen en via
bedrijfsrechtsspraak ook de naleving er van desnodig af te dwingen.
Het parlement moet zich dan niet meer met de
regelingen van en voor het bedrijfsleven bemoeien. Want boven de organen per bedrijfstak
komt, wat in de richtlijnen genoemd wordt de
'Nationale Corporatieve Raad', bestaande uit
vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid. En dan zal de overheidstaak
zich voortaan kunnen beperken tot toetsing van
de verordeningen der bedrijfsorganen aan het algemeen belang en de taak van het parlement is
dan verschrompeld tot toetsing van de wijze
waarop de overheid haar toetsingsrecht gebruikt. Eenmaal door de wetgever in het bezit
van wetgevende bevoegdheid gesteld voor wat
hetzij het gehele, hetzij delen van het bedrijfsleven betreft, kan de bedrijfsorganisatie haar regulerende, recht-scheppende en rechtshandhavende gang gaan onder uiteraard welwillend toezicht van de overheid als hoedster van het algemeen belang.
Als dat geen soevereiniteit in eigen kring is!
Nee, zegt Dooyeweerd, dat is het nu juist niet!
Het CNV verwart volgens hem soevereiniteit met
autonomie. Provincies en gemeenten hebben
als onderdelen van de Nederlandse staat een bij
de wet geregelde en beperkte autonomie. Daar
geldt een geheel-deel verhouding.
Maar soevereiniteit der levenskringen, C.q. wetskringen, gaat uit van de erkenning van het
scheppingsgegeven, dat elke kring een eigen innerlijke structuur en aard heeft, die onderling in
de onderscheiden wetskringen radicaal verschil-

120

Als aan de bedrijfsorganen verordende bevoegdheid wordt verleend - en wie anders dan de
overheid kan die geven? - dan worden die organen verlengstukken van de overheid, omdat zij
een taak toegewezen krijgen, die uitsluitend een
overheidstaak is. Iedere verordening van een bedrijfsorgaan zou immers op bevel van de staatsoverheid geschieden en iedere soevereiniteit in
eigen kring zou daarmee verdwenen zijn.
De reactie van het CNV was, dat soevereiniteit
in eigen kring niet uitsluit, maar juist vooronderstelt dat die kring haar eigen, desnoods afdwingbare, rechtsregels opstelt. Dat die afdwingbaarheid van de naleving der verordeningen het bedrijfsorgaan tot een overheidsorgaan zou maken,
is een denkfout.
'Indien in een gezin of in een kerk de daar geldende rechtsregelen overtreden worden, en de
eigen dwangmiddelen helpen niet afdoende om
de orde te doen weerkeren, kunnen de ouders,
respectievelijk de kerkeraad, de hulp van de politie inroepen. Worden de ouders en de kerkeraad
daardoor overheidsorganen? Dat zal toch nie,mand beweren.
Waarom echter helpt dat overheidsorgaan, de
politie, in zulke gevallen dan toch de naleving
van regelen, die niet door statelijke overheden
gesteld zijn, te verzekeren? Omdat de staat die
levenskringen erkent, hun eigen rechtsvorming
eerbiedigt - en daardoor moet helpen die te
doen eerbiedigen. Kortom, de overheid eerbiedigt de soevereiniteit in eigen kring van de andere levenskringen en dwingt anderen desnoods
dit ook te doen'."

Verwachtingen niet uitgekomen
Hoezeer het ons moge spijten, we moeten
nuchter vaststellen: ondanks bijna dertig jaar
lang een Sociaal-Economische Raad, een aantal
bedrijfsschappen en produktschappen, alles
compleet met verordenende bevoegdheden, is
de rechtstreekse overheidsbemoeiing met en
het directe overheidsingrijpen in het bedrijfsleven nog nooit zo groot geweest als in onze dagen.
Het was bijna dertig jaar geleden een waagstuk,

11. W. R. v. d. Sluis. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
nu en straks, pag. 10, Utrecht, 1953.
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de bedrijfsorganisatie met publiekrechtelijke bevoegdheden in te voeren, althans de invoering er
van mogelijk te maken. Zelfs het zuiver privaatrechtelijke overlegorgaan, de 'Stichting van den
Arbeid', voorbereid in de donkere jaren der bezetting en niet zonder pathos den volke onmiddellijk na de bevrijdingsdag gepresenteerd, heeft
veel aan invloed en betekenis ingeboet. En wat
waren we er trots op! Het kleine, zwaar getroffen Nederland kreeg weer een voorbeeld-functie: wegwijzer naar een nieuwe maatschappelijke orde.
Hoe hoog onze verwachtingen in die tijd waren
gestemd blijkt uit de woorden die W. F. de Gaay
Fortman in zijn openingswoord van de Christelijk-Sociale Conferentie in 1952 sprak: 'De staat,
bij het begin der sociale politiek de enige, die bij
het ontbreken van krachtige ondernemers- en
overheidsorganisaties, in staat was ordenend in
te grijpen, in de in de 1ge eeuw ontstane wanorde, ziet. hoe paradoxaal het ook klinken moge.
zijn taak als rechtsschepper kleiner worden.
... Het door de bedrijfsgenoten zelf gevormde
recht dringt het van de staat uitgaande recht
terug·. '2

lang. Die bedrijfsorganisatie is niet van de grond
gekomen: met name de industrie en de dienstensector lieten het afweten. Ons beginsel program van 1961 opent artikel 15 over de sociale
politiek met de zin: 'Met verwerping van de leer
van de klassenstrijd worde gestreefd naar een
rechtsorde van de arbeid, te verwezenlijken door
onderling overleg van werkgevers en werknemers in daartoe dienstige organisaties en lichamen.'
Helaas kunnen we op de drempel van de tachtiger jaren de aanvoegende wijs uit deze zin rustig laten staan.

Toen de Stichting van de Arbeid er nog rnaar net
was, vond in Parijs, najaar 1945, de 27e Internationale Arbeidsconferentie plaats. In de Nederlandse delegatie was ook opgenomen B. C.
Slotemaker, de Gedelegeerde van de Stichting
van den Arbeid. Hoewel hij het bedrijfsleven vertegenwoordigde, moest hij in Parijs figureren als
technisch adviseur van de regeringsafgevaardigden. Want hij paste in de werkgevers-, noch in
de werknemersdelegatie. En, zo vertelde W. F.
de Gaay Fortman in 1955 bij de herdenking van
tien jaar Stichting van den Arbeid:
'Nog zie ik Slotemaker in de Sorbonne enthousiast een inderhaast gemaakte brochure over de
Stichting uitreiken. De reacties waren merkwaardig. Van ondernemerszijde: hoe is het mogelijk, dat de Nederlandse ondernemers zich de
last van een voortdurend overleg met vakverenigingsleiders op de hals halen! Van arbeiderszijde: 'de Nederlandse vakverenigingen zijn blijkbaar door de bezetting zo murw gemaakt, dat zij
zich weerloos aan de ondernemers hebben
uitgeleverd 1'13
De bedrijfsorganisatie had de bedoeling aan de
bedrijfsgenoten, werkgevers en werknemers, de
mogelijkheid te bieden zelf het eigen bedrijfsrecht te scheppen, onder het toeziend oog van
de overheid als hoedster van het algemeen be-

c. Medezeggenschap en
bezitsvorming: wenkend perspectief.
Artikel 15 van ons program, waaruit wij hierboven citeerden, heeft nog twee punten op het
verlanglijstje staan: medezeggenschap ('Het ondernemingsrecht waarborge aan allen die rechtstreeks bij de onderneming betrokken zijn, de
hun toekomende plaats en verantwoordelijkheid.') en bezitsvorming ('De bezitsvorming door
de brede lagen van ons volk verdient de daadwerkelijke medewerking van alle daarbij betrokken personen en maatschappelijke organen.').
Over die twee punten nog enkele korte opmerkingen. De terugblik heeft toch al te veel ruimte
opgeëist. hoewel het omzien naar gisteren
slechts verantwoord is, inzoverre het onze blik
scherpt voor de vragen en uitdagingen van vandaag en morgen.
Uit de koppeling van medezeggenschap en bezitsvorming in de titel van dit paragraafje mag
niet worden afgeleid, dat enig medebeslissingsrecht van de werknemers in de onderneming
moet berusten op eigendomstitels. Ook wanneer de werknemers via winstdeling mede-aandeelhouder in hun eigen onderneming zijn geworden, zullen zij nog hun aanspraken op inspraak en - in belangrijke aangelegenheden
- mede-beslissingsrecht moeten kunnen ontlenen aan hun inbreng als werknemer. Het is een
oer-bijbelse gedachte, dat arbeid beschikkings-

12. Proces Verbaal van de Christelijke Sociale Conferentie.
1952. pag. 25.
13. 10 jaar Stichting van den Arbeid, pag. 51. 's-Gravenhage. 1955.
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macht geeft over het produkt van die arbeid. Die
band is in het hoog-kapitalisme doorgesneden
en ondememingsraden kunnen instrumenten
zijn om althans iets van die zeggenschap over
eigen handen werk te herstellen.

zen wordt op het onderscheid tussen rechtvaardig bezit en rechtvaardig gebruik van eigendom.
In latere encyclieken krijgt met name het maatschappelijk functioneren van het recht op privébezit steeds meer aandacht. Als motief daarvoor
lijkt o.a. de overweging te gelden, in dit geval
aansluitend aan een bijbels-theologische traditie,
dat, eenvoudig gezegd, de aarde van alle mensen is. De encycliek Populorum Progressio van
Paulus VI (d.d. 26 maart 1967) haalt in dit verband aan de tekst van de kerkvader Ambrosius:
'Wanneer u aan een arme geeft, geeft u niet van
uw bezit, maar van het zijne. Want wat tot gemeenschappelijk gebruik van allen is gegeven,
hebt u zich alléén toegeëigend. De aarde is van
allen, niet alleen van de rijken'.'4
Een synthese tussen de bevordering van de bezits-spreiding over zo veel mogelijk individuen en
het streven naar spreiding van de beschikkingsmacht over de kapitaal-goederen moet voor het
CDA een vrij gemakkelijke opgave zijn. Die twee
doelstellingen werken in elkaars verlengde, het
zijn de keerzijden van één en dezelfde medaille:
geef ieder mens de kans en de ruimte tot een leven in verantwoordelijkheid.

Mogen wij al aandelen-bezit van de werknemer
als basis voor medezeggenschap afwijzen om
het recht op inspraak uitsluitend te baseren op
de arbeidsprestatie, daarmede is natuurlijk de
bezitsvorming of bezitsspreiding niet in de ban
gedaan. Wel is het opvallend, dat in de discussies in de protestants-christelijke kring dit thema
veel minder aandacht heeft gekregen dan in het
rooms-katholieke denken over sociale vragen.
De reformatorische vleugel in het CDA heeft altijd meer waarde gehecht aan het antwoord op
de vraag 'wie heeft de beschikkingsmacht over
de eigendom?' dan de katholieke vleugel. Gemeenschappelijk is de erkenning dat op de eigendom een sociaal servituut ligt, m.a.w. dat
niemand vrij is in zijn bezit aan te wenden uitsluitend voor private doelstellingen zonder rekening te houden met welke sociale verplichting
ook, maar de uitwerking van dat algemeen en
christelijk beginsel laat toch wel duidelijke verschillen zien. De pauselijke encyclieken van Leo
XIII in 1891 en van Pius XI in 1931 ('Rerum
Novarum' resp, 'Quadragesimo Anno') bepleiten
op bijna aandoenlijke wijze de waarde van het
persoonlijke eigendom als basis voor een stukje
persoonlijke verantwoordelijkheid in vrijheid.

Pauselijke encyclieken
Wij citeren kardinaal Willebrands uit 1976: 'Het
vraagstuk van de eigendom, van bezit en de
spreiding daarvan wordt in ieder van deze kerkelijke documenten (de encyclieken hierboven genoemd) ter sprake gebracht. Als algemene lijn
blijkt daarin het recht van de individuele persoon
op privé-bezit te zijn aangehouden. Zulks niet zozeer op grond van een bijbels motief maar eerder op grond van overwegingen over de persoonswaarde van de mens en van zijn vrijheid
tot zelf-ontplooiing. Ofschoon deze algemene
lijn duidelijk herkenbaar blijft moet niettemin
worden vastgesteld dat de concrete vraag naar
het functioneren van dit recht in verschillende
encyclieken tot genuanceerde stellingnamen
leidt. Op conflicten tussen het recht op bezit en
het maatschappelijk functioneren van dit recht
duidt reeds de eerste sociale encycliek van
1891, Rerum Novarum, wanneer daarin gewe-
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V. De zestiger jaren: door de bocht
a. Nieuwe problemen
Kuyper, zo besloten wij de inleiding, was zijn tijd
ver vooruit. Hebben zijn geestverwanten hem
inmiddels ingehaald? Of anders gesteld: wat
doen wij met dit zo rijke erfgoed van het
christelijk sociale denken voor de vragen van
nu?
Allereerst moeten wij natuurlijk vaststellen dat
de sociaal-economische vraagstukken van deze
zeventiger en de komende tachtiger jaren voor
een belangrijk deel andere zijn dan die waarvoor
vorige generaties werden gesteld.
Ten eerste: christelijk-sociaal beleid kan niet
meer geïsoleerd bezien worden, W. F. de Gaay
Fortman wees er al op in zijn openingswoord
van de christelijk sociale conferentie van 1952,
dat sociaal beleid niet meer los gezien kan
worden van het economisch beleid. Deze

14. Verantwoordelijkheid in christelijk Perspectief. Rede van
kardinaal Willebrands voor de Alg. ledenvergadering Ned.
Chr. Werkgeversverbond 8-12-'76.
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onderlinge verwevenheid is nadien alleen nog
maar toegenomen. In onze tijd zijn beide nog
wel te onderscheiden, maar nauwelijks meer te
scheiden.

de loop der jaren hebben gewijzigd: de
vertrouwde benadering en dilemma's zijn
gebleven. Nog steeds is de vraag naar de
roeping van de overheid op het sociale terrein
een kernthema. En ook in onze dagen beseffen
wij dat het sociale vraagstuk niet opgaat in de
materiële vragen, maar dat het ten diepste een
vraagstuk van menselijke verhoudingen is. Ons
aandachtsterrein is, hoe mensen met elkaar
omgaan in het sociaal-economisch leven.

Ten tweede: eerst in de zestiger jaren hebben
wij in onze kring de brandende internationale
sociale kwestie ontdekt en beseft, dat Kuyper's
architectonische kritiek evenzeer voor de
intemationale sociale vragen opgaat. Er rees
grote twijfel aan de deugdelijkheid van het
internationale maatschappelijke gebouw waarin
wij wonen, waarvoor niets minder dan een
andere inrichting nodig was. Er viel na 1967
(het antirevolutionaire verkiezingsprogramma
vermeldde een bijzondere belasting voor hulp
aan arme landen) met antirevolutionairen niet te
praten over het aantasten van onze bijdrage aan
de ontwikkelingssamenwerking.
Na de energiecrisis van 1973 is het besef dat
nationaal sociaal-economisch beleid rekening
heeft te houden met internationale economische
afhankelijkheidsrelaties, ook uit puur eigenbelang sterk toegenomen.

-

"

Ten derde: een even ingrijpende wijziging in ons
denken over sociaal-economische vragen bracht
het inzicht, dat economische groei niet meer een
zo onvoorwaardelijke doelstelling kan zijn als
voorheen. Wij kregen zicht op de schaduwzijden
daarvan voor bijv. arbeidsomstandigheden, het
milieu, schaarse grondstoffen, de ontwikkelingskansen van arme landen. Wij ontdekten
het welzijn, dat allerminst automatisch, in het
spoor van de welvaart, verzekerd was.

Ten vierde: de christelijk-sociale beweging is
voortgekomen uit de ellende van een industriële
ontwikkeling. Inmiddels staan wij op de grens
naar een post-industriële samenleving waarin de
verschuiving in sectoren zeer aanzienlijk is:
tussen 1952 en 1977 nam het aandeel van de
dienstensector in de werkgelegenheid toe van
40 naar 55 procent. Deze verschuiving, die in
deze zeventiger jaren krachtig doorzet, zal
invloed hebben op de concrete beleidslijnen die
wij vanuit het christelijk-sociale denken in deze
jaren zullen moeten ontwikkelen.
Wij zien dus, dat het traditionele patroon waarin
het christelijk sociale denken zich heeft
ontwikkeld, de laatste tien, twintig jaar
ingrijpend verandert. Maar hoezeer de sociaaleconomische vragen waarvoor wij staan zich in

Het is bij de honderdjarige herdenking van de
Anti-Revolutionaire Partij bemoedigend te
kunnen constateren, dat bij alle veranderingen
om ons heen de wijze waarop de sociale vragen
worden benaderd herkenbaar is gebleven. Het
gevaar is aan de andere kant natuurlijk wel, dat
niet alleen aan de benadering maar ook aan de
vertrouwde concrete beleidslijnen hardnekkig
wordt vastgehouden. In de discussie in onze
kring is dan ook voortdurend het onderscheid
aan de orde geweest tussen enerzijds de tijden plaatsgebonden uitwerking van onze
grondmotieven voor de sociale vragen en
anderzijds de grondmotieven zèlf. En het
doorzien van dit onderscheid bepaalde of men
tot een vernieuwend beleid kwam, of dat men
bleef steken in achterhaalde oplossingen voor
nieuwe vraagstukken. Beter gezegd: beslissend
was of men doorzag dat grondverhoudingen in
onze samenleving zich wijzigden waardoor
maar
inmiddels
verstarde
vertrouwde,
beleidslijnen bijgesteld of ingeruild moeten
worden voor andere. Niet om daarmee het hart
van het christelijk-sociale denken geweld aan te
doen, maar juist om dit in de gewijzigde
omstandigheden ten volle tot zijn recht te laten
komen. Zonder bijstelling zou het juist verloren
gaan.

In dit artikel hebben wij reeds aangegeven
welke spanningen en tegenstellingen zich op dit
thema in onze partij hebben voorgedaan. Het
heeft onze partij stellig niet aan hoogtepunten in
dit opzicht ontbroken, maar evenmin aan
dieptepunten.

b. W. P. Berghuis: door de bocht
De meest recente koersverandering wordt in de
eerste helft van de zestiger jaren ingeluid door
de opvolger van J. Schouten, W. P. Berghuis, die
op het najaarsconvent van 1962 opmerkt: 'dat
wij in de eerste na-oorlogse periode aan het ge-
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vaar hebben blootgestaan met onze beginselen
te verstarren in een veranderende wereld, waardoor het levende en stuwende karakter van een
christelijke beginsel politiek aan betekenis zou
hebben kunnen ingeboet. Ik dacht dat wij over
dat gevaar nu heen zijn en dat wij thans bezig
zijn de tocht te nemen naar de tijd waarin wij
zeer reëel leven en waarin wij met dezelfde
geestelijke opdracht als die van het verleden ons
naar de toekomst richten'. En een half jaar later
op het voorjaarsconvent 1963: 'Christelijke politiek is naar haar aard radicaal in de zin van een
voortdurend bezig willen zijn de politiek tot op
haar wortels terug te voeren en te beoordelen.'

problemen (werkloosheid, inflatie) die naar hun
aard niet door werknemers of werkgevers individueel aangepakt kunen worden. Men kan zich
evenmin individueel onttrekken aan de risico's
van de moderne welvaartsstaat. Uitbreiding van
de overheidstaak was daarom nodig, hetgeen
allerminst. aldus Hoogendijk, op gespannen voet
staat met het antirevolutionaire denken, zoals
dikwijls wordt beweerd. Het is immers een drogreden dat naarmate de overheid meer ingrijpt
de persoonlijke vrijheids- en verantwoordelijkheidssfeer kleiner wordt. Een belangrijke uitbreiding van het overheidsoptreden is juist voorwaarde om deze vrijheid en verantwoordelijkheid mogelijk te maken.

De zestiger jaren waren de jaren waarin de hierboven aangeduide ingrijpende wijzigingen in de
sociaal-economische vraagstellingen allengs
meer zichtbaar werden. En het is Berghuis geweest die dit heeft aangevoeld en de weg heeft
vrijgemaakt voor, een politiek klimaat heeft geschapen waarin, een hernieuwde bezinning op
de betekenis van het christelijk-sociale denken
voor de nieuwe vragen als legitiem werd ervaren. Berghuis ontsloot nieuwe ruimten, maar het
waren anderen die hiervan volop gebruik maakten. Er is (o.m. door Bruins Slot) gepoogd een
christelijk-sociaal congres bijeen te brengen: er
leefde een sterke behoefte aan nadere bezinning
over de nieuwe omstandigheden. Maar dit is
niet gelukt. Het waren enige geschriften die de
discussie goed op gang brachten.

c. De samenleving vernieuwen
De brochure 'De samenleving vernieuwen' door
W. C. D. Hoogendijk, in 1967 geschreven voor
een Arjos-studieconferentie, vertoonde alle kenmerken van de stroomversnelling waarin het
denken in onze partij was terecht gekomen: 'Ik
meen dat de benaderingswijze van de politiek,
welke thans bezig is veld te winnen dichter ligt
bij het hart van het Evangelie ... dan voorheen
het geval was'.'5
De nota laat zich lezen als een ontdekkingsreis
in een tot dan toe vrijwel onontgonnen, in ieder
geval vergeten, gebied. Hoogendijk wees op de
betekenis die de politiek kan hebben voor de
nieuwe vragen: het bouwen aan de inrichting
van de samenleving. Evenals het christelijk-sociale denken ons in de vorige eeuw op het spoor
zette van een kritiek op de structuur van de samenleving, zo zijn het ook nu vooral de structuren die sociale problemen veroorzaken. Het zijn
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d. Nota van 'De zes'
Ook in 1967 verschijnt (in AR-Staatkunde) een
bijdrage over 'Christelijke politiek en christelijke
partijvorming' van de hand van zes leden van de
partij, waaronder W. Albeda, J. Hollander en H.
J. van Zuthem. '6 Ook dit artikel wijst op de grote
veranderingen in een tijd 'waarin de problemen
in belangrijke mate politieke problemen zijn'. De
'maakbaarheid' van de samenleving overheerst.
Men noemt zich 'nog antirevolutionair', maar
met groeiende twijfel over de mogelijkheid van
christelijke politiek, tenzij christenen op politiek
terrein een geheel eigen bijdrage kunnen leveren
aan het inrichten van de maatschappij.
Maar in de haast en wellicht de opwinding over
de nieuwe ruimte die in de partij is ontstaan,
schiet de pen ook wel eens uit: 'De overheid is
de belangrijkste ontstaansplaats van de voor de
maatschappij ... bepalende beslissingen'.17 De
overheid is actief bezig, aldus de nota-schrijvers,
de maatschappij in al haar geledingen en vertakkingen te regelen, te ordenen en te vormen.
Wij gaan niet alleen door de bocht; wij vliegen er
bijna uit.

15. Mr. W. C. D. Hoogendijk. De samenleving vernieuwen,
Arjos-uitgave. 1967. pag. 5.
16. Prof. dr. W. Albeda. prof. dr. E. de Boer. mr. A. Bos. prof.
dr. L. Bosch. mr. J. Hollander. prof. dr. H. J. van Zuthem.
Over christelijke politiek en christelijke partijvorming, een bijdrage tot de discussie, AR-Staatkunde, 37e jaargang, 1967,
pag.97.
17. J. Hollander. Nog eens over christehïke politiek en christelijke partijvorming, AR-Staatkunde. 38e jaargang. 1968,
blz. 108 en 109.
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In AR-Staatkunde en in andere bladen wordt
over de bijdrage van 'De zes' uitvoerig gediscussieerd. Kernpunt is het beeld dat rnen heeft van
de overheid (recht en gerechtigheid nastrevend
of naastenliefde) en van de politiek: de spanning
tussen het hiernurnaals en het hiernamaals. Tekenend is dit debat is de stelling van A. C. de
Ruiter 'B dat de oproep uit het verhaal van de
barmhartige Samaritaan heel ver verwijderd ligt
van de sfeer van politiek en rnaatschappijhervorming, Albeda 19 antwoordt dat het wijsgerig
noodzakelijk moge zijn recht, liefde, efficiency en
nog andere waarden te onderscheiden en dat
het nuttig moge zijn zich wetenschappelijk rekenschap te geven van de onherleidbaarheid
van deze begrippen tot elkaar, maar 'de Bijbel
leert ons ze niet te scheiden', Gerechtigheid en
naastenliefde zijn niet te scheiden.

Antirevolutionairen waren toeschouwers, met J.
Zijlstra als grote uitzondering. Maar G. Puchinger laat in zijn recente boek over Zijlstra weinig
twijfels bestaan over de geïsoleerde positie van
Zijlstra in onze partij in de vijftiger jaren. 21

De discussie werd evenzeer beheerst door de
vraag of ethische vragen alleen voor het persoonlijk gedrag gesteld kunnen worden of ook
voor groepsgedrag in organisaties en instellingen, Kuitert's oratie uit 1967 20 speelde een rol.
Kuitert stelde, dat de sociale ethiek in het gereforrneerde protestantisme een grotendeels achtergebleven gebied is gebleven. De Zes vallen
hem hierin bij.

e. ARP, KVP en CHU: 'De achttien'
Deze discussie sluit in de zestiger jaren een lange periode af, die - globaal aangeduid - na
Kuyper en Talma begon. Het Christelijk Sociaal
Congres van 1919 en de Christelijk Sociale Conferentie van 1952 hadden geen werkelijke vernieuwingen gebracht. In de na-oorlogse jaren
werd in hoge rnate teruggegrepen op vooroorlogse concepties; pas in het midden van de zestiger jaren sluiten wij in onze partij de periode
van de twintiger jaren af, En dat terwijl in het feitelijk kabinetsbeleid dat in de na-oorlogse jaren
werd gevoerd de bakens wel degelijk waren verzet. Het opbouwbeleid in ons land bracht de
overheid, in het verlengde van het vooroorlogse
crisisbeleid, i n een veel actievere rol dan antirevolutionairen als J, A. de Wilde, J, Schouten en
A. Stapelkamp destijds voor gewenst hielden.
Het mag wel eens gezegd worden, dat het vooral KVP-ers waren die een voortrekkersrol in het
beleid hebben vervuld: Van den Brink, Veldkamp, Klompé, En ook vanuit het parlement was
de houding van bijv. Romrne een andere dan die
van Schouten,

Wij waren in de vijftiger jaren algemeen gesproken nog druk bezig met onszelf, met ons verleden, met de wijsbegeerte der wetsidee, maar
dreigden de wereld om ons heen te vergeten.
Juist in een periode, dat de ARP bezig is een van
de minder inspirerende perioden in haar bestaan
af te sluiten en opnieuw op zoek gaat naar de
vernieuwende betekenis van het christelijk-sociale denken (inderdaad opnieuw: de derde generatie grijpt - maar nu wezenlijker - terug op
de eerste generatie van Kuyper en Talma) ontmoet zij de KVP in de gesprekken van 'De achttien'. Het lijkt op een ontmoeting tussen twee
bergbeklimmers: de een haastig bergopgaand,
vol verwachting van het uitzicht dat hem aan de
top wacht - de ander reeds op de terugweg,
goeddeels verzadigd en vermoeid.
Want de KVP was juist bezig een glorieperiode
uit haar bestaan af te sluiten. Zij was het immers
die vanaf de eerste na-oorlogse jaren voortdurend leiding heeft gegeven aan de opbouw van
ons land en de uitbouw van het sociaal-economisch beleid, Zij had wèl kans gezien in de politieke praktijk van alle dag werkelijk vernieuwend
op te treden op het gebied van de sociale zekerheid, de volkshuisvesting, het onderwijs.
De zeventiger jaren moeten in deze ontmoeting
van zo anders gemotiveerde gesprekspartners
evenwicht brengen. De ARP ging op zoek naar
de grenzen van de nieuw ontdekte ruimten, de
KVP kreeg de impulsen te verwerken van het
vernieuwde rooms-katholieke denken uit de zestiger jaren. Het kan geen verbazing wekken dat
het gesprek tussen de drie niet werd vergemakkelijkt door deze verschillende interne spanningen en de verschillende oriëntatie en beleidservaringen in de na-oorlogse jaren. De nota's van
'De achttien' komen te vroeg: zij kunnen weinig
nieuwe inspiratie bieden,
18, A. C. de Ruiter, Een kritische reactie op het stuk van de
Zes. AR-Staatkunde, 37e jaargang. 1967, blz. 205.
19. W. Albeda, Naastenliefde en revolutie in een christelijke
politiek, AR-Staatkunde 38e jaargang. 1968, pag. 113.
20. H. Kuitert. Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus,
Kampen, 1967.
21. Or Jelle Zijlstra. gesprekken en geschriften, samengesteld door dr. G. Puchinger, Strengholt. 1968. in het bijzonder pag. 35- 106.
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VI. De zeventiger jaren: op weg naar
een verantwoordelijke maatschappij

zestiger jaren aan te sluiten. Want vooral de
nota van 'De zes' was niet vrij van 'structuralisme' en de niet onterechte kritiek hierop leidde
de aandacht van de goede kanten van deze nota
maar al te gemakkelijk af.

F

Vier jaar later was dit wel het geval met de nota
van de zgn. Contactraad: 'Op weg naar een verantwoordelijke maatschappij'. Deze nota ademt
veel meer een gemeenschappelijke herkenning
van de opgaven voor deze tijd, een tijd, aldus de
nota, die in velerlei opzicht een overgangsfase in
onze cultuur markeert. Lijnen moeten worden
omgebogen, structuren diepgaand gewijzigd en
verhoudingen ingrijpend worden veranderd, Wij
moeten een antwoord geven op de problematiek van de arme landen, de moeizaam verlopende democratisering in tal van sectoren van politiek en maatschappij. onze samenleving is naar
de technologische en economische kant scheefgegroeid, Wij zullen bereid moeten zijn onze
handen te steken tussen de spaken van het wiel
der menselijke geschiedenis. Wij zullen ook een
appèl op het hart van ons volk moeten uitbrengen, omdat achter de uit het evenwicht geraakte
verhoudingen de stootkracht heeft gezeten van
een op eigen kunnen en kennen georiënteerde
heilsverwachting. Wij moeten, aldus de nota,
niet steeds de oorzaak van deze kwalen bij anderen zoeken; het zit in onszelf,
De nota van de Contactraad brengt in eigen
ARP-kring evenwicht in de stormachtige discussie vanaf 1967. De conceptie van de verantwoordelijke maatschappij (ontleend aan de assemblee van de Wereldraad van Kerken van
1948 te Amsterdam) bergt immers enerzijds
een actieve, ondersteunende en beschermende
overheid in zich ('De overheid ... zet zich in voor
de overwinning van het recht in nationale en intemationale verhoudingen en wel zo dat de
mensen in hun gezinnen, in hun werk en in al
hun sociale relaties hun verantwoordelijkheid voor de ander - kwijt kunnen') maar schermt
aan de andere kant al te overspannen verwachtingen van een overheid, van politiek of van de
structuren af: 'de oorzaak van deze kwalen zit in
onszelf'. En daarmee werd, anders dan door 'De
zes', niet alleen de vernieuwende lijn van de eerste generatie antirevolutionairen opgepakt, maar
ook het besef dat 'maatregelen zonder meer
onze kranke maatschappij niet genezen, tenzij
de medicijn tevens gedruppeld worde in het hart
van arm en rijk'.22
De conceptie van een verantwoordelijke maatschappij bood velen in onze partij alsnog de gelegenheid bij het vernieuwende denken uit de

Een nieuw element in de nota van de Contactraad was ook het benadrukken van een gespreide verantwoordelijkheid: een lijn die enige jaren
daarna nog krachtiger is uitgewerkt in het CDAprogram 'Niet bij brood alleen' en in het rapport
van de CDA wetenschappelijke instituten 'Gespreide Verantwoordelijkheid' (najaar 1978).
Ook op dit punt corrigeerde de nota van de Contactraad de nota's uit 1967, die - onbedoeld
en onuitgesproken - wel bij een sterk centralisme moesten uitkomen.
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Resumerend: de nota van de Contactraad heeft
lijnen uitgezet voor het huidige denken in christen-democratische kring over de sociaal-economische vragen: nadruk op een gespreide verantwoordelijkheid, een vernieuwend overheidsbeleid dat de voorwaarden hiervoor schept en barrières wegneemt. en tenslotte het besef dat politieke maatregelen alléén zullen stuk lopen wanneer deze niet worden begeleid door een appel
op het hart van mensen en de verantwoordelijkheid van organisaties.
Het is vooral B. Goudzwaard geweest die aan
het denken in onze kring over deze thema's
nieuwe impulsen heeft gegeven. 23 Zijn ideeën
hebben grote invloed gehad op de nota's 'Gerede Twijfel' (1974) en 'Gespreide Verantwoordelijkheid' (1978) van de samenwerkende wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en KVP
en op het eerste verkiezingsprogram van het
CDA 'Niet bij brood alleen' van 1977.
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VII. Slot
De vraag is intussen wel, of de conceptie van
een verantwoordelijke maatschappij in het politiek-maatschappelijke krachtenveld van nu en
gesteld voor de opgave te leren leven met de
begrensde mogelijkheden, werkelijke overlevingskansen heeft.
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22. Dr. A. Kuyper. Openingsrede op het Eerste Sociaal Congres in 1891. proces-verbaal, blz. 65.
23. Zie bijv. dr. B. Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang, Assen/Amsterdam, 1976.
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Politiek krachtenveld

ment moet bindende en onderlinge samenhangende beslissingen nemen over investeringen en
inkomens, na overleg met werkgevers en werknemers.

In eigen kring is, gelet op de aard van de problemen waarvoor wij ons nationaal en internationaal gesteld weten, de laatste jaren voortdurend
gepleit voor een vernieuwend beleid. In het
meest recente rapport 'Gespreide Verantwoordelijkheid' wordt een hergroepering van verantwoordelijkheden in onze sociaal-economische
orde bepleit; de huidige verdeling van zeggenschap en verantwoordelijkheid in de sociaal-economische orde is zo georiënteerd op de krachtige economische groei in de periode die achter
ons ligt, dat deze ons thans, in de gewijzigde
omstandigheden van vandaag, geen goede
diensten meer kan bewijzen.
Liberalen 24 achten geen algemeen maatschappelijke structuurwijzigingen nodig en stellen nog
veel vertrouwen in een krachtige economische
groei. Over de aard van het te voeren beleid: 'de
beste liberalen hebben altijd positief gestaan tegenover de ontwikkelingsgang van de maatschappij' en verwijzend naar Thorbecke: 'hij
achtte zich slechts uitvoerder van de tijdgeest en
de tijdswil'.25
De oriëntatie van christen-democratische en liberale politiek voor de sociaal-economische vragen is niet dezelfde.
De verhouding van christen-democraten tot socialisten wordt minder bepaald door de doeleinden dan wel door de bepleite instrumenten. J.
M. den Uyl26 heeft opgemerkt dat het CDA-program 'Niet bij brood alleen' wat de doeleinden
betreft stellig in vele opzichten gelijkgericht is
aan de socialistische opstelling, maar hij acht
het geboden instrumentarium ontoereikend.
Eerder,27 in 1974, had hij zich op soortgelijke
wijze uitgelaten over de nota 'Gerede Twijfel'.
Vanuit het CDA-kamp worden ook wel eens
vriendelijke woorden in dezelfde geest teruggeseind,28
Het is evenwel de vraag wat de waarde is van
een vergelijkbare oriëntatie op de doelstellingen,
wanneer de oriëntatie op de instrumenten, op
de economische orde, tamelijk fundamenteel
van elkaar blijven verschillen. De strategie van
de PvdA blijft gericht op het versterken van politiek-centralistische instrumenten. Deze benadering werd uitvoerig uiteengezet in de commissieMansholt,29 voortdurend daarna bevestigd door
J. M. den Uyl30 en nog onlangs, vorig najaar, bepleit door de commissie-De Galan: 31 het parle-

Maatschappelijk krachtenveld
Het maatschappelijk krachtenveld is de laatste
jaren sterk in beweging. De overgang van het
NKV naar een federatie met het NW levert
geen versterking op van het christelijk-sociale
denken en dat is buitengewoon jammer. Temeer, omdat de analyse in het visieprogram 'Visie
ter visie' van 1975 van het NKV, vele herkenningspunten oplevert met benaderingen in christen-democratische kring: het verwerpen van een
overheersende rol van de economie, van het
gelddenken, van de prestatiemoraal en het benadrukken van het belang van volwaardige
arbeid, van het recht op medeverantwoordelijkheid. Maar ook hier gaat het mis met de marsroute: het NKV verklaart dat slechts gemeenschappelijke maatschappelijke belangen werknemers bijeen kan brengen en verwerpt een gezamenlijk gedeelde geloofsovertuiging als orga24. Mr. J. G. Rietkerk, Antwoord aan Den Uyl, NRC/Handelsblad, 3 februari 1979. Ook: Milieu, groei en schaarste,
geschrih van de prof. mr. B. M. Teldersstichting, no. 26, Den
Haag, 1975.
25. Prof. dr. J. A. A. van Doorn, Liberalisme: plaatsbepaling
en perspectief, in: Liberalisme in de jaren tachtig, geschrih
van de prof. mr. B. M. Teldersstichting, Den Haag, 1978,
pag. 22.
26. Drs. J. M. den UVI. Die tijd komt nooit meer terug, in: Inzicht en uitzicht, Amsterdam, 1978, pag. 214.
27. Drs. J. M. den UVI, Socialisme en vrije ondernemingsgewijze produktie, in: Inzicht en uitzicht, Amsterdam, 1978,
pag. 186.
28. Dr. W. Albeda. Sociaal-democratie is te eenzijdig op
vakbeweging gericht, bespreking van J. M. den UVl's Inzicht
en uitzicht in Trouw van 11 januari 1979.
29. Rapport van de 'Commissie van Zes' aan het permanent
overlegorgaa'n van PvdA, 0'66 en PPR, Utrecht, 1972.
30. In vrijwel elk opstel in J. M. den UVl's Inzicht en uitzicht
treh men krachtige pleidooien aan. In het afsluitende De toekomst onder ogen zien op pag. 240: 'Beslissend is voor een
op verandering gerichte strategie, politieke macht te verkrijgen'.
I n Socialisme en de vrije ondernemingsgewijze produktie
(19741 op pag. 1982: 'Als u de ontwikkeling ... 1920-1974
. overziet, dan valt op dat ze met telkens verschuivende
spitsen wordt geïnspireerd door de overtuiging dat de produktie uiteindelijk niet bepaald behoort te worden door vraag
en aanbod, zoals ze op de markt tot gelding komen, maar
door als tegenstelling geziene, democratisch getoetste gemeensehapsbeslissingen,'
31. Discussienota Economie, opgesteld door een commissie o.l.v. prof. dr. C. de Galan, no. 1 Partijkrant van de PvdA.
eind oktober 1978.
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nisatiebeginsel. Vervolgens engageert het zich
aan een vakbeweging die van mening is, dat de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid ligt bij de overheid. 32
Aan de andere kant valt er een toenadering te
signaleren in het denken in de kring van de
christelijke werkgevers naar gedachten die reeds
langer in het CNV leven met betrekking tot de
verantwoordelijkheid van de ondernerning.
Kernpunt in het nieuwe NCW-denken is, dat
men 'problemen van effectieve zeggenschapsverhoudingen, kwaliteit van de arbeid, aanvaardbare inkomensverschillen, milieu en schaarste,
niet langer kan beschouwen als randvoorwaarden, die de onderneming in acht moet nemen
wil zij verantwoord ondernemen. Wat tot nu toe
vaak als randvoorwaarde wordt beschouwd zal
de ondernemer als zijn uitdrukkelijke verantwoordelijkheid moeten gaan zien. Hij moet niet
'rekening houden' met de groeiende behoefte
aan inspraak, openheid en zinvolle arbeid. Het is
zijn taak en opdracht mee te werken aan de oplossing van deze problemen'.33

jaar van deze eeuw. Christelijk-sociale politiek
zal voortdurend onder de spanning staan van
een sociaal-economische realiteit waar haar
aanhangers zich niet bij wensen neer te leggen.
Christelijk-sociaal denken balanceert veelal op
de rand van naïviteit en wereldvreemdheid en
poogt dikwijls tegen beter weten in toch doorbraken te bewerkstelligen in verstarde menselijke verhoudingen.

Met deze vluchtige inventarisatie is tevens iets
aangegeven van de moeilijke weg die de christen-democratie heeft te gaan.
Wij zijn er van overtuigd dat in het sleutelbegrip
van een gespreide verantwoordelijkheid de verbinding gelegd kan worden tussen deze historische terugblik op het sociale denken en doen
van de 1DO-jarige Anti-Revolutionaire Partij en
de oriëntatie op de problemen van de laatste 20

Het christelijk-sociaal denken ondervindt de
laatste jaren een opmerkelijk réveil. De generatie
die deze maand het honderdjarig bestaan van de
ARP herdenkt heeft dank zij het vernieuwende
denken van de laatste jaren weer de aansluiting
gevonden met de sociale inzichten van voormannen als Kuyper, Talma en Slotemaker de
Bruïne.
Het is te wensen, dat wij het rijke erfgoed van
het christelijk-sociale denken steeds opnieuw in
een veranderende wereld tot gelding weten te
brengen, als het moet. tegen de stroom in.
Want, anders dan de gangbare discussie ons wil
doen geloven, is het sociale vraagstuk ten diepste niet een vraagstuk van sociale zekerheid, of
van inkomensbeleid, of van welvaartsgroei; het
is vóór alles het vraagstuk van menselijke verhoudingen, van het recht van een ieder op een
menswaardig bestaan als beelddrager Gods.
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32. NVV. Vakbeweging en Maatschappij, ontwerp maatschappijvisie, Amsterdam, 1977, pag. 106.
33. NCW-brochure Verantwoordelijkheden voor onderneming en ondernemen. Den Haag, 1977
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Eigendomsverhoudingen
in driestromenland
door prof. mr. P. de Haan

,. Inleiding
In een herdenkingsnummer bij het honderdjarig
bestaan van de antirevolutionaire partij past stellig een artikel over de rol die de eigendomsverhoudingen hebben gespeeld bij de ontwikkeling
van het politieke driestromenland, waarin wij tegenwoordig leven. Immers, twee van de drie
stromingen liberalisme en socialisme danken er in belangrijke mate hun ontstaan aan,
zoals ik nog nader hoop aan te tonen. Van de
derde stroming, de christen-democratische, kan
dit niet worden gezegd. Veeleer is de beslissende stoot tot het op gang komen van deze stroming gegeven door de sociaal-culturele problematiek, meer in het bijzonder die van het onderwijs. Toch heeft van begin af aan de sociaal-economische en ruimtelijke problematiek rond het
eigendomsbegrip ook de christen-democraten
beziggehouden en zelfs in toenemende mate. Ik
behoef slechts op de volgende uitingen daarvan
te wijzen.
Vooreerst draagt de antirevolutionaire partij haar
naam niet tevergeefs. Zij is ontstaan uit principieel verzet tegen de denkbeelden van de Franse
Revolutie die het absolute individualistische eigendomsbegrip in haar vaandel voerde als symbool en waarborg van de burgerlijke vrijheid tegenover het staatsabsolutisme en het feodale
grootgrondbezit van het ancien régime. Twaalf
jaar na de oprichting van deze partij door Abraham Kuyper organiseert deze ook samen met

Prof mr. P. de Haan is hoogleraar in het onroerend-goed recht en de svsteemontwikkeling van
de administratieve wetgeving aan de TH. te
Delft en in het grondgebruikrecht aan de Vrije
Universiteit. Hij is lid van de redactie van A.R.S.
en tevens lid van de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening (RA.R.OJ

anderen het Christelijk-Sociaal Congres in 1891,
waar de sociale functie van de eigendom volop
aan de orde was, evenals in de eerste sociale
pauselijke encycliek uit dat jaar: Rerum Novarum. Eén van de preadviseurs voor dat Congres
was prof. Fabius die de grond van het eigendomsrecht zocht in het 'toekennen van de aarde
aan den menseh, om die te beheerschen - wij
zouden vandaag zeggen: beheren - in verband
met de bedoeling die daarin school'.'
Diezelfde Fabius schetst in 1913 ter vergadering
van de Nederlandse Juristenvereniging de betekenis van het onteigeningsartikel in de Grondwet met de volgende woorden: 'Wat betekent
dit artikel in de Grondwet? Dit, dat onze maatschappij en de Nederlandsche Staat op het
ogenblik gebaseerd zijn op den eigendom.'2 Hij
1. D. P. D. Fabius, Eigendom en grondbezit, in Proces-verbaal van het Sociaal Congres. Amsterdam 1892, blz. 272.
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doelt daarmee op het feit dat onteigening alleen
krachtens de wet en tegen volledige schadevergoeding kan plaatsvinden en dat alleen een
tweederde meerderheid van ons volk deze
grondwettelijke bepaling kan wijzigen.
Weer twintig jaar later vangt P. A. Diepenhorst
zijn nog altijd zeer lezenswaardige boek over De
eigendom 3 aldus aan: 'In het denken en handelen der menschen neemt de eigendom overheerschende plaats in. Schier alle gedragingen
van Overheid en onderdanen raken middellijk of
onmiddellijk den eigendom. In de maatschappelijke worsteling vormt de eigendom de centrale
figuur, die alle bedrijvigheid overschaduwt en de
strijdende partijen niet loslaat.'
Genoeg citaten om aan te tonen dat de problematiek van de eigendomsverhoudingen ook in
de gedachtengang van anti-revolutionaire en andere christen-democratische voormannen hoog
genoteerd stond. En tot op de dag van vandaag
staat de eigendomskwestie politiek in het centrum van de belangstelling, zoals o.m. bleek uit
de val van het kabinet-Den Uyl, uitgerekend
over de bepaling van de hoogte van de onteigeningsvergoeding. Juridisch gezien neemt de eigendom nog altijd een centrale plaats in op drie
van de politiek meest relevante hoofdgebieden
van ons recht, het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht. 4 Zelfs is het - hoe vaak
ook het tegendeel wordt beweerd - nog immer de eigendom die de zeggenschapsverhoudingen op economisch gebied, met name in de
bedrijven, uiteindelijk in beslissende zin bepaalt.
Om over het primaat van de eigendom op ruimtelijk gebied maar niet te spreken.
Ik zal nu achtereenvolgens stil staan bij de rol
die de eigendomsverhoudingen hebben gespeeld in het liberalisme, het socialisme en de
christen-democratie. Daarbij zal blijken dat de
eerste beide stromingen inderdaad -ismen zijn in
de zin van verabsoluteringen van het eigendomsbegrip, in tegenstelling tot de laatste die
van begin af aan zich op de relativering van dit
begrip heeft gericht. In een volgende paragraaf
zal de toenadering tussen de drie stromingen
naar voren komen, te danken uitsluitend aan het
feit dat ook liberalisme en socialisme gaandeweg de betrekkelijkheid van de eigendomsproblematiek zijn gaan inzien en zodoende een typische politieke middenkoers zijn gaan varen.
Hierdoor is een compromis tussen de drie stromingen ten aanzien van het sociaal-economische en ruimtelijke beleid mogelijk geworden,
welk compromis ten grondslag kwam te liggen
aan de hedendaagse democratisch-sociale

rechtsstaat. Tegen deze achtergrond zullen de
perspectieven voor een verdere samenwerking
van de grote partijen op beide beleidsgebieden
worden afgetast. In een slotbeschouwing wordt
de balans van een en ander opgemaakt.
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2. Liberalisme en eigendomsverhoudingen
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Het liberalisme, zoals wij het kennen, is voortgekomen uit de Franse Revolutie. Een revolutie die
vooral valt te typeren als de bevrijding van boerenstand en stedelijke burgerij van het feodale
grootgrondbezit met zijn horigheidsverhoudingen en van het feodale staatsgezag met zijn uitsluitende zeggenschap van adel en geestelijkheid. Als democratische beweging is deze revolutie juist door de antirevolutionaire of christelijkhistorische richting waarschijnlijk niet geheel op
juiste waarde geschat als gevolg van de bezwaren die men terecht had tegen de revolutionaire
gruwelen en gevolgen en tegen de onchristelijke
geest die daaruit sprak. Wat de eigendomsverhoudingen betreft kwam die revolutie eenvoudig
neer op pure roof van het adellijke bezit en op
het vervolgens ten troon verheffen van de aldus
verkregen vrije grondeigendom als een 'onschendbaar en heilig recht'. 5
Als democratische beweging echter heeft de
Franse Revolutie, hoe zeer ook onder de voor
christen-democraten onaanvaardbare leus van
de volkssoevereiniteit, de stoot gegeven tot het
ontstaan van de liberale rechtsstaat, óók ten onzent. Een rechtsstaat die, al mag hij nu zijn vervangen door de sociale rechtsstaat, ons niettemin de liberale grondrechten heeft geschonken,
waarvan de particuliere eigendom er één is en
de vrijheid van onderwijs, van meningsuiting etc.
een tweede. Hoe men het als christen-democraat ook wendt of keert, dit blijft mede de onschatbare verdienste van het liberalisme, welke
moeilijkheden later ook mogen zijn ondervonden
om tevens het sociale grondrecht van de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs op
de liberalen te bevechten.
Over de sociaal-culturele vrijheden zal ik het uiteraard niet verder hebben, wel over de sociaaleconomische. De vrijheid van eigendom is daarvan de belangrijkste, te zamen met de contractsvrijheid en de vrijheid van onderneming (free en-
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2. HandelingenN.J.V. 1913.II,blz. 143.
3. Prof. dr. P. A. Diepenhorst, De eigendom. Kampen 1933.
4. Zie hiervoor het themanummer over de eigendom van
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976 3/4
5. Diepenhorst a.w. blz. 5 e.v. en 422.
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terprise). Deze drie burgerlijke vrijheden, vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek van 1838, zijn de
juridische grondslag gaan vormen van het kapitalisme in de vorige eeuw. Als men met Diepenhorst 6 het kapitalisme omschrijft als het economisch stelsel waarbij de eigendom der produktiemiddelen in particuliere handen is, dan staat
vast dat reeds veel vroeger in de geschiedenis
vormen van kapitalisme zich hebben voorgedaan. Bijv. ook in de 16e en 17e eeuw, toen zij
gepaard ging met de commerciële revolutie die
uiteindelijk tot het kolonialisme leidde.
Het bijzondere van het 1ge-eeuwsse kapitalisme is echter dat twee verschijnselen hand in
hand gingen, nl. enerzijds de terugkeer naar het
absolute individuele eigendomsbegrip van het
Romeinse recht, nadat eeuwenlang het veel socialer ingestelde Germaans-rechtelijk begrip de
overhand had gehad 7 en anderzijds de industriële revolutie met haar enorme schaalvergroting
en daarmee verbonden kapitaalsaccumulatie.
Beide ten koste van de arbeiders die tevoren in
gildeverband tamelijk veilig geborgen waren geweest en nu op basis van de zgn. contractsvrijheid eenvoudig horig werden gemaakt aan de
macht van het kapitaal. Er was een nieuwe, ditmaal sociale revolutie nodig om arbeiders en
pachters aan democratische rechten en een
wettelijke rechtspositie te helpen, ook al kon in
sommige landen zoals het onze, mede dank zij
de christen-democratie en de sociaal-democratie, met een evolutie worden volstaan.
Het spreekt vanzelf dat deze evolutie ook aan
het liberalisme niet voorbij is kunnen gaan. Maar
er moest heel wat kapitalistisch leed geleden
worden, voordat het zover was. Want liberalisme was, evenals iedere andere politieke stroming, een geloof en wel in een staatsvrije economische orde, waarbij het marktmechanisme
als een soort scheppingsordinantie voor het natuurlijk evenwicht tussen vraag en aanbod
moest zorgen op basis van vrije eigendom van
grond en overige produktiemiddelen. Die gedachte van de absoluut vrije particuliere eigendom kwam uiteraard niet uit de lucht vallen.
Er werd al op gewezen dat zij historisch onderbouwd werd met de hernieuwde receptie van
het uiterst individualistische Romeinse recht,
waarin alleen de vrije Romeinse burgers volledige rechten hadden en de slaven en vreemdelingen slechts beperkte. Bovendien kende dit
recht, anders dan het Germaanse, een absolute
scheiding tussen de private en publieke rechtsorde. Toen de allodiale vrije grondeigendom van
het oud-Germaanse recht geleidelijk in een feo-

dale was omgezet,8 waren privaat- en publiekrecht volkomen verstrengeld geraakt, d.w.z. de
feodale grootgrondbezitter beschikte tevens
over publiekrechtelijke bevoegdheden, zodat de
leenheren en vorsten zelfs door huwelijk, vererving en aankoop hun jurisdictie konden uitbreiden. Aan die wantoestand maakte de liberale revolutie terecht een einde door een scheiding van
de publieke en private rechtsorde en daarmee
tussen staat en maatschappij.
Maar behalve een historische kreeg deze revolutie ook een filosofische onderbouwing o.m. in de
staatsleer van Kant, waarin volgens Scheltens 9
het eigendomsrecht als staatsvrije sfeer een
alles beheersende rol speelde, en in die van Locke die volgens Van Eikema Hommes'o de onderscheiding tussen staat en maatschappij historisch het eerst in de rechts- en staatsleer invoerde. Het resultaat was een zienswijze waarin
krachtens een maatschappelijk verdrag (Rousseau) het volk soeverein besliste bij wet over gemeenschapsbelangen en het individu krachtens
eigendom en bij overeenkomst over individuele
belangen.
In het B.W. van 1838 vindt dit laatste nog altijd
zijn weerspiegeling, zowel in het basisartikei van
de eigendom (art. 625) als in dat van de overeenkomst (art. 1374). Art. 625: 'Eigendom is
het regt om van eene zaak het vrij genot te hebben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken.' En art. 1374: 'Alle wettigIijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet.' In deze artikelen komt de autonomie van de vrije burger tot
uiting, zij het op een wijze die niet meer zo absoluut luidde als die van de beroemde Declaratie
van de rechten van de mens van 1789, waarin
de voorloper van ons onteigeningsartikel in de
Grondwet (onteigening alleen bij publieke noodzaak krachtens de wet tegen schadeloosstelling)
werd voorafgegaan door de verklaring dat de eigendom een onschendbaar en heilig recht was.
Een verklaring die in alle liberale staatsregelingen, ook die van de Bataafse Republiek van
6. Diepenhorst a.w. blz. 104 e.v.
7. Zie daaromtrent Diepenhorst a.w. blz. 427 e.v.
8. Een uitzondering vormt Friesland waar men het landsheerlijk gezag en de daaraan verbonden feodaliteit van het
grondbezit nooit heeft willen erkennen. Vandaar de uitdrukking 'vrije' Friezen. Friesland kende in hoofdzaak slechts allodiale adel. geen feodale.
9. D. F. Scheltens. Dreigend collectivisme?, Civis Mundi november 1978. blz. 261.
10. H. J. van Eikema Hommes. Nogmaals de innerlijke
grenzen van de staatsmacht, Civis Mundi, november 1978,
blz. 264.
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1798, in soortgelijke bewoordingen werd herhaald.
Nu zo heet werd de liberale eigendomssoep uiteindelijk niet gegeten, ook niet in de kapitalistische periode die er onvermijdelijk op volgde. AI
was het alleen maar, doordat al in het midden
van de vorige eeuw communistische beroeringen de vredige rust van de bourgeoisie verstoorden. Van de Franse Nationale Vergadering van
1848 was ook ene Proudhon lid geworden, die
eerder de eigendom diefstal had genoemd en
daarom in dit liberale gezelschap niet zo goed
bleek te passen." Niettemin was sindsdien,
vooral na het Communistisch Manifest van Marx
en Engels, de onrust in particulier eigendomsland niet meer van de lucht. De tweede democratiseringsbeweging en daarmee de tweede
politieke stroming, óók in ons land, was op gang
gekomen: het socialisme.

ik meteen ook maar uit het rapport van een
commissie, ingesteld door het partijbestuur van
de SOAP uit het jaar 1933 - hetzelfde jaar
waarin de antirevolutionair P. A. Diepenhorst zijn
boek liet verschijnen - welk rapport handelde
over het landbouwvraagstuk.'3 'Confiscatie de toeëigening van gronden door den staat zonder vergoeding - is stellig wel de meest radicale wijze van oplossing van het bodemvraagstuk,
die wij ons denken kunnen. Principieel is zij naar
onze mening gerechtvaardigd, terwijl zij bovendien het onmiskenbaar voordeel heeft van vrijwel geen kosten mede te brengen: En even verderop: 'Een technisch bezwaar voor het doorvoeren van confiscatie treffen we aan in de
grondwet (art. 152). Deze wet zou eerst gewijzigd moeten worden. Onze conclusie is dus deze, dat nationalisatie van den bodem door middel van confiscatie een punt is, waarvan de verwezenlijking zeer verkieslijk zou zijn, doch dat
practisch tot vele en emstige moeilijkheden aanleiding zal geven.'
God zij dank - ik bedoel dit letterlijk en dus niet
profaan - betrof het hier een democratische
partij die dus geen revolutie beoogde, hoewel in
het rapport nog wel even op die mogelijkheid
werd gewezen. Wat er gebeurde met de boeren,
en andere eigenaren, als de revolutionaire weg
wél gevolgd werd, was in datzelfde jaar 1933
ook duidelijk geworden, toen het eerste stalinistische vijfjarenplan van 1928 ten einde liep en
inmiddels vijfhonderdduizend boeren (koelakken) van alle have en goed waren beroofd en
naar de houtkap-districten in het Noorden of
naar Siberië waren verbannen.'4
Vóór de oorlog waren de sociaal-democraten
nog zo bezield door de socialisatie-idee, dat het
voor liberalen en christen-democraten praktisch
onmogelijk was met hen op een redelijke basis
tot politieke samenwerking te komen. De kem
van hun gedachte was op grondslag van gemeenschapseigendom van de produktiemiddelen te komen tot een centraal geleide planeconomie op mondiaal niveau.'5 Van economische
planning maakten zij zich daarbij zo'n overtrokken voorstelling dat er met de ervaring die wij
inmiddels met democratische planning hebben
opgedaan, nauwelijks nog in ernst over kan wor-

3. Socialisme en eigendomsverhoudingen
Het Communistisch Manifest luidde wel in gans
andere termen over de private eigendom dan de
Declaratie van 1789: 'Wat het communisme
kenmerkt, is niet de afschaffing van de eigendom in het algemeen maar de afschaffing van
de burgerlijke eigendom: Werd het kapitalisme
gedefinieerd als het stelsel van particuliere eigendom der produktiemiddelen, communisme
en socialisme - deze twee waren aanvankelijk
één - beogen gemeenschapseigendom van
grond en produktiemiddelen. Sterker nog, aanvankelijk beoogden zij niets anders dan dat. Nog
in 1933 tekende het sociaal-democratische Eerste Kamerlid Mendels het socialisme als volgt.'2
'Het heele socialisme is ten slotte toch eigenlijk
in wezen niets anders dan een allerradicaalste
hervorming van het eigendomsrecht. Het socialisme wil toch den eigendom niet afschaffen,
want dat kan niet. Zoolang er menschen en dingen zijn, zolang zal er altijd p-en verhouding zijn
tusschen de menschen en de dingen, die zij beheerschen en beheeren. Maar het socialisme wil
een anderen vorm van eigendom, het wil den
gemeenschapseigendom ten behoeve van bevrediging van redelijke behoeften en beheerd in
gemeenschappelijk overleg door daartoe geschikte organen:
Om geen misverstand te laten voortbestaan
over de voorwaarden waaronder het socialisme,
óók de latere vorm daarvan, de sociaal-democratie, de eigendom althans van de grond in gemeenschapshanden wilde doen overgaan, citeer
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11. Zie over zijn optreden in die vergadering en daarbuiten
Diepenhorst a.w. blz. 42 e.v.
12. Handelingen Eerste Kamer 1932-1933, blz. 269.
13. Het Landbouwvraagstuk, Amsterdam 1933, blz. 66.
14. Diepenhorst a.w. blz. 216.
15. Zie bijv. dr. F. M. Wibaut in het Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad 1932, blz. 283 e.v.
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den gesproken. Niet de planning als aanvulling
op het marktmechanisme, zoals die tegenwoordig ook door ons wordt bepleit,16 was hun doelstelling, doch de volledige Planwirtschaft waarin
voor de vrije markt helemaal geen plaats meer
was. 17 Aan de vrijheid van producenten en consumenten zou daarmee voorgoed een einde zijn
gekomen. Aan de democratische rechtsstaat en waarschijnlijk niet alleen de liberale - ook.
Als gevolg van dit extreme standpunt is de eigen
bijdrage van het socialisme aan de totstandkoming van zowel de sociale als de economische
wetgeving vóór de Tweede Wereldoorlog betrekkelijk gering geweest. De grondslag voor de
sociale wetgeving is veeleer door Aalberse, Kuyper en Talma, die voor de economische wetgeving - tegen wil en dank overigens - door
COlijn e.a. gelegd. Ieder die het tegendeel beweert doet, bewust of - wat meer waarschijnlijk is - onbewust, aan geschiedvervalsing.
Zelfs iemand als Tinbergen die in 1932 een
preadvies over de economische planning
schreef,18 ontkomt daaraan niet geheel in het
decembernummer van A.R. Staatkunde 1978,
als hij op blz. 474 het laat voorkomen dat vooral
christen-socialisten een voortrekkersrol zouden
hebben vervuld. Met alle respect voor deze
mede-christenen, maar men komt ze in de geschiedenis van de sociale en economische wetgeving niet of nauwelijks tegen.
Wèl in de geschiedenis van het socialisme, in
voortdurende discussie met de christen-democratie, al vanaf het allervroegste begin. En daarmee kom ik tot de derde politieke stroming in
ons land, die ik bescheidenheidshalve maar het
laatst bespreek, hoezeer ook bewust van het feit
dat dit artikel is gewijd aan het eeuwfeest van
onze oudste politieke partij.

haal van Ananias en Safira leert dat ook de individuele eigendom uiteindelijk bleef gerespecteerd (Hand. 5:4: Als het onverkocht gebleven
was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking?).
Eén gouden draad loopt echter met betrekking
tot de eigendom door de hele Heilige Schrift.
Dat is de lijn van de socialisering van de eigendom niet in de zin van gemeenschapseigendom,
maar van gebruik in het belang van de gemeenschap, in het bijzonder de armen en verdrukten.
Daar staat de bijbel zo vol van, dat ik hier geen
bijzondere vindplaatsen behoef aan te geven.
Wel wil ik nog vermelden de voor die tijd en
trouwens ook nu nog ongelofelijk progressieve
regeling betreffende de grondeigendom uit de
mozaïsche wetgeving, krachtens welke grootgrondbezit werd uitgesloten: de regeling van het
jubeljaar in Leviticus 25, die teruggave van het
familiebezit na vijfig jaar of eerder krachtens lossing garandeerde. Als deze regeling door de gehele mensheid was in acht genomen, dan was
waarschijnlijk geen Franse Revolutie en ook
minder ontwikkelingshulp nodig geweest.
Met deze bijbelse gegevens voorhanden behoeft
het niet te verwonderen dat het christendom
door de hele geschiedenis heen met het eigendomsprobleem heeft geworsteld. Diepenhorst
verhaalt in zijn hoofdstuk over De eigendom en
de Heilige Schrift uitvoerig over de standpunten
van de kerkvaders, o.a. Augustinus, en over de
strijd van Calvijn met de toenmalige communisten, nl. de Wederdopers en de Libertijnen. Later,
als het negentiende- en twintigste-eeuwse communisme en socialisme opkomen, herhaalt zich
de geschiedenis in zekere zin en worden de
christen-democraten opnieuw met dezelfde bijbelteksten bestookt om aan te tonen dat gemeenschapseigendom eigenlijk een eis van het
goddelijk gebod was. Niemand minder dan
Troelstra schrijft een verhandeling over 'Sociaal
Christendom. Bijdrage tot den strijd over de verhouding van Christendom en socialisme', waarin
hij zich aansluit bij de bewering van de marxist
Kautsky, dat het oorspronkelijk christendom
communistisch van karakter was.
Hoe heeft nu de christen-democratische beweging zich in de vorige en deze eeuw ten aanzien

4. Christen-democratie
domsverhoudingen

en

eigen-

Het eigendomsvraagstuk is even oud als het
christendom zelf. AI in de tijd van Christus zelf
waren er secten als die van de Essenen, die de
gemeenschapseigendom predikten. In de bijbel
komt men beide eigendomsvormen tegen, individuele zowel als gemeenschappelijke. Beide
genieten ook de bescherming van de van Godswege gegeven wetten en geboden, de individuele zelfs in twee van de Tien Geboden (gij zult
niet stelen en gij zult niet begeren). Voor gemeenschapseigendom biedt het Nieuwe Testament meer aanknopingspunten dan het Oude,
met name in de geschiedenis van de eerste
christelijke gemeente, hoewel toch ook het ver-

16. Zie P. de Haan en R. Femhout, Economisch ordeningsrecht en gespreide verantwoordelijkheid, AR Staatkunde december 1978, blz. 476 e.v.
17. Daarover handelt Diepenhorst in een afzonderlijk hoofdstuk' Planwirtschaft', a.w. blz. 141 e.v.
18. Preadvies voor de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en statistiek in 1932.
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van de eigendomsverhoudingen opgesteld? Anders dan de protestantse is de katholieke partijvorming niet primair een reactie geweest op de
Franse Revolutie en het daaruit voortvloeiende
extreme liberalisme. Het katholieke denken over
de eigendom komt, overigens met een beroep
op Thomas van Aquino, pas op gang met de encycliek Rerum Novarum uit 1891. Een encycliek
die veertig jaar later - vandaar de aanduiding
Quadragesimo Anno - moest worden verduidelijkt, omdat zij als reactie op de socialistische
beweging toch wel te eenzijdige nadruk op de
individuele eigendom had gelegd. In de tweede
encycliek komt veel sterker het sociale karakter
van de eigendom naar voren, zoals trouwens
ook in de derde sociale encycliek Populorum
Progressio van paus Paulus VI over 'de universele bestemming van de goederen, de eigendom
en het gebruik van inkomsten'. Met deze drie
encyclieken is de ontwikkelingsgang van het sociale katholicisme gemarkeerd. Zij vormden de
inspiratiebron voor zowel de katholieke vakbeweging als het katholieke partijwezen.
De protestantse lijn verloopt vooral via de christelijk-sociale congressen in Duitsland en Nederland. Het eerste Evangelisch-soziale Kongress
vond plaats in 1890 en sindsdien jaarlijks met
als hoogtepunten, wat de behandeling van de
eigendomsvragen betreft, het achtste congres in
1897 te Leipzig en het zevenendertigste congres in 1930 te Breslau. Op dat van 1897 viel
vooral op het optreden van de wereldvermaarde
jurist Otto von Gierke,19 vooral bekend om zijn
rechtspersonentheorie, maar toch ook om zijn
eigendomstheorie. 20 Hierin stelt hij tegenover
het heidense Romeinse eigendomsbegrip met
zijn extreme individualisme het beter bij christelijke opvattingen aansluitende Germaanse eigendomsbegrip, met daarin een veel sterkere
beklemtoning van de sociale elementen van de
eigendom. Aan Von Gierke komt primair de eer
toe, dat tegenwoordig in de Westduitse Grondwet de sociale functie van de eigendom wordt
onderstreept met de woorden 'Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soli zugleich dem WohIe der Allgemeinheit dienen' (art. 14). Het is overigens niet de ontwikkeling van het privaatrecht
geweest, die deze functie - óók in ons land gestalte heeft gegeven, maar die van het bestuursrecht, meer in het bijzonder het sociale,
economische en ruimtelijke bestuursrecht. 21 Ik
kom daarop in de volgende paragraaf terug.
Kenmerkend voor de christen-democratische visie op de eigendom is de sterke relativering van
dit begrip. Die relativering vloeit in feite al uit de

bijbel voort en wordt treffend verwoord in de
boodschap van de Wereldconferentie voor praktisch Christendom uit 1925: 'Het Christendom
beschouwt geen enkel bezit als doel doch als
middel en daarom als toevertrouwd goed. Zij,
die een of ander bezit beheeren, moeten zich als
rentmeesters Gods en als dienaren van het algemeen beschouwen, die voor de wijze waarop
het bezit wordt besteed, verantwoordelijk zijn.'
Aldus een aanhaling van P. A. Diepenhorst op
blz. 400 van zijn boek. Het heeft mij als hedendaags beoefenaar van de CDA-grondpolitiek in
hoge mate verbaasd, dat ik mij na 45 jaar nog
geheel in zijn beschouwingen heb kunnen vinden. Ook in zijn aanhaling van Emil Brunner aan
het slot: 'Het absolute individualistische eigendomsbegrip staat in onverzoenlijke tegenstelling
met de Bijbelsche scheppingsgedachte. Dit 'private' is 'privatio', roof tegenover God en de
naaste.' Dat betrof dan het absolute eigendomsbegrip van de liberalen. Maar even krachtig wijs
ik met hem het niet minder absolute eigendomsbegrip van de socialisten af, waarin alle
heil van de gemeenschapseigendom wordt verwacht, terwijl de praktijk daarvan in communistische landen niet anders dan heilloosheid heeft
te zien gegeven.
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5. Toenadering tussen de stromingen
Onze huidige democratisch-sociale rechtsstaat,
die in de loop van deze eeuw in de plaats is getreden van de liberale rechtsstaat uit de vorige
eeuwen zich van hem onderscheidt door de positieve verzorgingstaak naast de handhaving van
openbare orde en veiligheid,22 berust onmiskenbaar op een compromis tussen de drie politieke
hoofdstromingen van ons land: liberalisme, socialisme en christen-democratie. Couwenberg,
die dit in zijn Staatsrecht en economische macht 23
terecht vaststelt, wijst er op, dat deze ontwikkeling is te danken aan een toenemende convergentie van liberale en socialistische opvattingen
19. Zijn beroemde rede is te vinden in Die Verhandlungen
des achtsten Evangelisch-sozialen KOllgresses, blz. 34 e.v.
20. Neergelegd in zijn rede Die soziale Aufgabe des Privatrechts. Berlijn 1889 en in zijn boek Sachenrecht, Leipzig
1905. blz. 347 e.v. Ook Fabius oordeelde in zijn Mozaïsch en
Romeinsch Recht, Amsterdam 1890 ongunstig over de beginselen van het laatstgenoemde recht.
21. Zie over deze hoofdgebieden P. de Haan, Th. G. Drupsteen en R. Fernhout. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. blz. 46 e.v.
22. Over de ontwikkeling van deze rechtsstaat zie men het
in de vorige noot aangehaalde boek.
23. Preadvies voor de Staatsrecht-conferentie 1975, Universiteit van Amsterdam 1975. blz. 19.
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en de bemiddelende rol, die de christen-democratische politieke en sociale beweging hierbij
gespeeld heeft (blz. 22). Hij zelf kent daarbij
geen overheersende rol meer toe aan het eigendomsstelsel vanwege de sterke relativering die
in dit stelsel is aangebracht door een tweetal
processen, t.w. enerzijds het eerder door hem
gesignaleerde proces van een toenemende socialisatie van de beschikkingsmacht over de eigendom der produktiemiddelen via de ontwikkeling van het economische en sociale bestuursrecht. anderzijds de scheiding tussen eigendom
en beheer en de hiermee samenhangende opkomst van een nieuwe, op kennis en kunde gebaseerde klasse (blz. 35 e.v.). Over elk van deze
drie verschijnselen (convergentie van de drie
stromingen, socialisatie van de eigendomsverhoudingen en scheiding van eigendom en beheer) hier enkele opmerkingen.
De convergentie van de drie stromingen is niet
alleen een gevolg van de bemiddelende rol van
de christen-democratie, hoezeer die ook van begin af aan het eigendomsbegrip op schriftuurlijke
gronden is gaan relativeren. Liberalisme en socialisme zijn ook zelf gedwongen geweest de harde feiten onder ogen te zien, welke door hun
eenzijdige resp. individualistische en collectivistische opvattingen over eigendom werden opgeroepen. Voor het liberalisme waren dit de harde
feiten van het ongeremde kapitalisme in de vorige eeuw, die al aan het einde van die eeuw het
meer sociaal georiënteerde neo-liberalisme van
Samuel van Houten e.a. deed opkomen. Van
Houten bracht zelf de Kinderwet van 1874 op
zijn naam en publiceerde in 1883 enkele opstellen over het agrarische vraagstuk,24 waarin hij
het sociale element in de eigendom erkende. 25
Daarmee was de ommezwaai volbracht, die
thans ook een sociaal liberalisme als dat van
D'66 mogelijk maakt.
De socialisten hebben er aanmerkelijk langer
over moeten doen en eerst de confrontatie met
rechtse en linkse dictaturen moeten ondergaan,
alvorens zij tijdens en na de oorlog de zwenking
naar het politieke midden maakten. Sindsdien
hebben zij de oude socialisatie-idee van de gemeenschapseigendom trachten te vergeten. 26
Het lukte niet geheel, want met name ten aanzien van de grondeigendom blijft men met de
oude leuze van 'de grond in gemeenschapshanden' zwaaien. Hoewel de confiscatie-gedachte
van de vooroorlogse SDAP nu wel tot het verleden behoort, is de grondwettelijke waarborg van
volledige schadeloosstelling bij onteigening nog
altijd niet veilig in socialistische handen. Het ka-

binet-Den Uyl is er met gebruikmaking van
de meerderheidsstrategie in 1977 op gevallen,
hoewel bij de onderhandelingen voor een tweede kabinet van die signatuur het principe wèl
weer werd aanvaard.21
Hoe dat zij, de toenadering tussen de drie stromingen op het cruciale punt van de eigendomsverhoudingen is een feit geworden. Het paradoxale van deze situatie is nu dat, ofschoon de
christen-democratie op dit punt volledig aan het
eigen beginsel trouw is gebleven, juist háár
sinds de zestiger jaren onduidelijkheid in de politiek is verweten. En dat nog wel door socialisten
en liberalen, die beide hun oorspronkelijk gewaad volledig hebben afgelegd en typisch partijen resp. links en rechts van het midden zijn geworden. Vóór de oorlog kon er geen lood-omoud-ijzer-theorie ontstaan, daarvoor waren de
verschillen te groot. Ook was er van een doorbraak van christen-democraten naar het socialistische of liberale kamp toen geen sprake. Zodoende waren de christen-democratische partijen ook niet genoodzaakt telkens tussen liberalen
en socialisten als coalitiepartners te kiezen. Voor
de politieke duidelijkheid zou het inderdaad beter zijn geweest, als ook deze beide stromingen
aan de eigen uitgangspunten trouw waren gebleven. Voor het functioneren van de democratisch-sociale rechtsstaat echter niet. Deze heeft
nu een breder politiek draagvlak.
Wat de socialisatie van de eigendomsverhoudingen betreft, deze heeft zich in het compromis
tussen de drie stromingen hoofdzakelijk voltrokken niet via gemeenschapseigendom, doch via
het bestuursrecht, zoals zich dat in de sociale
24. In Bijdragen tot den strijd over God, eigendom en familie, Amsterdam 1883, blz, 100 e,v,
25. Zie ook de verhandeling van mr. M. W. F, Treub over
De staat en het eigendomsrecht, opgenomen in Sociale vragen, Haarlem 1904, blz, 136 e.v,
26. Met als merkwaardige uitschieter de studie van J, van
den Doel, Konvergentie en evolutie, 1971, blz. 32 e.v., waarin deze het hele eigendomsbegrip in zijn economisch-theoretische definitie van de economische orde zelfs negeert, Zulks
ten onrect'lte naar ik hierna hoop aan te tonen, Hij moet niet
roomser trachten te zijn dan de paus.
27. Bijna vermakelijk is het voor de schrijver van dit artikel
in het Dagboek van een onderhandelaar van Ed van Thijn op
blz. 39 tijdens die onderhandelingen 'Joop' verschrikt te horen uitroepen: 'Maar dat is De Haan 11' (volledige vergoeding
ook van de zgn. negatieve ontwikkelingsschade), Waarop
Van Thijn aantekent dat Den Uylll hem best een De Haan 11
waard was. Mijn vraag: waarom was Den Uyl I hem dat dan
niet waard7 De constatering van Wieringa op blz. 46 dat het
bereikte akkoord precies de 'gecastreerde diepvrieshaan'
was, waarover de crisis uitbrak, is volstrekt onjuist. De royale
formulering van het akkoord zou bij eerdere aanvaarding niet
alleen de kabinetscrisis, maar zelfs iedere politieke spanning
hebben kunnen voorkomen.
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rechtsstaat heeft ontwikkeld. In dat bestuursrecht staat echter, naar ik elders 28 heb uiteengezet, wel degelijk de eigendom nog immer centraal. In het bijzonder geldt dat voor het door
Couwenberg niet genoemde ruimtelijke bestuursrecht, waarin het gaat om bestemming,
inrichting en beheer van de ruimte door de overheid, zonder dat daarvoor als regel eigendomsverwerving nodig is. Werkt het ruimtelijke bestuursrecht met directe publiekrechtelijke eigendomsbeperkingen, in het economische en sociale bestuursrecht hebben wij vooral met indirecte
beperkingen te maken, gericht op beïnvloeding
van bedrijfsbeslissingen, herverdeling van vermogens en inkomens, erkenning van de publieke functie van ondememingen en andere vormen van vermaatschappelijking van de eigendom der produktiemiddelen.
Tenslotte de alom beweerde scheiding tussen
eigendom en beheer van de produktiemiddelen.
Deze bewering, oorspronkelijk afkomstig van de
economen Berle en Means en de socioloog
Bumham,29 berust op het bekende misverstand,
ook door sommige juristen onderschreven,3o dat
de aandeelhouders de eigenaren van het ondernemingsvermogen zouden zijn. Aangezien dezen
meestal weinig meer te vertellen hebben en dit
vermogen in feite door het bestuur van de onderneming wordt beheerd, spreekt men derhalve van een scheiding tussen eigendom en beheer. In feite echter berust het beheersrecht van
de ondernemingsleiding wel degelijk op de eigendom van het ondernemingsvermogen, omdat dit aan de onderneming als rechtspersoon
zelf toebehoort. De aandeelhouder is geen
mede-eigenaar, doch heeft alleen een aandeel in
een stuk financieringskapitaal met een bepaald
stemrecht in de aandeelhoudersvergadering en
een zeker recht op winstdeling. Het zal oorspronkelijk wel bedoeld zijn als surrogaat voor
de eigendom, maar in ieder geval is het er niet
uitgekomen. In werkelijkheid gaat het bij de n.v.
om een onpersoonlijk vermogen waarvan het
beheer heel goed gedemocratiseerd kan worden, zonder ook maar iemands persoonlijke eigendom aan te tasten. 31 Trouwens ware dat anders, dan zou de vermogensaanwasdeling van
werknemers als onteigening zonder schadeloosstelling en dus in strijd met de Grondwet moeten worden geoordeeld. 32

ken toenadering tussen de drie politieke stromingen zijn de perspectieven voor een verdere
samenwerking op sociaal-economisch en ruimtelijk gebied theoretisch gezien gunstig. De geschiedenis van de jongste kabinetsformatie bewijst dat. ondanks haar lange duur. De twee regeerakkoorden resp. met PvdAlD'66 en WO
verschilden juist op deze gebieden niet wezenlijk
van elkaar, hoezeer de verschilpunten achteraf
ook mogen worden opgeblazen. Inzake enkele
belangrijke onderwerpen wil ik de mogelijke
vooruitzichten wat nader aftasten. Dat betreft de
economische planning, de medezeggenschap in
de onderneming en de grondpolitiek.
Nu de socialisten hun extreme planningsconceptie in de zin van een volledig gecentraliseerde
planeconomie op basis van gemeenschapseigendom van de produktiemiddelen hebben laten
varen, moet langzamerhand een compromis
over de economische planning op de verschillende bestuursniveaus binnen het bereik liggen.
In 1 947 is men niet verder kunnen komen dan
het systeem van informatieve planning met behulp van het Centraal Planbureau, maar ook van
CDA-zijde wordt nu gepleit voor indicatieve
planning op centraal, regionaal en bedrijfstakniveau. 33 In de AR Staatkunde december vorig
jaar hebben wij daarvoor in de lijn van het rapport Gespreide verantwoordelijkheid een systeem trachten uit te werken. 34
Ook voor de liberalen zou een dergelijk stelsel
aanvaardbaar moeten zijn, omdat het op zichzelf
het marktmechanisme intact laat en slechts het

6. Perspectieven voor verdere samenwerking
Als gevolg van de in de vorige paragraaf bespro-
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28. Oe plaats van de eigendom in het hedendaagse bestuursrecht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976 3/4, blz.
316 e.v.
29. A. D. Berle en G. C. Means, The modern corporation
and private property (1932) en J. Burnham, The manageria/
revo/ution (1941). Zie ook Berle's Power without property
van 1959.
30. Vgl. de dissertatie van B. J. A. W. V. M. Pinckaers, Eigendom in een nieuwe tijd, Utrecht 1960, waarin deze alle
eigendomstheorieën rond de rechtspersoon op blz. 46 e.v.
bespreekt.
31. Men zie ook mijn bijdrage tot het boek van T. P. van der
Kooij, Maatschappij in beweging, Kampen 1966, blz. 274

e.v.

32. Door sommigen wordt die conclusie, zii het niet enkel
als gevolg van het genoemde misverstand, inderdaad getrokken. Zie daarover, behalve voorlopig verslag en memorie van
antwoord bij het VAD-ontwerp, o,m, de discussie in Ned.
Jur. blad 1977, blz, 288, 628, 803 en 936 e.v.
33. W, Albeda in AR Staatkunde 1974, blz. 374 e.v, en
E.S.8, 1977, blz. 1180 e.v. en in zijn preadvies voor de Vereniging voor Staathuishoudkunde 1977. Zie ook A, J. Vermaat in Beleid en Maatschappij 1976, blz. 134 e.v.
34, P. de Haan en R. Fernhout, Economisch ordeningsrecht
en gespreide verantwoordelijkheid, blz. 478 e,v,
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economisch beleid van de overheid op een planningsleest tracht te schoeien. Zulks in nauw samenspel met de sociale partners, zoveel mogelijk in de vorm van planningsovereenkomsten en
met de nodige democratische en andere rechtswaarborgen. Planning heeft in de democratischsociale rechtsstaat waarin we nu leven, slechts
de bedoeling kwaliteit, doelmatigheid en democratisch gehalte van het beleid te verbeteren.
Het is niet anders dan een systematische en gecoördineerde voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleidsbeslissingen op basis van
een programma van doeleinden en middelen. 35

omdat de betrokkenheid van de doorsnee-werknemer bij de onderneming veel groter is dan die
van de doorsnee-aandeelhouder.
De vraag is ook of aandeelhoudersvergadering
of -commissie en ondernemingsraad naast elkaar moeten blijven bestaan. Op die manier
komt men nooit tot een volwaardige bedrijfsdemocratie. Nog altijd acht ik het destijds in rnijn
diesrede 38 bij het 130-jarig bestaan van de T.H.
Delft uitgesproken denkbeeld om de ondernemingsraad geledingsgewijs op te bouwen naar
analogie van de universiteits- of faculteitsraden
volgens de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 een nader onderzoek waard. Zo'n
raad zou dan voor de helft uit werknemers en
voor de andere helft uit aandeelhouders en
eventueel consumenten of andere maatschappelijk belanghebbenden kunnen bestaan. Aan
een dergelijke ondernemingsraad ware het
hoogste gezag in de onderneming toe te kennen, zowel wat economische als wat sociale beleidsbeslissingen betreft, uiteraard onder handhaving van een ruim mandaat voor de directie.
De raad van commissarissen kan dan wellicht
worden gemist.
Het lijkt na de schipbreuk van het kabinet-Den
Uyl wat al te optimistisch grootse vergezichten
te schetsen van een verdere grondpolitieke samenwerking niet alleen van christen-democraten en liberalen, maar ook met de socialisten.
Toch zouden de laatsten zich moeten realiseren,
dat het formatie-akkoord voor een tweede kabinet-Den Uyl weliswaar een goede aanzet vormde voor een agrarisch en niet-agrarisch grondbeleid, waar ook in het akkoord met de WO gedeeltelijk op is voortgebouwd, maar dat dit toch
nog niet meer was dan een begin. De beide rapporten van de CDA-instituten resp. over het nietagrarisch en het agrarisch grondbeleid 39 houden
dienaangaande nog heel wat meer mogelijkheden in. Ik denk met name aan een publiekrechtelijke regeling van het gemeentelijk grondbeleid
ter zake van verwerving, exploitatie en uitgifte
van bouwgronden, stedelijke herverkaveling, bedrijfsopvolging in de landbouw, voorkeursrechten van huurder, pachter en overheid, instand-

Met het terecht zo gevreesde dirigisme behoeft
planning in deze conceptie niets te maken te
hebben, met name niet wanneer men als uitvoeringsinstrumenten in plaats van dwangmiddelen
als verboden en vergunningen gebruik maakt
van overeenkomsten en subsidies.
Wat de verdere ontwikkeling van de medezeggenschap in de ondernemingen betreft heeft het
rapport Gespreide verantwoordelijkheid van de
Commissie Steenkamp alle kaarten voorlopig
gezet op de raad van commissarissen, waarvan
de leden door de ondernemingsraad en een aandeelhouderscommissie ieder voor' een derde
worden benoemd en de rest bij wijze van coöptatie door de aldus benoemde leden. Zo'n systeem van getrapte democratie kan als overgangsregime misschien goed werken, maar bevredigt toch op den duur niet, omdat noch de
aandeelhouders noch de werknemers op deze
wijze voldoende betrokken raken bij het bedrijfsgebeuren. Nu is die betrokkenheid bij de eerstgenoemde categorie, afgezien van grootaandeelhouders, ook moeilijk te realiseren. De
hoogste macht van de aandeelhoudersvergadering, die in de liberale rechtsstaat als een soort
volkssoevereiniteit binnen de onderneming werd
gezien,36 is door Kamphuisen destijds al een
groot vals woord genoemd. Hij stelde toen voor
het oligarchisch karakter van de naamloze vennootschap wettelijk te erkennenY
Juister lijkt het echter de huidige liberaal-democratische constructie van de n.v. met haar eenzijdig kapitalistische strekking nu te vervangen
door een meer sociaal georiënteerde. Ik zeg niet:
een sociaal-democratische constructie, omdat
die te veel een eenzijdig socialistische oplossing
in de zin van arbeiderszelfbestuur suggereert. De
onderneming is nu eenmaal een samenwerkingsverband van kapitaalverschaffers en werknemers, al is het de vraag of men daarbij, zoals
in het CDA-rapport, moet blijven uitgaan van het
pariteitsbeginsel. Ik heb daarover mijn twijfels,

35. Zie over de planning als beleidsgrondslag in het algemeen ons boek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. blz.
158 e.v.
36. Aldus ook Couwenberg a.w. blz. 36.
37. P. W. Kamphuisen. Het oligarchisch karakter der Naamloze Vennootschap, in: Verzameld werk 1963. blz. 560 e.v.
38. Recht. democratie en universiteit. Zwolle 1972.

39. Grondeigendom en grondbeheer, een opdracht voor individu en gemeenschap, Den Haag 1975, alsmede het in
1979 verschijnende rapport over het agrarisch grondbeleid.
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houding van het pachtareaal en prijsbeheersing
van landbouwgronden. Voor het merendeel kan
ik naar deze rapporten verwijzen en naar een
aantal publikaties van mijn hand. 40 Ook voor de
samenwerking met de liberalen bieden deze rapporten en publikaties uitnemende uitgangspunten.
Ten minste op één punt zal het echter moeilijk
zijn geheel tot elkaar te komen. Dat betreft de
prijsbeheersing van landbouwgronden, ten aanzien waarvan ik het destijds met PvdA en D'66
gesloten akkoord te ver vond gaan en dat met
de WD niet ver genoeg. In het eerste akkoord
was voor het geval van mislukking van de landbouwkundige toetsing verkoop via de SBL tegen
maximumprijzen overeengekomen. Dit is een
nodeloze omweg met veel te grote macht in
handen van de SBL als overheidsorgaan. Veel
beter is een toewijzing door de grondkamer, omdat de overheid dan niet tijdelijk eigenaar behoeft te zijn en men ook nog behoorlijk recht kan
doen aan een gerechtvaardigde voorkeur van de
verkoper binnen de wettelijke toewijzingsnormen. Het zal echter wel moeilijk zijn hierover
met de liberalen overeenstemming te bereiken,
omdat het mechanisme van de grondmarkt dan
goeddeels wordt uitgeschakeld. Normaliter is dit
geen ingreep die de christen-democraten zich
als ideaal stellen, maar de situatie op de grondmarkt is ook verre van normaal. De grondprijzen
zijn meer gestegen dan ooit in tweehonderd jaar
het geval is geweest, gerekend naar het verloop
van de prijsindex voor de gezinsconsumptie. 41
En de liberalen mogen bedenken dat er bij te
kort schieten van de landbouwkundige toetsing
geen andere manier is om zowel de eigendom
als de pacht als rechtsvormen van agrarisch
grondgebruik te redden. Het alternatief is staatseigendom en dat is wat socialisten wèl, maar liberalen nu juist niet wensen.

den Hoff42 kunnen tegenwoordig niet nalaten in
plaats van de eigendom het gebruik en beheer
voorop te stellen. Niks op tegen natuurlijk, maar
wat heet dan nog socialistisch! In ieder geval is
in het licht van de eigendomsverhoudingen geen
grotere politieke misvatting denkbaar dan de
ontkenning van het bestaansrecht van christendemocratische partijen, zoals die van liberale en
socialistische zijde thans veelvuldig wordt gedebiteerd. Het zou voor deze beide stromingen aan
te bevelen zijn ook eens in de eigen partijgeschiedenis te duiken om te zien of men zich nog
even goed met de oorspronkelijke stellingnamen
uit het verleden kan vereenzelvigen als met mij
ten aanzien van de christen-democratische het
geval is geweest. Van het bestaan van drie
bloedgroepen is mij daarbij niets gebleken. Integendeel, ik kan mij ook in de strekking van de
sociale encyclieken uitstekend vinden.
Intussen zijn er ook na alle toenadering tussen
de drie politieke hoofdstromingen op het stuk
van de eigendomsverhoudingen uiteraard nog
wel de nodige accentverschillen. Misschien kunnen die verschillen het beste worden getypeerd
aan de hand van de bekende leuze 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' van de Franse Revolutie. Elders 43 heb ik al betoogd dat het oude liberalisme niet verder was gekomen dan de vrijheid
eenzijdig te benadrukken, daarbij de gelijkheid
veronderstellende en de broederschap vergetende. Voor het heden kan men misschien stellen
dat de liberalen de vrijheid het sterkst accentueren, de socialisten de gelijkheid en de christendemocraten de broederschap.44 Trouwens, wat
is broederschap anders dan de bijbelse naastenliefde? En onder de naam solidariteit wordt deze,
samen met het rentmeesterschap, tot uitgangspunt gekozen in het CDA-rapport over de economische orde. Als het goed is, omsluit zij ook
de vrijheid en de gelijkheid in eigendomsverhoudingen.

7. Slotbeschouwing
Deze kan na het voorgaande kort zijn. Als ik de
balans van een eeuw rechtsontwikkeling op het
gebied van de eigendomsverhoudingen tracht
op te maken, kom ik allereerst tot de conclusie
dat de christen-democratische stroming haar eigen uitgangspunt het meest trouw is gebleven.
De sociale functie van de eigendom, door Otto
von Gierke op het Evangelisch-sozial Kongress
van 1897 met zoveel verve bepleit, is sindsdien
gemeengoed óók van liberalen en socialisten
geworden. Zij stemt in horizontale zin overeen
met wat in verticale zin meestal rentmeesterschap wordt genoemd. Zelfs socialisten als Van
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40. Zie de bundel artikelen over Grondpolitiek en grondgebruikrecht, Afd. Geodesie, TH Delft, 1976 en voorts over de
gemeentelijke grondpolitiek Bestuursforum maart en april
197B en over de agrarische De Pacht januari 1979.
41. Men zie daarvoor het speciale themanummer van De
Landeigenaar van april 197B over Het grondprijsbeleid in
Nederland, blz. 8.
42. Vgl. bijv. zijn Aspecten van grondbeleid, Den Haag
1976, blz. 23 en 131 e.v. en voorts zijn bijdrage tot de radiocyclus Grondpolitiek van de Radio-Volksuniversiteit november 1978, waaraan van liberale zijde door het kamerlid
Waalkens en van christen-democratische zijde door mij werd
medegewerkt.
43. Bestuursrecht in de SOCIale rechtsstaat. blz. 7/B.
44. Zie voor het rapport Gespreide verantwoordelijkheid
ook het artikel van prof. Stevers in AR Staatkunde december
1978, blz. 451 e.v.
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Wenkend en
wijkend ideaal
De i nternationale rechtsorde en
de Nederlandse politieke
hoofdrichtingen
v

door prof. mr. P. H. Kooijmans
De internationale rechtsorde
'Hij (de koning) bevordert de internationale
rechtsorde.' Het is één van de fraaiste volzinnen
die de Grondwet kent en die te vinden is aan het
begin van de artikelen die over het buitenlands
beleid handelen. Deze van de grondwetsherziening van 1953 daterende bepaling is behalve
fraai ook nogal cryptisch, want over de wijze
waarop de koning verondersteld wordt die internationale rechtsorde te bevorderen, wordt rnet
geen woord gesproken. Wat dat betreft was de
voorganger van deze bepaling, in de grondwet
opgenornen bij de wijziging van 1922, duidelijker. Daar werd gesteld: 'De koning tracht geschillen rnet vreemde mogendheden op te lossen door rechtspraak en andere vreedzame middelen.'
Deze bepaling was te danken aan een amendement, ingediend door de socialist Schaper. Dat
amendement kon zich overigens niet verheugen
in de sympathie van het antirevolutionaire kamerlid V. H. Rutgers, die van oordeel was dat
'dergelijke getuigenissen die 'uit het hart opwellen' maar geen praktische betekenis hebben,
niet in de grondwet thuishoren'. Met de strekking van het amendement was hij het overigens
geheel eens; wanneer het werd verwoord in de
vorm van een motie, zou hij gaarne daarvoor
stemmen. Schaper sprak zijn spijt uit over deze
reactie.

Prof. mr. P. H. Kooijmans (45) te Wassenaar is
hoogleraar Volkenrecht aan de R,U. te Leiden.
Van 1973-1977 was hij staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl. Hij
is voorzitter van de Dr. A. Kuyperstichting en lid
van de redactie van AR-Staatkunde.

'Waarom heeft Rutgers, die toch ook voorstander is van vreedzame beslechting van geschillen,
'niet de moed en het verstand' om dit om te zetten i n een daad?'
De meerderheid van de Kamer was het kennelijk eens met Schaper, dat het opnemen van
een dergelijke bepaling in de grondwet 'een
daad' vormt, want het amendement werd met
ruime meerderheid aanvaard.'
Men kan zich afvragen wat Rutgers gezegd zou
hebben van het huidige artikel, dat nog meer het
karakter van een 'opwelling des hartes' draagt.
Het zou hem wellicht genoegen hebben gedaan
dat in 1966 de opstellers van de proeve van een
nieuwe grondwet, kennelijk niet overtuigd van
de sterke daadkracht van dit soort bepalingen,
deze fraaie volzin zonder enig nader commentaar

1. P. J. Oud, Het jongste verleden; Assen, 1968, deel I, p.
346 v.v.
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lieten vervallen. En ook in het betrekkelijk kort
geleden ingediende wetsontwerp (15049) tot
wijziging van de grondwetsbepalingen over het
buitenlands beleid, wordt de bestaande bepaling
over de internationale rechtsorde niet voor continuering voorgedragen. Niernand zal daaruit overigens willen afleiden dat de koning (= de regering) niet langer de taak zou hebben de internationale rechtsorde te bevorderen.

door ons land gevoerd moet worden. Stoelend
op ditzelfde grondvlak: versterking van de internationale rechtsorde, komt men desalniettemin
tot sterk verschillende stanopuntbepalingen ten
aanzien van de vraag op welke wijze Nederland
het beste tot de verwezenlijking van dit ideaal
kan bijdragen. Het is met betrekking tot deze
vraag dat we eigenlijk gedurende onze gehele
parlementaire geschiedenis de tegenstellingen
vinden, die we ook nu nog jaarlijks bij de begrotingsbehandeling kunnen waarnemen: moet Nederland voorop lopen bij die versterking van de
internationale rechtsorde of kan het zich maar
beter achter anderen verschuilen 76 ; in hoeverre
mag een actieve opstelling in de buitenlandse
politiek gaan ten koste van het directe (veelal
economische) Nederlandse belang?; en gedurende die hele periode vinden we ook die nog
steeds bekende tegenstelling tussen de Z.g.
'idealisten' en de z.g. 'realisten', zij die van oordeel zijn dat juist een klein land als Nederland
zich wat gemakkelijker experimenten kan veroorloven op de weg naar het wenkend perspectief van de internationale rechtsorde en zij die
menen dat, met handhaving van het ideaal, toch
van meet af aan rekening dient te worden gehouden met de geringe kansen op verwerkelijking daarvan. Dat bij dit alles de vrees voor het
in gevaar komen van de neutraliteit een grote rol
speelde in de periode vóór 1940, is begrijpelijk.
Maar het probleem ligt niet wezenlijk anders dan
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Variaties op één thema
Dit meningsverschil in een parlementair debat
van meer dan vijftig jaar geleden is in meer dan
één opzicht typerend voor de wijze waarop binnen het Nederlands politiek bestel de internationale problematiek is benaderd en nog steeds
wordt benaderd. Vanuit de positie van een klein
land als Nederland is het begrijpelijk dat de verwezenlijking van een internationale rechtsorde
daarbij centraal heeft gestaan. Noch in de periode van de neutraliteitspolitiek (vóór 1914), noch
in die van de Z.g. 'zelfstandigheidspolitiek' (gedurende de Volkenbond),2 noch in het tijdperk van
de bondgenootschappelijke politiek (na 1945),
was er voor Nederland enige rol weggelegd in
het spel van de machtspolitiek, zoals die door de
grote mogendheden werd gevoerd en het parlement is zich daar altijd zeer wel bewust van geweest. Voor Nederland lag het belang allereerst
in het versterken van het instrumentarium dat
zou kunnen leiden tot het oplossen van conflicten op een zodanige wijze dat het machtsspel
zoveel mogelijk werd beteugeld en het recht zo
min mogelijk werd beschadigd. Maar het is ook
weer typerend dat de aanzetten tot zulk een instrumentarium ten onzent altijd met de nodige
scepsis zijn bekeken. Wie de parlementaire debatten naleest met betrekking tot de Haagse
Vredesconferenties van 1899 en 1907,3 met
betrekking tot de toetreding tot de Volkenbond
na de Eerste 4 en tot de Verenigde Naties na de
Tweede Wereldoorlog,5 wordt getroffen door
het gebrek aan geestdrift dat dienaangaande bij
vrijwel alle in het parlement vertegenwoordigde
partijen bestaat. Men heeft kennelijk weinig
hoop op de verwezenlijking van de droom van
de internationale rechtsorde, wanneer de grote
mogendheden een overwegende rol spelen en
in de gelegenheid zijn hun op macht gebaseerde
invloed uit te oefenen.
Het is binnen deze context dat de meningsverschillen in politiek Nederland zich doen gevoelen
met betrekking tot het buitenlands beleid dat
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2. Ten tijde van de Nederlandse toetreding tot de Volkenbond was één van de belangrijke vragen of dit lidmaatschap
verenigbaar was met volstrekte neutraliteit. Dit lidmaatschap
kon immers het meedoen van Nederland aan Volkenbondsacties met zich meebrengen. In 1923 introduceerde minister Van Karnebeek het begrip 'zelfstandigheidspolitiek', dat
met behoud van de traditionele ongebondenheid een actievere opstelling van Nederland mogelijk zou maken. Oud, 11,
p. 193 v.v.
3. H. Japikse, Staatkundige geschiedenis van Nederland
van 1887-1917; Leiden, 191B, p. 142 V.v.
4. Oud, I, p. 261 V.v.
5. J. F. M. Duvnstee en J. Bosmans, Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945; Assen/Amsterdam,
1977, I. p. 690 v.v.
O. In Hl35 wordt minister De Graeff scherp bekritiseerd
door het chr.-historische Eerste Kamerlid B. C. de Savornin
Lohman n.a.v. het feit dat de eerste de rij der kleine mogendheden heeh aangevoerd bij het debat in de Volkenbondsvergadering over de tegen Italië te nemen sancties in verband
met de aanval van dat land op Abessvnië. Had de minister,
zo vraagt Lohman, niet beter een minder geëxponeerd land
als Portugal of één der noordelijke staten kunnen laten voorgaan 7 Oud, V, p. 347 v.v. Wie een en ander naleest. waant
zich aanwezig bij een debat naar aanleiding van het buitenlands beleid onder het kabinet-Den UVI.
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na 1950. Zoals thans de vraag luidt: in hoeverre
laten de bondgenootschappelijke relaties een
eigen, aktieve politiek toe, zo gold dat toen met
betrekking tot de neutraliteit. Reeds in 1854
verweet Thorbecke het toen zittende ministerie
Van Hall een weifelende, kruipende neutraliteitspolitiek, in plaats van de door hem gewenste
'moedige, oprechte, zedelijk krachtige politiek,
strokende met de waardigheid ener onafhankelijke natie'. En al zal het geen minister van buitenlandse zaken tegenwoordig meer gemakkelijk over de lippen komen dat hij zich liever wil
blootstellen aan het verwijt van onbekwaamheid
dan door onvoorzichtige uitingen de belangen
van de staat in de waagschaal te stellen, een ander onderdeel van Van Hall's repliek klinkt zeer
vertrouwd in de oren, nl. wanneer hij zich beklaagt 'over de herhaaldelijk door de oppositie
aangewende taktiek om het terrein der buitenlandse zaken tot haar strijdperk te kiezen en
door interpellaties de in deze tijd zo moeilijke
taak des ministers nog meer te bemoeilijken'.7
Een voorbeeld van wat onder zulk een 'moedige,
zedelijk krachtige politiek' moet worden verstaan, wordt door het tweede ministerie-Thorbecke gegeven, wanneer in 1863, na het neerslaan van de Poolse opstand door de Russische
troepen, een protestnota wordt gericht tot de
Russische regering vanwege de onmenselijke
behandeling der opstandelingen. Prompt worden minister Van der Maessen de Sombreff de
oren gewassen door Groen van Prinsterer, omdat door deze handelwijze Nederland zich onnodig heeft geëxponeerd. Een vergelijking met het
tegenwoordige hameren op de eerbiediging van
de rechten van de mens ligt voor de hand. B
Er is eigenlijk - crisissituaties niet meegerekend - slechts één periode in de Nederlandse
parlementaire geschiedenis waarin het buitenlands beleid niet tot belangrijke controverses
tussen de hoofdstromingen van het Nederlandse
politieke leven aanleiding geeft; dat is de periode
van 1950 (na de afwikkeling van de Indonesische kwestie) tot het begin van de zestiger jaren
(wanneer de Nieuw-Guinea kwestie controversieel wordt). Daarnaast is het opvallend dat de
rijen zich sluiten, wanneer het er wezenlijk om
gaat spannen. Wanneer de Eerste Wereldoorlog
uitbreekt, staat de Kamer als één rnan achter de
regering, wanneer deze zich uitspreekt voor het
handhaven van de onzijdigheid.
De N RC van 4 augustus 1914 constateert dat
'wie anders elkaar verre stonden, elkander ditmaal vonden; en het was schier ontroerend de
heer Troelstra telkens zijn instemming te horen

betuigen met uitspraken van de afgevaardigde
van Goes (A. F. de Savornin Lohmanl, in gewone dagen zijn politieke antipode'. En Troelstra
zelf zei: 'Mijn geestverwanten, die met mij het
militairisme afkeuren, mogen dit bedenken: zij
hebben hun afkeuring te richten tegen het stelsel, dat wij bestrijden; zij hebben hun afkeuring
niet te richten tegen deze regering. Zij hebben
hun plicht te doen als Nederlanders voor het
grote doel waarvoor zij zijn geroepen (het leger
was gemobiliseerd)'.9
En wanneer Oud zich erover beklaagt dat aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog deze
eensgezindheid in de Kamer ontbrak, omdat
toen zowel extreem links als extreem rechts zich
anders opstelden, dan vergeet hij dat door invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging de mogelijkheden voor kleinere
groeperingen om in de Kamer vertegenwoordigd te zijn, gemakkelijker waren geworden.
Want frappant is dat met het toenemen der
spanningen de grote tegenstellingen tussen links
en rechts, bijv. met betrekking tot de defensie,
sterk verminderd waren, zodat althans de hoofdstromingen elkaar in belangrijke mate weer gevonden hadden over de hoofdpunten van het
beleid. En wellicht is het feit dat in de vijftiger jaren de communistische dreiging als zeer reëel
werd ervaren er de verklaring voor dat die periode als de meest harmonieuze periode van het
Nederlands buitenlands beleid in vredestijd van
deze eeuw kan worden gekenschetst.

Wel of geen bewapening
Wat waren dan die grote tegenstellingen die
zich in het verleden geopenbaard hebben en
kunnen zij als principiële tegenstellingen worden
gekarakteriseerd? Wis en waarachtig wel. Wie
bedenkt dat in de twintiger en dertiger jaren de
sociaal-democraten en gedurende een bepaalde
periode ook de vrijzinnig-democraten om principiële redenen tegen de defensiebegroting gestemd hebben, is wellicht geneigd de huidige

7. W. J. van Welderen Rengers, Schets ener parlementaire
geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891; 's-Gravenhage. 1905. deel I, p. 122 V.v.
8. Van Welderen Rengers. p. 266 v.v. Een motie van Groen.
waarin de minister werd berispt, werd overigens verworpen.
Men mag aannemen dat bij deze kwestie ook de animositiet
tussen Groen en Thorbecke een rol heeft gespeeld, zoals interne politieke controversen dat zo vaak doen bij debatten
Over het buitenlands beleid.
9. Japikse. p. 436.
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verschillen van opvatting met betrekking tot de
defensie - zonder deze te bagatelliseren niet al te zeer te verabsoluteren.
Ik laat in het hiernavolgende alle kwesties die
zich hebben voorgedaan over de hóógte van de
defensiebegroting en over het systeem van de
defensie buiten beschouwing. Dat soort kwesties heeft een chronisch karakter gehad in onze
parlementaire geschiedenis en de gemiddelde
levensduur van ministers van oorlog en marine is
in ons land aanzienlijk korter geweest dan van
welke van hun ambtsgenoten ook.
De principiële tegenstelling met betrekking tot
de defensie begint in 1897, het jaar waarin de
SDAP voor het eerst aan de verkiezingen deelneemt met een programma, waarin onder meer
voorkomt: afschaffing van het militarisme en invoering van algemene weerplicht. ' De SDAP
stemt consequent tegen de oorlogsbegroting,
ook tijdens de Wereldoorlog. Bij het debat over
de toetreding tot de Volkenbond wordt van vele
kanten de vrees uitgesproken dat het lidmaatschap van de Bond onze neutraliteit in gevaar
kan brengen." Alzo niet Troelstra. Hij acht inperking van het gebied der neutraliteit een voordeel,
omdat het systeem van collectieve veiligheid
meer kansen biedt aan de ontwapeningsactie. 12
In 1920 spreekt de SDAP zich openlijk uit voor
internationale èn nationale ontwapening. Enige
jaren later (1924) plaatst ook de Vrijzinnig-Democratische Bond van Marchant zich op dit
standpunt. Denemarken gaat tot nationale ontwapening over. De debatten in het parlement
dragen een zeer principieel karakter. Het vrijzinnig-democratische Eerste Kamerlid Van Embden,
de grote voorvechter van nationale ontwapening, zegt dat alles beter is dan de hoogte van
misdadige waanzin waarop de bewapening is
aangeland. 'Ons volk is nu aan de tweesprong
gekomen.'
Elke stem tegen een door hem ingediend voorstel tot bestudering door een commissie van de
zin van militaire beveiliging door een klein land,
kwalificeert hij als 'de hoogmoedige verzekering:
ik ken en beheers een en toekomst, waarvan alle
deskundigen getuigen dat hij vreselijke en ten
dele onkenbare mogelijkheden bevat'. Niettemin
wordt Van Embden's motie afgewezen, mede
door de opstelling der christelijke partijen, die
Van Embden fatalisme verwijten, waartegenover
zij de plicht stellen het zwaard te voeren in
dienst van het recht. '3
In 1925 wordt van de kant van de SDAP een
initiatief-ontwerp ontwapeningswet ingediend,
volgens hetwelk leger en vloot moeten worden

teruggebracht tot een veiligheidswacht van zeer
beperkte omvang, uitsluitend bestemd voor politiediensten. Ik laat de uitvoerige beschouwingen
achterwege die gevoerd zijn over de vraag of dit
wetsontwerp zich verdraagt met de grondwet
en met het Pact van de Volkenbond. Opvallend
is het verschil in toonaard tussen de katholieke
en de protestantse woordvoerders. De eerste,
waaronder de latere minister van defensie Deckers, verklaren zich tegen het voorstel niet uit
principiële overwegingen, doch veeleer omdat zij
van oordeel zijn dat het ontwapeningsoverleg internationaal dient te worden gevoerd. Veel principiëler is het 'predikantendebat' tussen het socialistische kamerlid Van der Heide en zijn christelijk-historische collega De Visser (beiden Nederlands-hervormd predikant). Als de antirevolutionaire houwdegen Duymaer van Twist de sociaal-democraten toevoegt waarom zij hun Belgische partijgenoten, die niets moeten hebben van
nationale ontwapening, niet volgen, antwoordt
Van der Heide hem met de wedervraag: waarom volgt gij Christus niet?
Dat wordt De Visser te gortig. Allereerst verwijt
hij Van der Heide deze vraag te hebben gesteld.
'Dat begrip van de persoon van Hem, wien het
hier geldt, is zo veelomvattend, zo gecompliceerd, zo groot, dat ik nooit, ook zelfs ter zijde
niet, openlijk op iemand het odium zou willen
leggen, dat hij de Christus niet volgt' (een mooi
voorbeeld van een niet-exclusieve opstelling van
een christen-politicus).
Maar nu Van der Heide deze naam in het geding
heeft gebracht, moet De Visser hem wel bescheid geven. 'Nooit heeft Christus gezegd dat
het uittrekken van de krijgsmansrok voorwaarde
was om hem te dienen ... Men mag Christus
niet aanvoeren als iemand die de overheid het
recht zou hebben ontzegd om de bevolking te
wapenen tot verdediging van het eigen land.'
Het initiatief-wetsontwerp wordt met 51 tegen
32 stemmen verworpen. '4
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10. In die tijd gold nog het stelsel van plaatsvervanging.
11 Niet zonder enige ironie is het, gelet op de situatie van
vandaag. dat minister Van Karnebeek op de bezorgde vraag
of wij door het lidmaatschap ook niet gedwongen zullen
worden mee te doen aan de collectieve militaire acties, geruststellend antwoordt dat daartoe zeker geen verplichtingen
bestaat en er aan toevoegt dat 'onze zonen niet behoeven te
zullen gaan naar de steppen van Syrië' (waarvan de Libanon
toen nog deel uitmaaktel: Oud. i, p. 263.
12. Oud. I. p. 263.
13. Oud. 11. p. 212 v.v.
14. Oud. "'. p. 187 v.v.
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De vraag naar de middelen

niet zijn veranderd, en dat ook de standpunten,
of liever gezegd de benaderingswijzen, ten diepste gelijk zijn gebleven. De onderwerpen zijn anders, de discussie niet. Verander de chemische
wapens in neutronenwapens en de discussie
doet hoogst actueel aan.

Mag deze verdediging van de onafhankelijkheid
plaats vinden met behulp van alle wapenen, inclusief de moderne wapens van massavernietiging? Deze vraag wordt actueel naar aanleiding
van het in 1929 ingediende wetsvoorstel tot
goedkeuring van het protocol van Genève, het
verdrag waarbij het gebruik van chemische en
bacteriologische wapens verboden is. De regering wil bij dit protocol een voorbehoud maken,
in die zin dat Nederland zich door dit verbod alleen gebonden acht, zolang ook de eventuele tegenpartij er zich aan houdt. De vrijzinnig-democraat Marchant verzet zich daartegen. Het protocol zelf zegt dat deze wapens indruisen tegen
het geweten. Dan mag je ze ook niet gebruiken
als de tegenpartij ze wel gebruikt. Christelijk
standpunt is, aldus Marchant, dat als God ze ons
verbiedt te gebruiken, wij ze niet mogen gebruiken tegen wie ook en onder welke omstandigheden. Als het voorbehoud toch door de Kamer
wordt aanvaard (zij het dat men het voor bacteriologische wapens laat vallen) stemmen de vrijzinnig-democraten in de Eerste Kamer tegen.
Van Embden stelt dat zedelijke normen absolute
normen zijn. 'Aan de moloch der defensie leveren wij ons geweten niet uit:
Deze uitlating prikkelt Anema tot één van zijn
bekende diepzinnige beschouwingen Hij onderscheidt tussen gewetenszaken in enge en in ruime zin. In het eerste geval mag men onder geen
enkele omstandigheid doen wat de norm verbiedt. In het tweede geval kan zich een collisie
van normen voordoen. Zo is het bij de chemische wapens: enerzijds de gewetensplicht ze
niet te gebruiken, anderzijds de even ernstige
plicht de eigen onderdanen er tegen te beveiligen. Als het hier een gewetenszaak in enge zin,
dus een absoluut verbod betrof, zou men deze
wapens ook niet mogen gebruiken tegen landen, die geen partij zijn bij het protocol en die
zelf dus helemaal niet aan een rechtsplicht onderworpen zijn, en dat zal toch niemand willen
stellen als rechtens geboden. '5
Het is ongetwijfeld een juridisch scherp betoog,
maar betwijfeld mag worden of Van Embden er
erg van onder de indruk zal zijn gekomen. Hem
ging het immers om de ethische kwestie of je je
handen vuil mag maken aan deze wapens, ongeacht de vraag of anderen ze tegen je gebruiken.
Met opzet heb ik deze discussie enigszins uitvoerig weergegeven om duidelijk te maken dat
de wezenlijke vraagstukken in 60 jaren weinig of
- - - - - - - - - - - _ . _ - - _ . __. _ - - - -

Recht en feit
Datzelfde geldt voor een ander raakpunt en mogelijk conflictpunt tussen politiek en ethiek. Hoe
te handelen ten aanzien van situaties die door
een ieder als overduidelijk onrecht worden ervaren, maar die nu eenmaal behoren tot de realiteiten des levens waar men niet omheen kan?
In 1937 raakt de post van gezant bij de Italiaanse regering vacant. De Italiaanse regering maakt
duidelijk dat een nieuwe gezant slechts zal worden geaccepteerd als de geloofsbrieven zijn gericht aan de koning van Italië, keizer van Ethiopië. Daarmee zou de onrechtmatige bezetting
van Abessynië door Italië, zo heftig door de Volkenbond veroordeeld, worden erkend. Minister
van Buitenlandse Zaken Patijn bevindt zich in
een moeilijk parket. Hij besluit zich te richten tot
de Z.g. Oslo-staten, een groep landen, die tijdens
de Eerste Wereldoorlog neutraal waren gebleven en die bij het betrekken der internationale
hemel een steeds veelvuldiger contact onderhielden. Patijn informeert bij die gelegenheid of
de Z.g. ex-neutralen bereid zijn met hem er bij de
Britse en Franse regering op aan te dringen over
te gaan tot de feitelijke erkenning van de Italiaanse bezetting van Abessynië, onder de mededeling dat de Oslo-staten daartoe in ieder geval
zullen overgaan.
De binnenlandse storm steekt op; de SOAP-er
Vorrink interpelleert de minister. Volgens Vorrink
ligt het zeker niet op de weg van de Nederlandse regering voorop te lopen bij de aanvaarding
van onrecht. De minister bestrijdt dit, zegt dat
voldongen feiten aanvaard moeten worden,
doch voert op de vraag van Vorrink of zijn benaderingswijze niet in strijd is met de positief-christelijke grondslag van het kabinet, een uiterst
merkwaardig argument aan. Hij stelt dat - hoe
onaangenaam dat ook moge zijn - in de wereld macht nu eenmaal vaak boven recht gaat.
Het erkennen daarvan berust ook op een beginsel, nl. het christelijk beginsel der waarheid. De
situatie in Abessynië niet aanvaarden, is onwaarachtig.
15. Oud, VI, p. 314 v.v.
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Deze vreemde redenering komt de minister op
een lesje van Anema te staan in de Eerste Kamer. Deze maakt onderscheid tussen erkenning
van feiten, hetgeen als zodanig niets met christelijke beginselen te maken heeft, en een oordeel over de rechtmatigheid van die feiten. In
het verleden hield volkenrechtelijke erkenning
van regeringen en staten geen enkel oordeel in
over de rechtmatigheid van de wijze waarop zij
tot stand gekomen waren of, liever gezegd, die
rechtmatigheid werd voorondersteld. In de Volkenbondsperiode is daarin verandering gekomen. In 1932 is een resolutie aanvaard, waarin
wordt gesteld dat de leden van de Volkenbond
verplicht zijn erkenning te onthouden aan een
toestand, die tot stand is gekomen door middelen die strijdig zijn met het Volkenbondsverdrag
of het Verdrag van Parijs (tot uitbanning van de
oorlog). Nu komt er weliswaar, aldus Anema, de
moeilijkheid dat de intemationale gemeenschap
niet bij machte is onrecht ongedaan te maken
en hij ontkent niet dat er in elk rechtsstelsel een
tijd komt dat men gedwongen is met onrecht te
leven (zie bijv. het instituut van de verjaring).
maar de minister heeft de bereidheid daartoe
toch wel erg snel getoond.
Het CDA-front was nog verre van gesloten. De
woordvoerders van christelijk-historische en
rooms-katholieke huize hebben minder kritiek op
de minister. De eerste, B. C. de Savomin Lohman, vergelijkt de situatie met die van een verloren oorlog en dan moet je je verlies nemen.
Daarmee rechtvaardig je niets, maar je aanvaardt slechts de realiteit. Om een grotere
oorlog te voorkomen, dient toenadering te worden gezocht tot de uit de Volkenbond gestapte
landen Duitsland en Italië. Hij gispt de minister
slechts omdat deze door zijn initiatief Nederland
te veel geëxponeerd heeft (Lohman's eeuwige
verwijt). De minister had daarom beter zonder
meer aan de Italiaanse verlangens met betrekking tot de geloofsbrief kunnen voldoen,
Een ander, nog immer vertrouwd geluid horen
wij van de r.-k. afgevaardigde Van Lanschot.
Ons landsbelang vereist een goede verstandhouding met Italië. Het gaat niet aan dit landsbelang te schaden door een al te moralistische
houding in te nemen, temeer daar erkenning
geen moreel oordeel inhoudt. Ook de medicus,
die de dood van een vermoorde vaststelt, keurt
de moord niet goed.
Het initiatief bij de Oslo-staten werkt averechts;
de meesten staan sterk afwijzend tegenover erkenning; de minister zendt een gezant met de
door Italië gewenste geloofsbrieven,

Ook ten aanzien van deze discussie geldt weer:
vervang de erkenning van de verovering van
Abessynië door de vraag of de zich van koloniale
overheersing bevrijdende, maar nog niet bevrijde
regering van Guinee-Bissau erkend moet worden dan wel de betrekkingen met Chili na de
moord op Allende moeten worden verbroken, en
de over en weer aangevoerde argumenten zijn
nog volstrekt hanteerbaar. Maar ook: is deze
vraag van hoe je je opstelling moet kiezen in een
wereld, waar onrecht vaker de loop der gebeurtenissen dicteert dan recht. niet de grondvraag
geweest die speelde bij de omslag in de AR P
ten aanzien van Nieuw-Guinea in 1962? Eén citaat uit Trouw van 17 mei 1962 is voldoende
om dit grondprobleem in al zijn scherpte te
schetsen: 'Christelijke politiek is dus: de omstandigheden kennen en in rekening brengen om
vervolgens in de feitelijke situatie van alledag de
boodschap van het evangelie door te geven',
met daaraan onmiddellijk de toevoeging: 'In de
omstandigheden kan nimmer een maatstaf voor
ons politiek handelen gevonden worden.' Veel
van de overige van antirevolutionaire zijde aangevoerde argumenten met betrekking tot deze
voor de geschiedenis van de ARP zo belangrijke
politieke kwestie zijn niet meer dan rationaliseringen achteraf van dit fundamentele dilemma,
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Ten strijde tegen het onrecht?
Wij spitsen de spanning tussen ethisch denken
en politiek spreken nog een ogenblik toe, Hoe
dient een klein land zich op te stellen indien de
strijd tegen het onrecht daadwerkelijk is losgebarsten 7 In januari 1940, als de Tweede Wereldoorlog reeds is uitgebroken, verwijt Churchill
de neutrale landen, waarbij ook Nederland met
name wordt genoemd, dat zij zich niet aan de
zijde van Frankrijk en Engeland geschaard hebben in de strijd tegen het kwaad. Churchill's uitlating lokt allerwege in het parlement kritiek uit.
De sociaal-democraten en de vrijzinnig-democraten kunnen met goed recht stellen dat het
huidige gewapend conflict een direct gevolg is
van het verraad van München van 1938, dat zij
indertijd scherp veroordeeld hebben. Het is weer
Anema, die een diep insnijdend betoog houdt.
Hij stelt de vraag of er, wanneer men geconfronteerd wordt met grof onrecht, geen categorisch
imperatief bestaat: gij moet helpen, het is ook
uw zaak, die wordt behartigd?

16. Oud, VI. p. 72 v.v.
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Hij beantwoordt die vraag in beginsel bevestigend, doch concludeert tevens dat in de huidige internationale rnaatschappij operaties, die
zuiver op het herstel van onrecht zijn gericht,
niet uitgevoerd kunnen worden. Allerlei verwerpelijke rnotieven en praktijken doen dit soort
operaties ontaarden. In die situatie concludeert
hij dat er geen plicht bestaat voor Nederland om
op eigen houtje mee te gaan doen. 17
Het is een redenering, die gefundeerd is en die
op dat moment samenvalt met het door alle politieke partijen erkende belang van handhaving
van de Nederlandse neutraliteit. Het dilemma
wordt er niet echt door opgelost, maar dat gebeurt in mei 1940 buiten ons toedoen.

spel nu reeds dat over dit onderdeel van het desbetreffende grondwetsherzieningsvoorstel te zijner tijd in het parlement wel het nodige zal worden opgemerkt). Ten onzent geen politieke partij
die pure machtspolitieke argumenten hanteert,
waarbij het ooilam van de internationale rechtsorde op het slachtblok wordt gelegd. Het van tijd
tot tijd benadrukken van het nationaal belang
(men denke aan de oliecrisis van 1973) kan
slechts als een bleke schim worden beschouwd
van het monster van de nationale machtspolitiek
zoals dat in veel andere, grotere landen het debat over de buitenlandse politiek domineert.
Niettemin geeft die bleke schim bij ons veel aanleiding tot een morele verontwaardiging die elders haar weerga niet kent.
En binnen die context een PvdA die zich - wie
zal het ontkennen? - door sterk ethisch bepaalde overwegingen laat drijven en heftig reageert op waargenomen rechtsschendingen, zij
het dat het rechteroog in dat opzicht wel eens
scherper waarneemt dan het linkeroog. Maar
ook een PvdA, die - evenals de SOAP - al te
gemakkelijk toegeeft aan de verleiding te denken dat, wanneer men de eigen overtuiging
maar lang genoeg confronteert met de realiteit,
de realiteit zich wel zal conformeren aan die eigen overtuiging. (Europa zal een socialistisch
Europa zijn of het zal niet zijn; alsof men met dit
soort bezweringsformules het vermeende onheil
zou kunnen keren, nog afgezien van de vraag of
een socialistisch Europa een Europa naar de
smaak van de Nederlandse variant van het socialisme zou zijn). Een 0'66 dat vanuit een minder
ideologisch georiënteerde ethische gedrevenheid rationeler opereert, zoals de vrijzinnig-democraten eerder dan de SOAP in de dertiger jaren hun verzet tegen de defensiebegroting opgaven, zonder nochtans toe te geven aan de neiging te berusten in rechtsverkrachting.
Een WO die, in weerwil van een groot optimisme met betrekking tot het goede in de individuele mens, weinig fiducie heeft in het goede dat
uit collectieven van mensen - staten - zou
kunnen voortvloeien. In een baaierd van onrecht
doet men er goed aan zelf zo ongeschonden
mogelijk uit de slag te voorschijn komen.
De polsstok is niet langer dan zij reikt. Waar zij
effectief kan worden gebruikt, dient dat gebruik
niet te worden nagelaten. Maar overschat haar
reikwijdte niet, want zelfoverschatting leidt tot
de diepste val en niemand komt je dan te hulp.

De constante elementen in de
variaties op het thema
In het voorgaande is met opzet meer geput uit
de partij-politieke geschiedenis van vóór 1940
dan uit de na-oorlogse periode. Het merkwaardige is namelijk dat de huidige discussie over de
buitenlandse politiek meer raakpunten blijkt te
hebben met het tijdperk van tussen de wereldoorlogen dan met dat van na 1945.
De PvdA van 1979 heeft op dit onderdeel van
de politiek meer gemeen met de SOAP dan met
de PvdA van de vijftiger jaren; het 0'66 van nu
is, na de facelift die het in de periode van het kabinet-Den Uyl heeft ondergaan, meer de voortzetter van de tradities van de Vrijzinnig-Democratische Bond dan van het 0'66 van 1966. De
WO is in mentaliteit de directe afstammeling
van de liberale partijen van vóór 1940, waarover
in het voorgaande weinig is gezegd, niet omdat
er niets te zeggen zou zijn, maar omdat hun numerieke betekenis niet bijster groot was - hoewel dat ook gold voor de vrijzinnig-democraten
- evenmin als de oorspronkelijkheid van hun
ideeën.
En het CDA? Kent het CDA niet nog steeds zijn
Anema's, Lohmans en Van Lanschots, die in
weerwil van een even diepe verontwaardiging
over gepleegd onrecht, anders reageren op het
dilemma, gesteld door de confrontatie van ethische norm met gebroken wereld?
Is het beeld van 1979 - met verontschuldiging
voor alle grove simplificaties - niet het volgende? Het debat over het buitenlands beleid speelt
zich in Nederland nog altijd af binnen de context
van versterking van de internationale rechtsorde,
onverschillig of we daarover nu bepalingen in de
grondwet opnemen of weer weglaten. (Ik voor-

17. Oud. VI. p. 220 v.v.
--- - -.. _- .. _ - - -
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Het CDA: variaties binnen één
thema?
En het CDA? Nog immer verscheurd door het
conflict tussen ethische norm - voor haar niet
minder klemmend dan voor wie ook - en het
besef dat deze wereld een gebroken wereld is,
waarin het kwaad welig tiert en waarin een onbesmeurd blazoen weinig meer betekenis heeft
dan de bevrediging van de eigen behoefte aan
zelfrespect) Nog immer in de ban van het wenkend en wijkend ideaal van de internationale
rechtsorde, waarbij sommigen de neiging hebben meer accent te leggen op het wenken en
anderen op het wijken? Wie let op de discussies
binnen het CDA over de Urenco-zaak, over de
neutronenbom, over de sanctiewet. zou het wel
denken. Kwade tongen zullen zeggen - en
zeggen ook - dat de Anema's van vandaag
dienen als de bliksemafleiders voor de Lohmans
en de Van Lanschots. Het is aan het CDA zelf
om daarover klaarheid te scheppen. Wie zal het
mij euvel duiden dat ik in dit nummer van AR-
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Staatkunde de hoop uitspreek dat het stempel
toch dat van Anema zal zijn? Ik zeg dat in het
perspectief van de fusie van de drie christen-democratische partijen met temeer vrijmoedigheid,
omdat Anema altijd een luis in de pels van zijn
eigen partij was en omdat Anema de moed had
vaak politiek een situatie te aanvaarden, en zich
bij een politieke formule neer te leggen, waar hij
ethisch niet mee uit de voeten kon. Maar het
meest bijzondere was dat hij dat dilemma politiek kon verwoorden op een wijze die ook door
zijn politieke tegenstanders als oprecht werd gekwalificeerd.
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Wij kunnen het dilemma niet wegpraten of wegdenken. Maar wij moeten er wel politiek mee uit
de voeten. Als we beginnen met het verdoezelen
van de ons niet-welkome aspecten, zijn we al
gestruikeld voor we op weg zijn gegaan. Daarvoor is moed nodig ten opzichte van anderen,
maar allereerst oprechtheid tegenover zichzelf.
Moge het het CDA aan geen van beide ontbre-
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Weergave van een gesprek

Op vnj"dag 16 februarij'l. zijn op uitnodiging van
de redactie van AR Staatkunde de huidige partijvoorzitter, H. A. de Boer, twee van zijn voorgangers, dr. A. Veerman en drs. J. de Koning, de
directeur van de Kuyperstichting, drs. A. M.
Oostlander en zijn voorganger, mr. W. 0, D.
Hoogendijk met elkaar in discussie gegaan onder leiding van prof. mr. P. H. Kooijmans, lid van
de redactie van AR.s. Aanleiding voor dit gesprek was na te gaan hoe de deelnemers aan dit
gesprek de honderdjarige herdenking van de
ARP. ervaren in het zicht van de fusie met de
K. v.P. en de c.H.u.
Het gesprek vond plaats voordat het 'Ongevraagde Advies' van de groep Goudzwaard c.s.
was gepubliceerd.

De weergave van een gesprek tussen de heren
H. A. de Boer, mr. W. C. D. Hoogendijk, drs.
J. de Koning, drs. A. M. Oostlander en dr. A.
Veerman, onder leiding van prof. mr. P. H.
Kooijmans.

Kooijmans: Als eerste vraag van ons gesprek
wil ik u het volgende voorleggen.
Typerend voor de houding van antirevolutionairen in het gesprek met onze beide zusterpartijen
lijkt mij te zijn de geweldige pretentie waarmede
wij dit gesprek voeren. Een pretentie zowel met
betrekking tot het herkenbaar willen zijn aan de
beginselen, als met betrekking tot doorwerking
van deze beginselen naar het te voeren politieke
beleid. Is het denkbaar dat juist omdat wij tot de
conclusie moeten komen dat wijzelf in het verleden niet zo heel veel van beide pretenties hebben kunnen waarmaken, wij als compensatie
voor ons eigen verleden thans van onze gesprekspartners min of meer de volle zekerheid
over deze punten willen verkrijgen? Kunt u iets
van uw eigen ervaringen op dit punt weergeven
en met welke verwachtingen bent u zelf in de
tweede helft van de zestiger jaren het gesprek
met CHU en KVP aangegaan?
Veerman: Wat mij in de ARP altijd heeft aangetrokken is het streven om consequent te zijn in
de beleving van hun beginselen; zelfs als dit tot
verkeerde standpunten leidt, zoals wij bijvoorbeeld met de Indië-politiek hebben gezien. Zelfs
in de verkeerde standpunten had onze partij iets
consequents, en dat had toch iets aantrekkelijks.
Ik denk dat de antirevolutionairen dit element
ook voortdurend in de gesprekken met de zus-

terpartijen willen inbrengen. Zo herinner ik mij al
uit de eerste tijd van de gesprekken van de zgn.
'Achttien' dat wij tegen elkaar gezegd hebben:
Laten wij in dit gesprek de lastigste vragen inbrengen, want je moet er rekening mee houden
dat het gesprek positief resultaat heeft. Wij hebben het ons van het begin af aan in de Achttien
en ook in latere jaren bewust heel moeilijk gemaakt. Het moest wat voorstellen!
Een tweede punt dat mij in ons politieke denken
sterk aantrekt is de centrale plaats van de verhouding tussen gezag en vrijheid, nauw verbonden met het besef van het niet zonder de bevrijdende genade kunnen stellen. Wat mij in de katholieken van het begin af aan is opgevallen, is
dat zij veel meer dan gereformeerden iets van
die bevrijdende genade uitstralen. Dat heeft mij
steeds in hen sterk aangetrokken. Zij maken op
mij vaak de indruk echt 'vrije mensen' te zijn.
Hoogendijk: Het valt mij niet gemakkelijk om
precies aan te geven wat mij in de ARP heeft
geboeid. Ik denk wel dat voor mij de ARP als exponent van de gereformeerde gezindte heel belangrijk is geweest. Ik kwam vanuit de gereformeerde gezindte in de ARP terecht, die ik heb
ondergaan als een partij die herkenbaar wil zijn
aan het streven naar echtheid, naar authenticiteit. Een poging ook om in de praktijk van het leven iets te doen aan datgene waarvoor je zegt te
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kiezen. Het op deze manier op zoek zijn naar samenhang in je leven. De ARP is, met andere instituties, voor mij hiervan de exponent geweest,
waarmee je je dan erg verbonden gaat voelen.
Impliciet heb ik hiermee al aangegeven, waarom
ik een paar jaar geleden heel overtuigd heb gekozen voor de ontwikkeling richting CDA. Ik was
en ik ben er nog steeds van overtuigd, dat de
ARP in Nederland van grote betekenis is geweest voor de politieke ontwikkeling. In al die jaren die ik binnen de Kuyperstichting heb doorgebracht ben ik mij evenwel gaan realiseren, dat
het onze plicht jegens ons voorgeslacht is, de
ARP niet zozeer als een museumstuk te beschouwen, maar veel meer als een te investeren
kapitaal.

Kooijmans: Betekent dit voor jou dat de ARP
niet meer het meest geëigende instrument is om
vorm te geven aan de waarden die binnen onze
partij leven?
Hoogendijk: Ja, inderdaad. Ik geloof dat voor
de opgaven waar wij nu voor staan, de ARP niet
meer een doeltreffend politiek instrument is.
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Indien de ARP zou blijven bestaan, bijvoorbeeld
door een gebrek aan besluitvaardigheid, dan zal
ik daar wel lid van blijven; er zijn immers gezelschappen waarvoor je niet meer bedankt na zoveel jaren lid te zijn geweest. Maar ik zou haar
niet meer zien als instrument waarlangs je politiek bedrijft.

De Koning: Het is bij mij net zo gegaan als bij
Wim Hoogendijk: de eenheid van het leven
heeft mij gebracht bij de ARP en bij de protestants-christelijke maatschappelijke organisaties.
Ik heb mij daarin overigens nooit geheel opgesloten, omdat ik vanuit de overtuiging waarmee
ik lid ben geworden van de kerk en van de christelijke organisatie, de zusterkerken en de zusterorganisaties altijd gezien heb als iets van mijzelf.
Ik ben halverwege mijn leven overgestapt naar
de Hervormde Kerk, ik heb grote belangstelling
voor de Rooms-Katholieke Kerk, ik voel mij
evenzeer verbonden met de CHU en de KVP.
Daarom vind ik ook dat wij nu in deze jaren een
unieke kans hebben om in het CDA de breedte
van de grondslag volledig tot zijn recht te laten
komen.
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Van links naar rechts: drs. A. M. Oostlander, dr. A. Veerman, H. A. de Boer, drs. J. de Koning, drs. H.
Borstlap (redactiesecretarisj, prof. mr. P. H. Kooijmans, mr. W. C. D. Hoogendijk.

Wat mij nu aangetrokken heeft in de typische
antirevolutionaire variant van christelijke politiek
is de sterke behoefte om vanuit de grondslag radicale lijnen te ontwikkelen en om duidelijk positie te kiezen. En veNolgens heel koppig te volharden in de consequenties van dat positie kiezen. Tot het moment dat het voor ieder duidelijk
wordt, dat in een bepaalde koers niet meer volhard kan worden. Er zijn dan ook een aantal bekende voorbeelden uit onze historie van hele
fundamentele koerswijzigingen in onze partij.
De stellingname van onze partij was trouwens
ook niet altijd innerlijk logisch. Wat ik in onze
kring altijd opvallend heb gevonden is dat de
vrijheidszin van de ARP op het economisch terrein altijd volop is benadrukt. maar op cultureel
en op zedelijk terrein werd in onze kring aan de
overheid een naar mijn idee zwaar overtrokken
taak toebedeeld.
Oostlander: Mijn invalshoek is een geheel andere: ik heb het begin van het streven naar het

CDA op een grote afstand vanaf Den Haag
meegemaakt, ik was er eigenlijk in de beginjaren
allerminst enthousiast over.
De liefde voor de ARP, als politieke arm van de
reformatie, is mij van huis uit bijgebracht. Typerend voor onze partij vind ik een politieke stijl
van als het moet harde politieke consequenties
trekken uit een standpunt. Eigenlijk vind ik dit nu
nog een hele karakteristieke politieke benadering. Je moet de durf hebben om je nek ver uit te
steken, wanneer je heel gewetensvol de bijbelse
opdracht voor deze tijd probeert te verstaan.
Daar moet je dan naar handelen, en voor de rest
ziet de Heer dan wel, of het goed uitkomt. Dit is
misschien wel een tamelijk riskant soort politiek
bedrijven, maar dat kan hard nodig zijn. Mijn
waardering voor de ARP houdt trouwens ook
verband met mijn sympathie voor de christelijke
wijsbegeerte, die toch een grote invloed op het
denken in onze partij heeft gehad. Het idee van
de soevereiniteit in eigen kring vind ik buitengewoon actueel voor deze tijd: mensen en groepen
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moeten, zeker ook in deze tijd, op hun verantwoordelijkheden worden teruggeworpen, zij
kunnen deze ook niet afschuiven op anderen,
noch van anderen overnemen. Wij moeten het
echt allemaal zelf doen.
Vanuit deze houding is het niet vanzelfsprekend
dat je onmiddellijk enthousiast wordt voor een
ontwikkeling als het CDA. Ik heb er ook echt
aanvankelijk grote tegenzin tegen gehad. Toch
voel ik mij nu geheel in de lijn van een ontwikkeling naar de christen-democratie.
Dat komt door de vele gesprekken waarin je dan
verzeild raakt met christelijk-historischen en
rooms-katholieken. Dan voel ik mij op zeer veel
punten wel degelijk verwant met hen. Op een
zeker moment komt het besef bij je op dat je
niet alleen verantwoordelijk bent voor wat er
binnen de ARP gebeurt, maar ook voor wat er in
de KVP en de CHU gebeurt, en zij zullen dit gevoel t.a.v. ons hebben. Je krijgt dan al gauw de
drang om gezamenlijk voor een bepaalde lijn
binnen dat CDA te gaan knokken. Als je zover
bent dan trek je niet meer de scheidslijn tussen
de partijen maar veel meer tussen bepaalde
mensen binnen die partijen.

politiek van die organisatie. Het stoere, het
standvastige, trok mij in die jaren geweldig aan.
Later zijn andere zaken voor mij in de ARP een
belangrijke rol gaan spelen. Dat vanzelfsprekende ging er voor mij af. Mijn indruk is dat dit
mede verband hield met het breder openzetten
van de Gereformeerde Kerken, een anders oordelen over de vraag: wat is het gezag van de bijbei. wat betekent hetgeen wat je leest voor wat
je doet. AI deze veranderingen bij elkaar hebben
mij in de loop van de zestiger jaren het besef bijgebracht waarom ik met overtuiging lid van de
ARP ben. Het was een mengeling van het aansprekende van politiek voeren vanuit de grondslag, anderzijds het ook metterdaad in de politieke praktijk iets doen met deze manier van politiek bedrijven.
Dat standvastige kan natuurlijk ook tot een hele
hoop narigheden leiden, kan tot starheid en conservatisme leiden, tot God in je broekzak denken
te hebben: ik realiseer me zeer goed dat deze
gevaren er zijn. Maar toch proberen wij in de
ARP, sterker dan andere partijen doen, de relatie
te leggen tussen wat je vanuit het hart beweegt
en datgene wat je in de samenleving zal moeten
doen. Temeer als je bemerkt, en ik heb dat gemerkt in de zestiger jaren, dat onze partij vanuit
die spanning tussen geloof en politiek metterdaad tot andere stellingnames kan komen. Na
Nieuw-Guinea hebben we in onze partij duidelijk
wegen op een aantal terreinen gekozen die radicaler waren dan daarvoor. We doen er dan wel
tien jaar over, maar het gebeurt.
Trouwens: ik heb God liever in mijn broekzak,
dan, om het zomaar te zeggen, aan de rand van
mijn kostuum. Ik mag niet zeggen dat het zo is
bij de KVP en de CHU, dat wil ik ook niet, maar
ik voel het wel zo. En dan zeg ik het toch maar.
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Onvrede over verscheidenheid?

De Boer: Ik ben op mijn 18e lid van de partij
geworden vanuit de vanzelfsprekendheid van de
gereformeerde wereld. Mij sprak in het begin
overigens de organisatie veel meer aan dan de
------

--~

-----------

Kooijmans: Ik vind het zo opvallend dat de onvrede over de verscheidenheid in jullie antwoorden zo weinig doorklinkt. Is er bij ons wel een
wat je zou kunnen noemen, haken naar het
doorbreken van de gescheidenheid? Mijn indruk
is dat dit bij de andere partijen sterker heeft geleefd. Kan dit verschil in beleving van invloed zijn
geweest op de gang van zaken binnen het CDA?
Tweede punt wat mij hier van belang lijkt is de
nadruk in onze partij op de persoonlijke aanspreekbaarheid op het evangelie. Mijn vraag is:
in hoeverre heeft deze persoonlijke aanspreek-
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baarheid in het verleden in onze eigen partij een
rol gespeeld?

Een punt dat wij ook niet moeten vergeten is,
dat de ARP in het midden van de zestiger jaren
er helemaal niet zo best voorstond. Wat ik mij
uit die tijd herinner is, dat er weinig enthousiast
en oorspronkelijk aan de christelijke politiek gedaan werd. Men geloofde toen ook niet zo erg
meer in zichzelf, wij spraken de jongeren niet
meer aan, onze naam deugde niet meer. Ik vind
het opvallend, dat onze partij zichzelf weer heeft
hervonden juist in de discussie met CHU en
KVP. Het herontdekken van onze identiteit is
voortgekomen uit de confrontatie met CHU en
KVP.

De Koning: Even op je eerste punt ingaande: ik
heb voor mijzelf wél het gevoel dat bij mij die
onvrede over de gescheidenheid een hele belangrijke rol speelt. Ik heb in mijn vele spreekbeurten benadrukt dat er principiële overwegingen zijn om te streven naar het CDA, omdat wij
vanuit de gemeenschappelijke beleving van de
grondslag bij elkaar horen. Ik heb ook altijd praktische politieke gronden gezien: wij hebben 100
jaar lang als drie christelijke partijen heel nauw
samengewerkt. En om de huidige vice-voorzitter
van de ARP te citeren: De ARP heeft altijd dappere daden gedaan, maar ze kon alleen iets bereiken via de steun van de KVP.
Wat in die ontwikkeling van het CDA een fatale
fout is geweest, is dat wij in 1973 de CHU buiten het kabinet hebben gehouden. De dreiging
bestond dat wij tegenover elkaar kwamen te
staan, en dat is natuurlijk een principieel onverdedigbare ontwikkeling, omdat je in feite dan als
vanzelf naar een Roscam Abbing-model zou afglijden: een vooruitstrevende en een conservatieve christelijke politieke partij. De christelijke

De Boer: Van mijzelf herinner ik niet dat ik vond
dat vanuit allerlei ideële motieven christenen in
de politiek schouder aan schouder behoren te
staan. Het punt was dat wij in die jaren bang
waren dat de KVP zich naar een open christelijke partij zou ontwikkelen, hetgeen natuurlijk
ook de positie van de ARP in het hele politieke
krachtenveld niet ongemoeid zou laten.
Kooijmans: Dus er gold destijds meer een negatieve dan een positieve motivatie?
De Boer: Het 'opdat wij allen één zijn' heeft mij
in de politiek nooit aangesproken. Als iemand
dat zegt dan irriteert mij dat bijna, Waarom?
Omdat dat in een politieke partij niet het verzamelpunt is dat ik zoek, Een christelijke partij is
geen dogma, is niet iets wat er altijd zal moeten
zijn, maar het zal een middel moeten zijn om er
in de praktische politieke context iets mee te
doen, Ik denk wel eens dat wij op dit punt in de
politiek aan een wat achterhaalde oecumene
hebben aangehold, toen het in feite in de kerken
al voorbij was,

inspiratie als zoutend zout voor politiek handelen
zou dan verdwenen zijn, omdat je er dan twee
kanten mee opkunt. hetgeen in de praktijk er op
neer komt dat je er alle kanten mee op kunt.

De Koning: Moeilijk ontkend kan worden, dat
heel globaal aangeduid de drie grote christelijke
partijen in het verleden één koers hebben gestuurd, Zij zijn op belangrijke kwesties op dezelfde momenten tot ongeveer dezelfde politieke
stellingnames gekomen, Ik herinner mij in dit
verband wat Zijlstra wel placht te zeggen in
spreekbeurten: De christelijke partijen zijn het in
het verleden op heel belangrijke momenten eens
geweest. Ten aanzien van de sociale kwestie in
de vorige eeuw, de onderwijskwestie eind vorige
eeuw begin deze eeuw, en de strijd tegen het
fascisme. Daarin hebben de christelijke partijen
eensgeestes positie gekozen op essentiële punten in de geschiedenis. Ik vind dit een bewijs uit
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de geschiedenis dat hoop geeft voor de toekomst.

ren, waardoor je je mee kunt laten opladen. Het
geeft je ook hoop dat het vanuit onze traditie
mogelijk is anderen iets mee te geven. Hiermee
zit ik misschien toch weer dicht in de buurt van
Jan de Koning, in de zin dat de gemeenschappelijkheid geen a priori is geweest maar veel
meer een ontdekking die je gaandeweg gaat ervaren: je voelt je veel nauwer inhoudelijk aan elkaar verwant dan je misschien aanvankelijk voor
mogelijk had gehouden.

Hoogendijk: Mij spreekt aan wat Hans de Boer
opmerkte, dat voor hem een soort politieke oecumene niet doorslaggevend is geweest bij de
aanvang van de gesprekken. Dat is het wat mij
betreft ook niet geweest. Bij mij is het zo gegaan, dat ik op een zeker moment ben gaan beseffen dat vanuit de antirevolutionaire vooronderstellingen de politieke problematiek van de
tegenwoordige tijd niet meer voldoende beetgepakt kan worden. Ik heb dat heel sterk in de tijd
van mijn periode binnen de Kuyperstichting zo
ervaren. Bijvoorbeeld in de vijftiger jaren, toen
de koude oorlog nog volop aan de orde was. De
vraag die toen bij mij opkwam was, of wij toen
wel adequaat op deze spanningen reageerden
door ons zozeer te vereenzelvigen met het westen en met alles wat daarmee samenhangt. Een
brief van Karl Barth in die tijd aan een dominee
in de DDR heeft destijds een enorme invloed op
mij uitgeoefend in die zin, dat ik bemerkte met
dit probleem niet meer bij Kuyper terecht te
kunnen, maar dat hiervoor een heel nieuw referentiekader nodig was.
Een ander voorbeeld: op het moment dat de
derde wereld in ons gezichtspunt kwam, was
het voor mij een openbaring te merken dat ik terecht kon bij de geschriften van de Wereldraad
van Kerken. Ik heb dat zo ervaren dat ik bij het
traditionele gereformeerde erfgoed op dat moment niet de bronne, de vitaliteit vond die ik nodig had om op de nieuwe vragen werkelijk verder te komen. Dat gold in die tijd voor mijzelf ook
ten aanzien van het moderne denken dat zich in
die tijd binnen de katholieke wereld bezig was te
voltrekken. Voor mijzelf heb ik aan deze ervaringen de conclusie verbonden, dat indien je in de
huidige tijd de eenheid van geloof en politiek
wilt realiseren, dat je dan door moet dringen tot
wat de universele bronnen zijn van het christendom en niet meer de verbijzonderde normen zoals die in Nederland, in het traditionele calvinisme vorm hebben gevonden. En op dat moment
heb je natuurlijk voor jezelf de doorbraak gepleegd naar christelijk-historischen en naar
rooms-katholieken, wat mij betreft nog naar een
bredere kring. Deze ervaring maant je aan de
ene kant tot een grote mate van bescheidenheid
ten aanzien van de pretenties die in onze kring
dikwijls gelden en waarmee we dit gesprek begonnen zijn, maar aan de andere kant geeft het
je tevens een bevoorrecht gevoel dat je in die
veel bredere kring dan voorheen kunt functione-
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Oostlander: Ik denk dat voor mijzelf een tamelijk primitief oecumenisch gevoel overheerst. Ik
kan bijvoorbeeld niet goed uitstaan, als je een
mede-christen ontmoet, dat die ander tot een
andere politieke keuze komt dan jijzelf. Anderzijds, het 'samen uit, samen thuis' heb ik destijds
een hele foute aanduiding gevonden van ons
streven. Want dat stelt principieel niets voor. Mij
lijkt de eerste helft van de zestiger jaren voor de
ARP niet de beste tijd te zijn geweest, want wij
waren ons niet zo goed bewust van wat nu onze
karakteristieke inbreng was in de politiek. Het
door de bocht gaan van de ARP heeft mij wel
erg aangesproken, maar het werd begeleid door
iets wat mij veel minder aansprak: een opkomende gedachte, dat de a.r. beginselen passé
waren. Mijn indruk is dat wij juist in het gesprek
met CHU en KVP ons heel goed bewust worden
van wat het antirevolutionaire erfgoed ook voor
de vragen van nu nog werkelijk voorstelt. In een
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open gesprek blijkt heel snel welke dingen er afvallen omdat ze blijken niet meer van waarde te
zijn, maar word je je ook sterk bewust van die
elementen die nog zeer actuele betekenis hebben. Want in dit gesprek word je immers gedwongen om precies aan de ander uit te leggen
wat je nu in feite bedoelt met die beginselen. In
eigen kring, als ju kunt veronderstellen dat we
het er allemaal over eens zijn, hoeft dat niet, en
word je er ook niet zo toe aangezet om je er op
te bezinnen. Door dat voortdurend elkaar verantwoording vragen over datgene waarvoor je staat
- ik ben het in dit opzicht eens met Jan de
Koning - zijn wij er alle drie toe gekomen om
het vacuüm aan principiële doordenking in de
zestiger jaren te doorbreken. Op je eentje, als
partij, ben je niet zo in staat om in deze zin te
vernieuwen, omdat de verleiding wel erg groot
is om terug te vallen op datgene wat je had, wat
bekend is en wat vertrouwd in de oren klinkt.
Maar met z'n drieën kan je haast niet terugvallen
op restauratie; dat pik je van elkaar niet. Je
dwingt elkaar om tot vernieuwing te komen.

Oostlander: Ik verklaar dat van uit het hap-snap
politiek bedrijven dat wij in de zestiger, begin zeventiger jaren deden. Als je je niet meer realiseert wat de betekenis van beginselen voor de
politiek is, dan moet je wel vervallen naar een
overwaarderen van hap-snap beleid, van het actuele dagelijkse beleid, van wat een Tweede Kamerfractie van de ARP of van het CDA van de
politiek maakt. De discussie ging over de doeleinden, over het concrete dagelijks te voeren beleid, de discussie ging in feite over de zogenaamde 'eindselen'. En er is in onze partij geleefd met de illusie dat als je het maar over deze
eindselen eens wordt, je het dan met elkaar kan
maken in de politiek. Nou, als je al zover bent
dan is het hek wel helemaal van de dam. Dat
besef breekt in onze kring natuurlijk snel door en
als reactie zoekt men dan als andere uiterste de
zekerheid van het persoonlijk aanspreekbaar zijn
op het evangelie. Wat daar tussen ligt, de politieke beginselen, slaat men dan over. Ik denk dat
dit een soort wanhoopsdaad is om er voor te
zorgen dat zo'n 'actualiteitspartij' niet een volstrekt open partij wordt. Het gekke is nu dat
mensen vanuit zo'n extreme reactie tegen mij
zeggen: je hebt het evangelie versmald tot het
politieke leven. Ik moet zeggen dat ik dit mede
in het licht van de oorspronkelijke antirevolutionaire opvattingen over de plaats van de politiek,
een onbegrijpelijke reactie vind. Want deze versmalling hoort bij een politieke partij.

Waar spreek je elkaar op aan?
Kooijmans: Maar wat is de basis in het gesprek? Waar spreek je elkaar in dat gesprek op
aan? Van Wim Hoogendijk begrijp ik dat hij zegt:
ik vind in het oude antirevolutionaire denken niet
meer die krachtbron die nodig is om de vragen
van nu aan te pakken. Maar de vraag blijft dan:
waar spreek je elkaar op aan. Op de grondslag?
Oostlander: Typerend voor de reacties op het
rapport 'Grondslag en politiek handelen' vind ik
dat men net doet alsof wij beweren, dat wij die
aanspreekbaarheid op de grondslag overboord
hebben gegooid. En dat is absoluut onjuist. Het
rapport stelt heel nadrukkelijk dat die aanspreekbaarheid op de oproep van het evangelie voor
het politieke leven, tot uitdrukking komend in de
politieke overtuiging, de kern is van wat ons in
het CDA samenbindt. Wij hebben ook in de ARP
nooit naar elkaars ziel gevraagd; daar spreek je
over met hele goede vrienden, met je vrouw,
maar dat is geen onderwerp voor een politieke
discussie. In de ARP is het altijd gegaan om de
vraag wat de oproep van het evangelie is voor
het politieke leven.
Kooijmans: Maar hoe verklaar je dan de huivering die toch in onze partij nu met betrekking tot
het grondslagrapport gesignaleerd moet worden?

Veerman: Ik denk dat wij moeten constateren
dat zich aan het eind van de zestiger jaren in de
gereformeerde 'gezindte een merkwaardige ontwikkeling heeft voorgedaan. Jongeling zou het
noemen: het losslaan van het anker. Laat ik het
zo zeggen: wij hebben een aantal schijnbaar belangrijke zaken waaraan wij voorheen gehecht
waren, laten schieten. Bij velen van ons is aan
het eind van de zestiger jaren een vernieuwing,
een verjonging van het gereformeerde denken
waarneembaar geweest. ook van het antirevolutionaire denken. Die kwam ook binnen het contact van de Achttien aan de orde. In dat gesprek
hebben wij soortgelijke ontwikkelingen bij onze
gesprekspartners ontdekt. En dat gesprek tussen
AR, CH en KVP is gelukt, omdat het bij alle drie
de partijen aansloeg. Dit gesprek haakte ook bij
mij in op een ontwikkeling die al in mijzelf aanwezig was. Maar de vraag blijft dan: waar komt
dan nu die aarzeling vandaan?
Ik denk dat het vanuit dezelfde hoek komt als de
verontrusting: men vindt de nieuwe ontwikkeling griezelig. Alles laat los, je weet het straks
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niet meer, je bent al je vastigheid kwijt, en dus
zegt men: je moet elkaar toch in de politiek op
elkaars geloof kunnen aanspreken. Nou, Kuyper
heeft in zijn tijd in de politiek nooit iemand op z'n
geloof aangesproken. Je moet Kuyper z'n beginselprogram lezen! Daarin kun je hele praktische
dingen vinden. In de ARP spraken wij elkaar niet
aan op het geloof maar vertrouwden we van elkaar, dat we het beginselprogram serieus namen. In deze zin maakt het rapport 'Grondslag
en politiek handelen' ons bewust van iets wat in
onze eigen partij altijd al aanwezig is geweest.
En als ik dan dezer dagen lees, dat gezegd
wordt: laten we nu eerst die politieke overtuiging eens uitwerken, dan houd ik mijn hart vast.
Alsof je die op een zeker moment definitief geregeld kan hebben. Daar kom je nooit mee klaar.
Dat blijft altijd een voorlopige formulering, waarvan je moet zeggen, dat je voortdurend bereid
bent die te herzien wanneer de omstandigheden
je daartoe dwingen.

De Koning: Wij moeten niet vergeten dat de
KVP nooit de discussie heeft gehad met de vrijzinnigheid en ook nooit in die mate betrokken is
geweest bij de discussies over de doorbraak. Er
is nooit een echte discussie geweest tussen de
KVP en de doorbraakmensen. Deze discussie
heeft wel in hoge mate onze standpunten verscherpt en we zijn er ons veel meer dan in KVPkringen bewust van geweest waarvoor wij stonden, wat het eigene was in onze richting. In deze
voortdurende discussie in reformatorische kring
besef je ook weer hoe de begrippen gevormd
zijn en het denken zich heeft ontwikkeld.
Nogmaals, discussies die de KVP in feite nooit
heeft meegemaakt. In het verlengde hiervan
moet ik toch ook zeggen, met alle waardering en
vriendschap voor Willem Aantjes, dat hij op dit
punt de partij in 1975 krachtig op het verkeerde
been heeft gezet. Er was enige aanleiding toe,
omdat de open-partij gedachte in KVP-kring
werd geadverteerd, als, naar mijn idee, een
mengeling van politiek opportunisme en principiële onschuld. Men zag het gevaar en de principiële bezwaren ervan niet in. Willem Aantjes
heeft deze principiële onschuld niet onderkend,
heeft dat gezien als een boze opzet en heeft dat
zeer krachtig aangepakt.

De Boer: Ik denk dat in onze partij vroeger die
lijn naar het geloof niet voortdurend aan de orde
gesteld moest worden, omdat het een vanzelfsprekendheid was; dat was de eenheid van het
leven. Je hoefde niet te vragen of iemand ook
aanspreekbaar was op het evangelie. Waarom is
er nu wel die aarzeling? Omdat vandaag de dag
het omgekeerde wordt betoogd. Omdat die
eenheid van het leven nu wordt ontkend. Ik hoor
in deze dagen nog te veel verhalen die hierop
neerkomen, dat men vanuit verschillende toegangswegen tot het CDA kan komen. Als hiermee toch weer deuren worden opengezet, en
als de lijn in het rapport hierop neer zou komen,
dat het ons niet kan interesseren of diegenen die
we in onze partij ontmoeten werkelijk geloven,
dan vraag ik mij af wat dan de betekenis is van
die politieke overtuiging in onze partij. Want dat
geloven is alleen in staat om ons in de praktijk
tot bekering te brengen, en van verkeerde standpunten af te houden. Voor wie dit in zijn hart niet
gelooft, kan die politieke overtuiging ook geen
functie hebben. Ik begrijp in deze zin de aarzelingen van deze en gene zeer goed. Ik vind het
grondslagrapport een prachtig rapport, maar op
het moment dat je in de uitleg terecht komt,
ontmoet je toch weer al dit soort mensen, die
het toch weer anders vertalen. En dan ben ik
toch bang dat er van die drijvende kracht terwille
van wat we politiek voorstaan, terwille ook van
het ontkomen aan het ik-gericht zijn van de
mens. onvoldoende te merken is.
154

a.

79/3.4

staatkunde

st

Di

,,,,l

kL
tiE
gi
w
JE
m
w

0\

kc
di
pE
VE
dE
di
Ie
o(
je
hE
Iit
vc
m

...

Kooijmans: Blijft de vraag die Hans de Boer nader heeft uitgewerkt, namelijk dat zolang iets
voorondersteld is, je het niet hoeft te expliciteren. Maar zodra die vooronderstelling, die je als
wezenlijk ervaart, ter discussie wordt gesteld,
dan krijg je de behoefte om het te expliciteren en
dan wil je dat de anderen daar 'ja' op zeggen.
Hans de Boer: Dit is ook ter discussie gesteld,
los nog van de discussie in 1975 en daarna. Er
is een vracht aan interviews bijeen te brengen
van mensen die graag met het CDA mee wilden
doen, maar waarbij geen letter christelijke inspiratie aan te pas kwam.
De Koning: Jawel, maar je kunt ook niet ontkennen dat de discussie KVP-Couwenberg op
dit punt is doodgelopen.
Kooijmans: Maar is het dan tevens niet merkwaardig dat al diegenen die in de KVP dit punt
aan de orde gesteld hebben, inmiddels de partij
verlaten hebben?
Hoogendijk: Ik heb het gevoel dat het begrip
'politieke overtuiging' waar we het nu ook hier
vanavond over hebben, een binnen onze partij
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klassiek begrip is. Maar de na-oorlogse generatie is gaan ontdekken, dat de politieke overtuiging zoals die in de ARP vorm gekregen had,
was verstard. Ze had haar levenskracht verloren.
Je geloofde er gewoon niet meer in. En op dat
moment zijn we gaan zoeken naar datgene
waaraan die politieke beginselen, die politieke
overtuiging appelabel zou zijn. De bijbel als term
kon je toen eigenlijk ook niet meer gebruiken,
die werd toch ook algemeen als te star begrepen. Toen is de term 'evangelie' gekomen, als
verwoording van een existentieel geloof wat in
de politiek gestalte zou moeten krijgen. Ik heb
dit toen als een grote verrijking van het politieke
leven ervaren, deze verwijzing naar datgene wat
ook in je geloofsleven het diepste is waardoor je
je laat leiden. Wat mij toen trof was, dat deze
herkenning van wat je diepste wortels in het politieke bedrijf zijn, niet altijd gehoor en weerklank
vond in onze eigen Antirevolutionaire Partij,
maar dat je juist contact kreeg met mensen uit

heb gevoeld, ondanks het feit dat hij bij ons is
gevallen omdat hij vereenzelvigd werd met wat
dan de open partij-gedachte heet. Ik geloof dat
er onzindelijkheden in zijn eigen denken zaten,
die echter beslist vatbaar waren om uit te praten. Het is jammer dat deze dialoog vanuit de
herkenning van de wederzijdse principiële en politieke gerichtheid en wil tot vemieuwing niet
mogelijk is gebleken. Ik vind dat wij veel verloren
hebben toen wij De Zeeuw verloren hadden.
En als wij het dan hebben over die persoonlijke
aanspreekbaarheid, dan ben ik het volstrekt eens
met wat Arie Oostlander daarover zegt: het gaat
om de opgave, de politieke overtuiging voortdurend te vertalen naar datgene wat de bijbel, ons
geloof, over het politieke leven zegt. Misschien
dat het inderdaad langzamerhand weer tijd
wordt, wat afstand te nemen van het subjectivisme.

Is de samenwerking een verarming of
een verrijking?
Kooijmans: Wat mij nu opvalt is, dat diegenen
die het verst van de praktische politiek afstaan,
de samenwerking binnen het CDA als het meest
verrijkend ervaren. Soms hoor ik binnen de wetenschappelijke instituten de verzuchting: het
lijkt soms wel eens, of wij binnen ons huis andere katholieken ontmoeten dan die in de praktische politiek bezig zijn. En wij zien voorts dat
deze verrijking het minst functioneert in de praktische politiek, men is daar zelfs bang voor verarming. Dat is een merkwaardig verschijnsel.
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de kringen van de KVP en de CH U, maar vooral
toch met mensen in de KVP.
Ik vind dat in dit verband iemand als De Zeeuw
in onze kring zwaar miskend is.
Veerman: Mee eens.
Hoogendijk: Hij is een van degenen uit de katholieke wereld waar ik mij zeer mee verwant

Veerman: In de Tweede Kamerfractie kom je
niet tot een echt gesprek. Ik ervaar de fractievergadering eigenlijk als iets ongenaakbaars. Erger
dan de beroerdste kerkeraadsvergadering die ik
heb meegemaakt. Waarom? Omdat je niet tot
een echt gesprek komt, ook omdat het merendeel van de KVP-broeders erg vervuld is van de
praktische politiek, steeds maar weer kijkt naar
de verwachte reacties in het land - dat is voor
hen gewoon een obsessie. Ik heb echt de intentie gehad in de fractie te geloven, tot de opvolging van Aantjes. Wat toen gebeurd is vind ik
bar en boos. Of, om iets anders te noemen: ik
vond het laatste CDA-congres weer typisch voor
een KVP-stijl van politiek bedrijven, ook de stijl
van onze vooroorlogse toogdagen. Want nu
moest Van Agt, die ik sympathiek vind, en van
wie ik vind dat hij veel goede dingen doet, die
moest ontzien en toegejuicht worden. En dat
kan niet ons hoogste politieke ideaal zijn.
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Wij moeten ons afvragen wat op dit moment in
het CDA nu precies het dodelijke is. Een vooraanstaand man in KVP-kring, zegt tegen mij: jullie hebben wel bezwaar tegen ons, maar wij
hebben ook bezwaar tegen jullie. Wat bedoelt hij
dan? Ik denk ons consequent vasthouden aan
zaken die wij belangrijk vinden. Toen wij ons
eerste stuk van de Achttien hadden, over evangelie en politiek, toen zei de KVP: ja, het is wel
een goed stuk, wel erg reformatorisch, maar ze
accepteerden het. Maar stonden ze er ook echt
achter? Als wij nu in het CDA proberen wat
diepte te brengen, dan vinden ze het ook nu nog
wel aardig, maar wat vinden ze belangrijk?
Straks gaan wij stemmen. En dan hebben ze als
KVP gewoon de meerderheid. Mijn vraag is: zien
wij nu nog voldoende van onze oorspronkelijke
bedoelingen gerealiseerd, in die zin dat we op
zoek waren naar een breder forum voor het antirevolutionaire denken? (Niet in de zin dat het antirevolutionaire zou moeten overheersen, wij
moeten niet de baas willen spelen, maar wel
een breder forum.)
Ik heb het gevoel dat in de fractie soms het gevoel leeft: praten jullie maar, straks gaan wij
stemmen. Als wij zo doorgaan dan verkopen wij
het antirevolutionaire denken. Toch zeg ik: we
moeten doorgaan met onze positieve inbreng,
maar wij moeten wel voor één ding zorgen: wij
moeten de antirevolutionaire toon een kans geven. Dus nu geen fusie, maar een federatie zeg
ik daarom.

mingen trof je aan in alle leeftijden. Deze span·
ning kon je binnen de ARP wel verwerken, maar
die breekt ons nu op dit moment op. Waarom?
Omdat ik moet constateren dat voor een flink
deel van de antirevolutionairen geldt, dat zodra
zij in contact komen met christelijk-historischen
of kvp-ers, die radicaliteit er niet meer uitkomt.
Die spanning werkt niet meer in dit grotere geheel. Binnen de ARP was het altijd mogelijk om,
sprekend vanuit het hart, mensen te winnen
voor standpunten, waartoe ze uit zichzelf misschien niet gekomen zouden zijn. Die spankracht
zijn wij nu in het CDA kwijt. Men zegt nu: maar
dat is iemand van de linkervleugel. Iemand van
de 'acht' of van de 'negen'. Men zegt niet meer:
dat is een antirevolutionair geluid! In de eigen
club accepteerden we dit niet van elkaar, maar
in deze grote club gaat dat maar al te gemakkelijk.
Het woord pragmatisme geeft goed weer hoe
ikzelf de fractie ervaar. Misschien zijn wij als antirevolutionairen wel eens 'programgek'. Dat zijn
wij dan wel de laatste jaren geworden, want
vroeger deden we natuurlijk alles af op de achterkant van een sigarendoosje. Als je nu het gevoel hebt, dat op de meest wezenlijke punten,
namelijk daar, waar je heel direct die relatie voelt
tussen het beleid en je geloofsovertuiging, als je
dan bij al deze punten moet bemerken, dat het
in de fractie niets doet, dat het dood loopt, dat
op deze punten de meest belangrijke vraag blijkt
te zijn: blijft het kabinet wel zitten, hoe zal het in
de krant staan, hoe zal het bij de kiezers aanslaan, dan kan ik niet anders dan constateren
dat de vonk die in de ARP wèl oversloeg, in deze
fractie niet overslaat. Mijn zorg is of het ons nog
lukt de vonk wèl te laten overslaan.

Kooijmans: De vraag lijkt mij nu te zijn op welk
front wij moeten vechten. Als ik Anton Veerman
hoor, kom ik tot de conclusie dat de ARP op het
verkeerde front vecht. Die vecht namelijk op de
relatie grondslag-politieke overtuiging. Ik krijg nu
de indruk dat het werkelijke knelpunt ligt op de
vertaling van de politieke overtuiging naar het
beleid. Zitten wij dan nu niet een beetje tegen
windmolens te vechten?
De Boer: Toch voel ik dat niet zo. Wanneer er
niet een vanzelfsprekende verbinding gelegd
wordt tussen dat wat je voorstaat en dat wat je
er mee doet. dan heeft het aan politiek doen
geen zin. Je kunt niet alleen over de grondslag
praten. Ik zie die fronten dus niet zo gescheiden.
Ik wil nog wel iets anders opmerken over de fractie. Natuurlijk speelt de grootte van het geheel
een rol. De werkwijze is nu totaal anders. Binnen
de ARP was er altijd een bepaalde spanning tussen de wat traditioneel ingestelden en de meer
radicaal ingestelden. Aanhangers van beide stro-
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De Koning: Denk je toch niet te veel aan de situatie van dit moment? Ik herinner me ook de
ARP van Jan Schouten en de KVP van Romme.
En wij kunnen toch niet ontkennen dat de KVP
van na de oorlog op een aantal punten een vernieuwend beleid heeft gevoerd; ik denk bijvoorbeeld aan het sociale beleid. Als je werkelijk gelooft in de betekenis van de grondslag, dan moeten we de moed toch niet opgeven. Het evangelie klinkt telkens op nieuwe wijze, in steeds veranderende omstandigheden, door. Ook een fractie kan in deze zin veranderen.
Veerman: Ik ben het met Jan de Koning eens,
dat we ons niet te zeer blind moeten staren op
de situatie van nu. Maar ik vind wel, dat het nu
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te vroeg is om te zeggen: ik beoordeel het CDA
in zijn geheel positief. Want daarvoor zijn er nu
teveel negatieve signalen. Ik vind dat we door
moeten gaan met het CDA, maar geen fusie; wij
moeten voorlopig de federatie handhaven. En ik

deze manier politiek bedrijven binnen het CDA
niet mogelijk is, dan zijn wij inderdaad ver van
huis.
Ik heb wel het gevoel dat het functioneren van
de grondslag in de fractie anders is dan bijvoorbeeld binnen de wetenschappelijke instituten. In
de fractie ben je met elkaar aan het touwtrekken, en sta je dikwijls in een polariserende positie ten opzichte van elkaar. Dat komt ook omdat
je daar vele concrete dagelijkse beslissingen
moet nemen. De noodzaak om zo veelvuldig tot
concrete beslissingen te komen is er binnen de
wetenschappelijke instituten niet. Wij hebben te
maken met mensen die dikwijls in de anonimiteit in onze commissies actief zijn en die vanuit
die positie meer de ambitie hebben om gezamenlijk ergens te komen dan om een bepaald
standpunt ten behoeve van een stellingname
door te drijven. Binnen de commissie Grondslag
en politiek handelen herinner ik mij dat wij met
z'n allen er erg trots op waren dat wij er gezamenlijk uit kwamen, zonder dat een van de drie
partijen het nu gewonnen had.

hoop dat KVP en CHU door de beroering die
hierdoor ontstaat aan het denken gezet worden:
wat beweegt ze nou, die antirevolutionairen? Ik
heb enige hoop dat dan andere geluiden in die
kringen naar voren komen. De CHU is op dit
moment behoudender dan zij geweest is. En ook
de KVP heeft zeker tijden gekend waarin meer
creatieve figuren dan thans naar voren kwamen.
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Oostlander: Ik ben het met Hans de Boer geheel eens, dat als een beroep op het uitgangspunt niet meer in staat is mensen werkelijk te
veranderen, dat dan de waarachtigheid van je
politiek in het geding komt. Ik denk dat bij kvpers sterk leeft het besef dat politiek het omgaan
met, het afwegen van, belangen is. Het gevaar
van deze benadering is, dat je als partij een populistische snit krijgt. Het aanspreekbaar zijn op
een politieke overtuiging als hart van een politieke partij betekent iets anders. Dan houd je bijvoorbeeld rekening met de mogelijkheid dat de
meerderheid het niet bij het rechte eind heeft.
Op grond van een beroep op hetgeen het evangelie voor de politiek betekent kan een minderheid een meerderheid overtuigen. Als het op

De Koning: Binnen het kabinet, zeker ook ten
aanzien van de CDA-bewindslieden onderling, is
er een ingebouwde drang om het eens te worden. Allereerst: als je het niet eens wordt betekent dat het ontslag van het kabinet. Ieder debat
in de ministerraad start in het besef: we moeten
er uit komen. In de tweede plaats geldt de bijzondere situatie dat het geld op is. De financiële
ruimte om een beleid te voeren is zeer beperkt.
Het financieringstekort van 6% smoort iedere
principiële discussie op sociaal-economisch terrein in de kiem.

Goede spelers. slechte winnaars
Kooijmans: Een vraag die ik ook wil voorleggen
heeft betrekking op het tactisch opereren van
antirevolutionairen. Je kunt zeggen, dat de ARP
door zich op een zekere afstand te houden, in
zekere mate aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen. Afstandelijkheid immers kan een zeker respect afdwingen. Maar diezelfde afstandelijkheid
kan ook je inbreng in het CDA verkleinen. Ik heb
weleens de indruk, dat wanneer de ARP zich
van de aanvang af meer geëngageerd had binnen het CDA. het uiteindelijk resultaat wellicht
groter zou zijn geweest. Met alle respect dat ik
voor Wim Aantjes koester, die immers geprobeerd heeft nieuwe dimensies aan te boren, was
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het toch altijd zo dat zijn inbreng weer werd beperkt door het feit dat men nooit wist of men
hem 'had'. De ARP is de afgelopen jaren naast
deelnemer aan het CDA voor een belangrijk deel
ook 'toeschouwer' geweest. Als je je als half toeschouwer en half deelnemer opstelt, dan wordt
je inbreng wel helemaal minimaal, omdat je van

te vervullen hebben laten schieten en zijn vervallen in de rol van remmer en afhouder.

De Koning: Ik ben van mening dat wij als antirevolutionairen de afgelopen jaren niets hebben
gewonnen, alleen maar hebben verloren. Afgezien van de grondslagdiscussie van de laatste
maanden. Wij hebben vertrouwen en daarmee
een stuk invloed verloren. Waar die afstandelijke
toeschouwer-houding veel minder aanwezig
was, ik denk bijvoorbeeld aan de Kuyperstichting, daar zie je de resultaten wel op tafel liggen
in de vele goede rapporten die uitgebracht werden. De meeste rapporten die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd dragen het stempel van de
Kuyperstichting. Men heeft binnen dat huis initiatieven genomen en die zijn gehonoreerd. Ik heb
de laatste jaren dikwijls met wanhoop moeten
toezien hoe wij kansen om een voortrekkersrol
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Oostlander: Ik ga een heel eind mee met Jan
de Koning. De mensen die het grondslagrapport
echt goed hebben gelezen valt het op dat wij zoveel hebben bereikt op dit punt. Veel meer dan
in 1975 van onze zijde werd gevraagd. Dat resultaat gaat verloren juist door die soms verbeten kritiek op dit rapport vanuit antirevolutionaire
kring. Ook door het toevoegen van nieuwe hypotheken op de verdere samenwerking, want
hieruit leiden CHU en KVP af, dat het de antirevolutionairen kennelijk niet om de grondslag
ging, maar meer om heel andere zaken. En daarmee verliest al datgene wat je nu juist gewonnen hebt in de grondslagdiscussie alle aandacht.
De grondslag zal op deze wijze zijn functie verliezen.
Kooijmans: Mag ik dit punt eens toespitsen op
wat een KVP-vriend mij eens zei: Jullie antirevolutionairen zijn goede spelers, maar slechte winnaars. Kijk nu eens naar het grondslagrapport:
daar hebben jullie antirevolutionairen geweldig
veel binnengehaald van wat voor jullie herkenbare punten zijn. Dat wordt vervolgens rimpelloos door CHU en KVP geaccepteerd, maar uitgerekend bij diegenen wie dit het meeste zou
moeten aanspreken, daar vind je de twijfels.

beide posities de meest vervelende aspecten
krijgt toegeschoven. Mijn vraag is: krijgen wij als
we nu over een voortzetten van de federatie
spreken, niet een versterking van dit negatieve
effect ten aanzien van onze inbreng?
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Hoogendijk: Mijn indruk is dat wat in het
grondslagrapport geproduceerd is, kwalitatief,
qua visie en qua diepte, duidelijk uitgaat boven
wat elk van de drie componenten afzonderlijk
had kunnen presteren. Dit rapport vind ik duidelijk een vooruitgang van het traditionele antirevolutionaire denken. Ik ervaar dit rapport als
winst.
Wat ikzelf de afgelopen periode bij tal van gelegenheden heb gemist in de ARP, dat is de onvoorwaardelijke loyaliteit ten opzichte van degenen met wie je samen op weg bent gegaan. Ik
geloof dat dit iets heel wezenlijks is, om samen
iets te kunnen bereiken. Het de ander durven
vertrouwen als compagnon en niet als tegenstander, maar dat je ook van jezelf uit het op kan
brengen om ten opzichte van de ander je met
hem te vereenzelvigen in datgene waarmee je
samen bezig bent. De discussies van de afgelopen jaren over de grondslag werden bij de andere partijen niet gevoeld als een discussie met
een vriend, een geestverwant. Het werd emotioneel ervaren als een discussie in de sfeer van de
tegenstand, waarbij je iets op de ander moet
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veroveren en niet waarbij je samen met de ander iets moet bereiken.
Wat Hans de Boer opmerkt over het functioneren in de fractie, begrijp ik. Maar toch. Het is al
weer een paar jaar geleden dat ik uit dat landelijk politieke wereldje ben gestapt; ik realiseer
mij dat ik daarmee heel snel een buitenstaander
word. Maar als ik nu zie hoe een deel van de
fractie optreedt, dan ontkom ik niet aan de indruk
dat niet vanuit de loyaliteit met de ontwikkeling
van het CDA en het appel daarop wordt geopereerd, niet vanuit het besef van de gemeenschappelijkheid en het CDA de weerbarstigheid
van de problemen als gezamenlijke opgave
wordt ervaren, maar mijn indruk is dat een groep
antirevolutionairen hun verhouding in een vorige
periode tot het kabinet Den Uyl nog niet geheel
te boven is.

doen wij dit allemaal? Welke kruispunten zien
wij voor de nabije toekomst, die zonneklaar duidelijk kunnen maken dat de eenwording van de
christen-democratische partijen dringend geboden is. Is het geheel ondenkbaar, dat als wij het
over deze punten eens zouden zijn, het functioneren ons binnen de fractie gemakkelijker af zou
gaan? Ontbreken de grote issues?

De Koning: Ik voel mij erg aangetrokken tot
wat Wim Hoogendijk hier opmerkt: het scheppen van een sfeer van loyaliteit en verbondenheid is niet alleen een voorwaarde om iets te bereiken, maar het is ook essentieel voor christelijke politiek. Christelijke politiek die daaraan niet
herkenbaar is is per definitie ongeloofwaardig.
Wat mij het meeste in de rol van de ARP de afgelopen jaren heeft dwarsgezeten is, dat wij dit
onvoldoende hebben kunnen duidelijk maken.
Waarbij ik besef dat dit natuurlijk voor de gereformeerde gezindte altijd al een zwak punt is geweest.
Binnen die sfeer van verbondenheid zijn dan
vaak harde discussies mogelijk. Dat herinner ik
mij nog zeer goed uit de oude AR-fractie. Die
verbondenheid maakt het je dan mogelijk dat je
op bijvoorbeeld het gebied van de apartheid met
Maarten Schakel hét volstrekt oneens bent. Wij
zijn er in de nieuwe CDA-fractie niet in geslaagd
ons te voegen in die sfeer van verbondenheid. Er
is geen osmose tot stand gebracht tussen AR
enerzijds en CH en KVP anderzijds.
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Het christelijke in de politiek
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Kooijmans: Jan de Koning heeft zojuist Zijlstra
aangehaald toen die het had over ten minste
drie belangrijke kruispunten waarop de christelijke partijen elkaar de afgelopen honderd jaar
hebben ontmoet. Opvallend vond ik wel dat het
laatste voorbeeld dateerde van voor de Tweede
Wereldoorlog; het is dus eigenlijk helemaal niet
zo'n bemoedigend voorbeeld. De vraag die wij
nu nog aan de orde moeten stellen is: waarom

De Boer: Ik geloof dat ze allerminst ontbreken.
Ze worden alleen niet aanvaard. Om een voorbeeld te geven: het materialisme van mensen is
een punt waar wij vandaag de dag voortdurend
op stuiten. Wij krijgen te maken met onze houding ten opzichte van de derde landen, de offerbereidheid om arbeidstijd te delen, een ander inkomensbeleid, het onze eisen wat lager stellen
vereist een andere stijl, een bereidheid tot herijking van je levenspatroon te komen. Dit punt is
heel nadrukkelijk in ons program opgenomen. Ik
ervaar dit als een centraal thema dat ons allen
zou moeten toespreken, maar wij hebben dat
nog niet met elkaar 'gepakt'.
Een tweede punt lijkt mij te zijn de zorg voor de
schepping, die wij dreigen te vergeten. De huidige generatie heeft zich zulke machtige instrumenten verschaft, dat het er dikwijls op lijkt dat
deze ontwikkelingen een geheel eigen leven
gaan leiden, zonder dat wij toekomen aan de
vraag of wij dat willen of niet willen. Ik doel bijvoorbeeld op de kemenergie, hoe zet je de selectieve groei door, al dit soort aangelegenheden
vragen een volstrekt andere mentaliteit, die ons
de komende tien, twintig jaar volop werk zal bezorgen.
Als derde punt wil ik noemen: het opnieuw
doordenken van de oorlog- en vredeproblematiek. Het moet voor ons een blijvende opgave
zijn. Wij zijn hier grenzen aan het overschrijden.
Het voorbeeld is lang niet altijd gelukkig, maar
wat mij opvalt in de ontwikkelingen in Iran, dat
de mensen niet kiezen voor de welvaart van de
Sjah, maar gewoon achter zo'n man als Khomeini aanlopen en bereid zijn daar hele zware
persoonlijke offers voor te brengen, dan vraag ik
mij wel eens af of ook in ons land iets van dat
soort denken wat daar nu opgeld doet, mogelijk
is. Het niet vanzelfsprekend kiezen voor welvaart, voor materiële vooruitgang, maar het besef dat in het leven andere elementen op z'n
minst even belangrijk zijn, zo niet belangrijker.
Dat denken waaruit blijkt waarvoor je nu echt
warm loopt, in plaats van dat je je afvraagt:
word ik er nu beter van?
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De Koning: Mag ik nog één element toevoegen
aan de punten die Hans de Boer al heeft genoemd: een wereld rechtsorde op sociaal-economisch gebied. In de laatste dertig tot vijftig jaar
hebben wij in de westerse landen een enorm net
opgebouwd van sociale zekerheid, maar internationaal heerst nog volop de jungle. Een internationale rechtsorde zou een vierde punt op onze
agenda moeten zijn.

Kooijmans: Het punt lijkt mij te zijn hoe je je eigen visie kunt maximaliseren. Als wij er niet in
slagen dit in CDA-verband in te brengen, dan
kunnen wij het natuurlijk wel helemaal vergeten
hoe het ons ooit zal vergaan binnen de Europese
Volkspartij.

Veerman: Wat mij bezig houdt, zeker ten aanzien van de sociaal-economische problemen,
maar ook op andere terreinen, is dat wij zo volop
in een overgangstijd verkeren. Ik denk aan wat
ons te wachten staat met betrekking tot de
computerisering, de energieproblematiek, ik
denk ook aan de schaalvergroting die mij op
meer punten noodzakelijk lijkt dan ons waarschijnlijk lief is. Ik ben wat somber over de toekomstige ontwikkelingen. Het gaat erom dat wij
als samenleving kans zien nieuwe evenwichten
te vinden. Mag ik een voorbeeld geven: kortere
werktijden acht ik onontkoombaar. Zijn wij werkelijk bereid het werk dat voorhanden is te delen? Bob Goudzwaard heeft ons natuurlijk met
het bestrijden van het vooruitgangsgeloof een
heel eind op weg geholpen. Maar komen wij er
werkelijk vanaf?
Hoe dit ook zij: het is het arbeidsterrein voor de
christen-democratie de komende jaren.
Oostlander: Wat mij de laatste tijd zo opvalt is,
dat het ons ontbreekt aan de mogelijkheid om
het volk tot iets op te wekken, te mobiliseren.
Heeft de politiek daarvoor nog wel voldoende
gezag? Hoe krijg je de bevolking gemobiliseerd
voor een teruggang in levensniveau?
Er moet een integrerende kracht zijn waardoor
de politiek ook zelf gedreven wordt. die de samenleving kan motiveren om als het nodig is in
eigen vlees te snijden. Het griezelige in de CDAfractie is op dit moment natuurlijk dat zij zelf nog
geen geïntegreerde levensvisie heeft, laat staan
dat ze er toe komt om die over te dragen.
De Koning: Om het nog wat moeilijker te maken: binnen twintig jaar zal werkelijke effectieve
politiek alleen nog maar in EEG-verband gestalte kunnen krijgen. Onze problemen met het CDA
zijn verdwijnend klein, vergeleken met de problemen die we als christen-democraten thans in
Europa ontmoeten en nog zullen ontmoeten. Dit
onderstreept trouwens nog eens te meer dat
een antirevolutionaire partij als zodanig een versleten instrument is.
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De Koning: Ik denk ook dat de komende jaren
de verleiding zeer groot zal zijn om, gelet op de
gigantische schaalvergroting die ons thans te
wachten staat, terug te vallen in oude achterhaalde situaties en we te maken krijgen met
reacties als: wij doen niet meer mee, wij trekken
ons uit de Europese kaders terug. Dat zal je als
CDA moeten opvangen.
Kooijmans: Blijft de vraag waarom het ons niet
lukt het thema 'in eigen vlees snijden' werkelijk
politiek vorm te geven. Want wat mij opvalt in
de stellingnames van andere partijen is, dat zij
op dit punt hun standpunt bepalen aan de hand
van de mate dat in andermans vlees wordt gesneden. Daarmee vervalsen zij de problematiek,
omdat zij zichzelf dan toch min of meer buiten
schot houden. Is het voor het CDA niet een geweldige opgave om in onze relatie tot anderen
niet alleen de ander centraal te stellen, maar
evenzeer onszelf?
De Boer: Het moet niet tot de realiteiten gerekend worden, heeft het kabinet gezegd.
De Koning: Wil Albeda heeft in juni/juli vorig
jaar op dit punt krachtig bot gevangen bij de
vakbeweging.
Veerman: Toch zou op dit punt Van Agt het
volk krachtig moeten toespreken.
Hoogendijk: Ik ben het met Anton Veerman
eens als hij zegt dat we volop in een overgangsperiÇlde leven, waarvan niemand eigenlijk nog
kan overzien hoe lang die zal duren. Ik denk zelf,
dat het vermogen van mensen om veranderin- •
gen te verwerken, aan grenzen is gebonden. Een
van de grote opgaven van onze generatie is nu
juist een groot aantal geweldige veranderingen
in een korte tijd emotioneel meester te worden.
Dat roept in onze samenleving denk ik een hele
grote weerstand op. Wantrouwen ook en zo nu
en dan vijandschap.
Belangrijk lijkt mij nu om vanuit de geestelijke
krachtencentrales van de samenleving, en het
CDA kan een van deze centrales zijn, steun te
verlenen om niet alleen de grote veranderingen
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meester te worden, maar er zelf mede richting
aan te geven. Emancipatie lijkt mij daarbij toch
weer een sleutelbegrip. Ik geloof, dat de christelijke beweging, het CDA. een emancipatiebeweging moet zijn, die je helpt om zicht te krijgen op
de koers die wij moeten gaan. Dit kan alleen, als
je de overtuiging hebt - ik zou bijna zeggen:
het geloof - dat in deze gecompliceerde situatie datgene waarvoor de christelijke beweging
staat werkelijk van structurerende betekenis kan
zijn. Ook al weet je niet precies waar je dan uiteindelijk uit zult komen. Ik raak er de laatste tijd
steeds meer van overtuigd, dat het huidige poli-

tieke bedrijf tezeer gevoerd wordt vanuit doelstellingen. Die kun je zien, en die kun je in dikke
programma's neerschrijven. Ik bemerk bij mijzelf
dat ik van deze manier van politiek bedrijven
steeds minder verwacht. In dit opzicht kom ik
toch weer terug tot klassieke antirevolutionaire
noties, namelijk dat je het van beginselen moet
hebben; het houvast moeten wij zoeken in het
aangeven van een richting. En elke keer maar
weer bekijken voor wat het waard is. In dit opzicht voel ik mij geen pessimist. Ik zie het echt
niet hoe het nu allemaal precies moet worden,
maar ik geloof er wel in.
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Van de redactie

Op 7 juni worden in ons land de eerste rechtstreekse verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. De lijsttrekker van het CDA, drs.
B. Beumer, opent dit nummer met een bijdrage
waarin hij uiteenzet wat de inzet van het CDA
daarbij is.
Hij schetst de opgaven waarvoor elke stroming
in het bijzonder komt te staan. De christen-democratie zal de gedachten van rentmeesterschap en gerechtigheid (waarop de Nederlanders en de Belgen de nadruk leggen) moeten
verwerken naast begrippen als vrijheid en christelijke waarden, waar de Duitsers de nadruk op
leggen. De socialisten staan voor de opgave,
een hang naar enerzijds centralisme te verenigen met een behoefte de persoonlijke betrokkenheid van de mensen bij het gebeuren te versterken.
Ook liberalen en communisten (kan een versterking van het Europees Parlement het euro-communisme bevorderen, dat losser kan opereren
van de Sovjet-Unie?) staan voor interne spanningen van niet geringe omvang.
Beumer, die zijn artikel begint met een korte historische schets ('al eeuwenlang bestaat er een
Europese gedachte') is van mening, dat de gerichtheid van Europa op de derde wereld van
cruciale betekenis is.

* *
*

Vervolgens publiceren wij twee bijdragfm over
het welzijnsbeleid.
Allereerst schrijven de heren Van Harberden,
Lafaille en Stalpers onder de titel: Sleutelen aan
het welzijnsbeleid. Na een historische schets,
waarin heel instructief de verschillende beleidsperioden van de laatste decennia worden onderscheiden, concluderen de schrijvers dat het
huidige beleid nog steeds uitgaat van de beleidsconceptie van het eind van de zestiger jaren, waarvan inmiddels duidelijk is dat deze onvoldoende aanslaat. Men mist een heldere en
ordenende visie op mens en maatschappij en
het welzijn vlucht in diffuse doelstellingen en
een discussie over de middelen. De relatie maatschappij-welzijn zal opnieuw geformuleerd moeten worden, aldus de schrijvers van dit artikel. Zij
bepleiten in dit verband een welzijnscharter, dat
voor een bepaalde periode de ideologische uitgangspunten van de verzorgingsstaat onder
woorden brengt.
* *
*
Vervolgens schrijft de heer Landsman over de
betekenis van levensbeschouwing in het welzijnswerk, naar aanleiding van het verslag van
een experiment hierover, dat onder meer is opgesteld vanuit de theologische faculteit van de
Katholieke Hogeschool in Tilburg. Het boeiende
van dit rapport is dat de onderzoekers enigszins
werden verrast door de conclusie, dat welzijnswerk niet los gezien kan worden van vragen die
verband houden met de zin en de waarde van
het menselijk bestaan. De heer Landsman geeft
vervolgens aan wat naar zijn opvatting enkele
consequenties zijn van deze conclusie voor het
welzijnswerk.
* *
*
Vervolgens zijn in dit nummer drie bijdragen opgenomen naar aanleiding van de viering van het
honderdjarig bestaan van de ARP.
Allereerst blikt prof. dr. J. N. Bakhuizen van den
Brink terug op de Jubileum Partijraad van 7 april
jJ., die hij heeft bijgewoond. Daarna publiceren
wij de stellingen die dr. A. H. van den Heuvel uitsprak tijdens een forumdiscussie die ter gelegenheid van de herdenking te Waddinxveen is
belegd. Tenslotte bespreekt dr. ir. D. de Zeeuw
de bundel 'Bezinning en Perspectief' die ter gelegenheid van de herdenking is uitgebracht.
* *
*
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Europa in
christen-democratisch
perspectief'
door drs. B. Beumer

1 De ontwikkeling van de Europese
gedachte
AI eeuwenlang bestaat er een Europese gedachte. Nu eens springlevend, dan weer sluimerend.
Toen de ineenstorting van het Westromeinse
Rijk een feit was, bestond Europa uit volkeren,
die geen afgebakend gebied hadden. Er bestonden geen duidelijke staatsstructuren en dit zou
zo blijven tot ongeveer de Franse Revolutie. De
eerste schrijver, die iets over de Europese gedachte op papier zette, was Dante Alighieri. 2
Hij schreef zijn boek waarschijnlijk als reactie op
het ontstaan van het koninkrijk Frankrijk onder
Filips IV, die de Paus trotseerde. Voor Dante
was de Paus de enige bron van alle gezag. Alleen de keizer van het Duitse rijk kon het gezag
van de paus krijgen en niemand anders.
Hij ging uit van de universele band van de kerk,
waarvan het hoofd de keizer wereldlijk gezag
kon verlenen. Als dat gezag wordt verbrokkeld
tussen meerdere vorsten kan dat alleen maar tot
chaos ('nationalisme') leiden. Daarom wilde hij
enerzijds aan de binding Paus-Keizer vasthouden, maar tegelijkertijd de scheiding tussen wereldlijke en geestelijke macht aanbrengen. Dit dilemma heeft hij niet kunnen oplossen.
Honderdvijftig jaar later was het de koning van
Bohemen Georges Podiebrad 3 die ambities had

Drs. B. Beumer (44) is lid van de Tweede Kamer
voor het CDA. Van 1962 tot 1966 was hij directeur van de streekraad N. W-Overijssel. Van
1966 tot aan zijn Kamerlidmaatschap in 1975
was hij burgemeester van Midwolda. Hij is lid
van het partijbestuur van. de ARP. Zijn specialisme betreft financieel-economische vraagstukken.

om de keizerstroon te verwerven. Hij streefde al
een continentale federatie na, waarbij de nationale macht uitdrukkelijk werd beperkt en waarbij
de autonomie van de deelnemende staten werd
gegarandeerd. Het plan voorzag voorts in de oprichting van een Assemblé, die bij enkelvoudige
meerderheid besluiten zou nemen, in een Hof
van Justitie, in een internationale arbitragepro-

1. Bronnen: brochure EG voorlichtingsbureau; Stemmen
voor Europa door H. v. d. Werf; L l. Brinkhorst. Internationale Spectator blz. 760 e.v .. jaargang 1978; Bruins Slol. En ik
was gelukkig, blz. 159 e.v.; ARP-brochure De mondiale OPdracht van Europa, uitgegeven in 1973; Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang,
2. Dante vertolkte het eenheidsstreven in zijn boek De Monarchia.
3. Koning van Bohemen van 145B-1471.
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cedure. en in een gemeenschappelijk leger. Omdat een van de hoofddoelen van de confederatie
de strijd tegen de Turken was, zouden de gelden
voor de federale begroting afkomstig moeten
zijn van de kerkelijke belastingen. De Paus voelde daar niets voor en deed hem in de ban, zodat
het eerste plan tot een confederaal Europa
schipbreuk leed.
De strijd tegen de Turken inspireerde vele schrijvers om te pleiten voor de vorming van een
'Christelijke Republiek' met als kern Duitsland
(d.w.z. het Heilige Roomse Rijk). Deze 'Republiek' zou moeten bestaan uit de erfmonarchieen, de keurmonarchieën en de bestaande republieken (± 1500).

den zich nationale parlementen met' meestal
zeer geleidelijk toenemende bevoegdheden (b.v.
het Nederlandse Parlement tussen 1840 en
1880).1

De Reformatie en het ontstaan van nationale
staten hebben de idee van een Europese samenleving sterk aangetast. De Paus was niet
meer de enige bron van het gezag. De absolute
soevereiniteit van de 'staten' = 'vorsten' was
een feit. De 17e eeuw met de onderlinge oorlogen tussen vorsten vernietigde de Europese
eenheidsgedachte. De tijdgenoten van Abbé de
Saint-Pierre4 namen zijn 'Plan voor de Eeuwige
vrede' dan ook niet erg serieus. Kern was een
eeuwigdurende vrede en een vrije handel tussen
de Europse volkeren, die mogelijk zouden zijn als
de achttien belangrijkste Europese staten zich
zouden verenigen in een Europese bond, waarin
onderlinge geschillen geregeld zouden worden
door arbitrage. Die bond zou alle (christelijke)
vorsten binnen en buiten hun gebied vrede kunnen garanderen.
De soevereiniteit van de staten zou daarbij gewaarborgd blijven. De vorsten zouden daar vertegenwoordigd zijn in een senaat. Zij konden via
een
gemeenschappelijke
handelsverdragen
markt voorbereiden.
Overigens voorspelde hij realistisch, dat het nog
wel tweehonderd jaar zou duren voor het principe van Europese arbitrage aanvaard zou worden
(Hof voor de rechten van de mens, Hof voor
Justitie).
Saint-Simon bràk met de gedachte van een alliantie der vorsten 5 onder invloed van de Franse
RevolutIe en stelde de verkiezing van Europese
afgevaardigden voor door 'coöperaties, vertegenwoordigers van beroepen'.6 Zij moesten over
eigen grenzen heen kunnen kijken naar het gemeenschappelijk Europees belang. Het Europese Parlement zou boven de nationale regeringen
staan met de bevoegdheid om over nationale
geschillen te oordelen. Door de idee van de
volkssoevereiniteit (Franse Revolutie) ontwikkel-

Terugblikkend blijkt, dat een of andere vorm van
blijvende samenwerking in Europa al eeuwenlang mensen heeft geboeid, die geprobeerd hebben daaraan vorm te geven. Daarbij valt Europese samenwerking vooral in het begin samen met
samenwerking tussen christelijke vorsten. Saamhorigheid en macht. Ook het thema vrede
vaak ook op grond van christelijke inspiratie was voedingsbodem.
De voortdurende onderlinge strijd en naijver tussen de christelijke vorsten en landen kon geen
welgevallige zaak zijn. Dat laatste hield ook in
het doen van samenwerkingsvoorstellen tegen
het nationalisme der staten.
Opvallend element in de vele verschillende voorstellen is het federalisme.
Eigen soevereiniteit en autonomie moesten zo
min mogelijk worden ingeperkt. Praktische (bezwering oorlog, economische voordelen) en
min of meer utopistische benaderingen
(eeuwige vrede) zijn terug te vinden.
Een goede samenvatting is te vinden in de Persianer Brieven van Montesquieu (105 en 106)
waarin hij zich erover verbaast hoe de Europeanen zegenrijke uitvindingen zo vaak gebruiken
voor veroveringen en onderdrukking.
Federico Chabod schrijft in 'Der Europa Gedanke' (1963) 'wir haben hier das gleiche Bild wie
auf dem Gebiet der Politik: Vorbildlichkeit Europas, wo es um die Prinzipien geht (Freiheit, kein
Despotismus wie ins Osten), die aber korrumpiert werden können durch Missbrauch, verursacht durch den politischen Ehrgeiz der nach
Macht und Herrschaft drängenden Menschen.'
Kenmerkend is de geïsoleerdheid van de verschillende levensgebieden. Economische belangenbehartiging werd duidelijk gescheiden van
de beleving van de godsdienst. Oorlog en veroveringen aanvaard als versterking, handhaving
van de christelijke staat. Diegenen die door het
4, Charles Irenée Castel de Saint-Pierre (1658-1743) trad
toe tot de orde der minderbroeders; hij ontving echter niet de
priesterwijding; hij vertegenwoordigde Frankrijk op het Vredescongres te Utrecht in 1712,
5, Hendri Saint-Simon de Sandricourt (1760-1827),
6, Hij wil ze recruteren uit de ondernemers, geleerden en
administrateurs,
7, Een Eeuw Parlementaire Historie van p, J, Oud,
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aangeven van onderlinge betrekkingen tussen
de verschillende levensgebieden een betere wereld, een beter Europa voorstelden werden als
onrealistisch beschouwd.

samenwerking op economisch, politiek en sociaal terrein.
Een memorandum werd op 1 mei 1930 bij de
Volkenbond ingediend. Op vele punten - o.a.
verlagen tarieven, anti-kartelwetgeving, oprichten investeringsbank, gemeenschappelijk vervoersbeleid - vertoont het Memorandum duidelijk overeenkomsten met de huidige verdragen
binnen de EG. Met uitzondering van Joegoslavië
en Bulgarije werd het Memorandum sceptisch
ontvangen.

2 Het tijdperk der naties
Daarmee zette het tijdperk der naties in. Het
hiermee gepaard gaande nationalisme verdreef
de federalistische idee van een verenigd Europa.
In het midden van de 1ge eeuw hebben mensen
als Mazzini,8 Proudhon en Victor Hug0 9 zich nog
ingezet voor de Verenigde Staten van Europa.
Mazzini heeft een daadwerkelijke poging gedaan
om een eenheid tot stand te brengen door het
stichten van comités: het comité Jong Italië,
Jong Duitsland en Jong Polen. Als vluchteling in
Londen (1850) moet hij echter het mislukken
van de Jong Europese Beweging toegeven: het
nationalisme bleek sterker.
Dertig jaar na 1848 verschenen twee in het
Duits geschreven werken: nl. van de Zwitser
BluntschPO over 'De organisatie van een Bond
van Europese Staten' en van de Duitser Frantz"
over 'het Federalisme'. Bluntschi meende dat de
Europese Staten wel willen samenwerken bij de
uitvoering van gemeenschappelijke belangen,
maar dat zij zich nooit vrijwillig zouden onderwerpen aan een instelling die hen 'vreemd' voor
zou komen, Zij zouden willen vasthouden aan
eén eigen regering, eigen leger.
Frantz was een vurig ijveraar voor een federalistische Duitse eenheid; hij pleitte voorts voor een
Unie van Midden- en Noordeuropese landen
(Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavische landen, België en Nederland, met voor het
buitenlands beleid een associatie met GrootBrittannië).
Frantz wilde Frankrijk en Rusland voorlopig buiten spel zetten en ze later opnemen in de Unie,
evenals Noord-Amerika. Onze landgenoot Coudenhorst bracht een Pan-Europees manifest
(1924) uit, waarin hij wijst op de oorlogsdreiging
en een dringend beroep doet op de democratische staten van Europa om zich te verenigen tot
een internationale politieke en economische
groepering die samen met Amerika, Rusland en
het Verre Oosten een nieuwe Volkerenorganisatie kon vormen. Het manifest werd ook op een
Europees Congres in 1927 in Wenen aanvaard.
De Franse Minister-President, Aristide Briand,
daardoor geïnspireerd, stelde in 1929 voor aan
de Volkenbond in Genève te komen tot een 'Federale Bond' tussen de Europese volkeren, met

Opvallend is, dat vooral sterk persoonlijke initiatieven, veelal ook van niet-politici, tot voorstellen
voor een verdergaande Europese samenwerking
hebben geleid. Zij vonden nauwelijks gehoor bij
de regeringen van de staten zelf. De eigen soevereiniteit, vaak moeizaam verworven niet onbedreigd stond hoog genoteerd.
De Volkenbond werd dan ook nooit meer dan
een gespreksforum. Haar falen in het tot gemeenschappelijke standpunten en optreden te
komen, onder meer toen Italië Abessinië aanviel,
had een sterk ondermijnend effect. Het gezamenlijk tegengaan van een opkomend fascisme
- ook onvoldoende onderkend - bleef dan
ook uit.

3 Na de Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog kreeg de Europese
gedachte vanuit de illegale pers in o.a. Nederland en Frankrijk een nieuwe impuls. Er stond de
federalisten een tweeledig doel voor ogen:
a) door het stichten van een verenigd Europa
nieuwe conflictsituaties voorkomen;
b) een brugfunctie vervullen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Zowel Churchill in 1946
als De GaulIe spraken zich uit voor een soort
Verenigde Staten van Europa.
Onder dit goede gesternte kwam in 1948 een
Congres van Europa bijeen in Den Haag, waaruit
de Europese Beweging en een jaar later de
Raad van Europa voortkwam.
8. Guiseppe Mazzini (1805-1872), pleitbezorger van de republikeinse Italiaanse eenheid, en daaruit voortkomende een
voorvechter van de Europese eenheid.
9. Hugo is een Frans dichter (1802-1885). Hij voorspelde in
1851 in de Franse Kamer de komst van de Ver<migde Staten
van Europa; vele afgevaardigden waren verontwaardigd.
10. J. C. Bluntschi (1 B08-1881). Hij stelde het B.W. samen
van het kanton Zürich en doceerde later in Heidelberg internationaal recht.
11. 1817-1891; politiek filosoof, diplomaat en ambtenaar
van Pruisen.
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Bij de wederopbouw van Europa ontstonden
problemen over kolen en ijzererts. Deze grondstoffen hadden in het verleden vele spanningen
veroorzaakt tussen Duitsland en Frankrijk.
Adenauer en Schumann zagen in, dat dit slepende probleem opgelost moest worden. Er lagen
aan hun initiatieven ook diepere motieven ten
grondslag: grotere solidariteit, meer welzijn voor
de Westeuropese burgers. Jean Monnet'2 werkt
het plan nader uit. De Europese Kolen- en Staalgemeenschap ontstond. Behalve Frankrijk en
Duitsland konden andere landen zich er bij aansluiten. Het verdrag hield in, dat de leden een
stukje soevereiniteit overdroegen aan het
lichaam (de Hoge Autoriteit).
De Britten voelden er weinig voor, zoals ook bij
de totstandkoming van de EEG in 1958. Sinds
1961 , toen ze begrepen, dat ze achterop zouden
kunnen raken bij het continent, deden ze menige
poging om er bij te komen. De te late toetreding
van Engeland in 1973 heeft eerder de EG ontwricht dan bevorderd. Met de oprichting van de
EGKS wilde men, ook onder aanvoering van
Frankrijk, ook een Europese Defensie Gemeenschap oprichten. Toen deze oprichting nabij
stond, had Frankrijk evenwel grote bezwaren en
ging het niet door.

lijke markt welvaartverhogend heeft gewerkt en
het integratieproces aanvankelijk bevorderde. In
de verdragen zijn nog vrij weinig supra-nationale
bevoegdheden begrepen. Het gebrek hieraan
deed zich tot in het midden van de jaren zeventig niet ernstig gevoelen. Maar het toetreden van
Engeland (1973) en de recessie van de jaren zeventig, oliecrisis, hebben een zware hypotheek
gelegd op de Europese samenwerking. Het mag
dan weliswaar een lichtpunt zijn, dat het EMS
tot stand is gekomen - overigens zonder Engeland, maar de wijze waarop stemt niet tot groot
optimisme voor de toekomst. Ook een lichtpunt
vormen de directe verkiezingen voor het Europese Parlement, maar het debat daarover, dat
werd gehouden in het Franse Parlement, geeft
niet al te veel zicht op spoedige uitbreiding van
bevoegdheden. Ook Engeland toont veel reserves. Het Europese Parlement zal zijn invloed
voorlopig binnen de Verdragen moeten vergroten. Overigens vormen recente uitspraken van
Giscard d'Estaing t.a.v. het Euratom Verdrag een
directe bedreiging van de huidige bevoegdheden
van de Europese Commissie. Met de betreffende bepalingen is veelal de hand gelicht. Een recente uitspraak van het Hof en de nieuwe Amerikaanse non-proliferatiewetgeving, waarin uitdrukkelijk naar het Euratom Verdrag wordt verwezen, vormt de achtergrond van dit Franse offensief om het Euratom Verdrag te wijzigen.
Frankrijk heeft grote belangen te verdedigen, nl.
een groots opgezette civiele nucleaire industrie,
die alles kan leveren op dit gebied. Bovendien
heeft Frankrijk het non-proliferatieverdrag niet
getekend. Het verklaart mede de huidige spanningen op kernenergiegebied binnen Europa.

Beyen en Spaak bouwden voort op het EGKSverdrag. Op grond van hun plan, het z.g. Benelux-memorandum, werd medio 1955 in Messina besloten tot een gemeenschappelijke markt.
Een ander gevolg van de EGKS was de totstandkoming van Euratom - samenwerking op
het gebied van de kernenergie (1957/58).
De schok van de Tweede Wereldoorlog heeft
geleid tot een begin van gezamenlijke bestuurlijke vormgeving. De Amerikanen die via het
Marshallplan West-Europa steunden deden dat
zowel uit economische als politieke (tegenwicht
USSR) overwegingen.
De EG-initiatiefnemers meenden dat een accent
op economische samenwerking vanzelf zou uitlopen op een hechtere politieke samenwerking.
Die veronderstelling is nauwelijks bewaarheid
geworden. Vandaar dat de directe verkiezingen
een eigen impuls moeten opleveren voor een
verdergaande politieke invulling.

4 De mogelijkheden van het
Europese Parlement
Het is onmiskenbaar dat de gemeenschappe-

Overigens is de positie van de commissie al danig verzwakt. Door de stagnatie in de besluitvorming in de Raad van Minist~rs en de overheersende positie van de Europese Raad (van regeringsleiders). is de commissie vrijwel geworden
tot een secretariaat. De rol van de commissie als
beleidsinitiator is in wezen overgenomen door
de Europese Raad. Gezien de bevoegdheden
van het Europese Parlement, nl. slechts controlerend t.o.v. de commissie, betekent dit het ontbreken van evenwicht tussen de instellingen. Ik
denk dat er voor het parlement thans meer perspectieven komen dan voor de commissie om
het tij te keren. Het zal stellig zwaardere druk
12. Jean Monnet is de eerste voorzitter geweest van de
Hoge Autoriteit van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap,
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gaan uitoefenen. Zeker als het zich van het
Amerikaanse systeem van investigation zou
gaan bedienen. Daardoor zal ook het in dit proces gewichtige volgen door de media drukversterkend werken. Het is nergens in het Verdrag
verboden, dat het Parlement zou kunnen komen
met een rapport, waarin het aangeeft hoe de gemeenschappelijke markt er uit zou moeten zien.
Het parlement zou bijv. een economisch ordeningsplan het licht kunnen doen zien. In het programma van de Europese Volkspartij is een suggestie voor een dergelijk door het Europees Parlement vast te stellen plan opgenomen. Het kan
zich ook daardoor ontwikkelen tot een discussieplatform en zo commissie en Raad beïnvloeden.

gebonden zijn, zonder directe binding aan de nationale programma's. Toch is dit maar gedeeltelijk juist.
Immers beide programma's zijn opgesteld (meer
of minder direct) onder (mede-)verantwoordelijkheid van de nationale partij. De programma's
moeten elkaar dus tenminste verdragen,
Waar de nationale partij op Europees vlak concessies moest doen, ontstaan mogelijk spanningshaarden. Een heel concreet punt is bijv. dat
van de kemenergie. Dat heeft er voor wat betreft
de socialisten al mede toe geleid, dat er niet één
programma kon komen - een duidelijke beperking voor de socialisten om meer dwingend tot
een Europese opstelling te komen. Dat geeft
grotere vrijheid voor de nationale parlementen.
Voor wat betreft de christen-democraten blijkt
op dit punt een veel terughoudender opstelling
van bijv. de Nederlandse christen-democraten
dan de meeste andere zusterpartijen. Dit heeft
de totstandkoming van één programma weliswaar uiteindelijk niet verhinderd, maar de voorwaarden waaronder kernenergie-toepassing
mogelijk zal zijn, zullen door de Nederlanders
met grote striktheid beoordeeld worden (veiligheid, zelfbescherming, controle).
Beslissend is welke marges de nationale parlementsleden hun ministers op Europees vlak zuIlen toestaan. Voorzover die er nauwelijks zijn, zal
een Europees beleid terzake moeilijk van de
grond kunnen komen en dat bepaalt dan ook
sterk de mogelijkheden in het Europees parlement. De Engelsen en Denen hebben nu al procedures, die tot een zeer beperkte wendbaarheid
van hun bewindslieden leiden. Dit maakt een intensief contact tussen nationale en Europese
parlementariërs zeer noodzakelijk, zeker nu de
formele band van het dubbele mandaat niet
meer bestaat.

De Haan en Femhout hebben uiteengezet hoe
zo'n plan eruit zou moeten zien in Nederland (zie
ARS december 1978). Omdat het landbouwbeleid al sinds 1958 een gemeenschapsbeleid is
kan op dit terrein alleen maar een Europees
structuurplan uitkomst bieden. Omdat de meeste bedrijfstakken in de industriële sector met
zeer grote problemen kampen en omdat de
werkgelegenheid onder zware druk staat kan alleen een geïntegreerd sectorbeleid neergelegd in
een indicatief plan, waarbinnen afspraken gemaakt worden over investeringsplanning, werktijdverkorting in de ruimste zin, facettenbeleid,
regionale planning, ons beter uit de huidige
Europese problemen helpen. De landen kunnen
dit niet meer onafhankelijk van elkaar regelen.
Niet een van bovenaf opgelegd plan naar de lidstaten toe, maar wel een plan, dat meer samenhang brengt in een huidig verbrokkeld beleid,
waarbij ook sancties worden overeengekomen.

5 Relatie nationaal-Europees
parlement
Een van de meest beslissende relaties voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van het Europees
Parlement - en daarvan afgeleid voor de overige Europese instellingen - is die tussen Europese en nationale parlementsleden. Tot dusver
was de betekenis nog een beperkte, omdat de
'Europeanen' tegelijkertijd nationale parlementsleden waren. Hun gebondenheid betrof in eerste
instantie die aan nationale programma's. Gebondenheid aan Europese programma's kon er
niet zijn door het ontbreken daarvan.
Nu zijn er dan de eerste Europese programma's,
waaraan alleen de Europese parlementsleden

Tot dusverre werd in de nationale parlementen
de Europese dimensie (vooral die gericht op het
beleid binnen de instellingen) dan ook nauwelijks zichtbaar gemaakt. Uiteraard toch nog het
meest, als het de behandeling van Europese
richtlijnen betrof. Het kwam dan in die gevallen
evenwel toch op een vrij geïsoleerde benadering
neer.
Nu zullen de Europese parlementariërs er voor
moeten zorgen dat die dimensie (gebaseerd op
integrale politieke programma's) onontkoombaar wordt. Over de belangrijkste vraagstukken
zullen immers zowel nationale als Europese opvattingen geformuleerd zijn. De Europese parlementariërs zullen zich daarbij kunnen beroepen
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op de opdracht van hun partijen tot uitvoering
van hun Europese taak. Binnen de partijen zullen
daarover goede procedure-afspraken gemaakt
moeten worden (toegang fractie-vergadering,
fractie-commissies). Het is eveneens wenselijk
dat de Europese parlementariërs zo ruim mogelijk toegang tot de besluit-voorbereidende bijeenkomsten van de nationale parlementariërs
verkrijgen, en daar ook het woord kunnen voeren.
De mate waarin aan de relatie tussen Europees
parlement en nationale parlementariërs inhoud
zal kunnen worden gegeven zal meer dan ooit
beslissend zijn voor een effectieve bestuursstructuur op Europees niveau.

heid van de Europese Gemeenschapzèlf (de Italiaanse-pro, de Nederlandse-contra).
Een langs politieke hoofdlijnen opererend Europees Parlement zal een verdergaande toespitsing van uitkristallisatie onvermijdelijk maken.
Ook in het verleden zijn er wel internationale
fora geweest, die echter toch nooit dit continue
dwingende karakter vertoonden.
Te denken valt aan de verschillende socialistische internationales, die ondanks heftige discussies, keuzes voor of tegen bepaalde stromingen,
toch nooit een voortgaande beleidsvorming konden opleveren. Wel een beïnvloeding daarvan
binnen de nationale partijen. (Bijv. Amsterdam
1904, waar de toenmalige Duitse sociaal-democraten de Franse zusterpartij deelname aan
een burgerlijke regering verweten.)

6 Platform en confrontatie
Als het Europees Parlement zich inderdaad kan
ontwikkelen tot een internationaal platform van
betekenis, zal dat ook partij-politieke gevolgen
hebben. Socialisten, christen-democraten, liberalen en communisten zullen daarbij zowel een
intern integratieproces moeten doormaken en
tegelijkertijd tot een nadere positiebepaling
moeten komen ten opzichte van elkaar. Voor de
conservatieven zal dat minder opgaan omdat
hun politiek veel strikter nationaal gericht is en
eventuele internationale samenwerking voor
hen veel vrijblijvender zal zijn.
De meer internationaal gerichte politieke partijen zullen hun partij-politieke opvattingen opnieuw vorm moeten geven en daarbij zal moeten blijken hoe een gezamenlijke weergave van
de hoofdkenmerken zich verdraagt met accenten, zoals die in de nationale politiek zijn gegroeid.
Dat het allemaal niet zo eenvoudig is, bleek al
uit het niet tot een Europees programma kunnen
komen van de socialisten - de nu verschenen
gezamenlijke oproep mist nogal wat aan richting
en samenhang, -, de sterker beschrijvende dan
programmatische opzet van de liberalen, en de
globale opzet van het programma van de christen-democraten waarin hier en daar duidelijk het
verschil in benadering tussen de partijen zichtbaar wordt (passages die de vrije markt stipuleren, andere die de dienstbaarheid van de economie, meer ruimte voor overheidsbegrippen benadrukken).
De onderlinge opvattingen van de communisten
zijn tegengesteld voor wat betreft de wenselijk-

Bij de interne integratie kunnen de volgende
kanttekeningen worden gemaakt:

Christen-democratie
Voor wat betreft de Europese christen-democratie - en met name bij de Duitse christen-democraten - valt vooral een sterke accentuering
op van het begrip vrijheid.
Het blijkt ook een sterk economische verankering te hebben. Christen-democratie en vrije
markt worden duidelijk beschouwd als in elkaars
verlengde te liggen.
Dit kan nog op een als wenselijk beschouwde
economische praktijk zijn terug te voeren, maar
ook het behoud van christelijke waarden (sterk
cultuur-bepaald) wordt daarmee in verband gebracht. Men contrasteert het duidelijk ten opzichte van de socialistische voorkeuren voor een
plan-economie, waarin de vrijheid vroeg (bestaande staatssocialistische systemen) of laat
zal sneuvelen. In dit kader wordt ook een sturing
in het economisch leven (bijv. van investeringen)
afgewezen. In het kader van een wenselijk te
achten economische groei moeten milieu, 3e
wereld-problemen, sociale relaties worden opgelost. Een veelheid van economische beslissingen (dus wel de gedachte van machtsspreiding:
staatsmonopolie en monopolie in economische
zin worden tegelijkertijd afgewezen) zal het beste resultaat opleveren.
Veel aandacht wordt besteed aan sociale zekerheid, ook als zelfstandige waarde (niet alleen als
correctie op economische uitkomsten) en aan
·Mitbestimmung') waarbij het idee van het sa-
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menwerkingsverband wordt onderstreept (gelijkwaardigheid van de factoren kapitaal en
arbeid). Binnen de christen-democratische
fractie is een interessante ontmoeting te verwachten met ideeën zoals die sterker in de Belgische en Nederlandse christen-democratische
partijen leven. Ik neem daarvoor de lijn die met
name in het CDA-programma 'Niet bij brood
alleen' zichtbaar wordt.
Ten aanzien van het uitgangspunt wordt daar
niet over christelijke waarden gesproken, maar
directer een verbinding gelegd tussen het evangelie, de politiek en de politicus. Minder nadruk
op behoud, meer accent op dynamisch werkende inspiratie. Sleutelbegrippen zijn met name
gerechtigheid en rentmeesterschap. Gerechtigheid gaat aan echte vrijheid vooraf. Het vrijheidsbegrip is minder verzelfstandigd.

vernieuwende maatschappelijke kracht kan maken. Ordening, zonder eigen verantwoordelijkheid weg te drukken. Persoonlijke verantwoordelijkheid, zonder die van de overheid als noodzakelijk kwaad te beschouwen.

Markt en planning worden veeleer als middelen
beschouwd. Duidelijk komt de opdracht tot ordening naar voren met als bijbehorend begrip:
persoonlijke en groepsverantwoordelijkheid.
Vóór de middelen komen de normen die aan de
gerechtigheid ontspruiten. In een stelsel van genormeerde markteconomie, waarin het idee van
het rentmeesterschap is inbegrepen kunnen
economische en technische ontwikkelingen een
plaats vinden.
Aan die normering kan de overheid meewerken
(wetgeving), maar die kan ook op bedrijfstakniveau en binnen de bedrijven (mee) gestalte krijÇJen.
Veel sterker krijgt in deze benadering beheersing
van economische en technologische ontwikkelingen aandacht. Zij staan niet op zich. Er moet
een toetsingsmogelijkheid zijn op hun maatschappelijke effecten.
Economische groei moet op die effecten worden
beoordeeld: (invloed op 3e wereld-landen, milieu, grondstoffen); een (kwantitatieve) welvaartverhoging in West-Europa wordt kritisch beschouwd. De offers daarvoor te brengen dienen
beter te worden gewogen.
Wenselijk zou het zijn als ook in de bedrijven andere dan bedrijfseconomische criteria zouden
meewegen (bv. werkgelegenheid, ecologische
effecten). Dan zou er immers weer een volledige
verantwoorde afweging kunnen plaats vinden.
De volledige mens ook in zijn technisch en economisch handelen aan bod laten komen. Het is
die gerichtheid die b.V. in het CDA aanhang
heeft gekregen, die gezien wordt als een wezenlijke invulling en aanvulling van christen-democratie en die een christen-democratie tot een

Sociaal- Democratie
Binnen de sociaal-democratie zal het er vooral
om gaan hoe ordening van een vrij centralistische opzet zich zal verdragen met de persoonlijke betrokkenheid van mensen. Of de staat
wordt gezien als een middel om te beheersen,
ten einde eigen ideeën beter te kunnen doorvoeren, of als een organisatievorm van de gemeenschap waarin verschillende stromingen aan bod
kunnen komen en in wederzijdse beïnvloeding
vorm geven aan de samenleving.
Aan de ontwikkelingen binnen de SPD kan dit
laatste worden geïllustreerd.
In 1959 aanvaardden de Sociaal-Democraten
het zogenaamde Godesberg-program. Ze werd
van klasse tot volkspartij. De beperktheid van
het historisch-materialisme als enige drijfveer
van het menselijk handelen werd prijsgegeven.
SPD-jurist Rolf Arndt formuleerde de verhouding tussen staat en maatschappij als volgt:
'de staat is de vorm van het samenleven van
verschillende mensen; hij is de grondwettelijke
orde, die de rechtsgeldige regels voor het samenleven van verschillende mensen met verschillende opvattingen en belangen onder een
door allen aanvaarde heerschappij constitueert:
Uitgaande van de dialectiek tussen doel en middelen zegt hij: 'de democratie is niet slechts een
weg; de democratische tot vrijheid verplichtende, sociale en op recht gegrondveste staat is een
doel op zichzelf'.
Democratie waar wij ons in kunnen vinden.
Maar nu: het partijcongres van Mannheim
1977: Orientierungsrahmen 1985: een soort
politiek kader voor de middellange termijn. Essentieel verschil is, dat de staat weer van middel
tot doel is geworden: instrument in de handen
van een groep die het aanvaardt mensen naar
de hand te zetten. Met alle persoonlijke ambities
ingecalculeerd raakt dat ook de discussie Mitterand-Roccard. Waar staat de sociale democratie?
Een sociaal-democratie die in haar benadering
de spanning tussen persoonlijke betrokkenheid
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en centralisatie levendig houdt, die een democratische tot vrijheid verplichtende, sociale en op
recht gegrondveste staat als doel op zich beschouwt lijkt mij de uiteindelijke enige vruchtbare. Ook binnen de socialistische partijen wordt
een belangwekkende grondslagdiscussie zichtbaar.

Toch is het Europese programma van de Italiaanse communisten duidelijk pro-Europees te
noemen.
De toetreding van Spanje zou die stroming mogelijkerwijze kunnen versterken, al valt moeilijk
te overzien of de Spanjaarden hun huidige koers
zullen (kunnen) handhaven,
Interessant is ook de vraag of de voortgezette
besprekingen tussen de EG en Comecon tenslotte meer dan alleen technisch-economische
samenwerking zal opleveren.

Liberalen
Ook binnen de liberale fractie zijn accentverschillen te signaleren, al lijken die minder fundamenteel dan bij socialisten en christen-democraten.
Met name de Engelse en Duitse liberalen staan
een beleid voor dat tenminste zo sterk doet denken aan D'66 als aan de WD.
De economische groei wordt kritischer bezien,
vooral voor wat betreft ecologische aspecten; in
het vrijheidsbegrip wordt, behalve burgerlijke en
politieke vrijheden, ook het element van gelijkheid wat sterker benadrukt.
Toch valt op, dat bijvoorbeeld voor wat betreft
ontwikkelingssamenwerking een sterkere benadering vanuit de eigen Westeuropese belangen
valt te constateren, dat geldt voor socialisten en
christen-democraten.
Die teneur is ook terug te vinden in de paragrafen over het externe 'buitenlandse' beleid van de
EG-landen.
Er valt aan te nemen dat met name voor wat betreft de functie en verdeling van de economische
groei binnen de liberale fractie verschillende opvattingen verzoend moeten worden.

Communisten
Interessant is de vraag of een direct gekozen
Europees Parlement op den duur ook tot een
grotere verzelfstandigde opstelling van Westeuropese communisten zal bijdragen ten opzichte
van de Sovjet-Unie.
Nadat het vinden van een eigen vorm van communisme voor West-Europa, het Euro-communisme, de afgelopen jaren gestalte leek te krijgen,
valt nu een pas op de plaats waar te nemen.
Wellicht wordt dat mede beïnvloed door het
electoraal minder gunstig verlopen voor de Italiaanse communisten van de toenadering tot de
christen-democraten en door de toegenomen
spanningen in Frankrijk tussen communisten en
socialisten na het mislukken van een gezamenlijk optreden bij de Franse presidentsverkiezingen.

7 Noodzaak adequaat bestuur
Het lijkt mij onvermijdelijk, dat een samenwerking op Europees niveau bestuurlijk beter gestalte krijgt.
Afgezien van het voorkomen van oorlog als belangrijk motief voor de Europese eenwording zal
een onvoldoende overeenstemmend economisch beleid van de Westeuropese landen tot
min of meer verborgen protectie blijven leiden.
Er zullen voorts eerder ongewenste overcapaciteiten worden geschapen en gevreesd moet
worden dat een substantiële bijdrage aan een
oplossing van de derde wereld-problematiek onvoldoende van de grond zal komen.
Technische en economische ontwikkelingen en
schaal vragen een meer adequate bestuurlijke
opzet.
Voor wat betreft het laatste is er toch ook de
wat bezwaarlijke kant, dat de bestuurlijke schaal
zozeer wordt bepaald door die ontwikkelingen.
Onder meer bij de hearings over de vermogensaanwasdeling in de Tweede Kamer kwam de
vraag op tafel omtrent de optimale bedrijfsgrootte.
De rendementssituatie in nogal wat middelgrote
bedrijven bleek gunstiger en eerder constanter
dan die van de reuzen.
Dezelfde geluiden waren te horen op een symposium van het KNOV (1979),
Vermeldenswaard is de constatering dat veel
dynamiek van de multi-nationals ontstaat door
het absorberen van expanderende en innoverende middelgrote bedrijven (met dus opnieuw
schaalvergroting),
Waar juist door de grote schaal de wendbaarheid afneemt, grote kapitaalsstromen in een bepaalde richting voor jaren worden vastgelegd, de
besteding eerder in een minimumpositie zal komen te verkeren, de overzienbaarheid beperkter
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is, de individuele mens strakker ingekaderd is,
zal decentralisatie, eventueel splitsing eerder bevorderd dan geremd moeten worden.
Dit ook met het oog op grotere beheers mogelijkheden vanuit de maatschappij, door de overheid.

schot aan arbeidskrachten in de derde wereldlanden.
3 Een energietoepassing die tot een zo beperkt
mogelijke afhankelijkheid leidt.
4 Een zorgvuldige studie van daaruit voortvloeiende ecologische effecten.
5 Afspraken omtrent het benodigde exportdeel
van de te ontwikkelen produktie (prijzen, minimum afzet).
6 Overdracht van de bij de gewenste ontwikkeling behorende kennis en opleidingsfaciliteiten
(ook daarvan zijn in de Westerse wereld overschotten aanwezig).
7 Voldoende financieringsfaciliteiten die niet tot
een voortijdige belasting van het project leiden,
zodat het onvoldoende kansen krijgt. (De wereldbank heeft als handicap, dat de bestaande
rendementeisen te zeer inspelen op grootschaligheid en exportnoodzaak.)

8 Een voorbeeld: gerichtheid op
derde wereld

.~

De Vrilag moet ook worden gesteld of de grote
omvang van de bedrijven geen eisen zal stellen
aan de minimumomvang van door hen te realiseren projecten. Als dat zo zou zijn, moet men
zich vervolgens afvragen of de mogelijkheden
van deze ondernemingen zich niet te zeer beperken tot de al ontwikkelde industrielanden en de
van ruimer potenties voorziene ontwikkelingslanden. Een ander punt is of mogelijke investeringen in 2e en hogere graads ontwikkelingslanden wel voldoende kunnen zijn afgestemd op
een evenwichtige ontwikkeling in die landen zelf
(opleidingsbehoefte, verhouding tot inheemse
bedrijvigheid, inspelen op zelfvoorzieningsgraad).
Dit temeer nu betwijfeld moet worden, of het
zonder meer overplanten van onze Westerse
technologie zo voordelig is. Daar in vele ontwikkelingslanden een hoofdaccent op plattelandsontwikkeling is komen te liggen, zal een daarin
opgenomen medewerking vanuit de Westerse
wereld wellicht meer effect sorteren. Zo heeft
onlangs de Indiase hoogleraar Prassad gepleit
voor een gedecentraliseerde energievoorziening
op het Indiase platteland (bio-gasinstallaties) die
goedkoper, veiliger en niet-vervuilend zouden
zijn bij gebruik door een aantal agrarische bedrijven tegelijk. Daarvoor zullen echter investeringen nodig zijn die uitgaan van de specifieke ontwikkelingssituatie dáár. Voor een meer-stabiele
situatie in de wereld is een duidelijke welvaartsverhoging in de armere derde wereldlanden
noodzaak. Het streven naar gerechtigheid verplicht ons hiertoe.
Europa zou het initiatief kunnen nemen voor een
afzonderlijk grootscheeps plattelandsontwikkelingsplan in de Derde Wereld. Het zou daarbij
aan kunnen sluiten op verschillende daarop gerichte meerjarenplannen in de derde wereld zelf.
Wel zou het aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:
1 Onderzoek naar de daarvan afgeleide technologische meest wenselijke inbreng.
2 Het daarbij rekening houden met een over-

Voordeel zou zijn: een gecoördineerde ontwikkeling, die het meest aansluit bij de allereerst te
benutten ontwikkelingsmogelijkheden. Sterker
accent op zelfvoorzieningsgraad dan op produktie voor de export. Een beïnvloeding van technische ontwikkelingen die meer afgeleid zijn van
regionale behoeften.
Uiteraard kan als bezwaar worden aangevoerd
dat het er op lijkt, alsof minder hoogwaardige
technische mogelijkheden dan eerder voor de
Westerse industrielanden gereserveerd zouden
blijven, de verdeling daarvan eenzijdig zou blijven. Wellicht dat hiervoor binnen het plankader,
aansluitende toepassingsmogelijkheden kunnen
worden opgenomen zodat een wederzijdse
plattelands/meer-industriële ontwikkeling
versterking zou kunnen optreden.
Kenmerkend zou zijn dat het uitgangspunt minder sterk is gelegen in de op ons welvaartsniveau (en de groei daarvan!) en technische ontwikkelingsgraad/scholingsgraad afgestemde investeringen, maar meer primair bepaald wordt
door dezelfde grootheden daar.
Een daarop gerichte samenwerking van bedrijven, sociale partners en overheden in ontwikkelingslanden zou op korte termijn moeten worden
voorbereid. Ik zou mij kunnen voorstellen dat het
Europees Parlement daartoe voorbereidingen
ontwikkelt, ook gelet op de programma's van de
politieke partijen.
Daarmee zou dan ook inhoud gegeven kunnen
worden aan de nadruk, die de ontwikkelingssamenwerking in het programma van de Europese

a.r.
staatkunde

79/5

Europa in christen-democratisch perspectief

drs. B. Beumer

Volkspartij krijgt en niet in het minst ook in de
Nederlandse campagne.
Europa zal in de komende jaren meer perspectieven moeten bieden voor de meest achtergestelden in de wereld. Haar bestaansrecht zal er
mede van afhankelijk zijn. Dat zal ook opgaan
voor de christen-democratie. Wellicht moet het
zelfs als meetlat voor haar geldigheid worden
beschouwd. Het leek mij daarom relevant dit
element uit het programma nader te belichten.

gebeuren ontbreken nog voldoende duidelijke en
competente organen. Bij de ontwikkeling daarvan zullen de uitgangspunten van de rechtsstaat
doorslaggevend moeten zijn. Een internationale
rechtsorde is doel.
De christen-democratie kan daaraan naar haar
oorsprong en aard een belangrijke bijdrage leveren. Een ordening op Europees niveau kan een
belangrijke stap zijn.
Het zal er daarbij met name om moeten gaan
alle beslissingen (met name ook die op economisch en technologisch gebied, die het maatschappelijk leven zo ingrijpend bepalen) te waarmerken door de toets van recht (solidariteit) en
rentmeesterschap. Waar processen zich geïsoleerd daarvan voltrokken - de hele Europese
geschiedenis is er een bewijs van - ontstaan
kortsluitingen, verloor de gerechtigheid het van
de overmacht, werd een materialistische levensinstelling kenmerkend.
Vanuit haar wortels gedacht moet de christendemocratie andere, door haar gekende wegen,
inslaan.
Op die vernieuwing wordt gewacht.

9 Slot
De Europese gedachte leidt al een lang leven.
Na eeuwen heeft het een begin van concrete
vormgeving gekregen.
De toenemende mondiale verwevenheid vraagt
ook om meer gezaghebbende bestuurlijke ordening voor meer evenwicht in de ontwikkelingen.
Hoe dat evenwicht wordt bepaald hangt niet het
minst af van politieke keuzen en de mogelijkheden die tot gelding te brengen.
Voorzover dat meer gecoördineerd zou moeten
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~

door
drs. P. van Harberden
drs. R. Lafaille
prof. dr. J. A. Stalpers
1 Ter Inleiding
Het rommelt weer op het welzijnserf. Voor de
zoveelste maal staat het welzijnswerk onder
zware druk. Van boven af zijn er de bestuurlijke
reorganisatie (decentralisatie), de financiële beheersing alsook de herverkaveling van het veld
(ordening, harmonisatie), van onderuit het participatievraagstuk, de rol van vrijwilligers, de cliëntenrechten en twijfels over de kwaliteit van het
werk, terwijl van buitenaf druk wordt uitgeoefend vanuit zelfhulpgroepen en belangenbehartigingsorganisaties. En of dit alles nog niet genoeg is, wordt van het welzijnswerk gevraagd
op volle toeren te draaien om de toenemende
tekorten van ons economisch systeem op te
vangen.
Een nieuwe koersbepaling is noodzakelijk, maar
waarop moet het beleid bij zoveel druk en beweging worden afgesteld? Is in een dergelijke situatie een herbezinning op de uitgangspunten
niet dringend geboden? Het is onze overtuiging
dat in de huidige koers van het beleid moet worden bijgesteld.
Deze gedachte zullen we in deze bijdrage uitwerken. Daartoe zal een historische schets worden gemaakt van de relatie tussen welzijnswerk
en welzijnsbeleid, waarin de ontwikkeling van
het welzijnswerk vanaf het charitatieve tijdvak

van de liberale rechtsstaat naar de huidige verzorgingsstaat zal worden gevolgd.'
Vervolgens zal de huidige toestand worden getaxeerd en worden bouwstenen aangedragen
voor het welzijnsbeleid van morgen.

2 Ten tijde van de nachtwakersstaat
Ruim een eeuw geleden, in 1870, maakte minister Fock in de toelichting op de nieuwe armenwet duidelijk dat de armenzorg - de oudste vorm van welzijnswerk - niet past in het
takenpakket van de overheid. 'De zorg voor de
armen is een zedelijke, geen burgerlijke plicht,
zodat nakoming daarvan niet op den weg van
den Staat ligt. De uitoefening van de liefdadigheid moet worden overgelaten aan de Kerk en
aan de bijzondere personen en instellingen'. Aldus verwoordt deze liberale bewindsman zeer
duidelijk de toenmaals dominante visie op de
staat. Thans spreekt men van de liberale rechtsstaat of de nachtwakersstaat. Het behoorde tot
de taak van de overheid om het economische en
het maatschappelijke leven te vrijwaren van storende invloeden van binnenuit en van buitenaf.
1. Beknopte versie van de inleidende tekst van Van Harberden in het kader van de cursus Welzijnsbeleid en -planning'
(1978).
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Van links naar rechts: drs. Robert Lafaille, prof. dr. Jaques Stelpers en drs. Pieter van Harberden.
Drs. R. Lafaille studeerde sociologie aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Sinds 1973 is hij
als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep 'Sociologie van het Sociaal en Cultureel
Welzijn' van de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Samen met drs. P. van Harberden heeft hij de leiding
van een onderzoek naar het verschijnsel zelfhulp in de Nederlandse samenleving; Prof. dr. J. A. Stalpers
(1922) promoveerde in 1964 als cultuurpsycholoog op het proefschrift 'Zelfbehoud, aanpassing en
cultuur'. Na een werkkring ten dienste van het buurt- en wijkwerk en de samenlevingsopbouw werd hij
hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg in de 'diagnose en therapie van sociaal-culturele
problemen; Drs. P. van Harberden studeerde sociologie aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Sinds
1970 is hij aldaar als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep 'Sociologie van het
Sociaal en Cultureel Welzijn'. Hij houdt zich onder meer bezig met welzijnsbeleid en welzijnsplanning.

De rol van de overheid beperkte zich tot die van
bewaker van individuele vrijheden van de burgers én van politieagent, die erop moest toezien
dat de belangen van de een niet in botsing kwamen met die van de ander. De staat had in deze
periode slechts als taak om de liberale vrijheidsrechten te verdedigen.
De armenzorg tot omstreeks 1860 was voornamelijk gericht op het zgn. lompenproletariaat. De
omvang van dit volksdeel varieerde met de economische ontwikkeling. Zo bracht de economische crisis van de veertiger jaren van de 1ge
eeuw een sterke toename van het lompenproletariaat. Offermans en Feis (1975) hebben bere-

kend dat het aantal bedeelden in Nederland verdubbelde tot 500.000 à 600.000, hetgeen
overeenkomt met ongeveer eenvijfde tot eenzesde van de beroepsbevolking. In het algemeen
droeg men zijn lot lijdzaam en afgezien van
enige opstootjes trachtte men nauwelijks of niet
om in georganiseerd verband tot lotsverbetering
te komen. Men was goeddeels afhankelijk van
kerk en 'gezeten' burgerij. Als men bij deze hulpbronnen niet in aanmerking kwam voor hulp,
kon men aankloppen bij de overheid, die haar
hulp als aanvullende hulp beschouwde, Politionele motieven vormden evenwel de belangrijkste drijfveer. Voor het overige was zelfredzaam-
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heid (onderlinge buren- en familiehulp) het devies.
Binnen de kerken werd de zorg voor de noodlijdenden als een hoge plicht gezien, die tegelijkertijd, juist omdat de overheid zich diende te onthouden, ook als een eerste plicht werd ervaren.
Deze verhouding van kerk tot overheid, later geformuleerd in het 'reformatorische' beginsel van
de soevereiniteit in eigen kring en in het 'katholieke' subsidiariteitsbeginsel, hield in dat degenen die in geestelijk en moreel opzicht de noodlijdenden het meest nabij staan de eerste verantwoordelijkheid en het eerste recht hebben om
de zorg op zich te nemen: familieleden en geloofsgenoten. Pas waar dezen niet in staat blijken
te zijn de hoogste nood te lenigen kan de overheid subsidiair optreden.
Een enigszins vergelijkbaar beginsel van humanitaire aard, dat de adel, later de patriciërs en de
hoge burgerij verplichtingen oplegde, was geformuleerd in het 'noblesse oblige', adel verplicht,
Wie meer heeft en kan, dient daarom meer te
doen.

De komst van het industrieel kapitalisme rond
1860 betekende o.a. dat het lompenproletariaat
plaats maakte voor het industrieel proletariaat.
Dit proletariaat was wel bij machte om naar
lotsverbetering te streven. In kringen van de opkomende vakbeweging krijgt de zelfredzaamheidsgedachte gestalte in de in deze tijd ontwikkelde ziektekassen, stakingskassen, produktieen consumptiecoöperaties (Katz en Bender,
1978: Verstraelen, 1954).
Ofschoon deze 'zelfhu/p'2 gestaag uitgroeide
bleef de armenzorg vanwege kerk en burgerij de
hoofdmoot van het toenmalige welzijnswerk.
Deze burgerij was ook actief in de sfeer van het
volksontwikkelingswerk. In 1784 kende Nederland dit werk al in de vorm van de 'Maatschappij
tot Nut van het Algemeen'. Geïnspireerd door
verlichtingsidealen, streefden leden van dit genootschap ernaar onkunde en zedeloosheid te
bestrijden, waarvan men vond dat die vooral
door arrnoede in de hand werd gewerkt. Aan het
einde van de 1ge eeuw kreeg dit werk, vooral in
de universiteitssteden, nieuwe impulsen onder
invloed van de Vereniging 'Ons Huis'. In volkshuizen werden arbeiders in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de kennis en cultuur van de burgers. Men hoopte door voorlichting en kennisoverdracht de ellende in de arbeidersbuurt beter te kunnen bestrijden dan via de
armenzorg alleen. In zekere zin kan men deze

hulp van de zijde der burgerij als standenhu/p
kenschetsen.
Deze burgerlijke verlichtingsidealen leefden overigens ook binnen de arbeidersbeweging, maar
in deze kringen waren ze een wezenlijk bestanddeel van deze sociale beweging. In Van armenzorg tot welzijnswerk' (Werkuitgave SUN, 1972)
wordt dan ook gesteld: 'Binnen de arbeidersbeweging, met name binnen de SDAP ontstond
tijdens de eerste decennia van de 20e eeuw de
behoefte om naast de directe maatschappelijke
strijd de arbeiders te ontwikkelen op allerlei
maatschappelijke gebieden'.
De crisis van 1929 is te beschouwen als de
neergang van de nachtwakersstaat. De nood in
het land was zo massaal dat de overheid gedwongen werd bij te springen. De steun aan
werklozen werd in tien jaar tijds vertienvoudigd:
in 1930 werd aan armenzorg 96,8 miljoen gulden en aan werklozenzorg 9,8 miljoen besteed,
in 1940 waren deze bedragen opgelopen tot
139,8 en 105,6 miljoen. Toch is deze hulp te
kenschetsen als hulp met een beperkte looptijd.
Naast de overheidssteun werd er een stevig beroep gedaan op particuliere vrijgevigheid en men
beschouwde de werkloosheid slechts als een tijdelijk fenomeen. De steun werd dan ook gezien
als een mogelijkheid om de maatschappelijke
calamiteit op te vangen, als crisisbeheersing en
niet als het startpunt om een sociale politiek te
gaan voeren.

3 De verzorgingsstaat eerste fase
3.1 De overgang van
nachtwakersstaat naar
verzorgingsstaat
Aan de overgang van de liberale rechtsstaat
naar verzorgingsstaat ligt een groot aantal factoren ten grondslag. De crisis van de jaren dertig
en de fascistische overheersing in de Tweede
Wereldoorlog mondden uit in een maatschappelijk klimaat dat gunstig was voor vernieuwing.
Bank (1978) wijst er in dit verband op dat de
maatschappelijke elite, welke tijdens de oorlog
in de interneringskampen van St. Michielsgestel,
Haaren en Gestel had gezeten, trendsetter is geweest voor dit vernieuwingsbesef. Dat in het
proces van maatschappelijke vernieuwing een
2. Hier is sprake van zelfhulp avant-Ia lettre: zie Van Harberden en Lafaille (19781.
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belangrijke rol moest worden gespeeld door de
staat, was een gedachte welke langzaam maar
zeker geaccepteerd werd. De plangedachte begon ook in niet-socialistische kring voet aan de
grond te krijgen (Wentink, 1975). Keynes en Beveridge, twee vooruitstrevende Engelse liberalen, hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de verbreiding van de idee dat de overheid een actieve
rol in het sociaal-economisch verkeer zou moeten vervullen. Hun opvattingen zijn in zekere zin
te beschouwen als het intellectueel cement voor
het bouwwerk van de verzorgingsstaat.
Ook het succes van het Marshallplan - een
grootscheeps plan van niet-verdachte huize heeft bepaald aanstekelijk gewerkt op de nationale overheden. Last but not least moet hier de
rol van arbeidersbeweging worden genoemd. In
Europa dwong zij de overheid tot het voeren van
een actief sociaal-economisch beleid; aldus
heeft deze sociale beweging in belangrijke mate
bouwstenen aangedragen voor de opbouw van
de verzorgingsstaat (Van Holthoon, 1977).

leven. Iedere sector van zowel het openbare als
het privé-leven wordt aldus gekleurd door de
kerkelijke en levensbeschouwelijke binding.
Gezien de numerieke verhoudingen in Nederland kon er geen sprake zijn van een staatskerk
en kan men de verzuiling zien als een beperkte
realisering van de volkskerk, een 'verhinderde
volkskerk' (Eindverslag enz. 1978).

3.2 Het welzijnsbeleid in de periode
1952-196.0
Vertrekkend van de coherentie van een cultureel
systeem kan men verwachten dat de conceptie
van de verzorgingsstaat zich in alle sectoren van
het maatschappelijk bestel doet gelden. Dit principe, dat een belangrijke rol toekent aan de overheid bij de organisatie en planning van het economisch, sociaal en cultureel leven, beschikt
evenwel niet over een monopoliepositie. Dit beginsel komt snel in aanvaring met het in protestants-christelijke en katholieke kring heersende
principe dat heel het maatschappelijk leven vanuit levensbeschouwelijke kernen georganiseerd
dient te worden. De verzuiling, een systeem van
parallelle organisatorische complexen vanuit een
eigen levensbeschouwing was hiervan de neerslag (Thurlings, 1971). Deze verzuilde constellatie, een vooroorlogs fenomeen dat bij de wederopbouw van de samenleving werd gehandhaafd,
was een vanzelfsprekendheid vanuit de dominante visie op de kerk. De rapporteurs van het
experiment 'Maatschappelijke Dienstverlening
en Levensbeschouwing' stellen dan ook terecht:
'Zeker in de rooms-katholieke kerk (maar tot op
zekere hoogte ook in de protestants-christelijke
kerken) ging men uit van de idee van 'volkskerk'.
Dit behelst een monopoliepositie van de kerken
op levensbeschouwelijk gebied die men probeert door te zetten op heel het maatschappelijk

Het welzijnswerk (in hoofdzaak omvattend het
uit de armenzorg gegroeide maatschappelijk
werk) behoorde tot die sectoren, waarop beide
principes elkaar bevochten totdat een compromis werd bereikt: de staat ondersteunt het particulier maatschappelijk werk (de situatie buiten
de katholieke zuil) en het kerkelijk maatschappelijk werk (geldig binnen de protestants-christelijke zuil) financieel, maar onthoudt zich inzake
de inhoud van het werk.
Toen in 1952 met de oprichting van het Ministerie van Maatschappelijk Werk (MMW) het
welzijnsbeleid zich ging ontwikkelen, was in elk
geval één beleidstheorie inzake het welzijnswerk
reeds geformuleerd, die over de relatie tussen de
overheid en pJ. Later zal blijken dat deze een van
de weinige politieke beleidstheorieën - d.W.Z.
bevochten in de politieke arena - vormt. Voor
veel beleidstheorieën op het welzijnserf (zie onder) geldt dit niet; zij zijn goeddeels via wetenschappelijk onderzoek geformuleerd en moeten
aldus als wetenschappelijke beleidstheorieën
beschouwd worden.
Het beleid van MMW in deze periode is niet
gemakkelijk in kaart te brengen. Er is weinig lijn
te ontdekken in het woud van los van elkaar
staande regelingen. Het ontbreken van een samenhangend beleid is wel verklaarbaar. MMW
is gestart als een samenraapsel van taken welke
weggehaald werden bij drie andere ministeries:
Sociale Zaken en Volksgezondheid; Binnenlandse Zaken; Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.
Bovendien werd het opgezadeld met een uiterst
vage taakomschrijving, nl. het opheffen van
noodsituaties die in de maatschappij ontstaan.
Voor deze noden, liggend buiten het domein van
de sociale politiek, werd steeds ad hoc naar oplossingen gezocht.
Met enige goede wil zijn de activiteiten van
MMW in drie moten op te delen: noodleniging,
maatschappelijke begeleiding en aanpassing.
De noodleniging was vooral maar niet uitsluitend materieel van aard. Hulp werd gegeven aan
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de slachtoffers van de watersnoodramp (1953)
en aan het levend monument van ons koloniaal
verleden: Ambonezen, gerepatrieerden uit Indonesië en Nederlanders in Indonesië. De hulp omvatte financiële steun, het verschaffen van woonruimte en het verzorgen van cursussen welke tot
doel hadden, deelname aan het maatschappelijk leven te vergemakkelijken.

opvolgen'. Hulp en begeleiding is geboden,
waarbij het oogmerk is: aanpassing van indivi-

Bij de wederopbouw van Nederland zet de overheid alle troeven op de kaart van de economische groei via een proces van versnelde industrialisatie. 'Meer welvaart' wordt welhaast een
vanzelfsprekend toekomstprogramma. In gebieden waar de industrialisatie achterblijft of niet op
gang komt - de zgn. 'ontwikkelingsgebieden'
- start de overheid een project van 'interne kolonisatie'. De Ministeries van Economische Zaken (premies en prijsreducties bij de aankoop
van industrieterreinen). van Onderwijs (scholenbouw) en Verkeer en Waterstaat (aanleg van
spoorwegen, autowegen) nemen de infrastructurele planning voor hun rekening. De sociale
planning moet door M MW verzorgd worden.
Het ministerie initieert dan ook een beleid m.b.t.
de sociaal-culturele infrastructuur van voorzieningen (zwembaden, sportvelden, culturele
accommodaties, bibliotheken, kruisgebouwen)
die het wonen en leven aantrekkelijker moeten
maken. Snel ontdekt men dat deze 'community
development' slechts succesvol is wanneer de
bevolking van meet af aan betrokken wordt bij
de ontwikkeling van de eigen streek of plaats
(De Kok, 1970).
Waar gehakt wordt, daar vallen spaanders, zo
luidt een bekend gezegde. De samenleving die
hard timmert aan de wederopbouw en die gelooft in de zegen en noodzaak van economische
groei neemt op de koop toe dat bepaalde groepen en categorieën in de knel komen. Met name
betreft dit bejaarden die door de structuurveranderingen steeds meer geïsoleerd raken. Doch zij
niet alleen. In de Memorie van Toelichting van
MMW in 1955 lezen we:
'Systematisch wordt meer en meer aandacht
ook geconcentreerd op de bijstand aan individuen en gezinnen in alle lagen van de bevolking,
die ten gevolge van de onvolkomenheden van
de maatschappelijke structuur in bijzondere
moeilijkheden geraken; onvolkomenheden, welke onder meer voortkomen uit de snelheid,
waarmee sociale veranderingen in de hedendaagse maatschappij zich voltrokken en elkaar

duen en groepen aan de technisch-economische
ontwikkeling.
Achter deze beleidstheorie herkennen we de visie van Groenman, die in 1952 in het Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk eigentijds en op Nederland toegesneden de 'culturallag'-theorie formuleert: de economische doelstellingen in de
stimuleringsgebieden moeten worden aangevuld met maatregelen welke de bevolking ontvankelijk maken voor vernieuwingen, een andere
mentaliteit.

3.3 Het beleid tussen 1960 en 1966:
aanzet tot een veranderingsgezind
beleid
Het beleid van MMW in de periode tot 1960 is
als een correctief beleid te kenschetsen. De activiteiten welke ondernomen worden zijn gericht
op het herstellen van de schade welke aangericht wordt door het economische beleid. Uitgaande van de principiële juistheid van de uitgezette koers, meer welvaart via versnelde industrialisatie, organiseert men hulp voor mensen die
door dit proces uit de boot (dreigen te) vallen,
alsook treedt men corrigerend op t.a.v. het eenzijdige economische beleid in de ontwikkelingsgebieden. Het bereik van het beleid blijft beperkt
tot achterstandssituaties, De doelpopulatie ('target population') omvat vooral bejaarden en men
is voornamelijk regionaal actief.
Vanaf 1961 begint men binnen M MW afstand
te nemen van dit correctief beleid. Weliswaar
worden activiteiten voortgezet waarop men etiketten kan plakken als aanpassing en begeleiding, maar het perspectief van waaruit men de
beleidslijnen uitzet verandert. De problemen
waarop men wil inspelen worden meer en meer
in een maatschappelijke context geplaatst. Het
inzicht groeit dat de maatschappij problematisch
is, dat de wijze waarop de samenleving wordt
opgebouwd probleemsituaties creëert. Op het
ministerie ziet men met name de welhaast onstuitbare verorganisering en bureaucratisering
van het maatschappelijk leven als een belangrijk
obstakel voor een leefbare samenleving. In termen van MMW: 'Op de dag van vandaag moeten veel menselijke activiteiten zich voltrekken in
organisatorisch verband. De organisaties hebben veelal een eigen nationale loop die de marsroute aangeeft. In het bijzonder bij het tot stand
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brengen van een leefbare samenleving is het
echter wezenlijk van belang, dat ook burgers in
grote aantallen zelf meewerken aan het zoeken
van oplossingen en zodoende aan de vormgeving van hun eigen omgeving. De medewerking
van de bevolking mag niet worden belemmerd,
doordat er zoveel organisaties bestaan en de
functionarissen het werk in hoofdzaak zelf uitvoeren'.
Als steeds meer mensen, niet alleen bejaarden
en mensen in de ontwikkelingsgebieden, in de
knel komen, moet er gezocht worden naar mogelijkheden om de ontwikkeling van de samenleving bij te sturen. De mensen moeten de kans
krijgen om vorm te geven aan de eigen omgeving. Buurt- en wijkopbouwwerk, zelfwerkzaamheid en participatie van de bevolking worden gezien als de instrumenten om een samenleving
op te bouwen naar de menselijke maat. Dit beleid is in principe gericht op de gehele samenleving, zoals in de Memorie van Toelichting van
1961 te lezen is: 'Zij mag zich op dit punt ook
niet beperken tot het schenken van bijzondere
aandacht aan bepaalde streken en aan bepaalde
groepen, Het beleid ten aanzien van de maatschappelijke ontwikkeling dient in beginsel algemeen te zijn en rekening te houden met het geheel van de Nederlandse samenleving. Dit beleid
richt zich op de bevordering van het welzijn van
een ieder in de samenleving'. In dit algemene
welzijnsbeleid krijgt het opbouwwerk (community organization) een speerfunctie.

tiek van de maatschappelijke achterblijvers relateert aan het reilen en zeilen van de samenleving. Van een eenzijdige aanpassing is geen
sprake meer. De beleidstheorie inzake het sociaal functioneren (Ras, Friedlander) doet zijn intrede.
Binnen MMW wordt grote waarde gehecht aan
het gezin. Ook al heeft men oog voor het functieverlies van het gezin, men blijft deze eenheid
zien als de hoeksteen van de samenleving. Immers: 'In het gezin, maar evenzeer in andere
kringen bevordert het onderling contact de aanpassing aan de voortdurend optredende sociale
veranderingen en wordt het besef levendig van
de onderlinge afhankelijkheid der mensen van
elkaar' (Memorie van Toelichting 1960). In dit
licht is het begrijpelijk dat de zogeheten probleemgezinnen kritisch begeleid worden. Met
recht spreekt men in de Memorie van Toelichting van 1959 van onmaatschappelijkheidsbestrijding (Van der Lest, 1964; Koopmans,
1970). Wetenschappelijk onderzoek (Litjens,
Van Tienen, Haverda, Milikowski, Stalpers)
draagt er toe bij dat ook de beleidstheorie inzake
onmaatschappelijkheid maatschappelijk verankerd wordt. De veranderende benoeming van de
problematiek (van a-sociaal via onmaatschappelijk en anders-maatschappelijk naar probleemgezin) duidt er reeds op.

Naast dit algemene welzijnsbeleid voert MMW
een beleid dat gericht is op bijzondere groepen:
maatschappelijke achterblijvers en probleemgezinnen.
Bij het optrekken van het bouwwerk van de verzorgingsstaat treden een aantal veranderingen
op die de samenleving als geheel onder druk
zetten. Bevolkingsgroepen, die in onvoldoende
mate zijn voorbereid op deze veranderingen of
niet bij machte zijn om op eigen kracht de veranderingen het hoofd te kunnen bieden, dreigen
achterop te raken. Binnen MMW denkt men dan
aan groeperingen als mindervaliden, bejaarden,
woonwagenbewoners, minvermogenden, e.d.
Ook de rijksgenoten (Surinamers en Antillianen),
Ambonnezen en buitenlandse werknemers rekent men tot de risicodragende groepen. Om te
voorkomen dat zij in een uitzichtloze randpositie
terecht komen wil men hen hulp bieden.
Ook hier wordt zichtbaar dat men de problema-

3.4 Het beleid tussen 1966 en 1970;
het nieuwe welzijnsbeleid wordt
maatschappelijk uitgezet
In 1966 gaat het Ministerie varen onder een
nieuwe vlag: Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). De sectoren cultuur en recreatie worden beschouwd als belangrijke
bouwstenen '1oor een algemeen welzijnsbeleid.
Door ze bij MMW te trekken wil men tot uitdrukking brengen dat welzijn de gehele bevolking betreft. Welzijnsbevordering wordt naast
welvaartsverhoging als beleidsdoel erkend. In de
toelichting op de eerste begroting heet dit: 'De
instelling van het departement CRM is een uiting van het groeiend besef dat naast voorzieningen inzake de welvaart meer voorzieningen voor
het cultureel en maatschappelijk welzijn nodig
zijn'.
Na deze klaroenstoot is het met de inburgering
van het begrip welzijn snel gegaan. Steeds meer
komt men de term tegen, onder andere in de benaming van instellingen, organen, tijdschriften,
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vakgroepen binnen de universitaire centra. Het
is een vlag waaronder velen willen varen. Welzijn wordt het slagwoord waarmee alle mogelijke behoeften en wensen alsook gevoelens van
onvrede tot uitdrukking worden gebracht. Dat
het begrip ook door de politieke partijen verre
van eenduidig wordt gehanteerd, blijkt uit de
analyse van Struyker Boudier (1967). Aan de
hand van de programma's voor de kamerverkiezingen in 1971 toont Van der Marck aan dat de
politieke partijen moeite blijven hebben met dit
'wollige' begrip.3
Binnen dit brede, algemene welzijnsbeleid blijft
men het accent leggen op de samenlevingsopbouw. Participatie van de bevolking en 'democracy' (Ross, Boer) worden de dominante beleidstheorieën van CRM (Peper, 1972): wanneer
de mensen de ontwikkelingen niet meer kunnen
bijbenen, zich nauwelijks of niet kunnen herkennen in de samenleving, moet er gezocht worden
naar wegen om de mensen meer bij het beleid
te betrekken en naar mogelijkheden tot medezeggenschap. In het opbouwwerk ziet men de
geschikte motor om de maatschappelijke vernieuwing tot stand te brengen.
Interessant in dit verband is de sfeertekening
binnen CRM van Veelenturf (1974): 'Ik ben ervan overtuigd - en ik heb het ook ervaren dat in de zestiger jaren de uitbouw van het opbouwwerk steunde op een algemeen verbreid
optimisme t.a.v. de veranderingsmogelijkheden
in onze samenleving. De mensen van CRM
stonden daarmee in levendig contact. Er is in die
tijd een bemoedigende werking van CRM uitgegaan. Men was 'erbij'. Er was toen niet veel
'ambtelijks' aan een bezoek aan CRM'. En verwijzend naar Provo stelt hij dat binnen CRM
deze beweging aansloeg: 'Diverse ambtenaren
hebben zich in die tijd beijverd om in Amsterdam mogelijkheden te creëren waarin de beweging meer gestalte zou krijgen: het Sigma-centrum, Fantasio en Paradiso'.
In de periode 1966-1970 is het beleid uitgezet.
Het opbouwwerk is fors uitgebouwd. Ter verklaring van deze groei moet gewezen worden op
de gunstige financiële situatie in Nederland,
maar vooral op het maatschappelijk klimaat van
die jaren. Sommigen spreken in dit verband van
een 'culturele revolutie', om aan te geven dat de
waardenstandaarden, waarnaar men zijn gedrag
richt. zich in aanzienlijke mate hebben gewijzigd.
De mensen beginnen ook warm te lopen voor

andere zaken dan welvaartsverhoging, Een bewogen voorhoede, die zich afzet tegen het oppervlakkige materialisme, krijgt in toenemende
mate aanhang. Provo en D'66 beleven gouden
dagen en de R.-K. Kerk komt in een stroomversnelling terecht. Een vernieuwende beweging in
de R.-K. Kerk, waartoe de toenmalige minister
van CRM (Klompé) en een aantal topambtenaren behoorden, wilden het gekerkerd geloof inruilen voor een geloof dat maatschappelijk geëngageerd is.
Op de gunstige maatschappelijke voedingsbodem en veranderingsgezindheid van CRM heeft
het opbouwwerk toch niet kunnen gedijen. CRM
had zich misrekend, Toen men een omvangrijk
netwerk van opbouwwerkorganisaties uit de
grond stampte, rekende men op een enthousiaste reactie van de bevolking die deze organisaties
zou gebruiken om aan de vernieuwing van de
samenleving vorm te geven, Feit is evenwel dat
de bevolking zich niet herkende in het opbouwwerk, De dissertatie van Peper toont duidelijk
aan dat er voor het beleid van CRM onvoldoende maatschappelijke steun was.

3.5 Het beleid tussen 1970 en 1979:
de strategie wordt bijgesteld
Het veranderen van een beleid is even moeilijk
als het verwisselen van de wielen van een rijdende trein, Dit lijkt ook op te gaan voor CRM.
Ook al beschikt het ministerie over aanwijzingen
dat het beleid weinig succesvol is geweest (de
dissertatie van Peper), men maakt geen nieuwe
analyse van de relatie maatschappij en welzijnswerk. Voorzover er van beleidsombuigingen
sprake is, liggen die in de middelen-sfeer. De beleidsdoeleinden blijven goeddeels intact, slechts
de strategie wordt bijgesteld. De Memorie van
Toelichting van 1973 spreekt in dit verband
boekdelen: 'Voorzieningen op het gebied van
vorming en samenlevingsopbouw moeten een
democratische bewustwording aanwakkeren en
ondersteunen. Zij helpen personen en groepen
zodanig te functioneren in de maatschappij dat
zij daarin ook metterdaad zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Door ontwikkeling van sociale vaardigheid, creativiteit, kritische zin en
staatsburgerlijke verantwoordelijkheid kan voor
3. Deze kwalificatie is ook van toepassing op begrippen als
arbeid en gezondheid. Ook op deze 'zachte' begrippen zijn
kolossale beleidsvelden gebouwd.
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iedereen zeggenschap in politieke en maatschappelijke structuren (zoals onderneming, onderwijsinstelling, gemeentelijke democratie enz,)
worden verwezenlijkt. 4 Het mediabeleid zal ook
in dit perspectief worden geplaatst. Het specifieke welzijnsbeleid kan op deze wijze werken als
zuurdesem in het veranderingsproces dat voor
een open en ontspannen samenleving nodig is.
Op deze wijze krijgt de democratisering werkelijk betekenis'.
Om de onveranderde beleidsdoelstellingen te
bereiken wordt een andere strategie gekozen: in
toenemende mate probeert men het beoogde
beleid van bovenaf door te voeren, Vanaf 1970
kiest men daarvoor een dubbel spoor. Op sectoraal niveau (het beleid van het eigen ministerie)
wordt het welzijnswerk meer sturend benaderd.
Het 'Memorandum' (1970). de zes concepten
van de Commissie Belinfante 5 en de Knelpuntennota (1973) laten duidelijk zien dat het beleidsvoerend systeem meer greep wil hebben op
het welzijnswerk. Op het facet-niveau (welzijn is
één van de vijf facetten van het overheidsbeleid)6 probeert CRM meer greep te krijgen op
andere ministeries via de zgn. Welzijnsraad (een
sub-raad binnen de ministerraad, waarvan de
minister van CRM de coördinerende minister is)
en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
dat in 1974 werd ingesteld.
Met name de Knelpuntennota geeft een goed
portret van CR M: een ministerie dat zich probeert te ontwikkelen (o.a. middels kaderwetgeving) tot een welzijnsministerie in de ruime zin
van het woord (het 'imperialisme' van CRM),
een ministerie dat de machtspositie van het traditioneel georganiseerd p.i. (met name de vijfde
macht) wil afbreken, alsook een ministerie dat
bezig is om de instrumentenkist te vullen met
nieuwe beheersinstrumenten (decentralisatie,
het denken in termen van kernfuncties, rijksbijdrage-regelingen, planning) welke het mogelijk
maken om de ontwikkelingen te beheersen en
te sturen.
Een tussenbalans opmakend, stellen we vast dat
op facet-niveau het welzijnsbeleid stagneert. Het
imperialisme van CRM wordt fel geattaqueerd
door de andere welzijnsministeries (0. en W,;
Justitie; Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Sociale Zaken; Volksgezondheid en Milieuhygiëne). Men probeert om niet onder het juk
van de kaderwet te komen en doet pogingen om
het Sociaal en Cultureel Planbureau in de wielen
te rijden.

----------------------------

Op het sectoraal niveau lijkt CRM de wind in de
zeilen te hebben. Door de professionalisering, de
subsidiëring, het van overheidswege geïnitieerd
fusieproces en door de privatisering van de
godsdienst wordt het welzijnswerk beroofd van
zijn achterban. De cliënten nemen genoegen
met een situatie van 'gevulde algemeenheid', de
binding met de 'eigen' organisatie wordt minder,
het welzijnswerk wordt ontzuild. Bij absentie van
een werkelijke achterban is het traditioneel georganiseerde p.i, in een uitermate zwakke positie
terecht gekomen. Binnen de landelijke koepels,
de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
voorop, heeft men dit al lang onderkend. Vandaar dat men in deze kring uit was op een wettelijke regeling van het welzijnswerk; alleen dan
was er kans op overleving. Kuijpers - een van
de samenstellers van de Knelpuntennota heeft er op gewezen 7 dat het voor het p.L, met
name op landelijk niveau, enigszins uit de hand
is gelopen: de betekenis van dit p.L wordt geminimaliseerd, er wordt ruimte gemaakt voor andere vormen van p.L (lees: eigentijdse vormen
van vrijwilligershulp, belangenbehartigingsorganisatie en zelfhulpgroepen) en er wordt ruimte
gecreëerd voor de greep van de overheid en politieke organen op het welzijnsbeleid. Het is onduidelijk of deze zware opstelling jegens het p.i.
winst betekent, Diverse critici van de nota hebben erop gewezen dat het bestuurlijke, politieke
kader niet per se gunstiger is voor nieuwe maatschappelijke initiatieven.
Meijer is er in geslaagd om voor zijn produkt decentralisatie van het welzijnsbeleid een markt te
vinden. Met name de gemeentebestuurders en
hun welzijnsambtenaren zagen het wel zitten.
De argumenten van de tegenstanders 8 hebben
geen of onvoldoende gewicht in de schaal kun4. Terloops wijzen we erop dat dit geluid ook duidelijk te beluisteren is in het rapport 'Gespreide verantwoordelijkheid'.
5. Zie 'De 75 van Be/infante; in 'Maatschappelijk Welzijn',
jrg. 25, 1973 (juninummer).
6, In het Rapport van de Commissie de Wolft 11970) worden als de 5 facetten van het overheidsbeleid genoemd: internationale verhoudingen; welvaartsbevordering en -verdeling; ruimtelijke ordening; wetenschap en technologie; sociaal en cultureel welzijn.
7. Gastcollege in de cursus 'Welzijnsbeleid en -planning'
ITilburg, 19741,

8. Zie o,a, het themanummer 'Decentralisatie' van het tijdschrift Vorming' 11977,4-5).
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nen leggen. De decentralisatie-kogel is door de
kerk. Op lokaal niveau heerst nu de koorts van
de welzijnsplanning. Men onderneemt activiteiten ten einde het welzijnswerk planmatig aan te
pakken en het werk wordt onderdeel van de politieke besluitvorming. Verwacht mag worden
dat het welzijnswerk aldus wel meer beheersbaar zal worden. Of het welzijnswerk langs deze
weg ook kwalitatief beter wordt, is een andere
zaak.
Men kan zich, in terugblik afvragen wat er van
de beginselen van soevereiniteit in eigen kring
en het subsidiariteitsbeginsel is geworden. In de
verzorgingsstaat eerste fase werden deze beginselen opgeschort voor de materiële hulpverlening. De immateriële zorg bleef, zoals men bijvoorbeeld in de toelichting op de Algemene Bijstandswet (1965) kan lezen, eerste zaak voor
het kerkelijk en particuliere initiatief. Echter ook
op dit gebied volgde in een latere fase van de
verzorgingsstaat een uitholling, ten gevolge van
de verregaande secularisatie in het welzijnswerk.
Deze secularisatie ging zowel uit van de professioneel 'wetenschappelijke' en daardoor neutrale
interpretatie van het beroep van de welzijnswerkers, als van de houding van klanten en deelnemers, die zich via hulpverlening of vorming,
waarop zij rechtens aanspraak maakten, niet
wilden binden aan kerkelijke (of niet-kerkelijke)
instellingen. In het opbouwwerk en in allerhande
welzijnsinstellingen werd trouwens gezegd dat
de klant koning was. Kerkelijke inbouw werd gemakkelijk als kerkelijke voogdij ervaren. Pas met
het toenemend besef dat veel welzijnsinstellingen zelf goed op weg waren om bevoogdende
en betweterige instellingen te worden, waarin
de menselijke maat soms op meerdere manieren zoek was, is er weer een behoefte opgekomen aan herstel van invloed van de mensen zelf.
Dit betekent echter lang niet altijd een terugkeer
naar het eigen kerkelijk verband. Eerder is dit nu
te zien in de opkomst van zelfhulpgroepen van
belanghebbenden (waarin de beroepsdeskundige dienende kracht is) en in de opleving van
verenigingsvormen voor de instellingen.
Echter niet alle problemen en vragen kunnen in
zelfhulp behartigd worden. Het is dan ook van
belang dat ook bij de instellingen waar cliënten
min of meer afhankelijk blijven de bezinning op
de menselijke maat plaats vindt. Men zal naar
wegen moeten zoeken om de discussie over de
mens en het menselijke in het welzijnswerk op
gang te brengen.

4 Bouwstenen voor het
welzijnsbeleid van morgen
4.1 Inleiding
In de huidige discussie over het welzijnsbeleid
trekt het vraagstuk van de financiële en bestuurlijke beheersbaarheid de meeste aandacht. Begrijpelijk, want de zaak dreigt vast te lopen en
een staat van ongeordendheid is iets dat de Nederlanders en zeker de Nederlandse bestuurders
koude rillingen bezorgt. 9
Naar onze smaak evenwel voert in deze discussie de bestuurlijke problematiek te zeer de boventoon ten nadele van de discussie over de inhoud van het beleid. ' 0
Overigens kan niet worden ontkend dat een
meer inhoudelijke benadering niet zonder consequenties is voor de bestuurlijke problematiek (interne organisatie, beleidsinstrumentarium e.d.).
De vraag is of de overheid een meer inhoudelijke
beleidsbepaling kan ontlopen.
Volgens de Rotterdamse socioloog Van Doorn
(1978). die een scherpe analyse van het welzijnswerk in de verzorgingsstaat heeft gemaakt,
heeft de overheid zich zwaar gecompromitteerd.
Aangezien zij de welzijnsorganisaties nodig had
voor de verwerkelijking van de idealen van de
verzorgingsstaat, werd het beleid gedwongen
zich te richten op de organisaties Lp.v. op de noden en de behoeften van de bevolking. De cliënt
dreigt hiervan de dupe te worden. Om met de
woorden van Van Doorn te spreken: 'Degenen
die op deze voorzieningen zijn aangewezen ...
komen daardoor te verkeren in een afhankelijke
positie, overgeleverd als zij zijn aan de formidabele en moeilijk aan te tasten macht van de
organisaties die ter bevrediging van de maatschappelijke behoeften zijn opgebouwd'. De
overheid geraakt in de ban van de pressiegroepen en de cliënt wordt slaaf van de hulpverlening. Zijn problemen worden door deskundigen
gedefinieerd om ze vervolgens weer op te lossen. Alles grijpt logisch in elkaar: de uitbreiding
van het geheel van oorzakelijke verklaringen, de
uitwaaiering en verbreding van het feitelijk ingrijpen, de opbouw van coördinerende en sturende
beleidsorganen (Van Doorn, idem).
Deze corporatische tendenties van het welzijns9. Zie ook de congres-opzet voor de vereniging voor bestuurskunde 'Oe verzorgingsstaat, bestuurlijk een chaos?"
(1979).
10. Ook Jolles en Stalpers (1978) hebben hierop gewezen.
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werk (zie Van den Berg in NRMW, 1978) en de
ongezonde belangenvermenging tussen overheid en welzijnsinstellingen kunnen slechts worden doorbroken door een beroep te doen op
waardenoriëntaties welke het belang van de
cliënt voorop stellen. Aldus kan men de welzijnsinstellingen duidelijk maken dat zij er zijn voor de
mensen en niet andersom.

ontbreken om via extreme polarisatie tot een absolute meerderheid of een volledige machtsovername te komen,

De waardenproblematiek dient derhalve aan
bod te komen. 11 Een middel daartoe zien we in
het opstellen van een welzijnscharter. In elk geval zou dit de politieke partijen dwingen tot een
grondige discussie over de uitgangspunten van
het welzijnsbeleid (de politiserende functie). Bovendien kan aldus het welzijnswerk op een langere termijn planmatig worden aangepakt (de
sturingsfunctie) en zou kunnen worden voorkomen dat de ambtenaren worden genoodzaakt
om relatief autonoom de ideologische leegte op
te vullen. In elk geval is het naïef te veronderstellen dat deze hoogstnoodzakelijke consensus
vanzelf tot stand komt; deze moet worden opgeroepen via processen van maatschappelijk sturen en maatschappelijk mobiliseren (Etzioni,
1974).

4.2 Pleidooi voor een welzijnscharter
Hoe men hierover verder ook denkt, vast staat
dat de verzorgingsstaat in wezen berust op een
meervoudig compromis. 12 Op ideologisch vlak
betekent het een verzoening van de idealen van
de individuele vrijheid met die van het rationeel
ordenen van de samenleving (collectivisme). Op
maatschappelijk gebied aanvaardt het de scheiding tussen de economische en de sociale sfeer.
In niet onbeduidende mate worden de onvolkomenheden van de economische sfeer (b.v. werkloosheid) afgewenteld op de sociale. 13 Op politiek terrein is de verzorgingsstaat een compromis tussen de diverse politieke stromingen. De
kritiek is dan ook niet van de lucht. Ter rechter
zijde hoort men tegenwerpingen als zou ons
voorzieningenstelsel het arbeidsethos ondergraven en wordt er fel van leer getrokken tegen het
z.g. misbruik van sociale voorzieningen. Ter linker zijde kan men beluisteren dat de verzorgingsstaat het kapitalistische stelsel ongemoeid
laat, de ware tegenstellingen verdoezelt en de
brede lagen van de bevolking 'zoef houdt. Met
het bestaan van de verzorgingsstaat kan geen
enkele partijpolitieke stroming haar programma
ten volle realiseren, terwijl de randvoorwaarden

Det compromiskarakter van de verzorgingsstaat
brengt een gebrek aan consensus over de centrale waarden met zich mee. Van diverse kanten
is dan ook kritiek losgebarsten. Van Heek
(1972) stelt dat 'de verzorgingsstaat door de
meerderheid wel rationeel aanvaard is, maar
niet emotioneel verankerd blijkt te zijn'. Volgens
Schuyt (1976) berust de verzorgingsstaat 'niet
op een gezamenlijke ideologie, maar op een gespleten ideologie'.
De ideologische tweespaltigheid in de verzorgingsstaat en in het daarbij horende welzijnsbeleid heeft niet alleen het nadeel dat de verschillende politieke en levensbeschouwelijke partijen
elkaar niet werkelijk vinden op een inhoud, maar
ook dat men om de feitelijke samenwerking te
redden het welzijnswerk gaat vertalen in een behoefte aan een meer efficiënte en beter gecoördineerde organisatie ten dienste van doelstellingen die omwille van de lieve vrede uiterst abstract worden omschreven, in termen als mondigheid, vrijheid, zeggenschap, ware democratie,
emancipatie. Dat zijn allemaal doelstellingen
waar men voor is, omdat men er zo moeilijk tegen kan zijn. Ze zijn immers nobel, hoog en passen goed in de trend, maar ze zijn ook weer zo
abstract en onduidelijk, dat ze niet goed vertaalbaar zijn in concrete doelstellingen. Middelen-fetishisme en diffuse doelstellingen. Het lastige
gevolg daarvan is dan, dat in het welzijnswerk er
geen heldere en ordenende visie op mens en
maatschappij wordt ontwikkeld. Om toch bezig
te zijn volgt men telkens een beetje de laatste
trends: die van de kaboutermens, van de egoontplooiende mens, van de maatschappelijk
mondige mans, men kiest voor een beetje antipersonalisme en voor een beetje collectivisme.
Allemaal net niet zo ver dat de samenwerking
gevaar loopt, maar ook zo dat er niets duidelijks

11. Dit geluid was ook te horen op het congres 'welzijn op
termijn' van de N RMW. Zie met name de bijdrage van
Welters INRMW, 1978).
12. Men moet opletten deze term vooral niet al te negatief
te interpreteren; zie Notten 11977).
13. Overigens wijst sociologisch onderzoek uit dat de ontwikkeling van de verzorgingsstaat hoegenaamd niet afhankelijk is van de politieke kleur van de regering, maar wel van
de economische groei IWilensky, 1975).
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uitkomt. En men sleutelt - het technische
woord is veelzeggend - ten bate van het modale welzijn aan de steeds grotere, beter gecoördineerde en efficiënte organisatie. Technocratie
en huishoudelijke drukte is hier uitstel van de
broodnoodzakelijke ideologische discussie waarop een verantwoorde toekomstkeuze gebaseerd
dient te zijn. De rust rond een pseudo algemeenheid zal de stilte voor de storm blijken te zijn,
tenzij men de moed heeft te erkennen dat de
verzorgingsstaat in de huidige vorm als een tussenvorm gezien moet worden die men achter
zich moet kunnen laten. Op grond van die erkenning kan men nieuwe en afwijkende concepten
voor een andere samenleving weer onbevooroordeeld een kans geven. In plaats van de stilte
komt dan het nieuwe filosoferen. En dan het
nieuwe kiezen (Stalpers, 1979).

te vullen, Waar behoefte aan bestaat is een
meer flexibel instrument, hetgeen weliswaar
eveneens op een uitdrukkelijke en formele manier voor een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) de
ideologische uitgangspunten van de verzorgingsstaat vastlegt, maar dat in zekere zin van
zijn strikt juridisch karakter is ontdaan. O.a. utopische elementen kunnen dan ook worden opgenomen. Uiteraard zullen deze uitgangspunten
moeten worden vastgelegd door het parlement.
Een dergelijk instrument zou een welzijnscharter
kunnen zijn, waarin de uitgangspunten en doeleinden van het welzijnsbeleid helder worden
vastgelegd. In zo'n charter zouden niet zozeer
vage en abstract geformuleerde doeleinden ('bijdragen aan een open en ontspannen samenleving' e.d.) moeten worden opgenomen, maar
veeleer doeleinden welke kunnen fungeren als
het kompas waarop de koers wordt uitgezet. Er
moet op gestuurd kunnen worden. Om de gedachte te kunnen bepalen noemen we 15 :
- in het welzijnswerk dient meer het accent te
worden gelegd op activiteiten van preventieve
en positieve aard;
- in het welzijnswerk dienen de maatschappelijke achterblijvers voorop te staan;
- de versnipperde mensvisie in het welzijnswerk dient in meer holistische zin te worden
omgebogen;
- het professionele welzijnswerk moet meer
ruimte bieden aan zelfhulpgroepen, belangenbehartigingsorganisaties en andere vormen van
maatschappelijk initiatief.

Dit betekent niet dat er in het verleden geen pogingen zijn gedaan om een zekere consensus tot
stand te brengen. Met name het formuleren van
de sociale grondrechten moet hier genoemd
worden. 14
Bij de voorgestelde grondwetswijziging werden
een aantal bepalingen opgenomen betreffende
het welzijn van de burger. Het betreft rechten
waardoor de overheid verplicht wordt zodanige
voorzieningen te treffen dat de maatschappelijke
werkelijkheid zoveel mogelijk in overeenstemming is met hetgeen de sociale grondrechten
beogen aan de burger te verzekeren.
De artikelen hebben betrekking op: de rechtsbijstand; bevordering van werkgelegenheid; de
rechtspositie en de arbeidsbescherming van
werknemers alsmede hun medezeggenschap;
bestaanszekerheid, spreiding van welvaart, sociale zekerheid en bijstand; de bewoonbaarheid
van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu; volksgezondheid, woongelegenheid, maatschappelijke en culturele ontplooiing en vrijetijdsbesteding; en tenslotte vorming
en opleiding' (Burkens, 1976).
Deze sociale grondrechten zijn evenwel slechts
een eerste symbolische stap, waarvan men de
betekenis niet moet overschatten. Burkens
schrijft dan ook terecht 'Het gaat bij de sociale
grondrechten meer om het 'beantwoorden aan
politieke behoefte dan een bepaalde symbolische output', de rechtsverwerking van de sociale
achtergronden blijft in nevelen gehuld'. Betwijfeld mag worden of de wet en met name de
grondwet een geëigend instrument is om de
ideologische leegte van de verzorgingsstaat op

Via planning zouden deze doeleinden kunnen
worden omgezet in concrete maatregelen, welke een juridisch afdwingbaar karakter zouden
krijgen. Aan een aparte instantie zou de taak
kunnen worden opgedragen te waken over de
homogeniteit van het welzijnscharter en de
daaraan gekoppelde planning. Met een dergelijk
charter zou de waardenproblematiek kunnen
worden geëxpliciteerd en opgelost door een politiek en maatschappelijk (tijdelijk) compromis.
14. De sociale grondrechten kunnen in juridische zin beschouwd worden als direct voortvloeiend uit de universele
verklaring van de Rechten van de Mens (1948). waarin voor
het eerst een aantal sociale grondrechten werden geformuleerd. De nationale lidstaten hebben zich immers wat hun
wetgeving betreft te richten naar de door hun afgesloten verdragen.
15. Een en ander is meer uitgewerkt te vinden in P. van
Harberden en R. Lafaille, Op zoek naar de contouren van de
hulpverlening in de verzorgingsstaat tweede fase (zal verschijnen bij Samsom).
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Toetsing van het welzijnswerk in zijn feitelijk
functioneren aan de uitgangspunten is dan beter
mogelijk dan nu het geval is. Door de discrepanties die aldus aan het licht komen en die vervolgens kunnen worden bijgetrokken, zal de homogeniteit van het welzijnswerk worden bevorderd
hetgeen de boven bepleite consensus doet toenemen.

4.3 We stippen enige consequenties
aan
Aanvaarding van de gedachte van het welzijnscharter heeft o.a. consequenties voor de politieke partijen, de planorganen en de beleidsvoerende systemen.
Het formuleren van een welzijnscharter vraagt
van de politieke partijen dat zij gaan denken in
termen van hetgeen Mannheim noemt substantiële rationaliteit. Gelet op het feit dat politici in
sterke mate functioneel rationeel denken, is het
maken van zo'n overstap geen geringe opgave,
want het gaat om een overgang van denken in
middelen naär een denken in grondslagen,
waarden en doeleinden.
Van de planorganen mag verwacht worden dat
zij de politici hierbij behulpzaam zijn. Dit kan
slechts, wanneer de plannende instanties bereid
zijn om een politiek geladen planningsconcept te
aanvaarden. Een revival van de blauwdrukplanning die niet vies is van utopisch denken is geboden (Douwe van Houten, 1974).
Een verdere consequentie zou kunnen zijn dat
werk wordt gemaakt van een herverkaveling van
het beleidsvoerend systeem (de coördinatieproblematiek) op grond van inhoudelijke coherentie.
Hierdoor zou de huidige planning die in aanzienlijke mate is opgehangen aan de departementale
structuur, kunnen worden doorbroken.
Wat het (specifieke) welzijn betreft, zien wij volgende terreinen:
a hulpverlening (gezondheidszorg, gezinsverzorging, maatschappelijk werk)
b sociale zekerheid (omvattende inkomenspolitiek, bijstand, pensioenstelsels, verzekeringsstelsels)
c samenlevingsopbouw
d onderwijs en vorming
e vrije tijd (sport, recreatie)
f kunst en cultuur
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Deze diverse welzijnsterreinen vereisen ieder
voor zich een eigen type beleid. Waar in de sfeer
van de sociale zekerheid bijvoorbeeld een universalistisch beleid geboden is, gericht op een
egalitaire en rechtvaardige inkomensverdeling, is
dit de dood in de pot waar het om kunst en cultuur gaat. Eenzelfde differentiatie moet worden
aangebracht wat betreft de participatie van de
burger. Hoezeer wij ook gedreven zijn door de
democratiserings- en participatiegedachte, op
het vlak van de sociale zekerheid zou het een
gruwel zijn als het locaal niveau zelf de wet zou
mogen stellen. In het verlengde daarvan zou
men per gebied kunnen bepalen welke ruimte er
wordt toegemeten aan het particulier C.q. maatschappelijk initiatief. Het is zinvol dat op deze
wijze de grenzen van het overheidsbeleid duidelijk worden vastgesteld. Het aanvaarden van het
denkbeeld van een inhoudelijk gedifferentieerd
welzijnsbeleid impliceert o.m. ook dat contextloze discussies zoals deze over plannen van onderuit of van die over nationale of gemeentelijke
normstelling van hun principiële karakter worden ontdaan. Deze vragen kunnen dan voor elk
terrein afzonderlijk beantwoord worden. Een
meer realistische beantwoording mag dan worden verwacht.
Een dergelijk gedifferentieerd beleid zou kunnen
voorkomen dat een beleidstype dat adequaat is
voor één terrein (bv. een universalistisch beleid
inzake sociale zekerheid) ten onrechte wordt
overgepland naar gebieden waarvoor het niet
ontworpen werd (kunst en cultuur bijvoorbeeld).
Het kan niet worden ontkend dat het huidige
welzijnsbeleid hiermee weinig rekening heeft
gehouden.
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Levensbeschouwing
en welzijnswerk
Enkele overwegingen n.a.v. een experiment

door F. H. Landsman

Onderzoek of experiment?
Een van de merkwaardigste rapporten die mij de
laatste jaren onder ogen zijn gekomen, is het
rapport dat onder de titel 'Maatschappelijke
dienstverlening - Levensbeschouwing' in december 1978 is gepubliceerd. Het is het verslag
van een' experiment' over de periode 1-7-74 tot
1-3-78, dat werd uitgebracht door een 'stuurgroep', die het experiment waarover het gaat
begeleidde. Opdrachtgevers waren de Theologische Faculteit te Tilburg, het Katholiek Centrum
voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke
Dienstverlening: Joint, beide laatste te 's-Hertogenbosch.
Het experiment werd gefinancierd door CRM
(f 250.000, -) en door een particulier fonds
(f 225.000, - ).
Het merkwaardige van het vierdelige rapport
staat in nauw verband met het merkwaardige
van het experiment. Het ging, als ik het goed zie,
aanvankelijk n.1. helemaal niet om een 'experiment', maar om een onderzoek zoals er voor en
na zovele gepleegd worden in ons onderzoeklustige, om niet te zeggen onderzoek-zieke, welzijnslandje. Helemaal geen zinloos onderzoek
overigens. Zo aantrekkelijk zelfs dat van protestantse zijde werd gevraagd waarom alleen het

Ds. F. H. Landsman (1907) studeerde theologie
aan de R.U. Utrecht. Hij was predikant in de hervormde gemeenten van Almelo, Roderwolde en
Den Haag. Van 1942-1967 was hij secretaris
voor algemene zaken van de Generale Synode
der Nederlandse Hervormde Kerk en van 1967
tot 1973 secretaris-generaal van die kerk. Van
1945-1967 was hij hoofdredacteur van het
weekblad Hervormd Nederland. Sinds 1967 is
hij voorzitter van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ook is hij lid van het bestuur
van de NOS.

'katholieke volksdeel' er in werd betrokken, terwijl het toch goeddeels uit de algemene middelen werd bekostigd en een algemene organisatie
als de 'Joint' er in was gemoeid. Maar of men er
te laat lucht van had gekregen dan wel de eigen
organisaties niet tijdig in het gelid kon krijgen of
dat men min of meer als spelbreker werd beschouwd, in elk geval bleef het qua opzet een
katholieke aangelegenheid. Een onderzoek naar
'de betekenis van de levensbeschouwelijke dimensie in de hulpverlening'.
Uit de eerste besprekingen met CRM bleek dat
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men hierin van overheidszijde ternauwernood
een probleem zag dat haar aanging: de maatschappelijk werker moet het aspect van de levensbeschouwing in zijn werk verdisconteren en
als hij er in een bepaald geval niet uitkomt moet
hij de hulp inroepen van het kerkgenootschap
waarmede de cliënt zich verwant voelt. Maar
daar moet de overheid zich, ook financieel, niet
in mengen. Toen na lang praten bleek dat er
heel iets anders aan de hand was, bleek CRM
niettemin bereid te blijven om te subsidiëren (!),
maar onder het nadrukkelijk voorbehoud dat,
hoe het onderzoek ook uit zou vallen, niet aan de
subsidiëring van pastorale medewerkers in de
maatschappelijke dienstverlening als 'follow up'
zou worden gedacht.

De kortste weg om door te dringen tot de kern
van dit 'onderzoek' dat een 'experiment' werd, is
de vraag te beantwoorden waaràm het zo ging
als het gegaan is.
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Maar wat was er dàn aan de hand? Waaraan
werd gedacht bij de 'levensbeschouwelijke dimensie' in de hulpverlening?
Aan iets waar de maatschappelijk werkenden
(m.w.) van op de hoogte moesten zijn en wat ze
in hun werk moesten verdisconteren?
Aan iets wat, al dan niet uitgesproken, een rol
speelde in het Jeven van de cliënt?
Aan een kenmerk, een al dan niet geïnstitutionaliseerd of te institutionaliseren prerogatief van de
dienstverlenende instelling?
Aan een factor, die indien aanwezig de consulterende medewerking van een theoloog (pastor)
noodzakelijk zou kunnen maken?
Moest het onderzoek duidelijk maken of hier een
functie voor theologen (zoals b.V. gehuwde
priesters) in het maatschappelijk werk zou kunnen worden gecreëerd? Of ging het misschien
om een eerste aanzet voor een soort' eerherstel'
van m.w. op levensbeschouwelijke c.q. confessionele of kerkelijke grondslag?
Om een poging tot het terugschroeven van het
'ontzuilings- en veralgemeningsproces' van de
laatste decennia?
Op al deze vragen moet een reeks ontkennende
antwoorden volgen.
Dat kan niet anders omdat ze door de rapporteurs, door de hulpverleners, door de cliënten,
door de stuurgroep in allerlei variaties en toonaarden worden gegeven.
Er is niets kwaads mee gezegd als ik stel: dat
moest ook wel, want anders had het 'experiment' geen doorgang kunnen vinden. Alle participanten zouden anders, ieder op grond van
weer andere motieven, geweigerd hebben om
mee te doen!
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Het antwoord moet m.L zijn, hoe vreemd het
ook moge klinken: omdat de levensbeschouwelijke dimensie aanvankelijk bij elk van de hulpverleners, behalve de theologen, buiten hun gezichtskring bleek te ligg~n. Omdat ze die dimensie gewoon niet kenden of niet dàchten te kennen of wel, omdat ze er te zeer vervreemd van
waren geraakt; of omdat ze weigerden om er als
m.w. over te praten met hun cliënten omdat ze
er van uitgaan dat levensbeschouwing (of: geloof, religie) en maatschappelijke dienstverlening
niet met elkaar te maken hadden (mochten hebben) en je anders gemakkelijk weer voet zou geven aan de 'verzuiling'.
Sommigen hadden voor die mening ook een
goede theoretische grondslag gevonden in de
door hen aangehangen (eenzijdige) maatschappelijke verklaring voor alle maatschappelijke noden.
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Bovendien hadden velen het gevoel (of de ervaring) dat ze bij de (meeste) cliënten niet met
zoiets als geloof of religie aan moesten komen
omdat die cliënten deze zaken niet los konden
denken van de kerk met haar geboden en verboden en daarvan al zoveel verdriet in hun leven
hadden gehad, daar zó van waren vervreemd,
dat ze er liever niets meer over wilden horen.
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Gelukkig zijn we nu van die 'horigheid' bevrijd:
voor geen prijs terug in de oude situatie van een
aan de geestelijkheid verantwoording verschuldigde instelling (de m.w.) of van een geestelijke
betutteling, vooral op seksueel gebied (de cliënten).
Een onderzoek zoals bijv. CRM zich aanvankelijk
voorstelde dat de bedoeling was, kon dus in elk
geval niet plaats vinden, althans niet zonder
meer!
Als er toch zoiets moest gebeuren als de initiatiefnemers zich hadden voorgesteld (en ze hadden goede gronden om aan te nemen dat dat
toch zinvol zou kunnen zijn) moest de gehele situatie grondig met de hulpverleners - maatschappelijk werkenden en theologen - worden
doorgepraat en worden nagegaan of de aanwezige misverstanden, remmingen, frustraties, al
doende uit de weg konden worden geruimd.
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Daarbij behoorde ook, als de mentaliteit van de
m.w. veranderd en beter daarop ingesteld zou
zijn, de gewonnen inzichten te toetsen aan een
aantal concrete ontmoetingen met cliënten, die
een beroep hadden gedaan op één van de instellingen die betrokken waren in de drie teams,
die op verschillende plaatsen gevormd waren
(bestaande uit m.w. en een theoloog). aan het
'agogische' beraad hadden deelgenomen en bereid waren om samen met de stuurgroep hun
bevindingen te evalueren.

Hoe die ook zij. het rapport van meergenoemde
stuurgroep zou wel eens een goede katalysator
kunnen zijn om niet alleen onder de teams in
Deurne/Sorneren, Geleen en Eindhoven;Woensel een proces van mentaliteitsverandering op
gang te brengen, dat uiteindelijk ten goede kan
kornen aan het hulpverleningswerk zelf en dus
aan de cliënten, waarorn het uiteindelijk toch
gaat en alléén gaan moet!
Laat mij trachten deze onderstelling aannemelijk
te maken.

Een goede katalysator
Dit nu is het 'experiment' waarvan het vierdelig
rapport verslag doet. Hoe moeizaam het een en
ander gegaan is, blijkt alleen reeds uit de lange
duur van het proces en de grote bedragen die
het gekost heeft.
Maar ik heb de indruk dat het geen 'weggegooid
geld' is geweest en dat het resultaat de moeite
die het heeft gekost om tot klaarheid te komen,
ten volle waard is.
En dan denk ik niet alleen aan het katholieke
maatschappelijke werk of aan het protestantse,
maar aan het m.w. in het algemeen.
Want zo langzamerhand zijn wij in een stadium
gekomen waarin het weer mogelijk is en door
velen ook als iets noodzakelijks wordt ervaren,
op een zakelijke manier na te denken over de
betekenis van het 'levensbeschouwelijke' element in het maatschappelijk werk, het sociaalculturele werk, de gezondheidszorg enz. Als
deze bezinning zich door zou kunnen zetten, zou
dit van grote betekenis zijn voor het gehele welzijnswerk. En dan denken we niet alleen aan de
opleiding, het uitvoerende werk, de methodiek,
de organisatorische vormgeving, maar ook aan
de beleidsvorming van de instellingen, van het
particulier initiatief en zijn samenwerkingsorganen, aan de overheid en aan de lichamen die
met betrekking tot het specifieke welzijnsbeleid
(zorg, educatie, recreatie) politieke verantwoordelijkheid dragen.
Maar zijn we niet te optimistisch? Is het werkelijk waar dat het mentaal weer mogelijk is, niet
alleen onder bestuurders en werkers maar ook
onder politici en onder wetenschappers die, vanuit welke discipline dan ook, met de beleidsvorming te maken hebben, over de relatie levensbeschouwing-welzijnswerk na te denken zonder
automatisch te vervallen in betogen over ontzuiling,
deconfessionalisering, democratisering
enz.?

Levensbeschouwing en geloof
Het eerste wat het 'experiment' in het zuiden
des lands duidelijk gemaakt heeft is dat één van
de eerste voorwaarden om onbevooroordeeld
over de verhouding van 'levensbeschouwing' en
hulpverlening (waaronder nu verder alle werksoorten van het specifieke welzijnswerk verstaan
worden, die betrokken zijn bij deze problematiek) te kunnen discussiëren is, klaarheid te brengen in de vraag wat onder 'levensbeschouwing'
moet worden verstaan. In de situatie, die de onderzoekers aantroffen, was het niet geraden om
het begrip levensbeschouwing te vervangen
door 'religie', 'geloof, 'confessie' of verwante begrippen.
Dit lijkt op het eerste gezicht nogal onlogisch,
omdat de cliënten als er met hen dieper ingegaan werd op de oorzaken van hun levensmoeilijkheden nooit het begrip 'levensbeschouwing'
te berde brachten, aangezien dat eenvoudig niet
binnen het bereik van hun dagelijkse woordgebruik lag. Ze spraken wel over het geloof, de
godsdienst, maar dan altijd in verband met het
geloof waarin zij opgevoed waren, over de rol
van de kerk en haar ambtsdragers in hun leven,
over de kerkelijke wetten en voorschriften die zij
als een zwaar juk waren gaan ervaren, wetten
waar zij tegenop botsten en die allerlei frustraties ten gevolge hadden gehad.
En eigenlijk lag dat bij de hulpverleners in het algemeen niet anders. Zij waren zich daarvan alleen meer bewust en zij zetten zich daarom al
van te voren schrap als het geloof ter sprake
werd gebracht. Zij waren dan ook gewend, soms
zonder dat zelf te merken, om in hun gesprekken
op zaken als geloof en kerk niet in te gaan omdat ze zoiets als niet behorend tot het terrein van
hun professie zagen en ook eigenlijk niet ter
zake in de maatschappelijke hulpverlening. Vandaar ook het aanvankelijk verzet tegen het opne-
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men van een theoloog in de teams. Deze houding veranderde pas toen een lange reeks van
gesprekken en de ervaring van de samenwerking
hen er toe had gebracht om in te zien dat het
niet aanging om nog langer vragen die betrekking hebben op de laatste zin van het bestaan,
het waarom en waartoe van het menselijke leven, de waarde van de dingen, de betekenis van
lijden en dood, weg te duwen, als niet ter zake
te beschouwen, dat er in elk geval naar moest
worden geluisterd, dat de mensen de kans
moest worden gegeven om er over te praten.
Ook als die 'levensbeschouwelijke' vragen als
gelóófsvragen zouden worden gesteld.

ambtsdragers, de rol van de kerkelijkheid (c.q.
'christelijkheid') van de instelling en haar medewerkers. Eigenlijk is het beeld dat het rapport
oproept van de plaats van de kerk en haar
ambtsdragers en van de geestelijk met haar verwante en nog niet zo heel lang geleden sterk
aan haar gebonden, om niet te zeggen: aan haar
onderworpen instellingen, ontstellend, Menigeen zal moeten constateren wel te hebben geweten dat er in het zuiden des lands veel was
veranderd in de verhouding van kerk en volk, dat
de secularisatie en de ontkerkelijking er danig
hadden huisgehouden, maar niet te hebben vermoed dat het zó erg was. Voor de instellingen
zelf en hun medewerkers is het daarom eigenlijk
niet zo'n probleem in die veranderde wereld te
werken, omdat de hulpverleners zelf ook deel
uitmaken van die wereld, De instellingen zijn
trouwens goeddeels zelf opgenomen in het 'veralgemeningsproces', ook al dragen ze, bestuurlijk, nog het oude stempel. Geen nood dus! Of
toch wel? Is ontkerkelijking hetzelfde als ontkerstening? Is het mogelijk in de hulpverlening zelf
de geloofservaring als positief of negatief gegeven te elimineren?

Het klinkt vreemd en het doet sommigen misschien wat onwaarschijnlijk aan: wat opnieuw
ontdekt moest worden was in de grond van de
zaak, dat geloof en godsdienst iets te maken
kunnen hebben met de zin van leven en wereld,
met het eigen leven en de eigen dood, dat het in
geloofszaken om iets anders gaat (of: gaan kan)
dan om wetten en voorschriften van de kerk, dat
zelfs de vraag naar God en zijn Woord een vraag
naar de zin van het bestaan is!
Wat ook ontdekt moest worden is dat dàn een
pastoraal-theoloog als raadgever nog niet zo'n
slechte keus behoeft te zijn en, wat veel belangrijker is, dat het gesprek met de cliënt, ook als
deze geloofsvragen en ervaringen met de kerk
ter sprake brengt, niet behoeft te stokken, maar
juist die openheid teweegbrengt, die nodig is om
de uitweg uit de moeilijkheden te vinden waar
cliënten en hulpverleners naar zochten. Dus:
toch ruimte voor de levensbeschouwelijke dimensie, voor de religie, voor het geloof in de
(maatschappelijke) hulpverlening?
Het antwoord schijnt te zijn: inderdaad, mits de
hulpverlener enerzijds bereid is en in staat deze
factor te herkennen en in zijn waarde te laten en
anderzijds bereid is om, wat betreft het verdisconteren van deze factor, een afwachtende houding aan te nemen tegenover de cliënt en niet
uit zichzelf in positieve of negatieve zin over geloof, godsdienst en kerk te gaan praten.

Geloof en kerk
Deze, in eigen woorden zo kort mogelijk weergegeven conclusie, moet aangevuld worden met
een tweede, die een minstens even belangrijke
ervaring weergeeft, die in het experiment werd
opgedaan. Ze betreft de rol van de kerk en haar
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Deze vraagstelling was een van de uitgangspunten van het experiment en we hebben gezien
wat in grote lijnen het gecompliceerde antwoord
was, waarvan het rapport een getrouw beeld
tracht te geven.

Een katholiek probleem "7
We kunnen dit alles als volgt in eigen woorden
samenvatten. Het is gebleken dat een hulpverlening die echt op de noden van de medemens wil
ingaan, althans in een deel van de ontmoetingen, niet met een grote boog heen mag lopen
om de vragen die verband houden met de zin en
waarde van het menselijk bestaan en met de
diepste verlangens, zekerheden en twijfels van
elk afzonderlijk mens.
Maar dit vraagt in de gegeven situatie om een
veranderde mentaliteit van de hulpverleners en
om een veranderde houding van de instelling
waaraan zij zijn verbonden. In het geding is immers, althans in eerste instantie, niet de rol van
het traditionele kerkelijke geloof, die van de kerkelijke geboden en voorschriften (b.v. op het gebied van huwelijk en seksualiteit), die van de
kerk als zodanig, maar de beleving van zichzelf,
van de verhouding tot de medemens, tot het bestaan als zodanig, tot ... God, in de existentiële
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zin. Uiteindelijk gaat het om slavernij of vrijheid,
bevrijding uit de angst en de vrees, vijandschap
of verzoening, vervreemding of zelfbevestiging,
dood of leven. In elk van deze alternatieven kan
de verwoording meer algemeen-menselijk in de
taal van de 'levensbeschouwing' plaats vinden
of in de taal van de godsdienst, van de christelijke religie, van het evangelie.

zagsverhoudingen, de 'gemeentevorming' enz.?
En dan: wat hebben die ervaringen te zeggen
aan hen die verantwoordelijkheid dragen voor
de maatschappelijke hulpverlening en andere
werksoorten van het welzijnswerk? Wat met betrekking tot de opleiding en vorming van de werkers, de signatuur van de instellingen, de samenstelling van de hulpteams enz.?
Allemaal belangrijke vragen, die aan de orde
moeten blijven, willen experimenten als deze
niet vergeefs zijn geweest!

Wat van de hulpverlener gevraagd wordt is, dat
hij hóórt wat er gezegd wordt, wat er aan de
hand is en dat hij mee kan praten tot op het
ogenblik waarop hij moet zwijgen en de mogelijkheid kan opperen van een 'pastorale' voortgang van het gesprek.
Wat mij is opgevallen in alle verslagen en in de
samenvatting is dat de 'onderzoekers' en de participerende hulpverleners er min of meer vanzelfsprekend van uitgaan dat de 'christelijkheid',
laat staan de rechtgelovigheid van de hulpverleners, laat staan die van de instelling of van het
team en zelfs niet die van de theologen die meedoen, niet aan de orde is of aan de orde komt.
Maar nog meer, dat ook niet de vraag gesteld
wordt of dit samenhangt met, gerechtvaardigd
wordt door, de 'setting' van het experiment dan
wel of hier misschien een zeer principiële kwestie aan de orde is, nl. deze, of men er van uit
mag gaan, stilzwijgend, dat de vroegere situatie:
een in het gezag van de kerk als instituut verankerd 'geloof bestaande uit een stelsel van riten,
voorschriften en geboden, voorbij is en dat dit
niet alleen maar iets is waar men zich nu eenmaal bij neer moet leggen, maar dat dit een
goede zaak is.
Heeft men in de basissituatie die men in het leven van vele cliënten aantrof, niet juist moeten
constateren dat de vroegere rol van kerk en kerkelijk geloof enz. mede die crisis heeft veroorzaakt en dat de weg naar een nieuw, bevrijd geloof en een nieuwe verhouding tot een veranderde, niet meer autoritaire kerk (vaak vanwege het
nog ontbreken van die vernieuwing) nog niet
werd gevonden?
Zo zijn er dus vragen, die buiten de reikwijdte
van het experiment liggen, maar die wel door het
experiment worden opgeroepen,
Wat hebben de ervaringen van het team aan de
kerkelijke beleidslieden te zeggen? Welke vruchten kunnen er door geplukt worden voor het geloofsonderricht, voor het pastoraat, voor de ge-

In eigen huis
We hebben in onze beschouwingen over meergenoemde verslagen vrijwel geen aandacht gegeven aan het feit dat, al is dan wel een algemene organisatie als de Joint in het onderzoek betrokken geweest, het experiment zich geheel afspeelt in het (rooms-)katholieke zuiden en dat
als er sprake is van geloof en kerk, het ging om
de geloofsbeleving in de (rooms-)katholieke kerk
en bij çle instellingen om, althans van oorsprong,
r.-k. instellingen. Ongetwijfeld moet bij de beoordeling van de bevindingen van de stuurgroep
daarmede rekening worden gehouden.
Niettemin zou ik willen volhouden dat het experiment voor het gehele terrein van de hulpverlening en met name voor de (in oorsprong) protestantse sector daarin, van waarde is en daarom
ten volle de bestudering waard is.
Het moge dan zo zijn dat in de reformatorische
geloofsbeleving en kerkervaring niet op dezelfde
manier sprake kan zijn van clericale bevoogding
en gewetensdwang, dat neemt niet weg dat het
juk van de geloofsadat en van de 'gereformeerde
zede' met name in de meer gesloten, kleinere
geloofsgemeenschappen minstens even zwaar
kon en kan drukken. We behoeven maar kennis
te nemen van de ontboezemingen van auteurs
als Wolkers en 't Hart - beiden van huis uit
'gereformeerd' - om te beseffen welke druk en
dwang hier bevrijdend (ècht bevrijdend?) weggeschreven wordt.
Maar afgezien daarvan: heeft het welzijnswerk
in reformatorische kring, hebben van-hu is-uit of
nog-wel-gelovige welzijnswerkenden in algemene instellingen, minder te kampen met de remmingen van hun katholieke zusters en broeders
als in hun ontmoetingen de 'wereldbeschouwec
lijke dimensie' boven de horizon komt en zijn ze
minder geneigd die maar wat op de achtergrond
te houden?
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En als dit nu juist niet het geval is, hebben zij
dan géén moeite met de vraag of en hoe het
mogelijk is om in hun werk, gezien de signatuur
die de instelling waaraan zij zijn verbonden, nu
eenmaal heeft (gekregen), die 'dimensie' echt tot
z'n recht te laten komen? Is het voor die instellingen, algemeen of christelijk, géén probleem of
een, niet-gesubsidieerde, pastorale medewerker
in bepaalde gevallen onmisbaar is? Is het voor
hen geen probleem of welzijnswerk dat in moet
gaan op de persoonlijke levenssfeer, eigenlijk
wel 'algemeen' in de zin van in levensbeschouwelijk opzicht neutraal, afzijdig of in de grond
van de zaak lichtelijk afwerend, kan zijn?

zaak van een mentaliteitsverandering van hulpverleners en beleidsinstanties, wil er in de hulpverlening, op een manier als in de rapporten is
aangeduid, sprake zijn van een op een vruchtbare manier opnieuw tot geldigheid brengen van
de levensbeschouwing, de religie, het (christelijk)
geloof in de hulpverlening en daarmede toch
ook, op de een of andere manier, in de beleidsvorming van de instellingen van het 'specifieke
welzijnswerk'. Naar het ons voorkomt is het eerste wat de rapporten die we bespraken, duidelijk
maken, dat we om een principieel verantwoord
en praktisch bruikbaar antwoord te krijgen, ook
op vragen als die naar de verdedigbaarheid van
'christelijk' maatschappelijk werk (c.q. werk op
het gebied van de geestelijke volksgezondheid
etc.). christelijke of kerkelijke instellingen voor de
uitvoering of begeleiding van dit werk, de zin en
grenzen van 'verzuiling', 'pluriformiteit'. (al dan
niet 'gevulde') 'algemeenheid', er niet omheen
kunnen om eerst nauwkeurig na te gaan hoe het
zit met de existentiële waarde van de geloofsfactor (c.q. de 'wereldbeschouwelijke dimensie')
bij de 'cliënten', de hulpverleners en de instellingen en hun bestuurders. Het is heel goed mogelijk bij dit zelfonderzoek, als het ware bij wijze
van hypothese, evenals dit in het 'experiment' het
geval was, uit te gaan van de wezenlijke betekenis voor het menszijn van zoiets als levensbeschouwing, godsdienst, religie en als het, zoals
ten onzent het geval is, gaat om een land waarin
zovele eeuwen het evangelie is gepredikt, van
de wezenlijke betekenis van het christelijk geloof
en van een daarmede verbonden of daaraan eertijds ontsprongen, waardebesef.

Of zijn ook die van-hu is-uit en zelf ook nog wel
'gelovige' welzijnswerkers in het protestantse
kamp al zover gevorderd in hun communicatie
met (neo-)marxistisch beïnvloede theorieën over
de maatschappelijke oorzaak van alle mensel~ke
noden, dat zij zich bewust of onbewust a priori
reeds wat afzetten tegen de gedachte dat een
'levensbeschouwelijke' factor wel eens als zodanig bepalend zou kunnen zijn voor menselijke
bevindingen en gedragingen omdat ze uitdrukking is van een wezenlijke relatie in de menselijke existentie?

Structurele aspecten
Maar er is ook nog een andere kant aan de zaak,
In vraagvorm: hebben de gegevenheden, die in
het experiment aan het licht kwamen, ook iets te
betekenen voor het welzijnsbeleid waarvoor b.v,
besturen van instellingen en politieke partijen
medeverantwoordelijk zijn? Heeft het ook iets te
zeggen voor het beleid van de samenwerkingsorganen van het particulier (maatschappelijk) initiatief en van de overheid?
Het is niet mogelijk in dit bestek op al deze vragen uitvoerig in te gaan. We moeten ons dus tot
een aantal overwegingen beperken, die althans
voor een deel van de betrokken organen en instanties van belang zouden kunnen zijn. We willen onze vraagstelling daarbij, op grond van
praktische overwegingen, vooral toespitsen op
de specifieke verantwoordelijkheden van personen en groepen van personen in wier beleidsvorming de evangelische verantwoordelijkheid een,
misschien hoe langer hoe meer problematisch
geworden, maar toch niet weg te denken factor
is geworden.
We spraken in een ander verband over de nood-
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Dat betekent dat geleefd zal moeten worden in
de spanning tussen enerzijds het eigenlijk-tochwel-weten dat, wil er sprake zijn van een volledig tot zijn recht komen van de mens zoals God
hem heeft geschapen en weer wil herscheppen,
het laatste vertrouwen waarop het leven rust
niet verzwegen mag worden en anderzijds het
besef dat in dit opzicht niets mag worden voorondersteld en dat dit alles zijn realiteit en zijn
bestaansrecht, opnieuw, zal moeten bewijzen.
Deze 'epochè', deze bereidheid tot methodische
opschorting van het oordeel totdat de 'wereldbeschouwelijke dimensie' eventueel opnieuw
zijn realiteit en levenskracht heeft bewezen, is in
wezen de belangrijkste oorzaak van de crisis
waarin met name evangelisch geïnspireerd welzijnswerk en de welzijnswerkers, onverschillig in
welk organisatorisch verband zij werken, zich
bevinden in een tijd als de onze.
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Enerzijds golven de emoties nog na waarmede
de ontzuiling, de veralgemening etc. gepaard
gingen zowel aan de zijde van de 'gedrevenenen', als aan de zijde van hen die dit proces uiterlijk wel-willend maar vaak met een sterk innerlijk verzet - het geheel echter toch niet
overziend en dóórziend - ondergingen.

om geen reden om aan de goede bedoelingen
en de oprechtheid van de initiatiefnemers te
twijfelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat er
daarom niet verder dóórgevraagd zou mogen
worden naar de pastorale, diaconale en apostolaire context waarin dergelijke initiatieven worden gerealiseerd. In bepaalde gevallen, zeker als
dergelijke initiatieven in r.-k. kring plaats vinden,
zal ook naar de kerkelijke context moeten worden gevraagd.

Anderzijds groeien de vermoedens dat er misschien wel te veel verloren werd gegeven dat op
grond van een motivering vanuit het werk zelf,
niet zijn eigen signatuur en de daarvoor nodige
organisatievorm had mogen verliezen.
Daarbij komt dan nog de aarzeling bij het nog
bestaande werk van bepaalde levensbeschouwelijke signatuur of men terecht nog in eigen
bestaan volhardt dan wel beter alsnog kan opgaan in de algemeenheid. En waar is de norm
die aangeeft hoe de beslissing uit moet vallen?
Een radicale oplossing, die in sommige kringen
als de enig principieel juiste wordt gezien is, om
te proberen de geschiedenis als het ware terug
te draaien en met het confessioneel (of levensbeschouwelijk) gebonden werk dat zich (nog)
heeft kunnen handhaven als vaste kern, opnieuw een stuk 'verzuild' welzijnswerk op te
bouwen. Hoewel het verzet tegen de ideologische oriëntering van veel opleidingen voor welzijnswerkenden en de geconstateerde of vermoede afzijdigheid van, gelatenheid voor of zelfs
vijandigheid tegen het christelijke belijden, leven
en werken vaak als rnotief voor het in het leven
roepen van nieuwe christelijke opleidingen voor
maatschappelijk werkenden (en van leraren,
journalisten etc.) wordt aangevoerd, zit er ongetwijfeld tegelijk ook de wens achter om op de
duur het verloren terrein te herwinnen.
Op zichzelf beschouwd is er in een democratisch
bestel als wij kennen, niets tegen een dergelijk
streven in te brengen en mag worden verwacht
dat de overheid de realisering van zulke plannen,
op dergelijke voorwaarden als andere opleidingen en ander werk, ook financieel mogelijk
maakt.
Toch dreigen hier, van binnenuit gezien, grote
gevaren. Juist met het oog op de handhaving
van de zuiverheid van de geloofsmotieven en de
geloofswaarden in de samenleving (en dan vooral met betrekking tot het welzijnswerk in die samenleving) is het van doorslaggevende betekenis vanuit welke mentaliteit pogingen als die
welke wij vermeldden, worden ondernomen.
Wat zich als 'evangelisch' aandient is ongetwijfeld wel 'evangelisch' gemotiveerd en er is daar-

Het is natuurlijk altijd mogelijk om te betogen
dat die context er eigenlijk niet toe doet omdat
het alleen maar gaat om de zelfvoorziening van
een gesloten groep in de samenleving met een
eigen levensopvatting die bepaald wordt door
een eigen interpretatie van de Heilige Schrift,
een eigen type van geloofsgemeenschap, een
eigen levensstijl en een eigen kijk op de moderne cultuur. Waarom zou men al dat eigene niet
mogen handhaven en de daarvoor nodige organisaties en voorzieningen in het leven mogen
roepen en aan gelijkgezinden mogen aanbieden?
Er ontstaat zodoende wel (opnieuw) een misschien kwantitatief weinig omvangrijk maar
kwalitatief duidelijk te onderscheiden, leef- en
werkgemeenschap.
Maar omdat niemand die zich geestelijk en
maatschappelijk daarbuiten voelt staan, er toe
kan worden gedwongen zich er niettemin bij aan
te sluiten, behoeft ook niemand er last van te
hebben. En tegen het bezwaar dat hierdoor toch
maar weer een echte verzuiling plaats vindt, kan
worden aangevoerd dat men ze ook kan zien als
een verrijking van de pluriformiteit waarvoor
ruimte behoort te zijn in een democratische samenleving. Natuurlijk blijft het toch wel de vraag
of het verschil tussen een levensbeschouwelijke
bijdrage aan een pluriforme samenleving en een
verzuilingsverschijnsel niet juist is gelegen in het
verschil tussen de potentieel-absolutistische
aanspraken van een zich alzijdig in de samenleving dóórorganiserende groepering, die 'de
waarheid in pacht' heeft en een groepering, die
zonder zich af te sluiten dienstbereid vanuit eigen geestelijke onderstellingen een bijdrage aan
de opbouw van de samenleving wil geven.
Maar zijn de grenzen tussen de ene en de andere mogelijkheid wel zo scherp te trekken? Ligt de
moeilijkheid niet juist hierin dat middel en doel
zich vaak moeilijk laten onderscheiden en 'het
imperialisme van de christelijke geest' zo gemakkelijk omslaat in het imperialisme van de
christelijke mens en de christelijke organisatie?
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Ik dacht daarom dat de rapporten die het uitgangspunt van onze overwegingen vormden het
grote nut kunnen hebben dat ze ons op een onontkoombare manier met onze neus op het feit
drukken dat zeker in de cultuurperiode waarin
wij leven, het apostolaat alleen in 'diaconale'
vorm kan en mag worden gedreven, dat zijn methode uitsluitend de pastorale zijn mag, en dat
de organisatorische vormgeving in het algemeen
zo ver mogelijk verwijderd moet zijn van die
waarin de dienstknechtsgestalte van de Heer in
het verleden soms onherkenbaar is geworden
voor degenen die men pretendeerde in zijn
Naam bij te staan.
Dit behoeft m.L nog niet te betekenen dat de
enig mogelijke en enig bruikbare vormen de verhullende zijn gebleven: de algemene, de zuiver
functionele, de incognito-gestalte, de anonimiteit. Hoe bruikbaar ze op zichzelf beschouwd
ook mogen zijn als ze ruimte bieden aan werkers, die in hun eigen leven en in hun werk de
waarde kennen van de 'levensbeschouwelijke
dimensie, toch moet anderzijds eerlijk worden
erkend dat velen en ook velen te zamen vooral
in een geseculariseerde cultuur als de onze, zich
vaak geestelijk moeilijk op de been kunnen houden. Zeker als de veel beloofde en veel-belovende begeleiding door een 'sectie voor levensbeschouwelijke vragen' of door ondersteunend
christelijk (kerkelijk) vormingswerk blijkt te falen.
Daarom zou het onrealistisch en zelfs onbarmhartig zijn om, uit vrees voor herverzuiling, a priori de expliciet 'christelijke' (kerkelijke) organisatievorm af te wijzen. Maar dan klemt dus te
meer de volstrekte noodzaak van een andere
mentaliteit waaruit een andere kijk op de functie
van eigen werk en eigen organisatie voortvloeit.

Evangelische verantwoordelijkheid
Maar daarover is reeds genoeg gezegd. De
vraag is nu nog op welke manier de herwonnen
inzichten met betrekking tot de 'betekenis van
de levensbeschouwing' voor het welzijnswerk
kunnen doorwerken in het welzijnsbeleid als zodanig.
In de eerste plaats moet dan worden opgemerkt
dat het eigenlijk al te veel is gezegd om van 'herwonnen inzichten' te spreken.
De concrete situatie is immers dat deze inzichten nog goeddeels veroverd moeten worden na
een periode waarop het verval en het verloren

gaan van de 'levensbeschouwelijke dimensie',
van de geloofservaringen en van het geloofsinzicht en daarmede ook van de behoefte aan een
hulpverlening waarin deze worden ondersteld,
zijn stempel heeft gedrukt.
Wat b.v. een initiatief als het langzaam en wat
moeizaam van de grond komende 'Evangelische
welzijnsberaad' beoogt, is dan ook om door
voorlichting, vorming, opbouw van bezinningskernen enz. weer ruimte te scheppen voor een
nieuwe beleving van een vormgeving aan de
evangelische inspiratie in het welzijnswerk.
Waar dit b.v. in methodologisch en organisatorisch opzicht op de duur uit moet lopen mag en
moet voorlopig helemaal open worden gehouden.
Dat moet men te zamen ervaren, ontdekken en
vorm geven.
Zoals de christelijke kerk in de westerse cultuur
- (de derde wereld moet haar eigen wegen
vinden) - op straffe van een getto-kerk te worden, alleen nog als open kerk kan functioneren,
open naar de veelvormigheid van nieuwe geloofsbelevingen en geloofsgemeenschappen,
open naar een samenleving waarin de oordelen
over mensen die hun God en hun naaste niet
hebben liefgehad als zichzelve zichtbaar zijn en
waarin toch de weg voor de triomf van de genade nog niet is afgesloten, zo kan ook de christelijke gemeenschap in een complexe moderne
samenleving alleen als een open diakonia, gebonden alleen aan Christus' tweevoudig gebod
en niet aan welke institutionele vormgeving dan
ook, tot nieuw leven komen en nieuw leven
wekken.

Politieke aspecten?
Tenslotte nog enkele kanttekeningen over de
politieke consequenties van bovenstaande overwegingen. Meer dan kanttekeningen kunnen het
niet zijn, al is in zeker opzicht het politieke aspect
het belangrijkste, omdat het betrekking heeft op
de staatssamenleving als geheel.
Maar dáárom ook het moeilijkste, het minst concretiseerbare aspect.
Het is ook het meest riskante aspect, omdat
enerzijds in de politiek de machtsvraag onontkoombaar een rol speelt en anderzijds juist déze
factor een verderfelijke invloed kan hebben als
het om zoiets als een welzijnsbeleid gaat en in
het bijzonder om de rol van levensbeschouwing,
religie en christelijk geloof in deze beleidsvorming.
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Als de inzichten in meergenoemde rapporten en
in onze overwegingen naar aanleding van die
rapporten juist zijn, betekent dit dat het weer tot
geldigheid brengen van de 'levensbeschouwing'
in de benadering van en de omgang met mensen in het welzijnswerk iets is dat alleen vanuit
de christelijke gemeenschap in een vernieuwde
existentiële bewogenheid en met een sterke persoonlijke inzet tot stand kan worden gebracht.
Uit de evidentie van de zaak zelf moet, al doende, de geestelijke legitimiteit van de zaak blijken.

men van het verlangen naar identiteitsorganisaties-oude-stijl vooral in behoudend gezinde
christelijke kringen. Als dit streven zich door zou
zetten zou de crisis die enerzijds secularisatie en
ontkerkelijking en anderzijds vermaatschappelijking en professionalisering van het welzijnswerk
veroorzaakten, geen enkele geestelijke en maatschappelijke winst hebben opgeleverd.

Het enige wat van degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen mag worden gevraagd is,
eventuele belemmeringen die aan dit streven in
de weg mochten blijken te staan, uit de weg te
nemen en de voorwaarden te scheppen die
daartoe kunnen dienen.
Misschien betekent dit in de eerste plaats dat in
de voorwaarden scheppende beleidssector minder strak gedacht wordt vanuit een schema
waarin eigenlijk alleen in het Z.g. ïdentiteits'werk van ïdentiteitsorganisaties' de factor 'levensbeschouwing' legitiem is en geen belemmering voor subsidiëring behoeft te zijn, ook van
de lasten die uit deze eigenheid voortvloeien,
maar waarin al het overige werk, voorzover althans de overheidsbemoeiingen strekken, geacht wordt 'algemeen' te zijn in de zin van vrij
van 'levensbeschouwelijke' smetten omdat het
open moet staan voor en gericht moet zijn op,
de gehele bevolking. Deze hardnekkige, zowel
bij laatstgenoemde instellingen zelf als bij de politieke beleidsbepalende lichamen, voortlevende
misvatting, is misschien wel mede een van de
belangrijkste oorzaken van het toch weer opko-

Maar het beleid dat vanuit de politieke democratie gevoerd wordt ten opzichte van de organisaties van het particuliere (maatschappelijke) initiatief kan er veel aan af en toe doen of het herwonnen zicht op de betekenis van de 'wereldbeschouwelijke dimensie' (er zijn meer aspecten
aan de zaak, maar over dat éne handelt nu eenmaal dit artikel!) ook organisatorisch zó geïntegreerd wordt in het welzijnswerk dat uit verlies
winst voortkomt: voor de cliënten, de werkers
en de instellingen en haar bestuurders.
Hoe minder reden er is voor de angst dat het uiteindelijke streven gericht is op een beleidsvorming waarin de instellingen en organisaties, die
uit de samenleving zijn opgekomen, teruggedrongen worden tot de functie van uitvoerende
organen van de politieke machthebbers, hoe
minder het politieke beleid ruimte biedt voor de
suggestie dat het uiteindelijke doel een wat het
wereldbeschouwelijke C.q. religieuze aspect afzijdig zo niet vijandig, verambtenaarlijkt welzijnsapparaat is, des te minder behoeft ook gevreesd
te worden voor pogingen tot herstel van een
welzijnsbestel dat structureel niet meer aansluit
bij de maatschappij van nu.
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Het eeuwfeest
van de ARP
Een nabetrachting

door dr. J. N. Bakhuizen
van den Brink
De grootse viering van het eeuwfeest der ARP
bracht op 7 april jl. een talrijke menigte, men
zegt 2500 mensen, bijeen in de Doelen te Rotterdam. Het was een jonge, zonnige lente morgen en de veelgebruikte zegswijze: 'de honderdjarige' klonk op die dag allerminst als de aanduiding van een oudje, maar werkte veeleer als de
hartelijke gelukwens, die men iemand aanbiedt,
die aan een tweede, nieuwe toekomst gaat beginnen. Dit deed met het CDA in het vooruitzicht
in het geheel niet paradoxaal aan. Een door en
door opgewekte stemming die mij, als gast, onmiddellijk trof en de gehele dag niet afnam, had
niets in zich van de weemoed, die pers en t.v.
hadden voorspeld en waarop in sommige reportages na de viering blijkbaar obligaat, maar volgens mijn waarneming geheel ten onrechte, nog
weer eens gezinspeeld werd. De woorden waarmee de heren Steenkamp en Van Agt duidelijk
uitspraken, dat het CDA niet zonder de ARP kan,
waren daartegenover volkomen op hun plaats
en konden gelden als de goede verklaring van de
feeststemming waarin allen deze lange en wèlgevulde dag onverstoorbaar bleven verkeren.
De prima organisatie van het feest moet het resultaat geweest zijn van bijzonder veel, weldoordachte en toegewijde voorbereiding. Tot de beginselen van de oudste politieke partij in Nederland hebben altijd het begrip en de praktijk van
orde en doelmatigheid behoord. Zonder deze be-
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Prof. dr. J. N. Bakhuizen van den Brink was van
1934 tot 1966 hoogleraar te Leiden voor kerken dogmengeschiedenis van het Christendom.
Daarvóór was hij van 1920 tot 1934 predikant
der Nederlandse Hervormde Kerk. In 1923 promoveerde hij op een proefschrift over 'De oudchristelijke monumenten van Ephesus'. Samen
met C. C. de Bruin en W F. Dankbaar schreef hij
het Handboek der Kerkgeschiedenis, 4 dIn, 4/5
druk, De Tille, Leeuwarden, 1979.

reikt men nu eenmaal niets blijvends in de samenleving. Met name niet, als het om grote belangen gaat en men wel iets duidelijk vóór zich
ziet, maar dat in de realisering meer werk en
moeite, meer volhouden vooral ook, blijkt te vergen dan men ooit gedacht had. Dit geldt ook
voor een feestorganisatie, al kan men deze, politiek gesproken, niet anders dan een ondergeschikte zaak noemen. Dankzij de grote zorgvuldigheid waarmee het gehele programma was
opgebouwd, slaagde het van begin tot einde.
Dat begin, de dagopening, kon men welhaast
een kerkdienst noemen. Professor Verkuyl las uit
Mattheüs 25 en sprak over de wijze en de dwaze maagden. Hij ontsloot daarmee meteen het
grote probleemveld, het thema van de dag: ge-
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loof en christenpraktijk in samenleving en staat.
Waken, wakker blijven, werken. 'Over velen is in
het staatkundige een diepe slaap gevallen, zij
zien niet dat het gehele gebouw wankelt. Zalig
zij, die waken.' Zo schreef in 1830 Willem de
Clercq bemoedigend aan zijn iets jongere vriend
Groen van Prinsterer. Dergelijke vroeg 1geeeuwse woorden gebruikte Verkuyl niet, hij
sprak 20ste eeuwse taal en ging er dan ook van
uit, dat wij te midden van de roerige politieke
omstandigheden van onze tijd allerminst slapen,
niet kunnen slapen zelfs en maakte zeer duidelijk
waarom, en waarin wij waken en werken moeten, zoals de ARP dat altijd gewild heeft. Een
historisch en tegelijk actueel woord, omdat het
fundamenteel-evangelisch was en daarmee de
toon aangaf waarin de gehele dag gestemd zou
blijven. Treffend hoe uit volle borst, begeleid
door de prachtige Nationale Brass Band, door
allen gezongen werd, waarbij de meesten, leek
mij, de in het program gedrukte teksten niet nodig hadden, zelfs niet voor de nieuwe berijming.

men onverkort voor zijn principe uitkomt, de kritiek ontstaat bij anderen, doordat dit principe
hun vreemd is en zij het ook door redenering
niet vatten kunnen. Zodoende komt het hun als
een onberekenbare en zelfs onbetrouwbare motivering voor. Iedere gezonde politieke partij echter heeft haar overtuiging en het gaat niet aan
die van de christelijke partijen, waarin het geloof
gemoeid is, als minder bruikbaar te beoordelen
dan welke andere overtuiging ook waarin dit
niet het geval is. Hiertegen is in de 19de eeuw
de strijd begonnen, die in andere vormen en op
andere punten, tijdelijk met wat meer tolerantie,
maar thans helaas weer met veel meer irritatie
en verdachtmaking, opnieuw ontvlamd is. Bij de
uitgang van de feestzaal werd aan de bezoekers
een fraaie herdruk aangeboden van de 'Toespraak ter opening van de Tiende Deputatenvergadering in het eeuwjaar der Franse revolutie',
gehouden door Abraham Kuyper. De titel luidt:
'Niet de vrijheidsboom maar het kruis', woorden
die de antithese niet meden! Intussen spreekt
Kuyper daarin toch maar van 'de soepelheid en
plooibaarheid van ons actueel optreden'. Hij verwijt alle doctrinaire staatkunde - en bedoelt
dan het volgens hem uit de revolutie voortgekomen en daaraan verwant blijvende liberalisme
- die aan het leven wordt opgelegd, stijfheid in
vorm en stramheid van beweging. Ze leeft, zegt
hij verder, uit een systeem, poogt in het keurslijf
van dit systeem het volksleven te wringen, maar
moet ondervinden het spel verloren te hebben,
zodra dit keurslijf springt. Gelukkig zijn wij zo
niet, gaat Kuyper verder, en bedoelt dan te zeggen dat er bij de Antirevolutionairen nog iets anders, iets van meer waarde te vinden is dan het
rationele systeem: 'Onze kracht schuilt niet in
het stroeve mechanisme der theorie, maar in de
leidende gedachte, die inwoont in het organische leven. Omdat we geloven. haasten we niet,
maar werken op tijd'. Het is verleidelijk het welsprekend betoog van Kuyper nog verder aan te
halen, maar wat men hier nu gelezen heeft is,
dunkt mij, voldoende om twee dingen duidelijk
te maken. Ten eerste, dat er bij Kuyper en zijn
partij een beweeglijkheid bestond en ook nu nog
bestaat, die hoort bij elke waarlijk innerlijke
christelijke overtuiging. Deze legt zich immers
nimmer neer, laat zich nimmer volstrekt bepalen
en beperken door hetgeen mensen, al zijn ze
nog zo intelligent, hebben uitgedacht en vastgesteld: het evangelie voegt daar, als bij verrassing
altijd nog weer nieuwe toetsen en nieuwe schatten aan toe. In de tweede plaats: voor wie deze
toets geldt, is het niet mogelijk zich binnen een

Ik maak geen verslag van de feestviering, maar
wil trachten enige uitdrukking te geven aan mijn
gewaarwordingen tijdens en na dit bijeenzijn. De
herdenkingsrede van de voorzitter zou ik een getuigenis willen noemen. De heer De Boer sprak
een dankbaar gehoor toe en kon tegelijk uit
naam van zijn gehoor spreken, in de zekerheid,
dat allen zijn gevoelens van dank zowel als van
roeping deelden. De voorzitter bleef bij het vaste
uitgangspunt en de inspiratie, die voor elke vorm
van christelijke organisatie kenmerkend is, met
de uiterst eenvoudige slotwoorden: 'wat ons ten
diepste beweegt'. De sfeer in de enorme zaal
werd er voelbaar door bepaald en verhelderd. Hij
verwees hiermee naar de enige bron voor wat in
het Rapport van de CDA-commissie 'Grondslag
en politiek handelen' als 'politieke overtuiging' is
aangeduid. Ten diepste bewogen verklaarde zich
de ARP door het geloof, dieper kan de menselijke geest niet komen. Dit diepste zijn de ARP
en het CDA dan ook niet van plan onder de korenmaat te verstoppen om politiek iets met anderen te bereiken. Vinden toekomstige coalitiegenoten dit maar een moeilijke zaak, dan zullen
zij toch moeten trachten te begrijpen hoe het
christelijk geloof de allereerste bezieling van politiek streven kan zijn. Er wordt wel van 'getuigenispartijen' gesproken door degenen, die er niet
veel van begrijpen. Het woord kan echter in positieve zin evengoed als in kritische zin gebruikt
worden en is in politiek spraakgebruik soms zeer
goed op zijn plaats. Positief betekent het, dat
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partijkader en onder menselijk bedachte partijtucht en -leer te laten opsluiten. En dit is dan de
les, die de grote 19de eeuwse partijleider aan de
zijnen na 90 jaar nog eens meegaf.

maatschappelijke positie potentieel tot de aanhang van de progressieve partijen gerekend
moeten worden, zal de PvdA er alles aan moeten doen aan het CDA het kiezen van een middenpositie onmogelijk te maken. De nota vreest
dus, dat die potentiële medekiezers het misschien toch wel bij het CDA uit zouden kunnen
houden omdat ze daar volstrekt niet zonder invloed behoeven te zijn. Maar ze gaat door: aan
het CDA moet de mogelijkheid ontnomen worden door het kiezen van een middenpositie ook
nog eens de niet religieus gebonden centrumkiezers - de echt politieken dus - tot zich aan
te trekken. Er zijn immers jongeren, zegt de nota,
in het CDA. die zich zorgen maken over de
'rechtse en materialistische koers' van hun partij.
Een toekomstige eventuele samenwerking blijft
voor de PvdA een probleem wegens de onberekenbaarheid van het CDA probleem, dat ontstaat uit het confessionele karakter van het CDA
en anderzijds uit het feit dat het CDA bewust
een middenpositie verkiest en ook inneemt, en
'hierin mag de PvdA niet berusten' (waarom
niet?). Dan volgt het slot: Het CDA heeft voor
rechts (de VVD) gekozen omdat het zelf de hoeder is van conservatieve belangen. 'Met Bestek
'81 bij brood alleen.'

sin

De toepassing ervan voor onze tijd is niet moeilijk. Christelijke coalitiegenoten blijven voor degenen, met wie ze bereid zijn samen te werken,
iets lastigs houden. Dat moeten we toegeven.
Maar dat heeft te maken met de - om Kuypers
woord te gebruiken - leidende gedachte, die
inwoont in het organisch leven. Daar huist wat
ons ten diepste beweegt: het geloof en het aan
Gods gebod gehoorzaam geweten. Daar schuilt
ook de lang niet altijd voorspelbare kracht, die
het keurslijf waaraan wij allen soms tijden lang,
soms bij snellere afwisseling, gewoon zijn geraakt, doet springen. Daar ligt de kiem van christelijke, onafhankelijke menswaardigheid. Het
godvergeten, in materialisme haar ondergang
tegemoet gaande politieke leven van een zó
groot deel van ons volk - 'aan de zegen van
het Evangelie ontwend', zegt Kuyper zeer gevoelig - moge trachten deze hogere menswaardigheid weer terug te winnen. Maar dan is
er wel ander inzicht nodig om tot dat uitzicht te
komen! Op geen niveau van het menselijk leven
noch van de samenleving behoort het christelijk
geloof buitengesloten te zijn en mag de zich telkens weer - wat men er ook tegen beproeve
- aanbiedende of, als men wil, zelfs zich opdringende innerlijke bewogenheid miskend en
onderschat worden. Wie zelf een overtuiging
heeft - en welke politieke gezindheid kan daar
buiten? - moet hier oog voor hebben op straffe
van een nodeloze verarming ook van eigen denken en van realiteitszin.
Niet de christelijke politiek ontbreekt het hieraan. Ik ga daar iets nader op in naar aanleiding
van de kort geleden verschenen Beleidsnota die
het partijbestuur van de Partij van de Arbeid
heeft opgesteld voor het a.s. partijcongres. Zij
heeft twee deugden: de nota wijst zelfkritiek in
het geheel niet af. zij het voornamelijk voor eigen kring, en zij werkt uitgaande van een overtuiging. AI kan die de onze niet zijn, zij is er, en
bewijst wat wij vooropstelden, nl. dat geen gezonde partij niet van een overtuiging uitgaat
Mijn bezwaren tegen de nota in het verband van
mijn betoog zijn echter talrijker. De nota zegt
van het CDA dat dit 'naar zijn aard' een wel erg
onbetrouwbare bondgenoot (voor de WD) blijkt
te zijn. Aangezien er onder het electoraat, zo
gaat zij hierop verder in, van het CDA nog steeds
mensen en groeperingen aanwezig zijn, die qua

Ziehier een machtig requisitoir tegen het CDA!
Maar het redeneert met heel wat fouten. De
eerste is boven reeds aangegeven: het CDA als '
overtuigingspartij maakt geen uitzondering in de
politieke wereld. De tweede fout is dat de nota
het progressief-zijn volgens de scheefgetrokken
politieke traditie van de laatste jaren in ons land
exclusief opeist voor de PvdA en haar verwanten. De hele geschiedenis van de 1aa-jarige
ARP, die goeddeels uit christelijk-sociale bewogenheid is geboren en opgebouwd, wiens eerste
leider 'ga uche' was en wiens sociaal-politieke
praktijk nooit op non-actief is gezet, wordt hiermee onrecht aangedaan. Men herinnere zich
ook de toespraken op de feestdag van mevrouw
Westhoff, presidente van het AR Vrouwencomité, van de heren De Vries, voorzitter van de ARJOS en Zuidhof. van het Convent van Christelijk
Sociale Organisaties, in waarlijk sociale toon gestemd. De derde fout, een echte schoonheidsfout, is de tactloze en onvoldoend gemotiveerde
poging om de 'progressieve' jongeren los te weken van hun ARP- of CDA-kader. De vierde fout
is, het CDA kort en goed voor 'rechts' - in de
kwade zin van het woord - te verklaren, obsolete en verharde term zo langzamerhand. Maar
vooral vijandig; want hier worden dan nog de in-
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sinuatie - men kan het niet anders noemen aan toegevoegd: 'de rechtse en materialistische
koers van het CDA, hoeder van conservatieve
belangen' en de sarcastische slotwoorden: 'Met
Bestek '81 bij brood alleen'. Dit is nog iets anders dan een fout en verdient dan ook geen
weerwoord.

king, In de politiek zou deze ons niet slecht te
pas komen. Verstarring zou er bij de oppositie
door voorkomen kunnen worden, en grote winst
voor het algemeen zou er de vrucht van kunnen
zijn. Tegen eenzijdigheid waarschuwt ook Prediker 7:16-20.

Wel moet nog iets gezegd worden naar aanleiding van de vijfde fout, die het requisitoir, en in
feite de hele toeleg van de Beleidsnota ontsiert,
nl. de kritiek op wat zij een middenpositie
noemt. Die schijnt niet te mogen bestaan; maar
deze kritiek is toch niet veel anders dan de wrange vrucht van het polariserend, verdorrend en
onvruchtbaar politiek bedrijf, waar niet alleen wij
maar het grootste deel van de Nederlandse kiezers schoon genoeg van krijgen, Wantrouwen,
argwaan, verdenking, valse interpretaties en ongegronde verwijten bederven het politieke milieu, zodat velen ernstige bedenkingen hebben
om zich erin te begeven. Hier komt ook nog het
elkander onbedacht napraten bij; in onze tijd zijn
modieuze en geleende termen dominanter dan
ooit, onbegrepen veelal, dus een domme zaak.
Daar hoort de veel gehoorde kritiek op het begrip middenpositie bij, alsof het een vies woord
is. Ze komt niet alleen van links, dat nu eenmaal
gaarne polarisatie en vijandigheid hanteert, maar
ook in eigen kring ijzen velen voor het zg. 'kleurloze, smakeloze grijze midden'. Zij weten niet
precies waarover ze het hebben. Waarom moet
het midden kleurloos en mistig grijs zijn? Aristoteles, de grote klassieke wijsgeer, heeft ons geleerd dat het midden het enig juiste is omdat het
de beperktheden van weerszijden vermijdt en
met de waarheid van beide kanten zijn voordeel
doet. Van Ovidius hebben we de beroemde
woorden uit de Metamorphosen geleerd: 'medio
tutissimus ibis', die Vondel aldus vertaalde: 'de
middelweg is ver van het veiligste: hou maat I
Deze woorden hebben in hun oorspronkelijk mythologisch verband niets met politiek, maar wel
met overmoed te maken en kregen daardoor
vleugels in alle culturen door dat algemene, wijze: hou maat I 'Den Sot onmatich is, gheen middel-wech hij gaet', dichtte Bredero, en Constantijn Huygens: 'Denckt wat een Juweel is gulden
middelmaet', wat hij aan Horatius ontleende.
Erasmus bewaarde uit de klassieke oudheid de
spreuk, dat het 't beste is voor een schip om in
de haven aan twee ankers te liggen, voor en
achter. Het gaat hier niet om het vermijden van
kleerscheuren alleen, wat men een lafheid zou
kunnen noemen, maar om ervaren levensverrij-

De Beleidsnota stelt zich op het standpunt dat
het CDA de vorming van een tweede kabinetDen Uyl onmogelijk heeft gemaakt door een
drempel tussen zich en de PvdA te leggen. 'De
drempel die door het CDA is opgeworpen, zal
door het CDA geslecht moeten worden'. Deze
eis zweemt naar extreme inbeelding en hoovaardigheid. Verwacht iemand in ernst dat het CDA
een dergelijke gang naar Canossa maken zal?
Elders heb ik eens geschreven dat de letters
CDA, of natuurlijk liever de woorden: Christelijk
Democratisch Appel zo bijzonder goed gevonden en passend zijn voor ons tijdsgewricht en zo
treffend van inhoud. Aan de lof voor 'democratisch' zou men misschien iets willen afdoen.
Onze democratie ontaardt inderdaad. Ze versplintert meer en meer en iedere groep, die zich
vormt en iets wil, verabsoluteert haar mening in
verhevigde mate alsof haar idee het enige ware
geneesmiddel is voor de kwalen van de hele
economische en sociale crisis waarin de wereld
en wij verkeren. Er is een neiging van veel te velen om eigen inzicht niet naast, maar regelrecht
boven dat van anderen te stellen, een toenemende intolerantie, die de democratie veel
kwaad doet en als een misgeboorte van het overigens verdedigbare recht tot inspraak te beschouwen is. Om nog eens een vroeg-17deeeuwer te citeren:
Daer wordt gereden-zift, hoedanig' heerschappij
Volmaeckt te achten zij.
Vergeefs: want hier op Aerd wordt niets volmaeckts gevonden.
De onvolmaecktheydt zelfs heeft niets volmaeckts in haer!
Aldus Dirck Rafaëlsz Camphuysen (gest. 1627).
Hiermee is hij nog niet uitgezongen. Hij voorzag
een democratische republiek, maar was er wel
een beetje bang voor:
Staen 's lands zaken by de Menight',
Hoe groter hoop, Hoe quader Koop.
Elck heeft zijn loop
En tracht na 't zyn. Hoe meer, hoe min vereenight.
Daarom is het woord Appel zo op zijn plaats.
Oproep, wekroep, die zich tot allen richt en ons
voor de vraag stelt of wij wel goed doen, elk zo
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naar het zijne te trachten en te jachten. AI schijnt
dat soms politiek te rechtvaardigen. Niemand
heeft alle wijsheid, heel de waarheid tot zijn beschikking. Allen moeten wij, wij christenen in de
eerste plaats, ons steeds weer laten wekken om,
aan het Appel dat van boven komt, gehoorzamend, gehoor te geven aan het maatschappelijk
Appel, dat hier zijn rechtmatig beroep op ons
doet.

Het laatste woord op het eeuwfeest was aan
professor Goudzwaard. Het was puntig, waarschuwend en - hoe kon het anders? - niet
optimistisch. Mij herinnerde het intussen aan
een constituerende vergadering van het CDA
voor de Leidse regio, een paar jaar geleden, in
de schouwburg te Leiden, waar mevrouw Gardeniers, toen nog niet minister, en Goudzwaard
elk een uitstekend overzicht gaven van het gebeurde en van wat nog te gebeuren stond.
Goudzwaard verklaarde aan het slot van zijn rede, alvorens men uiteen zou gaan, nog iets te
zeggen te hebben, waarover men zich misschien
op dit ogenblik verwonderen zou, doch dat hij
bepaald wenste uit te spreken. Hij wees erop,
dat iedere christelijke organisatie en zeker een
christenpolitieke partij, er haar discipline op na
houdt, moet houden. Maar daarnaast heeft ieder
lid van de partij als christen ook zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid, waarvan niemand hem
kan ontslaan. Hij of zij moet ook zichzelf zijn,
met zijn of haar in de gehoorzaamheid aan
Christus gebonden geweten. Dat kan onder omstandigheden tot een eigen opstelling voeren.
Hier moet niet alleen de samenleving in het algemeen, maar ook de partij oog en ruimte voor
hebben. Zij dient zó zeker van haar grondslag en
van die van haar leden te zijn, dat zij, als het zich
zo voordoet, niet schrikt of zich verzet, maar
durft te aanvaarden wat een persoonlijk christelijk geweten blijkt te bewegen. De Savornin Lohman had het niet beter kunnen zeggen dan het
toen uit AR mond klonk. Ik was het er volkomen
mee eens.

Op het omslag van Elseviers Weekblad van 13
april, dus van de week nà het eeuwfeest - toevallig? - staat een groot, wat vormloos kruis
afgebeeld over de voorgevel van de Ridderzaal
als achtergrond, met daarbij in grote letters:
'Wat geloven onze christen politici?' Uiterst actueel onderwerp, daarom kocht ik dit EW. Rex
Brico schrijft, na een verstandige inleiding, wat
hij hierover van een aantal politici, prof. Van
Hulst, mevrouw Gardeniers, Maarten Schakel,
Herman Verbeek en dr. Verburgh op zijn vragen
te horen kreeg. Ik heb de indruk dat zijn verslag
objectief is. Jammer dat het spectrum van zijn
verhaal zich in het tweede deel zeer versmalt tot
de onderwerpen abortus en homofilie, een niet
onbelangrijke, maar toch wel incidentele keuze.
Verbazingwekkend echter is dat hij er het allerlaatste gedeelte met de veel wijdere titel: 'God,
dood, eindtijd' toch niet goed weer bovenop
komt en aldus besluit: 'Wat geloven onze christen politici? Veel. Waarschijnlijk te veel'. Verbazingwekkend niet alleen, bepaald teleurstellend.
De lezer vraagt zich af of de schrijver, na een
aantal goede gesprekken, er dan toch eigenlijk
niet veel van begrepen heeft. Er is een oud gezang, ook in het Liedboek voor de Kerken te vinden, dat aldus begint:
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis.
Dat geloven onze christen politici en daaraan
ontlenen zij en het CDA hun gewisheid.
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De ARP is haar tweede eeuwgetijde ingegaan,
zij het in de gedaanteverwisseling, over korte
tijd, van het CDA, om samen met de KVP en de
CHU haar gemeenschappelijk getuigenis voor
het Nederlandse volk uit te spreken, aan haar
historische roeping trouwen met moed voor, laten we hopen, een langdurige toekomst: Zeg tot
de kinderen Israëls dat zij voorttrekken (Exodus
14:15 St. vert.).
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Christenen
in de politiek
door
dr. A. H. van den Heuvel

....
1 Het gebeurt dominees nog wel eens een
100-jarige te mogen gelukwensen. Meestal is
dat maar een betrekkelijke vreugde: de jarige is
zeer oud en er moet niet zelden heel omzichtig,
langzaam en overduidelijk gesproken worden.
De gelukwenser weet ook vaak niet of hij nog
wel zoiets kan zeggen als: nog vele jaren! of: ik
hoop dat er nog vele van deze dagen mogen
volgen!
Ik ben hier vanavond om zo'n 1aa-jarige geluk
te wensen en ik ben ook een beetje onzeker. Zowel mijn politieke vrienden, als een aantal van
de familieleden van de jarige schijnen te hopen,
dat de jubilaris het niet meer zo lang maakt ...
Ik behoor echter tot de genodigden die graag:
ad multos annos! zeggen tot de AR - ondanks
wat vriend en vijand zeggen.
2 Het onderwerp voor ons forumgesprek' van
vanavond is niet kapot te krijgen. Zowel de
christenen als de politiek schijnen er nooit genoeg van te kunnen krijgen. De reden daarvoor
zal wel liggen in het feit, dat de plaats, de rol, de
taak, de verwachting en de teleurstellingen van
1. T.g.v. het 1aO-jarig bestaan van de ARP heeft eind maart
te Waddinxveen een forumdiscussie plaatsgehad tussen de
heren dr. B. Goudzwaard. dr. A. H. van den Heuvel en mr. E.
H. Toxopeus. De tekst van de inbreng van Van den Heuvel
nemen wij hierbij op.

Dr. A. H. van den Heuvel (47) is secretarisgeneraal der Nederlandse Hervormde Kerk.

christenen in de politiek zo groot en zo ingewikkeld van aard zijn. Een christen staat immers in
de politiek met ongehoorde pretenties, een
voortdurend slecht geweten en een behoorlijk
stuk schizofrenie.
3 Eerst die pretentie. Een vorige president van
India heeft eens gezegd: Christians are very ordinary people with quite extraordinary claims ...
Daar heeft hij gelijk in. Christenen zijn mensen
die aan Jezus van Nazareth het laatste woord in
hun leven geven en die daarom in de politiek
wel een heel eigen accent moeten leggen. De
werkelijkheid noemen ze schepping, verantwoordelijkheid heet bij hen rentmeesterschap,
de samenlevir,g van morgen noemen ze Koninkrijk Gods, macht heet dienst en zij beschouwen
vooruitgang zonder verdeling en offer als een afgod. Ze opereren de ene keer vanuit een niet te
bewijzen verwachting en de andere keer vanuit
heimwee naar tijden waarin kerk en geloof de
maatschappij nog controleerden.
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Hoe serieuzer zij hun geloof nemen hoe moeilijker zij het hebben met de dingen zoals ze zijn.
Christenen zijn daarom alleen al slechte ideologen, omdat ieder systeem van ideeën al snel
strijdig blijkt met een persoonlijke betrokkenheid
op Christus en zijn gemeente.

min een politiek dier kan zijn, heeft de geschiedenis wel bewezen. Maar de besten onder hen
waren de onrustigen, de vernieuwers en de dissidenten.
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4 Dan het slechte geweten. Politiek is een zaak
van machtsbeheersing en compromis. Dat is
niet verwerpelijk, maar wel lastig voor een christen. Zijn gezonde verstand en dat is ook
schepping - leidt hem tot deelname aan het
machtsspel. Zijn geloof houdt hem voor dat de
onmacht vaak effectiever is dan de macht. En
het compromis staat niet in de zaligsprekingen.
Het ideaal - of bijbels gesproken: de belofte
- brengt hem er steeds toe radicale risico's te
nemen in een wereld van geleidelijkheid. Zijn
strijdkreet in de politiek is dan ook maar zelden:
'Dio Ie volt' maar 'kyrieleison'. Hij verwacht meer
van de vergeving dan van de overwinning. Zo in
de politiek staan maakt op de buitenstaander al
gauw de indruk van onbetrouwbaarheid en onberekenbaarheid.
5 Schizofrenie is de ziekte van het leven in
twee werelden. Iets daarvan draagt ieder gezond mens met zich mee en de christen in het
bijzonder. Hij leeft wel niet tegelijkertijd in de hemel en op de aarde, zoals zijn vijanden vaak denken, maar hij leeft wel gelijktijdig in de tempel en
in de stad. Hij pendelt tussen woon- en werkgebied en in beide groeit zijn heimwee naar een
stad, niet door mensenhanden gebouwd.
6 Christenen hebben kerken gesticht en de kerk
helpt de christen in de politiek ook nog op een
merkwaardige wijze. Meestal in negatieve zin.
Als het goed is leert hij er zijn eigen hartstochten
wantrouwen en nooit zijn politieke keuze of politieke oplossingen absoluut te stellen. Hoe sterker een politieke partij haar leden tot keuze of
gehoorzaamheid dwingt, hoe ongelukkiger hij er
wordt. Maar ook: hoe minder zijn partij durft te
kiezen hoe radicaler hij zich voelt. Onder de socialisten zal hij dan ook wel van liberale tendensen
worden verdacht en onder de liberalen als een
socialistenvriend bekend staan.
Hoe hij zich in de christen-democratie voelt,
weet u zelf het beste: hij zal altijd ontkennen dat
er zoiets als een zuiver christelijke politiek is en
hij zal met christenen in andere partijen iedere
keer opnieuw roepen, dat partij keuze een experiment is, niet iets van het belijden maar hoogstens van de overtuiging. Dat de christen niette-

Zo helpt de kerk haar leden eerst negatief door
hen te helpen relativeren. Maar dan ook positief
door er bij voortduring op te wijzen, dat politiek
de kunst is om de geringen in den lande - en
daar buiten - te verhogen en de machtigen tot
dienstbetoon te brengen, zodat de publieke zaak
ook echt een zaak van het publiek wordt.
Een christen in de politiek, die de machtigen bevestigt en de nederigen op hun plaats houdt,
vindt de profeten en binnen de kortste keren
zelfs de Messias op zijn weg.
De kerk helpt de christenen in de politiek nog ergens mee, n.1. met het oudste inzicht van de
ware humaniteit: goede politiek is die politiek
die mensen op de beste manier hun godgegeven creativiteit laat waarmaken, eerst de minst
bedeelde maar dan ook alle mensen.
Polarisatie - het verharden van tegenstellingen
- ligt christenen slecht. Het kan wel eens nodig zijn om der wille van de waarheid maar het is ermee als met oorlog. Ze dient eigenlijk nergens toe dan om te bestrijden. Een
christen in de politiek zou m.i. altijd een verzoener moeten zijn met zijn uitgangspunt in de positie van de minste broeders. Niet iemand tussen
de partijen, maar een partijganger van de armen,
die de rijken niet excommuniceert.
7 De discussie zal vanavond wel weer niet
gaan over de christen in de politiek, maar over
de christen en zijn partijkeuze. Ik vind dat nooit
zo'n interessant onderwerp. Zowel confessionele
partijen als de doorbraak zijn een experiment.
Voor christenen is een partij geen geestelijk tehuis. Het is slechts een instrument om de macht
te verdelen.
Wij zijn elkaar wel verantwoording schuldig
waarom we hoe stemmen of ons politiek organiseren. Nu de kerk - de hemel zij dank - heeft
afgeleerd om stemdwang toe te passen en als
geheel geen stemadvies meer kan geven, omdat
zij daarover in haar mening verdeeld is, zijn
christenen aan elkaar stemadviezen verschuldigd. Het meningsverschil dat daarover ontstaat
en de verschillende overtuigingen terzake dienen
dan te worden uitgestreden op basis van onze
eenheid in het belijden.
Zo leveren de christenen een unieke bijdrage
aan de politiek. Relativerend, inzettend bij de
minsten, ontpolariserend, inspirerend, elkaar ver-
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antwoording afleggend zullen ze bovendien de
belangrijkste en meest moeilijke kwesties kunnen ontkleuren in partijpolitieke zin. Ik geloof n.1.
niet, dat wij ermee gediend zijn in de politiek om
alle kwesties aan onze partijen te binden. De
grote vragen van onze tijd - verdeling, nieuwe
levensstijl, abortus, kernenergie, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking - dienen vrije onderwerpen te blijven in de politiek, waarin niet de
partijdiscipline, maar het geschoolde politieke
geweten de beste leiding verschaft.

mij hoop voor de tweede, de derde en de vierde
wereld. De doorbraken die daar nodig zijn, lijken
mij hardere maatregelen te vragen, dan ik in de
liberale programma's lees of in de christendemocratische praktijk tegenkom.

8 Ik heb zelf voor het socialisme gekozen, omdat ik meen (niet: belijd!) dat politiek haar uitgangspunt dient te kiezen in de gemeenschap
en dat mensen pas persoon worden, wanneer ze
zowel collectivisme als individualisme als vijand
hebben herkend. Ik koos echter vooral, omdat ik
om mij heen niet zie, dat liberalisme en christendemocratie de grote vragen van onze tijd radicaal genoeg aanpakken. Noch het op de individuele ontplooiing gerichte liberalisme, noch de
op harmonieuze samenwerking van bestaande
machten gebouwde christendemocratie geven

Ik weet wel: het aardige van confessionele partijen voor christenen is, dat je het milieu en het
taalveld kent. Je kunt er (soms!) een effectief
beroep doen op evangelie en geloof. Maar mij
gaat het niet daarom in de politiek. Het is mij te
knus. Ik mis er al die lastige makkers uit de
tweede, derde en vierde wereld, die in hun
emancipatiedrang de motoren van mijn politiek
handelen zijn.
9 Maar ik wil wel met christendemocraten over
politiek praten. Het politiek beraad van christenen uit verschillende partijen lijkt mij daarom
ook niet alleen nuttig, maar vereist. Wat in 7
staat wordt niet verkort door wat in 8 staat. En
aan beide punten zou ik de AR - en als het zijn
moet de anti's in het CDA - nog graag verder
zien werken.
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maar in het geroepen zijn van individu en gemeenschap tot verantwoordelijkheid tegenover
God en medemens:
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Christelijke politiek

Bezinning en
perspectief
door dr. ir. D. de Zeeuw
100 jaar partij; bezinning en perspectief. Een
anti-revolutionaire bijdrage aan christen-democratische politiek. Uitg. T. Wever bv, Franeker,
1979; prijs! 15,-.
Dit boek wordt besproken door dr. ir. D. de
Zeeuw te Bennekom, algemeen directeur van de
Directie Landbouwkundig Onderzoek van het
Ministerie van Landbouw en Visserij. De heer
De Zeeuw is voormalig voorzitter van de KVP.

Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie
een commentaar, zo mogelijk een weerbarstig
commentaar te schrijven op de anti-revolutionaire bijdrage aan christen-democratische politiek
'100 jaar partij. bezinning en perspectief.
Dit boek is mijns inziens een voortreffelijke bijdrage aan discussie-thema's zoals de grondslag,
C.q. uitgangspunten, en de visies op mens en samenleving als aan politiek inhoudelijke thema's
als
veiligheid,
ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten, overheid en samenleving.
Ik richt mijn commentaar voomamelijk op de
eerstgenoemde thema's omdat van daaruit de
politieke stellingname met betrekking tot de
tweede groep hoofdzakelijk gestalte krijgt.
Daarbij ga ik uit van de volgende stelling van
Goudzwaard:
'In politicis verbindt de christendemocratie al degenen, die hun politieke uitgangspunt noch willen kiezen in de autonomie van de individuele
mens noch in de zelfgenoegzame wil van de democratisch-functionerende volksgemeenschap,

staa~

Veenhof stelt dat christelijke politiek geen politiek van Jezus Christus zelf is, maar een politiek
van christenen. Er behoort, volgens hem afstand
te zijn tussen wat van Jezus is en wat van de
mensen is.
Rothuizen komt anders de huiskamer binnen, alhoewel ook hij met zijn twee rijken, het geestelijke en het wereldlijke rijk, een afstand aangeeft.
Die afstand is echter bij hem kleiner. Bij hem
'schuren' als het ware de twee rijken langs elkaar heen, ja bevruchten ze elkaar.

Akkoord dat er afstand is tussen wat van Jezus
is en wat van de mensen is. Maar is dat nu juist
niet de reden om uiterst voorzichtig het begrip
christelijk te hanteren, op straffe dat het politiek
handelen van christenen de pretentie gaat krijgen dat het wel van Jezus is. Roepen we, in ons
overigens goedbedoeld christelijk getuigenis,
niet een zekere betweterij. ja zelfs intolerantie
op?
Verkleinen we eigenlijk niet op onverantwoorde
wijze die afstand wanneer we ons politiek handelen christelijk noemen?
En dat wordt toch geenszins teniet gedaan wanneer we daaraan toevoegen dat we 'op weg zijn
naar wat van Jezus is'. In wezen is dat namelijk
dezelfde pretentie: politiek van christenen is betere politiek!
Van Peursen baseert christelijke politiek op de
eschatologie, de verwachting.
Hij toont echter niet aan dat er een apart instrument beschikbaar is voor christenen om die
eschatologie om te zetten in een specifiek christelijke politieke visie.
Hij zegt wel: 'Zulk een stap naar een andersoortige groei is alleen mogelijk als men zich reeds
buiten de bestaande blauwdruk, buiten het eigen denk- en groeipatroon kan stellen. En dat
kan alleen als er criteria, verwachtingen in zicht
zijn, die beslissend uitgaan boven de al te menselijk gedachte, bestaande mogelijkheden: Tot
zover Van Peursen.
Maar wie bepaalt of 'ze beslissend uitgaan boven', of dat 'de gedachte te menselijk' is? Is het
daarentegen niet juist 'het beslissende' in het
christendom dat wij. in Zijn opdracht, criteria en
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verwachtingen mogen en moeten scheppen die
de samenleving meer 'menselijk' maakt. En
waar toont de geschiedenis aan dat christelijke
politiek heel specifiek, dus anders dan anderen,
inspeelt op die christelijke toekomstverwachting? Waar zijn dan toch die criteria die daaraan
zijn ontleend en die zouden uitgaan boven alledaagse criteria van technologische, economische en sociologische aard? En zo ze te benoemen zijn, zijn ze dan te onderscheiden van gewoon (vanwege de verwachting eigenlijk ongewoon) menselijke criteria die door christenen en
niet-christenen worden onderschreven, zoals
b.V. in de verschillende verklaringen van de Verenigde Naties?

de). En Hij staat achter allen, christenen en nietchristenen, die gerechtigheid 'doen'. En wij kunnen ons niet achter Hem verschuilen, integendeel; Hij wil schuil gaan achter elke mens die
gerechtigheid 'doet', En gerechtigheid is dan het
zwaard van het gericht, van het tweesnijdend
woord, hanteren (Salomo). En richten is snijden,
doorsnijden, scheiden, onderscheiden, het één
van het ander losmaken, een heilloze ontwikkeling afkappen en het uitzicht openen op iets
nieuws. Zo gaat dat in het Koninkrijk der Hemelen. Als uw rechterhand u ergert, kap hem af;
iets wat geen toekomst heeft of wat een obsessie is, kap het af. Gerechtigheid doen is een keuze maken, is het afkappen van vragen die alleen
maar het verleden bepalen en bestendigen, is
recht doen aan de beginselen van gelijkheid en
solidariteit, is een nieuw begin mogelijk maken.
En verzoening is toch geen toedekken van de
ongerechtigheid, geen overbrugging van belangentegenstellingen. Verzoening is toch ook gerechtigheid doen.

Van Peursen geeft dat ook wel enigszins aan
wanneer hij o.a, stelt: 'De uitgangspunten (als
vertaling van christelijke verwachting in zakelijke
plannen) moeten telkens opnieuw geformuleerd,
doordacht en getoetst worden ...
Daartoe heeft het de gedachtenwisseling met
i' anderen, ook met andersdenkenden, nodig",
Het is dikwijls de kritiek vanuit niet-christelijke
hoek geweest (ten aanzien van slavemij. kolonialisme, kapitalistische economie enz.) die tot
meer kritisch zelfbesef in christelijke zin leidde ...
Maar zou het niet kunnen zijn dat onze christelijke verwachtingen omtrent de groei van heel de
cultuur meer Westers dan wezenlijk christelijk
bepaald zijn?' In deze passages besluister ik een
geen raad weten met specifieke christelijke criteria in de politiek. Van Peursen, maar ook de
anderen blijven hangen op een wat vage duiding
van verwachtingscriteria. En daar waar er duiding van criteria te bespeuren is, wijken deze
niet fundamenteel af van criteria die door nietchristenen worden aangehangen.
Daarom moeten we als christenen ons bescheiden opstellen en zelfs de schijn van 'beter te zijn'
of 'beter te willen zijn' vermijden. Maar hoe
'Y functioneert dan toch het geloof, want dat het
functioneert en moet functioneren staat voor mij
vast.
Mag ik het eens met mijn eigen (niet theologisch en filosofisch geschoolde woorden zeggen: niet de mens heeft God maar God heeft de
mens nodig om de samenleving rechtvaardig in
te richten, God kan daarom geen alibi zijn voor
je eigen handelen, laat staan voor je falen. God
.. staat niet ergens in de verte te wenken.
Hij staat niet voor je, of in de weg maar achter je
op elk moment dat je een hem welgevallige
daad stelt (een goede bedoeling is niet voldoen-

Een gerechtigheid 'preken' leidt in de politiek tot
moralisme. De moralist verstaat de politieke
praxis - de kunst van het mogelijke vanuit een
keuze - niet. Hij bekommert zich er enkel om
dat de vlam van protest tegen de ongerechtigheid niet uitdooft. Heyde zegt daar zeer behartenswaardige dingen over in het onlangs verschenen boek 'Democratie en dictatuur; over de
ethiek van de politiek'. Vooral stelt hij het moralisme als uitvloeisel van getuigenispolitiek aan
de kaak. En daarmede bekritiseert hij. m.i. terecht, dié politiek die de gerechtigheid predikt en
die daarmede een alibiverschaffende afstand
creëert tussen 'behoren' en 'zijn'.
Hij zegt o.a. het volgende (niet letterlijk):
'Het moralisme is in zijn radicaliteit negatief, omdat het de geschiedenis, de maatschappij en de
concrete mens veroordeelt. Moralisme is ook
abstract omdat het voorbijgaat aan de bemiddeling van de maatschappelijke analyse. Het moralisme is statisch: wie in naam van het beste het
betere weigert hoeft niets te doen:
Het is dus niet alleen het gevaar van de 'pretentie' maar ook van de te grote afstand tussen 'het
prediken en het doen' dat politiek van christenen, die elkaar niet primair vinden op een gezamenlijke maatschappelijke visie bedreigt. De
praktijk toont dat ook aan (zie verder mijn commentaar op het interview met minister Andriessen in AR.-Staatkunde 79/1 , pp 12-14).
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Bez

Mens- en maatschappijvisie

die zin staat iedereen, die in de politiek actief is,
in een georiënteerde verantwoordelijkheid.
Dat betekent dat deze georiënteerde verantwoordelijkheid niet karakteristiek of specifiek is
voor de christen-democraten. Verder heb ik
geen weet van een ander of beter statuut van de
mens dan dat wat door de Verenigde Naties is
geformuleerd.
En daar staan alle constructieve politieke partijen achter, met name juist de socialistische. En
kunnen alle politieke groeperingen zich er niet
op beroepen dat ze geen machthebber, maar
gemachtigde, geen meester maar rentmeester
willen zijn: het liberalisme in zijn stormloop tegen hiërarchische denkbeelden en structuren,
het socialisme in zijn stormloop tegen de concentratie van macht in zijn vele vormen (inkomens, kennis). Leidt het bovenstaande dan niet
tot de dwingende vraag: 'Verantwoordelijk, ja,
maar dan of voor een continuering van het bestaande àf voor een wezenlijke hervorming van
het bestaande?'
En het bestaande is, ondanks plezierig aandoende marginale sociale versieringen, onontkoombaar het utilitaristisch individualisme. De ziel van
de moderne Westerse maatschappij is een neutrale samenleving, waarin de enkele mens maximaal zijn eigen belangen en doelen wordt geacht na te streven.
Het kan niet de bedoeling van de auteurs zijn
om verantwoordelijk te willen zijn voor een continuering van deze samenleving die in haar kern
onbijbels is, namelijk schraapzuchtig en niet solidair. Leidt dus die georiënteerde verantwoordelijkheid dan niet tot een keuze vóór een wezenlijk andere samenleving, tot een keuze vóór
links? Er is toch wezenlijk geen andere keuze,
waarvoor het zwaard gericht wordt!

Een,
poli!

De christen-democratie heeft altijd moeite gehad zich duidelijk te profileren voor wat betreft
de visies op mens en maatschappij.
Meestal werd het een soort tussenpositie door
het afwijzen van de autonomie van de individuele mens (liberalisme) en van de autonome gemeenschap (socialisme). Deze tussenpositie
werd dikwijls getypeerd met begrippen als personalistisch socialisme, soevereiniteit in eigen
kring, C.q. subsidiariteit. een nevenschikking van
samenlevingsstructuren. Zowel Goudszwaard
als K/apwijk leggen het accent op het begrip
verantwoordelijkheid. Daarbij stellen ze o.a. het
volgende:
- de autonomie van de individuele mens heeft
geleid tot de huidige prestatiemens. Deze is nog
vrij ongeschonden het ideale beeld van de liberale mens, een homo-economicus, een wezen
dat zich waar maakt door maximalisatie van gewin;
- het socialistische ideaal van de democratisch functionerende volksgemeenschap die naderbij gebracht dient te worden door maatschappijverandering, door herverdeling van inkomen, kennis, arbeid en macht. schuift te veel en
te stelselmatig de levens- en mensbeschouwelijke uitgangspunten naar de achtergrond. Het
socialisme schiet z.L (Klapwijk) fundamenteel tekort zolang het het statuut van de mens verwaarloost;
- het liberalisme pousseerde de prestatiemens, het socialisme de gemeenschapswerker;
- christelijke politiek staat voor georiënteerde
verantwoordelijkheid. De mens is geen machthebber, maar gemachtigde, geen meester maar
rentmeester.
Graag wil ik bij het bovenstaande een paar kanttekeningen plaatsen.
Uiteraard plaatst iedere politicus zijn handelingen onder de kritiek en in het perspectief van
zijn idealen, van zijn overtuiging, van zijn geloof.
De politicus zal gegevens altijd aanwenden voor
een bepaald resultaat wat hiVzij op het oog
heeft. Politiek wordt nooit bedreven op 'naakte
feiten'. Er bestaat m.L dan ook geen puur opportunistische politiek. Dat soort politiek vernietigt
zichzelf omdat duurzame resultaten op het vlak
van de ordening van de samenleving niet mogelijk zijn zonder 'richtinggeving' vanuit idealen,
overtuiging, geloof.
En hoe meer de politicus zich afvraagt 'waarom'
en 'waartoe', zoveel te meer handelt hij in verantwoordelijkheid en weet hij zich 'op weg'. In

Het perspectief
In het voorgaande heb ik feitelijk een pleidooi
gehouden voor een situatie waarbij christenen
en niet-christenen gezamenlijk vanuit een fundamentele keuze vóór of tégen een wezenlijk andere samenleving politiek bedrijven. Staande in
de joods-christelijke traditie vraagt het geloof
van ons de gerechtigheid te doen, het idealisme
dat leidt tot een versluiering van de harde realiteit af te leggen en het realisme dat ons met
onze neus drukt op onze verantwoordelijkheid
van vandaag aan te hangen. En de tijd dringt dat
er een meerderheid in Nederland komt om die
keuze niet langer voor ons uit te schuiven.
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Een analyse leert ons dat de fundering van onze
politiek op het beginsel van de economische vrijheid middels het marktmechanisme tot een onverantwoord potverteren en tot een onmenselijke ongelijkwaardigheid heeft geleid. Het roer
moet om naar een koppeling van het politiek gelijkwaardigheidsprincipe aan sociaal-economische gelijkheid en de uit deze koppeling resulterende aandacht voor de kansarmen in onze samenleving.
De herverdeling kan niet meer uit de groei, en
daarom zal de noodzakelijke voortzetting van de
herverdeling in toenemende mate aandacht vragen voor nieuwe beheersinstrumenten.
En hoe wordt die progressieve meerderheid, die
ook velen in de ARP wensen, bereikt? Hoe worden de vele sociaal en progressief gerichte bijdragen in de verschillende artikelen van '100
jaar partij' het snelst gerealiseerd? Hoe kan de
ARP haar bijdrage tot een fundamentele herver-

deling van goederen en diensten leveren?
Vragen die m.i. al te gemakkelijk in het boek zijn
beantwoord met een toevoeging van een 'eigen
kleur' aan het geheel van de christen-democratie. Als diezelfde christen-democratie, vanuit
welke optiek ook, onmachtig blijkt te zijn wezenlijke hervormingen door te voeren, dan kan de
ARP zich niet verschuilen achter die 'eigen
kleur'. Wanneer ze definitief opgaat in een CDA
zonder dat dit CDA het onbijbelse utilitaristisch
individualisme definitief afzweert, dan draagt ze
mede de verantwoordelijkheid voor het niet snel
bereiken van een sociaal-progressieve meerderheid. Dan draagt ze m.L bij tot een identificatie
van christelijke politiek met behoudende politiek.
Tenslotte dit. Het is de bewondering voor de
ARP en vele van haar politici, die mij uitdaagde
een werkelijk weerbarstig commentaar te schrijven. Ik vind u namelijk de moeite waard.

a.r.

staatkunde

79/6

inhoud

pag. 212
Van de redactie
pag.213
Een technocratische of een democratische gezondheidszorg?
door prof. dr. J. P. Kuiper
pag. 220
Christen-democratisch welzijnsbeleid
door drs. C. J. Klop

pag. 227
Spreiding van verantwoordelijkheid, ook internationaal
door drs. R. W. F. van Drimmelen
pag. 235
dr. Jelle Zijlstra
boekbespreking door prof. mr. P. H. Kooijmans
pag. 241
Inzicht en Uitzicht
boekbespreking door drs. W. A. J. Bogers
pag. 246
Boekaankondigingen

79/6

4ge jaargang, nr. 6, juni 1979

Volksgezondheid
Kuiper

Welzijnsbeleid
Klop

Internationale
economische orde
Van Drimmelen

Boekbespreking
Jelle Zijlstra door Kooijmans
Den Uyl's Inzicht en
Uitzicht door Bogers

a.r.

staatkunde

79/6

Van de redactie

van beleving van de levensbeschouwing in het
welzijnswerk vraagt van de overheid een ruimtescheppend beleid hiervoor. Maar, aldus de heer
Klop, dan mag het particulier initiatief zich niet
beperken tot de zorg voor de eigen groep; het
mag zich evenmin te afhankelijk maken van
overheidsfinanciering.
Het particulier initiatief moet aangezet worden
de eigen verantwoordelijkheid voor de welzijnssector op zich te nemen, waarbij de heer Klop
een ~lternatief planningmodel bepleit: het geschelden-verantwoordelijkheden model.

Dit nummer wordt geopend met een bijdrage
van prof. dr. J. P. Kuiper over de vraag of wij een
technocratische of een democratische gezondheidszorg willen. Hij benadrukt dat thans allereerst het doel van de veranderingen in de gezondheidszorg aan de orde moet komen. Daarin
zullen wij ons ook een voorstelling moeten maken van de rol van de levensbeschouwing in de
gezondheidszorg. Fundamenteel wordt de keuze
of het 'spontane veld' uiteindelijk voorrang krijgt
boven het professionele svsteem van de gezondheidszorg. De heer Kuiper kiest nadrukkelijk
voor het 'spontane veld: d.w.z. voor het behoud
en verdieping van de zelfzorg en mantelzorg. Hij
ontwikkelt daartoe een model van een, wat hij
noemt, democratische gezondheidszorg.

* *
*
Vervolgens schrijft drs. C. J. Klop, medewerker
van de Dr. A. Kuvperstichting, over christen-democratisch welzijnsbeleid. Hij wijst er op, dat
verantwoordelijkheid, menselijke waardigheid en
aandacht voor de ander de grondmotieven voor
dit beleid zijn.
Omdat de rol van de levensbeschouwing zo
overheersend inspeelt op het zich wel-bevinden
van mensen is het particulier initiatief onmisbaar.
De verheugende opkomst van nieuwe vormen

* *
*
Drs. R. W. F. van Drimmelen gaat na welke betekenis de ideeën uit het CDA-rapport over de
economische orde 'Gespreide Verantwoordelijkheid' kunnen hebben voor de internationale economische (orde)vragen. Hij wijst er op dat economische groei geen doelstelling op zichzelf
meer is, maar nadrukkelijk bezien wordt op de
vraag of wordt bijgedragen aan sociale rechtvaardigheid en een zelfstandige ontwikkeling.
Binnen de Wereldraad van Kerken is sinds 196B
de vraag aan de orde hoe de arme landen zich in
een eigen richting kunnen ontwikkelen en welke
bijdragen daartoe vanuit de rijke landen gewenst
zijn. Van Drimmelen signaleert dat het huidige
regeringsbeleid te weinig inspeelt op deze ontwikkelingen in het denken binnen de kerken.

* *
*
Dit nummer wordt besloten met twee boekbesprekingen, waarin dr. J. Zijlstra en drs. J. M.
den UVI centraal staan.
Allereerst bespreekt prof. mr. P. H. Kooijmans
het boek van dr. G. Puchinger: Dr. Jelle Zijlstra.
Vervolgens bespreekt drs. W A. J. Bogers de
bundel artikelen die drs. J. M. den UVI heeft geschreven onder de titel: Inzicht en Uitzicht.

* *
*
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Een technocratische
of een
democratische
gezondheidszorg 7
door
prof. dr. J. P. Kuiper
Stagnerende ontwikkeling
MKSTER (1974, pag. 9) begint zijn beschouwingen over een gewenste structuur van gezondheidszorg met de volgende opmerking: 'In
deze studie zal ik mij bezighouden met de vraag
of wij niet langzamerhand voldoende gegevens
in handen hebben om de fase van de plannenmakerij te verlaten en over te gaan tot enkele
daadwerkelijke en fundamentele veranderingen
in de gezondheidszorg'. Deze uitspraak kan als
exemplarisch worden beschouwd voor de gevoelens die leven bij hen die zich intensief bezighouden met de bestudering van ons systeem
van gezondheidszorg.
Er leven allerlei wensen met betrekking tot fundamentele veranderingen in de gezondheidszorg
en steeds moet men weer constateren dat er in
werkelijkheid nauwelijks iets verandert. Hoe
komt het dat er zo weinig gebeurt? Waaraan is
de stagnatie in gewenste ontwikkeling te wijten?
Op een symposium georganiseerd door het Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, gehouden in juni 1978, werd getracht
op deze vraag een voorlopig antwoord te vinden
(BULTMAN, 1979). Onderscheiden werden zes

Prof. dr. J. P. Kuiper (57) is hoogleraar sociale
geneeskunde aan de VU. Hij promoveerde in
196B op een dissertatie over: Bedrijfsarts en
arbeidende mens. Van zijn hand verschenen publikatie$' op het gebied van gezondheidkunde,
gezondheidszorg, bedrijfsgeneeskunde, relatie
mens-arbeid; alsmede het boek: Het zal onze
zorg zijn; inleiding tot de gezondheidkunde: basis van een exclusieve gezondheidszorg; Van
Gorcum, Assen, 1975.

categorieën belangengroeperingen of belangenblokken in de gezondheidszorg:
1. Democratisch gekozen overheden
2. Organisaties en instellingen voor gezondheidszorg
3. Werkers in de gezondheidszorg
4. Patiënten (-organisaties)
5. Financiën (ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars)
6. De 'bureaucratie' (de 'vierde macht')
De belangenblokken zijn op zichzelf niet homogeen; zij bevatten sub-groeperingen met tegengestelde belangen. Mede daardoor kunnen zij
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naar buiten minder macht ontplooien dan in het
geval de gemeenschappelijke belangen sterker
op de voorgrond stonden. De macht van het ene
blok is groter dan die van het andere. Men mag
bijvoorbeeld aannemen dat de macht van patiëntengroeperingen in het algemeen kleiner is
dan die van de andere blokken. Geen der blokken is echter - blijkbaar - zo machtig dat het
de andere groeperingen zijn wil kan opleggen. Er
is sprake van een gecompliceerd machtsevenwicht.' Op zichzelf zou men een dergelijke situatie positief kunnen waarderen. Als wij redelijk tevreden zijn met de bouwen werking van het
huidige systeem van gezondheidszorg, zouden
we het beste dit machtsevenwicht kunnen
handhaven. Als wij echter - om welke reden
dan ook - fundamentele veranderingen wensen, dan dient het machtsevenwicht opzettelijk
zodanig te worden verschoven dat de gewenste
veranderingen tot stand kunnen komen. Dat
houdt in dat men minstens een der blokken zoveel meer macht moet geven dat het andere
groeperingen kan verplichten zich in een bepaalde richting te bewegen. Voordat een dergelijke
ingreep in het maatschappelijk gebeuren verantwoord kan geschieden, moet eerst voldoende
overeenstemming bestaan over de gewenste
richting van de gezondheidszorg. Of met andere
woorden: er moet consensus bestaan over 'het'
(globale) doel van de veranderingen in de gezondheidszorg voordat de gangmaker van die
veranderingen wordt aangewezen. En daarmee
hebben we het probleemveld van de stagnatie in
beleid verschoven naar de problematiek van het
stellen van een doel. Daarmee hebben we ons
probleem niet gemakkelijker gemaakt, maar zijn
we wel dichter bij de wortels ervan gekomen.
VAN MELSEN (1978, pag. 16) wijst er op dat
wij midden in een proces zitten van een herijking
van alle waarden en normen in onze cultuur
en dat daarom datgene wat vroeger min of meer
vanzelfsprekend was nu een probleem voor ons
geworden is. 'Het is deze situatie die maakt dat
bij het 'besturen' in onze tijd dieptedimensies
meespelen, die vroeger nauwelijks aanwezig
waren. Of beter gezegd: zij waren er wel, maar
wat daarin van belang was, lag onveranderlijk en
daarmee ook onweersproken vast. Het waren
'gegeven' uitgangspunten:

mening te geven over de grote knelpunten op
het terrein van het welzijnsbeleid en over de betekenis van een levensbeschouwelijke achtergrond van een dergelijk beleid. Ik spreek in dit
arti~el hoofdzakelijk over gezondheidszorgbeleid,
maar zie dat wel als een onderdeel van een ruimer welzijnsbeleid.

Gezondheidszorg en
levensbeschouwing
De redactie van dit blad heeft mij gevraagd mijn

~~:.

Het voorgaande verwijst impliciet - gedeeltelijk zelfs expliciet - naar mijn antwoord. Ik zal
mij eerst bezighouden met de relatie tussen gezondheidszorg en levensbeschouwing en daarna
aandacht besteden aan wat ik de belangrijke
knelpunten vind met betrekking tot de gezondheidszorg.
Gezondheidszorg is geen zorg voor mensen,
maar zorg voor het gezonde bestaan van mensen. Het is nodig deze open deur in te trappen
omdat de afkeer die sommigen blijken te hebben tegen het begrip zorg (BRAND, 1978) berust op de misvatting dat het bij de gezondheidszorg zou gaan om het zorgen voor mensen.
De zorg is gericht op gezondheid en hulpverleners in de gezondheidszorg zijn er voor om medemensen die daar om vragen op deskundige
wijze bij te staan in die zorg.

...........

Het begrip gezondheid laat zich niet vangen in
een voor ieder aanvaardbare inhoudelijke definitie. Ik meen dat we voorlopig niet verder komen
dan een algemene, formele omschrijving als 'het
zich wel in de wereld bevinden, zowel subjectief
als objectief. 2 Deze omschrijving gaat uit van de
opvatting dat het menselijk zijn wordt gekenmerkt door een voortdurende en noodzakelijke
wisselwerking tussen het menselijk Iichaam 3 en
1. Ten aanzien van de gezondheidszorg kan mutatis mutandis hetzelfde worden gezegd als wat BREVOORO (1979)
opmerkt met betrekking tot ons stelsel van sociale voorzieningen dat hij beschrijft als een netwerk dat net niet werkt.
'Oe druk op het netwerk lijkt derhalve te gering: de afnemers
zijn redelijk gelukkig en de top eigenlijk ook; het netwerk
functioneert toch goed?"
2. Iemand die zich niet tit voelt, maar bij wie geen afwijkingen van enige betekenis bestaan en die in gunstige omstandigheden verkeert, bevindt zich subjectief niet wel in zijn wereld. maar in objectieve zin wel. Omgekeerd verkeert de zeezeiler die geniet van zijn sport zich subjectief wél in zijn wereld, maar de meteoroloog die weet dat er een wervelstorm
aan komt ijlen. weet dat de man zich objectief niet wél bevindt in zijn wereld.
3. Met lichaam wordt hier de hele mens bedoeld: het denkende, voelende en handelende wezen van vlees en bloed.

-~~
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zijn buitenlichamelijke ruimte. Het gezonde bestaan wordt gekenmerkt door een gunstige relatie tussen deze beide polen van het menselijk
bestaan: enerzijds zijn structurele kern 4 (de subjectpool), anderzijds de beïnvloedingen die hij
ondergaat (de objectpool). De kansen op het gezonde bestaan worden bepaald door factoren
die gelegen zijn in de structurele kern, in de wijze waarop het subject met zijn wereld omgaat
en in de omgeving van het subject. zijn situatie.
Er is altijd sprake van een constellatie van begunstigende en bedreiQEll1de factoren, waarvan
meestal een beperkt aantal dominant is.

voor de hand liggend. Deze zorg is slechts één
der uitdrukkingen van iemands persoonlijke levensovertuiging. Een andere vraag is of de deskundige zorg waarop een beroep wordt gedaan
als zelfzorg en mantelzorg falen, op levensbeschouwelijke basis moet zijn georganiseerd. Als
wij er van uitgaan dat het zorgsysteem er is voor
iedere burger en als wij ons realiseren hoe gevarieerd de levensovertuigingen zijn van de leden
van een bepaalde populatie, dan moeten we wel
concluderen dat het gezondheidszorgsysteem
zelf pluriform moet zijn. De Nationale Kruisvereniging heeft in haar statuten uitdrukkelijk de betekenis van de levensbeschouwing voor de gezondheidszorg in deze zin uitgesproken.

De verantwoordelijkheid voor het gezonde bestaan berust in beginsel bij het subject zelf. Tot
deze zelfzorg moet hij eerst worden opgevoed
door zijn verzorgers en vervolgens neemt hij
deze opvoeding over. De opvoeding houdt in dat
hij op de hoogte wordt gesteld - en zich later
op de hoogte stelt - van wat goed en wat
slecht is voor zijn gezondheid en tevens leert
zich gezond te gedragen. Daarmee is zijn zelfzorg nog niet gegarandeerd. Hij moet namelijk
ook de mogelijkheid hebben om in zijn omgeving begunstigende factoren in te bouwen en
bedreigende factoren te elimineren. Wanneer
deze garanties er zijn, dan kan men zeggen dat
het subject er zelf zorg voor kan dragen dat hij
zich wél in zijn wereld bevindt, met andere
woorden dat hij een gunstige relatie met zijn
omgeving opbouwt.
Uit het voorgaande blijkt reeds dat niemand uit
zichzelf tot een belangrijke mate van zelfzorg in
staat is. Wij hebben daar altijd anderen bij nodig
die ons met hun zorg omringen. Die activiteit
van anderen wordt met het begrip mantelzorg 5
aangeduid. De zelf- en mantelzorg gezamenlijk
kunnen we aanduiden met het begrip spontane
zorg, ter onderscheiding van de professionele,
interveniërende zorg van het gezondheidszorgsysteem. De zorg voor het gezonde bestaan is
een aspect van de totale zorg van een mens
voor zijn eigen bestaan. Die totale zorg kan met
het begrip zelfverwerkelijking of persoonlijke
menswording worden aangeduid. Deze kan
worden gezien als de objectivering van de opvattingen die iemand heeft over het mens-zijn,
over zijn relatie tot God, tot zijn medemensen en
tot de samenleving.
Zo gezien is de relatie tussen zorg voor het gezonde bestaan en levensbeschouwing volkomen

Persoonlijk meen ik dan ook dat de levensbeschouwelijkheid in de eerste plaats een aspect is
van de spontane zorg. 6 De deskundige hulpverleners zullen zich daaraan evenwel niet mogen
onttrekken. Zij zullen als zij de hulpvrager serieus
nemen zijn persoonlijke levensbeschouwing element doen zijn bij de probleemverheldering. Zij
zullen hiertoe in staat moeten zijn ongeacht hun
eigen levensbeschouwing. Hulpverleners in de
gezondheidszorg behoren in hun opleiding getraind te worden in het herkennen van levensbeschouwelijke aspecten van de problemen waarmee hulpvragers komen. Zij moeten in staat zijn
om hulpvragers op adequate wijze terug te verwijzen naar de mantelzorg, naar hun eigen vertrouwde omgeving. Hiermee wil ik niet bepleiten
dat organisatie van de gezondheidszorg op levensbeschouwelijke basis onmogelijk wordt gemaakt. Bij een goed functionerend gezondheidszorgsysteem met goed opgeleide, gewetensvol
werkende hulpverleners zou een dergelijke organisatie wel overbodig moeten zijn. In elk geval
moet zij er niet toe leiden dat bepaalde leden
van een plaatselijke bevolking met een andere
levensbeschouwing niet aan hun trekken kunnen komen.

4. De structurele kern is de totaliteit van alle organische en
psychische structuren die het de mens mogelijk maken zingever van zijn eigen bestaan te zijn en/of te worden.
5. De begrippen zelfzorg en mantelzorg werden door HATTINGA VERSCHURE (1972) in ons land geïntroduceerd.
6. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de dienst der genezing
zoals die door KRAAN (z.j.) wordt beschreven.
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Knelpunten
In de voorafgaande beschouwingen is één knelpunt expliciet genoemd, namelijk de stagnatie
van het beleid in de gezondheidszorg door een
te star machtsevenwicht. Naar het daarmee samenhangende knelpunt - dat niet als zodanig
werd benoemd - werd vervolgens impliciet
verwezen, namelijk het ontbreken van een diepgaande discussie over de uitgangspunten voor
de gezondheidszorg en de daaruit voort te vloeien doeleinden. Er wordt in ons land - ook in de
politiek - als het over gezondheidszorg gaat
hoofdzakelijk gepraat over structuur en financiering. Ik ontken niet dat dit zeer belangrijke onderwerpen zijn, maar ze krijgen pas betekenis tegen de achtergrond van de vraag waar we met
onze gezondheidszorg naar toe gaan. Als we
daar meer helderheid over hebben, hoeven we
niet meer oppervlakkig en opportunistisch te
praten over bezuinigingen in de gezondheidszorg, maar kunnen we de door ons gewenste en
bedoelde gezondheidszorg toetsen op doeltreffendheid en doelmatigheid. Wat ons deze gezondheidszorg als volk mag kosten is dan een
vraag van de tweede orde.
In de rest van dit artikel zal ik uiteenzetten wat
naar mijn mening op dit ogenblik het belangrijkste keuzemoment is met betrekking tot de gezondheidszorg. Het huidige voorbijgaan aan dit
keuzemoment acht ik een der grootste knelpunten.

Het belangrijkste keuzemoment
Het totale gezondheidsgebeuren 7 kan - zoals
boven reeds werd gezegd - worden ingedeeld
in twee velden: het veld van de spontane zorg
en het veld van de professionele interventies, het
gezondheidszorgsysteem. De functies van het
systeem kunnen worden afgeleid van de functies van de spontane zorg:
1. De gezondheidsvoorlichting en -opvoeding,
door ROUWENHORST (1977, pag. 145) gezondheids-educatieve interventie genoemd.
Door deze functie worden mantelzorgers en zelfzorgers ondersteund in hun streven naar een gezond gedrag
2. De situationele interventie, dat is de bijdrage
van deskundigen (bijv. sociaal-geneeskundigen,
veiligheidskundigen, milieu-hygiënisten, e.d.)
aan de zorg voor een gezonde omgeving. Deze
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interventie kan plaatsvinden op verschillende niveaus: micro-, meso- en macroniveau
3. De relationele interventie die nodig kan zijn
als de relatie tussen een individu en zijn wereld
zodanig verstoord is dat hij deze noch met zelfzorg, noch met mantelzorg weer kan herstellen.
Deskundigen op dit gebied zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen, revalidatie-artsen, maatschappelijke werkers
4. De structurele interventie die gericht is op
het veranderen van de organische erv'of psychische structuren van de mens:
a. curatieve interventie (medicijnen, operaties,
psychotherapie)
b. palliatieve interventie (protheses, substitutietherapie, psychofarmaca)
c. transformerende interventie (plastische chirurgie, vaccinaties, trainingen in sociale vaardigheid).
De eerste en tweede functie sluiten het nauwst
aan bij de spontane zorg. Bij de derde functie is
de medewerking van de hulpvrager zelf onontbeerlijk. Bij de vierde functie is het gevaar van
een overwicht van het systeem op de spontane
zorg het grootst. Hier dreigt onmondigheid van
de hulpvrager en onteigening van zelfzorg. Wij
staan naar mijn mening in dit tijdsgewicht voor
de keuze of wij het spontane veld voorrang zuIlen verlenen dan wel het systeem van de gezondheidszorg. Een keuze voor een gedemocratiseerde dan wel een technocratische gezondheidszorg. Willen wij de verantwoordelijkheid
voor de zorg voor het gezonde bestaan bewust
leggen bij de burger, of wensen wij dat de deskundigen tenslotte beslissen wat er in de gezondheidszorg dient te gebeuren? Dit dilemma
houdt niet in dat er zich geen technisch hoogwaardige gezondheidszorg zou kunnen ontwikkelen. De beslissing over de snelheid van die
ontwikkeling en de mate waarin, wordt bij de
keuze voor een democratische gezondheidszorg
gelegd bij de bevolking zelf. De verworvenheden
van techniek en wetenschap op het gebied van
de gezondheidszorg komen rechtstreeks of via
de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding de
bevolking ten goede. De bevolking zal leren mee

7. Het begrip gezondheidsgebeuren ontleen ik aan ROUWEN HORST (1977, pag. 22). Zij verstaat daaronder: 'het
min of meer geïntegreerde, dynamische complex van alles
wat met de zorg voor gezondheid te maken heeft, binnen het
cultuurpatroon waarvan het deel uitmaakt'.
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te denken met de deskundigen van het systeem.
Het systeem zelf zal voorkomend van karakter
zijn, zowel in de zin van terughoudend, als in de
zin van preventief. Het behoud van de zelfzorg
en mantelzorg zal in de democratische gezondheidszorg voorop staan. Het systeem van de gezondheidszorg zal tevens inclusief8 van aard zijn.
Het zal zijn eigen normen en waarden niet exclusief verdedigen, maar zich dienend integreren in
een totaal nationaal beleid.

de structurele interventies sterk domineren. De
overige drie functies zijn veel minder sterk ontwikkeld - afgezien dan van de relationele interventies door verpleegkundigen - en staan nogal perifeer.

Schets van de uitgangssituatie
In figuur 1. heb ik getracht aan te geven wat het
karakter is van de huidige gezondheidszorg. Het
gaat daarbij in de eerste plaats om de relatie van
de hulpvrager tot het systeem van de gezondheidszorg en in de tweede plaats om de onderlinge verhouding der vier genoemde functies van
het systeem.
Als ik goed inschat wat er speelt in de gezondheidszorg wordt de hulpvrager nogal overdonderd door het systeem. Hij staat vrij weerloos en
onmondig temidden van de deskundige hulpverleners. Van zijn zelfwerkzaamheid en aanvullende mantelzorg wordt weinig effect verwacht.
Verder valt het op dat binnen het systeem zelf

Wie kiest voor een technocratische gezondheidszorg kan redelijk tevreden zijn. Wie voorkeur heeft voor een democratische gezondheidszorg stelt zich een andere relatie tussen hulpvrager en systeem voor en een andere onderlinge
verhouding tussen de verschillende systeemfuncties.
Uit de groeiende belangstelling voor zelfhulp
(VAN HARBERDEN en LAFAILLE, 1978). de
groei van patiëntenorganisaties, de toenemende
profilering van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en milieu-interventies en de mogelijkheden die het nieuwe vak gezondheidskunde in het
onderwijs biedt voor de bevordering van de zelfredzaamheid van de burgers, put hij de hoop die
nodig is het verafgelegen doel van een democratische gezondheidszorg te stellen.

8. Het begrip inclusief gebruik ik hier in de zin als door
BOERWINKEL (1969) wordt bedoeld. Over het begrip inclusieve gezondheidszorg heb ik elders uitvoeriger gepubliceerd
(KUIPER. 1975).

Figuur 1. Het overwegend technocratisch karakter
van onze huidige gezondheidszorg.
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Schets van een mogelijk doel

rugkoppelingsfunctie door vertegenwoordigers
van de bevolking moet worden vervuld, is het
systeem er mede verantwoordelijk voor - ook
voor eigen bestwil - dat deze functie wordt georganiseerd en geïnstitutionaliseerd.
Deze terugkoppelingsfunctie kan de volgende
elementen bevatten:
- participatie in interventie-activiteiten van
het professionele systeem
- besturen van instellingen en organisaties
van gezondheidszorg (daartoe kunnen ook deelname aan het beleid, het beheer en de planning
worden gerekend)
- deelname aan actiegroepen
- informatie verschaffen over falende hulpverlening.

Figuur 2. brengt in beeld hoe men zich een democratische gezondheidszorg - een gezamenlijke gezondheidszorg - kan voorstellen. Men
lette op de volgende elementen waarin dit beeld
verschilt van dat der technocratische gezondheidszorg:
1. Het veld van de spontane zorg geniet prioriteit; de stippellijn om het systeem drukt zowel
de openheid als de terughoudendheid ervan uit
2. In het veld van de spontane zorg wordt uitdrukkelijk de wisselwerking tussen zelfzorg en
mantelzorg aangegeven. Deze is een verbijzondering van de algehele wisselwerking tussen
een mens en zijn omgeving waarvan eerder in
dit artikel sprake was. In de figuur kan men Lp.v.
zelfzorg ook subject en Lp.v. mantelzorg ook omgeving lezen
3. De functies (I) Gezondheidsvoorlichting en
-opvoeding (GVO) en (11) situationele interventie
die de spontane zelfzorg het minst aantasten en
het meest ondersteunen, staan vlak bij de grens
tussen de spontane zorg en het systeem
4. De structurele interventies worden op een zo
groot mogelijke afstand gehouden
5. Er is een vijfde functie gecreëerd die de invloed van de bevolking op het functioneren van
het systeem moet garanderen. Hoewel deze te-

Geen blauwdruk, maar een richtsnoer
Het model zoals dat in figuur 2. wordt geschetst
is geen aanzet tot een blauwdruk van de gewenste structuur van de gezondheidszorg. Het heeft
alleen de functie van een globaal (eind)doel en
kan daardoor dienen als richtsnoer voor het stellen van tussendoelen. Zolang er geen redelijke
overeenstemming bestaat over de richting die
wij moeten inslaan met onze gezondheidszorg,
heeft het nauwelijks enige zin een strategie voor

Figuur 2. Model van een democratische gezondheidszorg.
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het bereiken van het einddoel uit te werken.
Principiële discussies zoals boven bedoeld bij de
beschouwing over het gezamenlijk stellen van
een doel, zullen eerst gevoerd moeten worden
voor het Nederlandse volk bewust de weg opgaat van een democratische gezondheidszorg
met alle consequenties voor opleiding van deskundigen, regeling van gezondheidsvoorzieningen, wijze van financiering etc., etc. Op een volledige consensus mogen we niet rekenen en
hoeven we niet te hopen. Het eerste voordeel
van een dergelijke principiële discussie ook in
politieke partijen is, dat wij beter kunnen beoordelen waar schijnbaar op zichzelf staande doelen - zoals bijvoorbeeld een stukje eigen risico
of de sluiting van streekziekenhuizen - naar leiden als ze als tussendoelen binnen een groter
plan worden gezien.
Waar de discussies hopelijk ook toe zullen leiden, is naar het inzicht aan welk van de in de inleiding genoemde belangenblokkenméer macht
gegeven moet worden opdat het gestelde doel:
een (meer) democratische gezondheidszorg binnen bereik komt.

zorg. Beeld en toekomstbeeld. H. D. ljeenk Willink, Groningen, 1974.
BOERWINKEL, F.: Inclusief denken. Werkgroep
2oo0/Paul Brand Bussum, negende druk 1969.
BRAND, A. Chr. 1.: Gezondheidszorg: contradictio in terminis? Tijdschr. v. Soc. Geneesk. 56
(1978) 448.
BREVOORD, C.: Waarom een netwerk net niet
werkt. E.S.B. (1979).
BULTMAN, J.: Feuilleton: Machtsverhoudingen
in de gezondheidszorg. Tijdschr. v. Soc. Geneesk. 57 (1979) 137.
HAR BERDEN, P. van en R. LAFAILLE: Zelfhulp.
Vugaboekerij. Den Haag, 1978.
HATTINGA VERSCHURE, J. C. M.: Ontwikkeling van zorgcriteria voor herstructurering van de
gezondheidszorg. Het Ziekenhuis 2 (1972) 500.
KRAAN, K. J.: Opdat u genezing ontvangt. Gideon, Hoornaar, z.j.
KUIPER, J. P.: Het zal önze zorg zijn. Inleiding
tot de gezondheidkunde: basis van een inclusieve gezondheidszorg. Van Gorcum Assen, 1975.
KUYPERS, G.: Grondbegrippen van politiek.
Aula 490, 1973.
MELSEN, A. G. M.: Filosofie van het management in de gezondheidszorg. In: In het kader van
de gezondheidszorg. De Tijdstroom, 1978.
ROUWENHORST, W.: Leren gezond te zijn.
Samsom, Alphen a/d Rijn, 1977.

Literatuur
AAKSTER, C. W.: Sociologie en gezondheids-

a.r.

staatkunde

Christen-democratisch welzijnsbeleid

79/6
drs. C. J. Klop

Christendemocratisch
welzijnsbeleid
door drs. C. J. Klop
In het vorige nummer van AR-Staatkunde zijn
twee artikelen over de welzijnssector opgenomen, die een merkwaardige en interessante
combinatie vormen. Het artikel van de protestantse dominee Landsman geeft wijze kanttekeningen bij de wederopleving van de christelijke
levensbeschouwing in het welzijnswerk. Het
artikel van professor Stalpers en zijn medewerkers van de Katholieke Hogeschool Tilburg
spreekt op sociologische wijze over de oplossing
van de 'waardenproblematiek' . Het eerste artikel
waarschuwt ons niet weer in de fouten van de
verzuiling terug te vallen, het tweede schildert
een perspectief voor het welzijnswerk waarin de
menselijke maat meer tot zijn recht komt.
Beide benaderingen zijn karakteristiek voor de
wijze waarop het CDA zich thans een eigen visie
op het welzijnsbeleid vormt.

Drs. C. J. Klop (31) is stafmedewerker Welzijnsbeleid van de dr. A. Kuyperstichting. Hij is redactiesecretaris van Bestuursforum, het blad van de
CDA gemeente- en provinciebestuurders.

cratisering van de welzijnsinstellingen en voor
harmonisatie van de welzijnssector. Dat alles
met zoveel mogelijk inbreng van alle betrokkenen, inclusief de burgerij, maar wel budgettair
neutraal; het mag niets extra kosten.
In dit artikel zal ik de keuzen bespreken waarvoor zij nu in het welzijnsbeleid staan, vanuit de
visie waarmee het CDA deze sector benadert.

CDA-visie op welzijn
De behoefte aan die visie is met name bij onze
gemeenteraadsleden groot. Zij moeten het welzijnsbeleid mede gestalte geven, dat CRM om
verschillende redenen aan gemeenten en provincies overdraagt. Het ministerie maakt het hen
daarbij niet eenvoudig. Niet alleen het beleid
wordt gedecentraliseerd, ook de procedure
waarbinnen dit beleid gevormd moet worden
laat men aan de gemeenten over. En passant
vraagt men hen ook nog te zorgen voor demo220

Diverse deskundigen hebben in onze kring de
laatste jaren hun visie op welzijn onder woorden
gebracht. In 'Offers voor de toekomst', het tweede jaarlijkse advies van de permanente programadviescommissie van het CDA, wordt welzijn
beschouwd als 'op eigen kracht en verantwoordelijkheid de weg door het leven te vinden'.
Hulpverlening, educatie en gezondheidszorg
hebben als doel de eigen verantwoordelijkheid

a.r.
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tot ontplooiing te laten komen. De mens heeft
van God verantwoordelijkheid gekregen voor de
schepping en voor zijn naaste. Hieruit vloeit eerbied voor het leven voort en respect voor de
menselijke waardigheid. In '100 jaar partij'
noemt Stafleu als grondmotief voor christendemocratisch welzijnsbeleid 'dienstbaarheid'. Vanuit christelijke hoop en vertrouwen op God bouwen aan en dienen in een samenleving waarin
de mens subject is en geen object. Beinema
voegde hier aan toe dat in deze opvatting niet
alleen het welzijn van de cliënt, maar ook dat
van de hulpverlener gediend is. Doel (welzijn) en
middel (aandacht voor de ander) zijn nauw met
elkaar verweven.

de grond motieven van het CDA-welzijnsbeleid,
welke duidelijk georiënteerd zijn door onze levensbeschouwing.

In zijn bovengenoemd artikel signaleert Landsman dat de waarde van het geloof en de levensbeschouwing voor welzijn in onze tijd herontdekt wordt, als een in de praktijk werkzame levenskracht. Ook in de geschiedenis hebben wij
gezien dat voor christenen naastenliefde en
menselijke waardigheid grondmotieven voor
welzijnswerk waren. In de Réveilkring (Groen
van Prinsterer, Heldring) wilde men uitdrukkelijk
méér dan bedeling. Aan de financiële hulp werd
een eerste vorm van maatschappelijk werk verbonden, die gericht was op verbetering van de
omstandigheden waarin de armen leefden. De
sociale verzekeringswetgeving is nadrukkelijk
door Talma en Aalberse bedoeld als uitdrukking
van de eigen verantwoordelijkheid van de arbeidersklasse. Eenzijdige afhankelijkheid van een
verzorgende overheid wezen zij af. De in de Armenwet van 1912 geopende mogelijkheid van
coördinerend overleg tussen burgerlijke overheid
en particulier initiatief had tot doel te voorkomen
dat de overheidszorg al te politioneel van karakter werd, zodat afbreuk werd gedaan aan de
menselijke waardigheid. Deze waardigheid werd
gevonden in eigen verantwoordelijkheid van de
cliënt. Hoewel zij het niet met zoveel woorden
zeggen veronderstel ik dat deze motieven ook
Stalpers c.s. leiden wanneer zij spreken van 'de
mens en het menselijke in het welzijnswerk', als
doel van het beleid. De geschiedenis leert ons
ook dat de beleving van deze motieven in burgerlijke zelfgenoegzaamheid of kerkelijk dogmatisme niet tot het beoogde doel leiden. Terecht
waarschuwt Landsman om niet in deze fout te
vervallen, het heeft in het verleden slechts vijandschap gezaaid die wij thans nog oogsten.
Desalniettemin zijn verantwoordelijkheid, menselijke waardigheid en aandacht voor de ander

Pluriformiteit
Ook andere levensbeschouwingen dan de christelijke hebben eigen grond motieven voor welzijnsbeleid. De socialistische visie met zijn grote
nadruk op gelijkheid en het afbreken van onmondig makende machtsverhoudingen en het liberale enthousiasme voor het initiatiefrijke individu in het vrije spel der maatschappelijke krachten zijn duidelijk onderscheidbaar van de christen-democratische benadering. Om nog maar
niet te spreken van de levensbeschouwing van
etnische minderheden in ons land. In het verzuilde verleden, maar ook nu nog is er op deze levensbeschouwingen gefundeerd particulier initiatief: bijv. een gezondheidscentrum met een
'artsencollectief' , sommige vrouwenemancipatiegroepen, sommige alternatieve hulpverleningsinstellingen, socialistische kindercrèches en
sinds kort is er in Groningen zelfs weer bijzonder
onderwijs op antikapitalistische grondslag, zoals
wij hebben kunnen lezen. Juist omdat het begrip
welzijn door velen anders wordt ingevuld is het
van belang dat het particuliere organisatieleven
zich hier naar eigen inzicht kan ontplooien.

Rol van de overheid
Sinds de opkomst van het particulier initiatief in
de vorige eeuw heeft de overheid de eigen verantwoordelijkheid daarvan erkend. Waar de armenzorg niet meer op eigen kracht was op te
brengen financierde de overheid, en dat was eigenlijk vanaf het begin omstreeks 1850 al een
forse ondersteuning. In de gemeente Leiden
ging toen al een derde van de begroting op aan
de post armenzorg. Terecht ook trok de overheid
zich het lot van de armen aan, al was het n lotief
daartoe niet de barmhartigheid, maar de openbare orde.
De afname van het sociaal elan in onze kring ten
tijde van de verzuiling laat deze verantwoordelijkheid echter verworden tot zorg voor de eigen
groep. De ontwikkelingen die het huidige welzijnswerk sterk bepalen, overheidsbemoeienis en
professionalisering, zetten dan ook vóór de
Tweede Wereldoorlog al in. Het particulier initiatief dreigt nu uitvoerder te worden van het overheidsbeleid, omdat het op eigen kracht niet tot
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harmonisatie komt. terwijl de kosten sterk stijgen. Vanuit onze visie op de eigen geaardheid
van het welzijnswerk menen wij dat de eigen
verantwoordelijkheid van de instellingen bescherming. maar ook stimulering behoeft. Bij
haar beleid zal de overheid onwillekeurig moeten coördineren, zekere maatstaven van deugdelijkheid moeten aanleggen en grenzen moeten
stellen aan hetgeen mogelijk lijkt. Dat de discussie hierover thans in de gemeenteraden gaat
plaatsvinden is goed, bij CRM sneeuwde de
zaak te veel onder.
De mogelijkheid bestaat echter dat de gemeentelijke overheid al te sterk richting wil geven aan
de welzijnssector. Dat kan ertoe leiden dat de
overheid de verantwoordelijkheid van de mensen ontkracht en dus ontplooiingskansen eerder
in de weg staat dan bevordert, 6f dat de overheid zich te zeer vereenzelvigt met een bepaalde
levensbeschouwing en daardoor haar publieke
karakter verliest.
De overheid dient dus voorwaarden te scheppen
voor een pluriforme welzijnssector, waarin de
verantwoordelijkheid voor het werk bij particuliere organisaties berust. De I;lijzondere aandacht
van de overheid gaat daarbij uit naar de bescherming van de zwakken. Waar de particuliere
organisaties onvoldoende aandacht besteden
aan deze categorieën neemt de overheid desnoods zelf taken ter hand.

welzijn van de gemeente is. Weliswaar was de
situatie voorheen evenmin optimaal, gewaakt
dient echter te worden voor een overschatting
van de politiek als de vorm waarin de betrokkenheid van de burgers met het welzijnswerk gestalte kan krijgen. Veeleer is het zo dat slechts
de invloed van de bureaucratie daardoor toeneemt.
Christelijke meerderheden hebben in het verleden de opkomst van door andere levensbeschouwingen gevoede activiteiten wel verhinderd, en doen dat nog wel, getuige de moeite
die men in onze kring b.v. heeft met het subsidiëren van VOS-cursussen die van socialistische
motieven uitgaan. Omkering van de situatie
komt thans voor waar linkse meerderheden het
christelijke initiatieven moeilijk maken. Beide benaderingen zijn niet naar de geest waarin het
CDA de welzijnssector benadert.

Actuele knelpunten
1. De zelfstandigheid van het particulier initiatief
Het particulier initiatief is te sterk afhankelijk geworden van overheidsfinanciering. De eigen inkomsten uit donaties zijn bijna volledig verwaterd met het losser worden van de binding aan
een levensbeschouwelijke achterban. De door
de overheid te stellen prioriteiten zijn van het
grootste belang voor de instellingen geworden.
Aan de verantwoording van het beleid naar de
subsidiegever wordt méér aandacht besteed
dan aan de verantwoording naar achterban of
cliënten. De visie waarmee de gemeenten hun
welzijnsplannen gaan opstellen is bepalend voor
de zelfstandigheid en de pluriformiteit van het
welzijnsbestel. Levensbeschouwelijke minderheden kunnen moeite krijgen met het aantonen
dat zij een legitiem eigen welzijnsaanbod verzorgen, wanneer via de politieke democratie bepaald gaat worden wat in het belang van het
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2. De planprocedure en de steunfuncties
De keuze van de planprocedure is geen technische, neutrale beslissing, maar weerspiegelt de
visie die men op de verdeling van de verantwoordelijkheden heeft. Globaal zijn drie modellen denkbaar:
het 'ruimtelijke ordeningsmodel', waarbij de
overheid de planning uitvoert en aan de betrokkenen en de burgerij inspraak verleent.
De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de
overheid.
het 'sociale planningsmodel', waarbij een
overlegorgaan van particuliere organisaties
en overheid de planning uitvoert, meestal
een commissie ex art. 61 Gemeentewet. De
verantwoordelijkheid ligt bij het overlegorgaan, hoewel eindvaststelling door de gemeenteraad geschiedt.
het 'gescheiden-verantwoordelijkhedenmodel': overheid en instellingen hebben elk
een eigen inbreng in de planning. De instellingen stellen een werkcommissie in die behoeften inventariseert, het aanbod op de
vraag afstemt en een werkplan aanbiedt
aan de gemeente. Deze stelt haar eigen beleidsuitgangspunten vast, raamt de beschikbare middelen en stelt na ontvangst van het
werkcommissie-plan het gemeentelijk welzijnsplan op en brengt dit in een inspraakprocedure.
Aangezien ook in het sociale planningsmodel de
overheidsinvloed groot kan zijn (vaak is de wethouder voorzitter, de raad is uiteindelijk verantwoordelijk voor de instelling van de commissie
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ex. art. 61 en kan die opheffen) voldoet het
gescheiden-verantwoordelijkheden model meer
aan de door het CDA voorgestane visie op het
welzijnsbestel. In de praktijk is het sociale planningsmodel gangbaar, waarschijnlijk mede vanwege de organisatorische zwakte van het welzijnsveld. Wij menen echter dat dit niet het uitgangspunt mag zijn, hoezeer het ook voor de
hand ligt. Het model blijkt dan ook weerstand op
te roepen. Mij is een geval bekend waarin het
particulier initiatief overweegt een vereniging
van p.L-instellingen op te richten, die één vertegenwoordiger in het overlegorgaan benoemt,
waarmee in de praktijk het gescheiden-verantwoordelijkhedenmodel alsnog ingevoerd wordt.

hulpverlener. De spanning tussen het 'recht op
welzijnsvoorzieningen', dat tot geografische nabijheid van de voorziening bij de cliënt leidt, en
de verdieping van het welzijnsaanbod door levensbeschouwelijke pluriformiteit enerzijds en
de kosten anderzijds is groot. De weerstand om
een zelfde oplossing te kiezen als in het onderwijs gebeurd is, is zeer groot. In de praktijk
wordt tegenwoordig gekozen voor een samenwerkingsverband, waarbij statutair de mogelijkheid van een eigen levensbeschouwelijke activiteit wordt open gelaten. In het onderwijs zien
we dit bij de leerplanontwikkeling, terwijl een
soortgelijke oplossing bij de schoolbegeleiding is
te verwachten. De honorering door CRM van
een subsidie-aanvraag van de nieuw opgerichte
protestantse stichting voor het ongeboren kind
geeft aan dat er nog ruimte is voor de levensbeschouwelijke benadering, desnoods in een eigen
organisatie. Het is goed dat de overheid ruimte
schept waarin de levensbeschouwing zich weer
als een 'existentiële waarde' (Landsman) kan laten gelden in het welzijnswerk, of dit nu tot de
levensbeschouwelijke organisatievorm leidt of
tot gevulde algemeenheid met minderheidsactiviteiten. In het eerste geval zal de verzuiling zoals wij die vroeger gekend hebben niet terug
mogen keren, de varianten blijven hopelijk beperkt tot een christelijke, een socialistische en
een humanistische. Het Evangelisch Welzijnsberaad verdient alle steun omdat het zich niet met
een bepaalde richting in het christendom vereenzelvigt. Het risico dat de huidige ontwikkeling leidt tot een naar het fundamentalisme neigende christelijke zuil èn een categorie sociaal
bewogen christenen die in de gevulde-algemeenheidssituatie met meer socialistisch en neomarxistisch georiënteerden samenwerkt, dient
vermeden te worden. De eerstgenoemden zuIlen door hun wat absolutistische opstelling geen
bevrijdende rol in de samenleving spelen, de
laatstgenoemden zullen moeite hebben de geloofsinspiratie vast te houden, omdat er grote
weerstand zal zijn tegen organisatorische vormgeving daarvan.

De visie op de steunfuncties hangt nauw met de
verantwoordelijkheidsverdeling samen. Dit zijn
studie-, onderzoeks-, kadervormende en begeleidende activiteiten, die meestal op provinciaal of
regionaal niveau bestaan voor de verschillende
welzijnswerksoorten. De mate waarin de instellingen zelf in staat zijn eigen werkplannen in te
dienen hangt sterk af van de beschikbaarheid
van stafmedewerkers van eigen identiteitSlÎnteressegebied. Wanneer deze deskundigheid in
een provinciaal opbouworgaan gebundeld zou
worden betekent dit waarschijnlijk een verzwakking van de eigen beleidskracht van de instellingen tegenover de plannende overheid.
3. De rol van de levensbeschouwing
In de jaren die achter ons liggen heeft een sterke
ontzuiling plaatsgevonden. Tal van levensbeschouwelijke instellingen zijn gaan samenwerken met andere levensbeschouwelijke en ook
met neutrale instellingen. Men streefde een 'gevulde algemeenheid' na, waarin de onderscheiden levensbeschouwingen via bezinningsactiviteiten impulsen bleven ontvangen. Over het welslagen van deze opzet wordt wisselend gedacht.
Een reactie op de ontwikkeling komt weer op.
Op het gebied van de hulpverlening aan de ongehuwde moeder bijv. is naast de gefuseerde algemene organisatie weer een protestants-christelijke opgericht, die abortus niet als hulpverlening beschouwt. Vertaling van de levensbeschouwing in de organisatievorm en het dienstenaanbod is in een gevulde algemeenheid ook
niet goed meer mogelijk: men gaat er niet toe
over 'verschillende loketten' voor de cliënt te
openen, het dienstenaanbod wordt vastgesteld
op basis van de grootste gemene deler van de
opvattingen. De rol van de levensbeschouwing
blijft beperkt tot de individuele motivatie van de

4. Democratisering van welzijnsinstellingen
Actueel, zowel in het onderwijs als in zorg, educatie en recreatie, is de democratisering. We
staan daar voor essentiële beslissingen.
In de onderwijssector is onlangs een wetsontwerp betreffende de medezeggenschap gepubliceerd. De wet bepaalt dat het schoolbestuur een
reglement dient vast te stellen, waarin tenmin-
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ste geregeld is dat er een medezeggenschapsraad is, die voor 1/3 uit ouders en 1/3 uit personeel bestaat (minimaal); de raad overlegt minimaal 2 x per jaar met het bestuur, is zelf tot
adviseren bevoegd, bovendien is er een consultatieplicht m.b.t. de belangrijkste aangelegenheden.

toetsing va'n het beleid aan de politieke overtuiging (waarvan de grondslag de kern is) periodiek
te doen plaatsvinden. De praktische beleving
van de grondslag in het dagelijks werk is ook
van meer belang dan ondertekening, die een
dode letter kan blijven. Het zou goed zijn als dergelijke procedures ook bij andere identiteitsorganisaties praktijk werden. Men hoeft dan minder
huiverig tegenover democratisering te staan.

In de welzijnssector beraadt de regering zich
nog over de uitvoering van de aanbevelingen
van de commissie Van den Burg. De Kaderwet
Specifiek Welzijn, waarvan de M.v.A. elk moment verwacht wordt, zal een globale democratiseringsparagraaf bevatten. Vanwege de grotere variatie in werksoorten en instellingen zullen
de te stellen regels een nog minimaler karakter
dragen dan in het onderwijs.
De vraagstukken in de onderwijs- en in de welzijnssector zijn sterk vergelijkbaar:
in beide gevallen gaat het ons om het behoud van de identiteit van levensbeschouwelijke organisaties,
in beide gevallen vormen de cliënten slechts
ten dele een mondige groep (vgl. jonge leerlingen en kinderbeschermingskinderenL
in beide gevallen is er doorstroming van
cliënten, er is geen vaste populatie die voor
vertegenwoordiging in aanmerking komt,
maar een vlottende,
in beide gevallen is de betrokkenheid van de
levensbeschouwelijke achterban gering.
Op zich is een democratische structuur een goede zaak. Als die gedomineerd wordt door activisten, dan betekent dat in feite dat de meerderheid zijn verantwoordelijkheid laat liggen. Dat
mag geen motief zijn om de democratisering tegen te gaan. Uiteraard betekent het niet dat iedereen maar lid van het bestuur kan worden van
een onderwijs-, of welzijnsorganisatie. In het
rapport Van den Burg wordt dat ook duidelijk
met een voorbeeld uit het Montessori-onderwijs
aangetoond. Instemming met de doelstelling
van de organisatie mag geëist worden. Verschillende procedures zijn denkbaar. Aan de Vrije
Universiteit is ondertekening van de grondslag
voorwaarde bij de aanstelling van het wetenschappelijk personeel; personeelsadvertenties in
de onderwijs- en welzijnssector vragen dIkwijls
toewijding aan christelijke beginselen. Het CDA
stelt instemming met de grondslag statutair als
voorwaarde voor het lidmaatschap en heeft
daarenboven procedures voorgesteld om de

Daarnaast verdienen andere technieken die de
medeverantwoordelijkheid stimuleren en vervreemding tegengaan toepassing. Ik denk daarbij aan goede klachtenbehandeling, openheid en
voorlichting, spreiding van verantwoordelijkheden, stimulering van cliëntenbonden. De politieke of de sociaal-economische democratievorm
is niet voldoende, als het werkelijk om het tegengaan van vervreemding bij de cliënt gaat.
Democratisering is geen waarde op zich, maar
een middel om het welzijn van de betrokkenen
te dienen. Deze stelling is geen motief om democratisering tegen te houden, maar om juist
vanuit onze politieke overtuiging voor nieuwe
verstarring te waken. Democratisering als dogma leidt niet tot meer welzijn, het is een middel
voor een hoger doel.
5. Achterstandsgroepen
Met deze ongelukkige term duidt CRM in de
Rijksbijdrageregeling sociaal-culturele activiteiten de categorieën medemensen aan die bijzondere aandacht in het welzijnswerk verdienen.
Het ministerie is er ondanks inspanningen van
het sociaal en cultureel planbureau niet in geslaagd om dit begrip hanteerbaar in te vullen.
Men denkt nu aan groepen die zowel in sociaaleconomisch als in educatief opzicht in een achterstandssituatie verkeren en noemt daarbij met
name 'categorieën werklozen, arbeidsongeschikten, culturele minderheden, groepen met geringe opleiding of scholing en mensen met een
slechte huisvesting'.
Het gaat om met zorg, educatie of recreatie
wegneembare belemmeringen om op eigen
kracht de weg door het leven te vinden. Wij zien
deze belemmeringen vooral optreden bij mensen die niet het gevoel hebben dat zij greep hebben op de omstandigheden die hun leven bepalen. Zij zijn te vinden onder de achterblijvers in
de oude wijken van de grote steden: bejaarden,
alleenstaanden, arbeidsongeschikten, langdurig
werklozen, verslaafden. Maar ook chronisch zieken, gehandicapten, werkende jongeren, scho-
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lieren op zeer grote scholengemeenschappen en
huisvrouwen kunnen in omstandigheden verkeren die hen belemmeren om tot een door henzelf als zinvol ervaren bestaan te komen. Wij
zien 'hospitaliseringsverschijnselen'. Zorg en
educatie-activiteiten bieden mogelijkheden zowel voor hulp aan anderen als voor eigen ontplooiing. Aandacht is daarom ook nodig voor de
vrijwilligers en de beroepskrachten in deze sectoren: bureaucratisering en professionalisering
mogen niet de toewijding en het enthousiasme,
die onmisbaar zijn, uitblussen, zodat slechts een
zich hoe langer hoe meer verambtelijkend apparaat overblijft.

heid veel overleg, administratieve rompslomp en
onzekerheid schelen. Het bevordert de continuïteit in de sector, die thans bedreigd wordt
door in de tijd wisselende politieke meerderheden. Omdat wij hoge prioriteit hechten aan deze
sector ligt het voor de hand om naar een hechtere basis voor dit werk te streven. Het verschil
tussen de onderwijs- en de sector van het specifieke welzijn is daarvoor te opvallend.

De omstandigheden die tot ondergraving van de
verantwoordelijkheidsbeleving leiden zijn niet
dikwijls met welzijnsactiviteiten weg te nemen.
De uitstoot van arbeidsongeschikten uit het bedrijfsleven, de mindere toegankelijkheid van de
arbeidsmarkt voor vrouwen, de vorming van
grote scholengemeenschappen, de huisvestingsmogelijkheden voor bejaarden en alleenstaanden, de oorzaken waardoor culturele minderheden naar ons land komen, zijn door welzijnswerk niet te bestrijden. Het politiek programma dient op andere beleidsterreinen op
deze oorzaken in te gaan. 'Niet bij brood alleen'
is van deze visie doortrokken.
6. Hard maken van de zachte sector
De sector van het specifieke welzijn is voor het
CDA een sector van hoge prioriteit omdat het
menselijk aspect zo sterk aan de orde komt. Vergeleken met onderwijs en volksgezondheid is
het echter een sector die een kwantitatieve basis mist en waarin budgettair relatief gemakkelijk ingegrepen kan worden. In het onderwijs is
een minimaal aantal leerlingen voldoende om
een school te stichten, en bij de media maakt
een zeker ledental in principe de omroepwereld
toegankelijk, maar de sector van het specifieke
welzijn mist een kwantitatieve basis om een systeem op te funderen.
Evenzeer is de financiering uit rijksbijdragen,
waar de gezondheidszorg voor een groot deel uit
volksverzekeringen wordt betaald, een relatief
kwetsbare basis. Voor de gemeenten, maar ook
voor de welzijnsinstellingen zou het een goede
zaak zijn wanneer wij tot politieke overeenstemming zouden kunnen komen over de definiëring
van de cliëntengroepen en een bepaling van de
minimale aantallen om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Dat zou instellingen en over-

Samenvatting
Zorg en aandacht voor de medemens is een
vanouds christelijke opdracht, ook vanuit andere
levensbeschouwingen voelt men zich er echter
toe geroepen. Hulpverlening in deze zin kan niet
op een zakelijke, kille wijze bedreven worden,
mensen zijn geen dingen. De menselijke waardigheid van de cliënt behoort voorop te staan.
Deze waardigheid uit zich in het zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor de inrichting van het
eigen leven. Werkelijke ontplooiing vindt men
naar onze mening door zich daarbij te laten richten door de geboden Gods: het ware welzijn is
de vrucht van de dienst aan God en de naaste.
In deze opvatting is niet alleen het welzijn van
de cliënt, maar zeker ook dat van de hulpverlener gediend. Doel (welzijn) en middel (aandacht
voor de ander) zijn nauw met elkaar verweven.
Voor het welzijnsbeleid van de overheid betekent dit: voorwaarden scheppen waardoor het
particuliere organisatieleven zich naar eigen inzicht kan ontplooien, uiteraard met maatstaven
van deugdelijkheid en binnen grenzen van het financieel mogelijke. Thans wordt het particulier
initiatief wel medeverantwoordelijk gemaakt
voor de beleidsvorming van de overheid, door
een gemeenschappelijke planning op te zetten,
zonder dat het bij de eindbeslissing is betrokken.
Dat compromitteert zowel de gemeenteraad als
de instellingen. Waar de overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft, met name voor de bescherming van de zwakkeren, is deze planningsvorm uiteindelijk voor beide frustrerend. Voor
het
gescheiden-verantwoordelijkhedenmodel,
dat ook consequenties heeft voor het onderbrengen van de steunfuncties, heb ik vanuit de
visie van het CDA gepleit.
Het is goed dat er ruimte is waarin de levensbeschouwing zich weer als een werkzame kracht
in het welzijnswerk kan doen gelden, of dit nu
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tot de levensbeschouwelijke organisatievorm of
tot 'gevulde algemeenheid' met minderheidsinitiatieven. De thans plaatsvindende herzuiling is
hiervan niet de gewenste uitingsvorm, hoe begrijpelijk zij als reactie ook is. Er is reden voor
alle christenen in het welzijnswerk om zich te
verenigen rond een zelfstandige bezinning op de
waarde van de levensbeschouwing voor het
werk én voor de organisatievormen waarin dit
wordt verricht.
Onze visie op welzijn leidt ertoe het dragen van
verantwoordelijkheid door cliënten en personeel
te bevorderen. Democratisering is hiertoe een
middel.
De waarde ervan dient te worden afgewogen
tegen andere middelen, waartoe ook het behoud
van de identiteit van de organisatie behoort.
Voor de beleving van de identiteit in het dagelijks werk zijn in het CDA door de Commissie
Van Verschuer goede aanbevelingen gedaan.
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Spreiding van
verantwoordelijkheid,
ook intemationaal
door
drs. R. W. F. van Drimmelen
In 1978 verscheen het CDA-rapport 'Gespreide
Verantwoordelijkheid'. In dit rapport is de aandacht vooral gericht op een aantal problemen
die uiterst relevant zijn voor een land als Nederland waar men zich bevindt op de grens van een
post-industriële samenleving. De opstellers van
het rapport hebben zich bewust beperkt tot het
behandelen van een aantal nationale vraagstukken. Hoewel men getracht heeft zich rekenschap te geven van de mondiale aspecten die
aan deze vraagstukken verbonden zijn, konden
de schrijvers niet verder gaan dan het aanduiden
van een aantal probleemvelden. Het zou interessant zijn om de filosofie die ten grondslag ligt
aan het rapport 'Gespreide Verantwoordelijkheid' ook toe te passen op internationale verhoudingen. In het onderstaande zullen hiertoe
enkele bescheiden aanzetten worden gedaan,
die van belang zouden kunnen zijn voor een discussie over de zeer complexe zaak die men ontwikkelingsproblematiek noemt.
Na enkele algemene opmerkingen, volgt een
korte beschrijving van de discussie over de ontwikkelingsproblematiek zoals die heeft plaatsgevonden binnen de oecumenische beweging. Dit
vanuit de overtuiging dat met name de ervaringen van mede-christenen in de Derde Wereld
van groot belang moeten zijn bij de gedachtenvorming over de onderhavige problematiek.

Drs. R. W. F. van Drimmelen (29) is als econoom
werkzaam voor de Stichting Oecumenisch
Studie- en Actie Centrum voor Investeringen
(OSACI). Hij is o.a. lid van de werkgroep Kerk en
Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van
Kerken en van de werkgroep Betaald Antwoord.

Tot slot zal worden bezien in hoeverre het huidige Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid aansluit bij de resultaten van het voortdurende ontwikkelingsdebat binnen de Wereldraad
van Kerken.

Besluitvormingsniveau
Het kernprobleem in het rapport 'Gespreide Verantwoordelijkheid' is de vraag hoe onze maatschappij moet worden ingericht wil er sprake
zijn van een optimale verantwoordelijkheidsbeleving door ieder individu en maatschappelijke
organisatie.
De schrijvers constateren het dreigende gevaar
dat mensen en maatschappelijke organisaties
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hun eigen verantwoordelijkheid ontvluchten en
trachten af te wentelen op de overheid. De motieven die hierbij een rol kunnen spelen komen
in het rapport onvoldoende uit de verf: bevordert
de huidige economische orde de gemakzuchtigheid of wordt er juist een gevoel van onmacht in
de hand gewerkt?
De teneur van het rapport is dat de overheid uiterst terughoudend moet zijn bij het aanvaarden
van nieuwe taken en het uitbreiden van bestaande bevoegdheden. Mensen moeten worden 'teruggejaagd naar de eigen verantwoordelijkheid' en de opstellers van het rapport kiezen
dan ook voor een maatschappij waarin de besluitvorming op een zo laag mogelijk niveau
plaatsvindt. Zo zou een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid intens kunnen beleven en waarmaken.
Daarnaast wordt in het rapport gewezen op de
gevaren van een verzorgingsstaat waarin mensen geen weet meer hebben van 'voldoende' en
'genoeg', waarin de bijbelse opdracht van het
rentmeesterschap wordt vergeten en de solidariteit met de medemens en de toekomstige generaties niet wordt beleefd.
De opstellers van het rapport constateren verder
dat een aantal nijpende problemen niet kunnen
worden opgelost binnen het kader van de huidige economische orde zodat deze orde thans
zelf ter discussie staat.
In een poging om hier een eigen, christen-democratische weg aan te wijzen, zet het CDArapport zich op traditionele wijze af tegen enerzijds de 'liberale denkwereld', en anderzijds 'socialistische verleidingen' om geheel voor te
schrijven waartoe besloten zou moeten worden.
In dit kader wordt ook een pleidooi gehouden
voor een andere ethiek voor het economisch
handelen.

reldregering bestaat die effectieve randvoorwaarden kan stellen aan de gevolgen van het
handelen van actoren op internationaal niveau,
en die machtsverhoudingen kan ombuigen tot
rechtsverhoudingen (p. 34).
Natuurlijk bestaan er wel afspraken tussen de
verschillende naties, maar de aard hiervan is niet
vergelijkbaar met de bevoegdheden van nationale regeringen. Vandaar de ongeremde werking der economische wetten op wereldniveau
waar democratisch gekozen belangenafwegers
ontbreken en bijgevolg conflictsituaties ten gunste van de sterksten worden 'opgelost'.
Zo zou men tot de conclusie kunnen komen dat
spreiding van verantwoordelijkheid op het niveau van de interstatelijke betrekkingen betekent dat meer besluitvormende bevoegdheden
worden verstrekt aan centrale organen.
Het besluitvormingsniveau zou dan niet omlaag,
maar omhoog moeten.
Natuurlijk is het hierbij van belang dat waarborgen worden gevonden voor het behoud van voldoende nationale zelfstandigheid en dat het besluitvormingsproces in deze centrale organen
niet worden gekenmerkt door een democratie
waarin het recht van de sterkste domineert.

Wat betekenen de ideeën uit het rapport 'Gespreide Verantwoordelijkheid' nu voor pogingen
om ook op internationaal niveau te komen tot
spreiding van verantwoordelijkheid? In hoeverre
moet men hier 'teruggejaagd' worden, hoe relevant is de derde weg van de Europese christendemocratie voor de Derde Wereld en welke verantwoordelijkheden liggen er in Nederland?
Op de eerste plaats is de discussie uit het rapport over de spreiding van verantwoordelijkheid
over macro-, meso- en microniveau niet zonder
meer te transplanteren op de mondiale verhoudingen. In het rapport 'Gespreide Verantwoordelijkheid' wordt erop gewezen dat er geen we-
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Transnationale
ondernemingen
Uitbreiding van bevoegdheden van internationale organisaties is vooral nodig waar de activiteiten van transnationale ondernemingen onder
controle moeten worden gebracht. De huidige
internationale afspraken ten dezen hebben voornamelijk de vorm van gedragscodes. Deze codes
zijn niet bindend, de controle is zeer moeilijk en
sanctie-mogelijkheden ontbreken.
De effectiviteit van de codes wordt hierdoor zeer
beperkt en het gevaar bestaat dat deze codes
gaan fungeren als een façade waarachter men
zich kan verschuilen. Daarom dient met kracht
gestreefd te worden naar het delegeren van vergaande bevoegdheden aan internationale organen om een effectieve controle mogelijk te maken.
Over de werkzaamheden van transnationale ondernemingen in ontwikkelingslanden merkt AIbeda op: '.... gegeven de zwakke positie van
regeringen in zulke landen, vormt hun economische macht een verleiding voor hen, om het zich
te gemakkelijk te maken in zulke landen. Zij kunnen voorwaarden stellen ten aanzien van winst-
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overmaking en ten aanzien van infrastructurele
voorzieningen en dergelijke, die gemakkelijk ontaarden in machtsmisbruik ':
In dit verband is het opmerkelijk dat het rapport
'Gespreide Verantwoordelijkheid' wel veel aandacht heeft voor de gevaren van een toenemende overheidsinvloed op het maatschappelijk gebeuren in Nederland, maar voorbijgaat aan de
effecten die de enorme samenballing van financiële en technische macht in de handen van grote ondernemingen kunnen hebben in onze samenleving. De planning die zich voltrekt in dergelijke ondernemingen heeft vaak verreikende
gevolgen voor het economisch beleid van individuele staten.
De PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, dr. A. Vondeling, merkte onlangs over Philips op dat er bij deze onderneming geen openheid en openbaarheid bestaat: 'En dat terwijl de
supranationale organisatie van Philips superieur
is aan wat nationale regeringen tot nu toe wisten te bereiken ... Het is een merkwaardige wereld waar bij het internationale bedrijf Philips een
paar topmensen besluiten nemen die velen binden, terwijl bij de Europese verkiezingen straks
elke werknemer van 18 jaar of ouder een gelijktellende stem heeft2:
Waar in Nederland de overheid nog een zeker
tegenwicht kan leveren, bevinden ontwikkelingslanden zich vaak in een positie waarin men
zich overgeleverd voelt aan het beleid van grote
ondernemingen.
De samenleving heeft over het algemeen te weinig zicht op de wijze waarop het bedrijfsleven inhoud en vorm tracht te geven aan de eigen verantwoordelijkheid.
Naar aanleiding van ervaringen met betrekking
tot acties rondom het leningenbeleid van de
AMRO-Bank en de ABN ten aanzien van ZuidAfrika, schreven een aantal kerkelijke organisaties in 1977 een brief aan de CDA-Tweede-Kamerfractie waarin werd gepleit voor een uitbreiding van wettelijke maatregelen gericht op een
grotere openbaarheid van bedrijfsgegevens. Het
was namelijk gebleken dat de ABN publiekelijk
onjuiste informatie over haar beleid had kunnen
geven. Als gevolg van interne druk moest deze
informatie later worden gecorrigeerd.

drijfsleven op de verantwoordelijkheden te wijzen?
Het antwoord van de CDA-Tweede-Ka merfractie vormde voor de betrokken organisaties
een teleurstelling. Een grotere openbaarheid was
volgens de fractie niet direct nodig omdat ' ... de
gemeenschap weet dat nog steeds het criterium
'rendement' de belangrijkste meetlat is voor de
allocatie ... Wanneer het begonnen is om moreel juist te handelen is het in de keuken kijken
niet nodig, althans niet voor iedereen'J.
Omdat spreiding van verantwoordelijkheid alles
te maken heeft met spreiding van kennis en informatie, wordt door deze stellingname een discussie over het dragen van verantwoordelijkheid
en de inhoud daarvan, wel zeer bemoeilijkt.

Volgens de betrokken kerkelijke organisaties
vormt de beschikbaarheid van voldoende informatie een onmisbare hoeksteen voor een democratisch bestel. Hoe kan het CDA-idee van de
gespreide verantwoordelijkheid worden verwerkelijkt wanneer het niet mogelijk is om het be-

Derde weg?
Uit het bovenstaande blijkt dat ten aanzien van

~mmige internationale vraagstukken het besluitvormingsniveau omhoog in plaats van omlaag zou moeten worden gebracht.
Wat zou men kunnen zeggen over de situatie
binnen de ontwikkelingslanden? Zonder te vervallen in ontoelaatbare generalisaties, kan geconstateerd worden dat de situatie in veel ontwikkelingslanden wordt gekenmerkt door een
grote concentratie van bevoegdheden bij overheidsinstanties en daarmee verbonden groepen.
Deze grote staatsmacht is, grosso modo, niet
het gevolg van een neiging om verantwoordelijkheden op de overheid af te wentelen, maar
veeleer het resultaat van de structuur van de samenleving en soms ook van machtstoeëigening
door een vrij kleine elite die daarin vaak wordt
bijgestaan door buitenlandse groepen.
In het beste geval wordt deze concentratie van
bevoegdheden verdedigd met een verwijzing
naar de overweging dat een grote mate van
overheidsbemoeienis noodzakelijk is voor de
creatie van een grotere bewegingsruimte op een
lager niveau. Wanneer een samenleving name-

1. Vergelijk ook dr. W. Albeda: Over Economie en Ethiek,
AR-Staatkunde, november 1977, p. 41B.
2. NRC, 31-3-1979.
3. Brief d.d. 22-5-1977 aan de CDA-Tweede Kamerfractie
van de Werkgroep Kairos, de Werkgroep Betaald Antwoord,
het Interkerkelijk Vredesberaad, Pax Christi en de Stichting
OSACI: en de brief van de CDA-Tweede Kamerfractie d.d. 69-1977.
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lijk wordt gekenmerkt door een grote mate van
ongelijkheid, moet het tot de taak van de overheid worden gerekend de zwakkeren in bescherming te nemen. Dit kan uitbreiding van de overheidsinvloed en inperking van het vrije-marktmechanisme betekenen. In het rapport 'Gespreide Verantwoordelijkheid' klinkt van deze gedachte maar weinig door, hoewel deze overweging voor de Nederlandse samenleving ook reëel
is. Wel wordt in het rapport gewezen op de imperfecties van het marktmechanisme:
'De markt is evenmin gevoelig voor overwegingen van solidariteit en rechtvaardigheid waaraan
het resultaat van de afweging betreffende de
aanwending van schaarse goederen getoetst
behoort te worden. De markt veronderstelt bij
voorbeeld een zeker niveau van inkomen, zodat
men zich met een koopkrachtige vraag als partij
op de markt kan melden. Zonder geld val je
overal buiten!' (p. 30)
Deze overwegingen zijn met name relevant voor
de situatie in veel ontwikkelingslanden. Spreiding van verantwoordelijkheid kan dan niet
plaatsvinden zonder een gelijkmatige inkomensverdeling, spreiding van werkgelegenheid en decentralisatie.

het verantwoordelijkheidsbesef van mensen is
niet voldoende: structurele problemen vragen
om structurele veranderingen.
Binnen de Wereldraad van Kerken wordt over
deze problematiek al geruime tijd een levendige
discussie gevoerd. Van deze discussie klinkt nog
maar weinig door in het CDA. Om deze reden
zullen in het onderstaande enkele belangrijke
elementen uit deze discussie naar voren worden
gehaald.

Het behoeft weinig betoog dat het klassieke
schema van een liberale maatschappij met weinig overheidsbemoeienis en een socialistische
dirigistische ordening voor veel ontwikkelingslanden niet van toepassing is. In de praktijk van
bijvoorbeeld veel Latijnsamerikaanse landen (en
ook in een land als Zuid-Afrika). gaat een puur
kapitalistisch systeem gepaard met grote overheidsinvloed in het economisch leven. In een
land als Kameroen spreekt men van 'liberalisme
planifié'.
Schuurman heeft in dit blad getracht aan te tonen dat de derde weg van de christen-democratie voor een continent als Latijns-Amerika geen
reëel alternatief is 4 • Het zou interessant zijn om
de denkbeelden uit 'Gespreide Verantwoordelijkheid' over de eigen weg van de christen-democratie, op basis van een realistische beoordeling van de feiten, te toetsen aan de situatie zoals die zich voordoet in veel ontwikkelingslanden.
De kernvraag blijft echter overeind: hoe, en met
welke oogmerken treedt de overheid op?
Hierbij kan men er niet omheen dat spreiding
van verantwoordelijkheid samen moet gaan met
herverdeling van bevoegdheden en de middelen
om daar gebruik van te maken. Een beroep op
230

Wereldraad van Kerken
Reeds vóór de oprichting van de Wereldraad
van Kerken in 1948, had men binnen de toen
bestaande oecumenische beweging al grote
aandacht voor vraagstukken van wereld en samenleving. Sedert de eerste samenkomst in oecumenisch verband, in Stockholm 1925, staan
deze vraagstukken voortdurend hoog op de
agenda, zij het dat de focus aanvankelijk vooral
gericht was op de problemen in de westerse
landen. Pas tijdens de Assemblée in Evanston
1954 wordt uitdrukkelijk verwezen naar de problemen van de arme landen. De ontwikkelingsproblematiek werd toen nog benaderd vanuit
een westerse optiek met een sterke technocratische en paternalistische inslag 5 .
Zo werd tijdens een conferentie van het samenwerkingsorgaan met de Rooms-Katholieke Kerk
'Sodepax' in Beiroet (1968) nog groot vertrouwen uitgesproken in het probleemoplossend
vermogen van westerse technologie en bijgevolg werden particuliere buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden aangeprezen als een
probaat middel voor armoedebestrijding.
De opvallende resultaten van de Marshall-hulp
lagen in Beiroet nog vers in het geheugen. Het is
illustratief voor de ontwikkeling van het denken
binnen de Wereldraad, dat men zo'n zeven jaar
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4. Dr. L Schuurman: 'Oriëntatie in Latijns-Amerika; ARStaatkunde, oktober 1978, p. 369.
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5. Goede beschrijvingen van de ontwikkeling van het denken binnen de Wereldraad van Ker1<en vindt men o.a. in:
R. D. N. Dickinson: To set Liberty to the Oppressed. Towards
an Understanding of Christian Responsibilities for Development/Liberation (1975).
Or, C. H. Koetsier: Menswaardige Ontwikkeling, in: Zending
op weg naar de toekomst, een feestbundel ter gelegenheid
van het afscheid van prof. dr. J. Ver1<uyl (1978).
Dr. H. M. de Lange: Werkelijkheid en Hoop, nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij (1975).
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later in Nairobi kwam met een programma ten
aanzien van transnationale ondernemingen
waarin scherpe kritiek werd geuit op de werkwijze van deze ondernemingen die men kort tevoren nog zag als ronduit positieve factoren in het
ontwikkelingsproces. Deze ommezwaai weerspiegelt de grote teleurstelling die ontstond toen
snelle resultaten van hulpinspanningen uitbleven. De ontwikkelingsproblematiek bleek weerbarstiger en ingewikkelder dan men aanvankelijk
dacht.

len niet automatisch door naar alle bevolkingslagen, waardoor ongekwalificeerde groei zelfs ongelijkheid kan bevorderen. Volgens Parmar zou
groei uitdrukkelijk in dienst moeten staan van
het streven naar sociale rechtvaardigheid en
zelfstandige ontwikkeling.

Modernisering en economische groei brachten
geen oplossingen voor de immense problematiek van arm en rijk. Dit besef klinkt duidelijk
door in de stukken van de Wereldraad-assemblée in Uppsala die plaatsvond vlak na het mislukken van de UNCTAD-conferentie in New Delhi (1968):
'Zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden zijn aan de internationale economische samenwerking begonnen met verkeerde vooronderstellingen. Zij namen aan dat alleen reeds de
overdracht van kapitaal en technische vaardigheden automatisch een zichzelf ondersteunende
groei tot gevolg zou hebben. Maar effectieve
wereldontwikkeling vereist radicale veranderingen van instellingen en structuren op drie niveaus: in ontwikkelingslanden, in de ontwikkelde
landen en in de internationale economie.'
De nadruk op fundamentele veranderingen van
economische en politieke structuren was vooral
afkomstig van kerken uit de Derde Wereld die
steeds meer een stem kregen in de Wereldraad.
Eén van de vertegenwoordigers van deze kerken, de Indiase christen-econoom prof. Samuel
Parmar, presenteerde tijdens een Wereldraadconsultatie in Montreux (1970) een paper, getiteld: 'Goals end Process of Development and
Objectives of Development Projects'. De gedachten die in dit paper werden ontwikkeld, vormen sindsdien de basis voor het denken over
ontwikkelingsvraagstukken binnen de Wereldraad van Kerken.
De centrale idee was dat pas van echte ontwikkeling sprake kan zijn als aan een drietal doelstellingen wordt voldaan: sociale rechtvaardigheid, self-reliance (zelfstandige en eigensoortige
ontwikkeling) en economische groei. Economische groei verloor hiermee het primaat omdat in
talloze situaties was gebleken dat groei zonder
meer, geen voordeel bracht voor de allerarmsten. De voordelen van economische groei sijpe-

Sinds Montreux is de gedachtenvorming echter
niet stil blijven staan. Waar men in Uppsala nog
sprak over 'ontwikkeling' zonder meer, was het
sleutelwoord in Nairobi (1975) 'menswaardige
ontwikkeling:' de mens wordt centraal gesteld in
het ontwikkelingsproces en met name de arme
mens.
In een poging om enkele toetsstenen aan te geven voor een verantwoordelijke maatschappij
werd in Nairobi de gedachte van de Just, Participatory and Sustainable Society' (JPSS) gelanceerd; een rechtvaardige en houdbare samenleving waarin een ieder kan meebeslissen over zaken die hem/haar direct aangaan. In Kuyperiaanse terminologie zou men de JPSS kunnen beschouwen als het startpunt voor een architectonische kritiek op de samenleving.
Enkele elementen uit de visie van de Wereldraad
van Kerken zullen nu kort nader worden toegelicht en waar mogelijk worden vergeleken met
de opvattingen die spreken uit het rapport 'Gespreide Verantwoordelijkheid'.

Self-reliance
Het begrip self-reliance, zelfstandige en eigensoortige ontwikkeling, is in de ontwikkelingsdiscussies een belangrijke rol gaan spelen, zij het
dat er door velen een verschillende inhoud aan
dit begrip wordt gegeven.
Achter het gebruik van het woord self-reliance
kunnen zeer verschillende visies schuilgaan.
Voor de Wereldraad bestaat het centrale principe uit het recht, de noodzaak, de vrijheid en het
vermogen van elk volk of elke groep, om met eigen middelen de eigen doeleinden te bepalen en
te bewerkstelligen. De benadering van het ontwikkelingsvraagstuk zoals die spreekt uit zo'n
omschrijving van het begrip self-reliance, weerspiegelt vooral de visie van denkers uit de arme
landen die zoeken naar een alternatief voor de
éénzijdige en afhankelijke verhoudingen die dominant zijn in de huidige relaties tussen rijke en
arme groepen in de wereld.
Het zou interessant zijn om te onderzoeken hoe
het begrip self-reliance zich verhoudt tot de notie van de 'soevereiniteit (of verantwoordelijk-
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heid) in eigen kring; zoals die in de reformatorische wijsbegeerte is ontwikkeld. Oppervlakkig
bezien zijn er zowel verschillen als overeenkomsten.
Een verschil is dat de nadruk op self-reliance van
Derde-Werelddenkers niet voortkomt uit de
wens om de samenleving te organiseren op basis van een gemeenschappelijke (bijv. calvinistische) maatschappij-beschouwing in de verschillende levenskringen.
Een overeenkomst zou kunnen liggen in het feit
dat de begrippen self-reliance en soevereiniteit
in eigen kring, beiden voortkomen uit een streven naar emancipatie onder behoud van, en
voortbouwend op eigen waarden en tradities.
Evenmin als soevereiniteit in eigen kring, mag
self-reliance verward worden met isolatie, autharkie, zelfvoorziening of eng egoïsme.
Wel wordt imitatie van westerse ontwikkelingspatronen en het 'inhalen' van de geïndustrialiseerde wereld door iemand als prof. Parmar
sterk afgewezen: 'we moeten ons concentreren
op wat we zijn en wat we hebben en niet op
wat we niet zijn en niet hebben:
In tegenstelling tot de ideeën van de elites in
veel ontwikkelingslanden, heerst in de kringen
van de kerken uit de Derde Wereld de overtuiging dat de prijs van een typisch westers groeiproces te hoog is in termen van persoonlijke vervreemding, culturele disintegratie en erosie van
menselijke waarden als verantwoordelijkheid tot
elkaar. Bovendien wijst men vaak op het beperkte probleemoplossende vermogen van de westerse economische orde waar het gaat om grote
sociale vraagstukken,

needs). Hierbij moet men niet alleen denken aan
'een bepaald pakket van private consumptiegoederen als voedsel, kleding en onderdak, maar
ook aan de toegang tot publieke goederen als
onderwijs en gezondheidszorg alsook aan het
verschaffen van werkgelegenheid,
Het ombuigen van de produktie in de richting
van basisgoederen kan betekenen dat de ondernemingsvrijheid wordt ingeperkt, Men moet dit
echter niet zien als een inbreuk op de soevereiniteit in eigen kring van de onderneming, Waar de
ondernemingsvrijheid wordt ingeperkt ten behoeve van de belangen van het gehele volk, voldoet men immers aan de norm van de georiënteerde verantwoordelijkheid. In een maatschappij die gekenmerkt wordt door een grote mate
van ongelijkheid en waar consumentensoevereiniteit, als gevolg van het ontbreken van voldoende koopkracht. een farce is, kan een sterke sturing van de produktie zeer wel verdedigd worden, Participatie in de besluitvorming hieromtrent is echter noodzakelijk,

Zo betekent self-reliance op internationaal niveau een minder innige relatie met de belangrijkste economische machtscentra in de wereld,
een selectieve participatie van ontwikkelingslanden in het internationale systeem en een nieuwe
internationale economische orde die gebaseerd
is op sociale rechtvaardigheid.
Op nationaal niveau is de participatie van alle
betrokken groepen in de besluitvormingsprocessen ('peoples' participation') essentieel voor een
op self-reliance gerichte ontwikkeling, Spreiding
van verantwoordelijkheid door spreiding van beslissingsbevoegdheden en de daartoe noodzakelijke instrumenten,
In een ontwikkeling waarin de mens centraal
staat zijn self-reliance en participatie zowel doel
als middel.
Belangrijk is ook dat de produktie wordt gericht
op de vervulling van basisbehoeften (basic
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Bevrijding
Mede als gevolg van de indringende ervaringen
met het Programma ter Bestrijding van het Racisme, is men in Wereldraadkringen ontwikkeling meer en meer gaan verstaan als bevrijding,
bevrijding van de inhaalgedachte, van het vooruitgangsdenken en van structuren van overheersing,
De vrijheid die men zoekt heeft niets te maken
met het liberale vrijheidsbegrip dat sterk individualistisch is gericht. In de liberale visie heeft de
vrijheid van ieder individu haar grenzen bij de
vrijheid van de ander. Daarom zijn de mensen
uiteindelijk elkaars concurrenten.
Bijbelse vrijheid is de vrijheid tot onbelemmerde
gemeenschap, tot het delen van goederen en elkaars lief en leed, zoals dat in de eerste christengemeenten geschiedde, Deze vrijheid kan niet
bestaan zonder solidariteit en verantwoordelijkheid voor elkaar, Het is zo'n wereldmaatschappij
die de Wereldraad van Kerken voor ogen staat
wanneer gesproken wordt over de ontwikkelingsproblematiek, Zo beschouwd werpt de idee
van de 'Just, Participatory and Sustainable Society' ook een aantal uitdagende vragen op ten
aanzien van de inrichting van de eigen samenleving.
Hoe verhoudt zich de gedachte van de JPSS tot
het westerse vooruitgangsgeloof waarin modernisering en groei nog steeds worden aangepre-
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zen als dè oplossing voor maatschappelijke
vraagstukken?
Wat betekent self-reliance voor een land als Nederland en hoe gaan we om met de wens tot
grotere participatie enerzijds en een steeds
voortschrijdende technologie anderzijds?
Op deze vragen kan hier niet worden ingegaan,
maar ze zijn wel van groot belang wanneer we
spreken over de sociaal-economische orde.

in het huidige Nederlandse Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.
Men krijgt zelfs de indruk dat aan deze discussie
weinig of geen aandacht is besteed.
De visie achter het huidige beleid wijkt op essentiële punten nauwelijks af van de conslusies
die werden bereikt op de eerder vermelde Sodepax-conferentie in 1968.
Elementen uit de visie van de Wereldraad van
Kerken dat economische groei in dienst moet
staan van sociale gerechtigheid en self-reliance
en gericht moet zijn op de vervulling van basisbehoeften, zal men in de recente beleidsdocumenten tevergeefs zoeken.
Evenmin vindt men aanwijzingen voor het bestaan van het besef dat een ongebreidelde en
ongekwalificeerde groei in de geïndustrialiseerde
landen zou kunnen betekenen dat een roofbouw
wordt gepleegd op de grondstoffenvoorraad en
het leefmilieu, die ten koste kan gaan van toekomstige generaties en de volken in de Derde
Wereld.

Het Nederlandse
Ontwikkelingsbeleid
Het is in dit bestek onmogelijk om een uitvoerige beschrijving te geven van de huidige Nederlandse ontwikkelingspolitiek. Daarom zullen hier
slechts enkele saillante punten uit de filosofie
achter het beleid terzake naar voren worden gehaaid en worden vergeleken met de resultaten
van het ontwikkelingsdebat binnen de Wereldraad van Kerken.
Essentieel in het huidige beleid dat wordt uitgevoerd door een CDA-minister, is de nadruk die
wordt gelegd op de toenemende belangen harmonie, interdependentie, tussen rijke en arme
landen. In de Memorie van Toelichting op de begroting voor 1979 wordt gesteld dat deze toenemende interdependentie leidt tot een 'nieuw
zakelijke interpretatie van de Noord-Zuidrelatie'.
Groei van de economie van de rijke landen is
'van directe betekenis voor ontwikkelingslanden,
gegeven de daarmee gepaard gaande handelsvergroting' . De stroom van investeringen naar
ontwikkelingslanden zou moeten worden vergroot, 'waardoor enerzijds de overschotten aan
kapitaal en technologie van de rijke landen rendabel kunnen worden aangewend en anderzijds
de tekorten aan kapitaal en technologie in de
ontwikkelingslanden kunnen worden aangevuld'.
Zo komt de Memorie van Toelichting tot de stelling dat vraagvergroting van de ontwikkelingslanden een voorbeeld is van de manier waarop
'de relatie arm-rijk dienstbaar kan worden gemaakt aan een anti-recessiepolitiek die tot voordeel van zowel de geïndustrialiseerde als de
arme landen kan strekken' (accentuering RvD).
Bij het lezen van beleidsdocumellten al~ de Memorie van Toelichting 1979, moet men constateren dat de resultaten van de ontwikkelingsdiscussie binnen organen als de Wereldraad van
Kerken, nog geen uitwerking hebben gekregen

Het huidige beleid lijkt, evenals de conferentie in
Beirut 1968, veel te verwachten van een overheveling van kapitaal en Westerse technologie
naar de Derde Wereld. Sinds 1968 is echter bij
velen het inzicht gegroeid dat de ontwikkelingsproblematiek zich niet laat oplossen door economische groei zonder meer en een simpele overheveling van kapitaal en Westerse technologie.
Wanneer de groei en de overheveling plaatsvindt binnen structuren die ongelijkheid in stand
houden en bevorderen, kan dit proces zelfs negatieve gevolgen hebben. Groei kan daarom niet
in één adem worden genoemd met ontwikkeling. Vele studies hebben aangetoond dat voordelen van de groei vaak eenzijdig ten goede zijn
gekomen aan een kleine elite in de ontwikkelingslanden. De belangen harmonie tussen rijke
en arme landen beperkt zich dan ook al te vaak
tot een interdependentie tussen bepaalde groepen in de rijke landen en de elites in de arme
landen.
Bovendien is de onderlinge afhankelijkheid vaak
beperkt tot een eenzijdige afhankelijkheid; beslissingen van de EEG of de VS om de import
van bepaalde Derde-Wereldprodukten te beperken, hebben op de ontwikkelingslanden oneindig veel meer invloed dan omgekeerde beslissingen (de OPEC-landen vormen hierop een uitzondering).
Daarnaast is de vraag van belang of de groei van
de economie van de Derde-Wereldlanden wel
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direct zal leiden tot een omvangrijke vraagvergroting naar westerse produkten. Het valt immers te hopen dat allereerst gestreefd zal worden naar de vervulling van basisbehoeften. Het
is de vraag of de geïndustrialiseerde landen wel
de juiste produkten hiervoor kunnen leveren.

allerarmsten kan bereiken. Dit klemt des te meer
daar men met de officiële ontwikkelingshulp de
regeringen niet kan omzeilen en dus moet werken binnen de bestaande kaders. Het tweede
criterium geeft aan dat ontwikkelingsproblemen
van structurele aard zijn en ook via structurele
maatregelen moeten worden aangepakt.

Omdat, na een jarenlange discussie, het huidige
beleid economische groei weer te veel lijkt te
identificeren met ontwikkeling en hiermee wordt
teruggevallen op een kwantitatieve benadering
van het ontwikkelingsvraagstuk, wordt in sommige kringen gesproken over een beleid waarin
de 'klok wordt teruggezet'. Het huidige beleid
lijkt te zijn geconcipieerd 'vanuit het perspectief
van het vooruitgangsgeloof: 'Het interdependentieconcept (... ) heeft in feite dit materialistische vooruitgangsgeloof niet alleen onderkend
maar bouwt er ook op voort. Het is de grillige
werkelijkheid waarbij men zich neerlegt: 6
De nogal verschraalde en technocratische visie
op het ontwikkelingsvraagstuk van de huidige
minister blijkt ook uit het beleid ten aanzien van
de keuze van concentratielanden. Volgens de
Memorie van Toelichting 1979 gelden als selectiecriteria voor de keuze van concentrat~landen:
(1) het armoedecriterium (waarin begrepen de
behoefte aan buitenlandse hulp), (2) de mate
waarin het ontwikkelingsland uitvoering geeft
aan een op verdeling gericht beleid en (3) de
mate waarin de mensenrechten in het betreffende land worden geëerbiedigd.
Met name via het hanteren van het tweede criterium, zou duidelijk gemaakt kunnen worden
dat het intern gevoerde sociaal-economische
beleid (spreiding van inkomen en van zeggenschap) van doorslaggevend belang kan zijn voor
de vraag of de Nederlandse ontwikkelingshulp de
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Het valt daarom des te meer te betreuren dat bij
de recente vermindering van het aantal concentratielanden het eerste criterium (het BNP p.c.)
de doorslag heeft gegeven. Hiermee is een kans
gemist om ook in Nederland duidelijk te maken
dat spreiding van inkomen en beslissingsbevoegdheden, en dus van verantwoordelijkheid,
een essentiële voorwaarde is voor het begin van
de emancipatie van de allerarmsten.
Men krijgt de indruk dat de Nederlandse regering het eerste, 'neutrale', criterium de doorslag
heeft laten geven om een duidelijk politieke en
creatieve keuze te vermijden.
Wanneer slechts enkele punten uit het Nederlandse beleid terzake ontwikkelingssamenwerking worden belicht, doet men geen recht aan
het totale beleid. De punten die naar voren zijn
gehaald geven echter reden tot grote zorg omtrent de koers van het huidige beleid en de daaraan ten grondslag liggende visie. Het is teleurstellend dat er nog maar zo weinig doorklinkt van
de diepgaande discussies die over de ontwikkelingsproblematiek hebben plaatsgevonden in de
Wereldraad van Kerken. Het zal niet eenvoudig
zijn om hierover verantwoording af te leggen
aan de broeders en zusters in de Derde Wereld.

6. ARJOS-Bulletin Buitenlandse Politiek, december 1978.
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J elle Zijlstra
door
prof. mr. P. H. Kooijmans

Het vorig jaar is Jelle Zijlstra - de man die
reeds bij zijn voornaam bij het Nederlandse publiek bekend was toen het gros van de Nederlandse politici zich nog onder zijn initialen aandiende - zestig jaar geworden. Dat was reden
voor dr. G. Puchinger, die al heel wat bekende
Nederlanders geïnterviewd heeft, om de huidige
president van De Nederlandsche Bank te vragen
eens publiekelijk op zijn leven terug te blikken.
Het resultaat daarvan ligt thans voor mij. Het
boek in zijn geheel is niet alleen een autobiografische schets; dr. Puchinger heeft ook een aantal
referaten opgenomen die hij tekenend achtte
voor de mens, de wetenschapper en de politicus
Zijlstra.
"-OP

Uit die geschriften komt Zijlstra naar voren als
de begaafde docent, wiens faam mij er indertijd
toe gebracht heeft naast de rechtenstudie ook
de studie van de economie aan te vatten. Helaas, op het moment dat ik dit voornemen gestalte gaf, moest ik ervaren dat Zijlstra de hoogleraarstoga aan de kapstok had gehangen om
zich te tooien met de ministerssteek.
Dat moment was echter wel het begin van dàt
deel van Zijlstra's carrière waaraan ik het grootste deel van deze bespreking wil wijden, nl. zijn
politieke loopbaan die - ruwweg - vijftien
jaar geduurd heeft, van 1952 tot 1967.

Voordat ik daar echter toe over ga, wil ik eerst
nog opmerken dat het een genoegen is het boek
te lezen, omdat Zijlstra zelf aan het woord is. AI
lezende hóór je hem vertellen. Wie Zijlstra kent
van televisie of radio, herkent het veelvuldig gebruik van het woord 'curieus', waar een ander
'merkwaardig' of 'vreemd' zegt, herkent ook het
typische Zijlstra-woord 'ongemeen' in de zin van
'buitengewoon'.
Typerend voor Zijlstra is ook de onopgesmukte
verteltrant, de afwezigheid van alle pathos. Hij
zelf is wars van alle opgeblazen taalgebruik.
Wanneer hij met een zekere ironie de grootsprakerige bewoordingen van president Nixon aanhaalt, waarmee deze het loslaten van één van de
hoekstenen van de na-oorlogse Amerikaanse
politiek, de koppeling van de dollar aan het
goud, aankondigde als een belangrijke stap
voorwaarts, zegt Zijlstra nuchter: 'Een zoveelste
bewijs van de stelling dat men grote woorden in
de politiek meestal moet wantrouwen' (p. 192).
Dat sobere taalgebruik wekt ook wel eens de indruk van emotieloosheid, van een zekere afstandelijkheid. Zijlstra heeft er kennelijk voor willen
waken een soort chronique scandaleuse te verschaffen van het politieke leven van de vijftiger
en zestiger jaren. Hij is uitermate voorzichtig in
zijn oordeel over zijn mede-politici van die da-
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gen. Dat siert de man, maar het doet aan de
waarde van zijn relaas als geschiedschrijving wel
enige afbreuk, aangezien deze nu eenmaal altijd
subjectief is als zij wordt gegeven door één van
de medespelers. Zonder enige variatie deelt Zijlstra ons mee dat de persoonlijke sfeer in de kabinetten, waarvan hij deel heeft uitgemaakt, en
tussen de collega's onderling, erg goed was. Dat
kan natuurlijk niet helemaal waar zijn en uit het
simpele feit dat hij aan sommige collega's zeer
lovende woorden wijdt, terwijl hij bij anderen
volstaat met een simpeler karakterisering, moeten we dan maar afleiden dat hij van de laatste
categorie als mens of bewindsman niet zo'n
hoge muts op had. De meest kritische opmerking wordt gemaakt met betrekking tot Marga
Klompé, die hij uiterst voortvarend noemt, maar
daamaast 'zich ietwat meer bemoeiend met het
werkterrein van haar collega's dan voorheen gebruikelijk was' (p. 74). Neen, van zijn oud-collega's behoeft niemand zich door dit boek gekwetst te voelen. Een andere interviewer zou het
Zijlstra wellicht moeilijker hebben gemaakt,
maar te vrezen valt dat we dan van dit boek verstoken zouden zijn gebleven, en dat zou om
meer dan één reden te betreuren zijn geweest.

zulks toe te stemmen' (p, 153), (Drie beklemtoonde woorden in één zin: dat is uit de mond
van Zijlstra een ongebruikelijke ontlading.)

Eén van die redenen is dat op twee plaatsen de
emotie wèl doorklinkt. Het éne geval heeft betrekking op die 'curieuze' vete tussen Vondeling
en Zijlstra over de vraag of Zijlstra al dan niet fatsoenlijk heeft gehandeld toen hij in 1966 optrad
als premier van een interim-kabinet op een moment dat hij reeds was benoemd tot president
van De Nederlandsche Bank, een vete die een
nog 'curieuzer' staartje kreeg toen in 1977 tijdens de verkiezingscampagne het gerucht de
ronde deed dat in CDA-kringen een premierschap van Zijlstra werd overwogen. Zijlstra verweert zich voor zijn doen ongebruikelijk fel tegen
het verwijt, politiek onbetamelijk gehandeld te
hebben en hij doet dit, naar mijn mening, op
overtuigende wijze, In 1966 heeft hij correct gehandeld door het benoemingsbesluit ongedaan
te maken. En voor wat betreft de bewering van
Vondeling dat Zijlstra desgevraagd tegenover
hem (in zijn functie van minister van Financiën in
het kabinet-Ca Is) zou hebben beloofd buiten de
politiek te zullen blijven, merkt Zijlstra terecht op
dat dit een politiek onzedelijke vraag zou zijn geweest (p. 206) en dat het 'al te zot zou zijn aan
te nemen dat ik ooit beloofd zou hebben nimmer
in de politiek te zullen terugkeren, daarbij de
enige Nederlander zijnde, wie zulks ooit zou zijn
gevraagd, en daarbij dwaas genoeg zijnde om
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Het tweede, veel belangrijker, punt waarbij de
emotie om de hoek komt kijken, betreft Zijlstra's
plaats in de Anti-Revolutionaire Partij of, liever,
zijn relatie tot de top van de partij, Want het is
deze laatste waar wel het een en ander aan geschort heeft.
Het is eigenlijk een heel merkwaardige zaak, die
plaats van Zijlstra in de ARP. Bijna had ik aan
deze bespreking de titel: 'Help! Een vreemde
eend in de bijt!' gegeven. En met die 'bijt' is dan
bedoeld de partijtop. In dit éne opzicht is Zijlstra
wel te vergelijken met Colijn, wiens relatie met
de top ook niet optimaal was, terwijl zowel Colijn als Zijlstra bij het antirevolutionaire kiezersvolk lagen als een dijk. Er is evenwel dit grote
verschil dat Colijn vanuit de partij opgekomen is
en zich tot partijleider heeft weten te ontwikkelen, terwijl dat bij Zijlstra niet het geval is geweest, in weerwil van het feit dat hij tweemaal
lijstaanvoerder is geweest. Hij heeft (door gebrek aan ambitie?) nooit echt greep gekregen op
de partij als organisatie,
Zijlstra is niet door en vanuit de partij naar voren
geschoven. Kostelijk is de manier waarop Zijlstra
vertelt hoe hij in de politiek verzeild is geraakt.
Toen bij de kabinetsformatie van 1952 Romme
verlangde dat ook de ARP in de regering zou komen, eiste Jan Schouten - die in zijn hart niets
voelde voor samenwerking met de PvdA - een
zetel op in de sociaal-economische driehoek. Hij
ging er daarbij kennelijk van uit dat de KVP nooit
bereid zou zijn Economische Zaken op te geven
(de beide andere departementen waren in socialistische handen). zodat deze drinkbeker wel aan
hem zou voorbijgaan, Maar in de politiek is alles
mogelijk en Romme was wèl bereid Economische Zaken af te staan, waarop formateur Donker de politiek niet zeer actieve hoogleraar Zijlstra benaderde, Deze wilde begrijpelijkerwijs
niets buiten Schouten om doen en begaf zich
dus naar de fractieleider - overigens onder
nogal bizarre omstandigheden, En - aldus Zijlstra -: 'Ik deed mijn verhaal, en ik zàg Schouten denken: hij had begrepen dat hij er ingelopen was! Hij had gepokerd en verloren: Grommend stelde de AR-voorman dat hij Zijlstra aanvaarding van het ministerschap niet kon ontraden (p. 37),
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Als minister was Zijlstra een succes en toen in
19-55 Jan Schouten zich uit de politiek terugtrok
werd er vanuit de kiesverenigingen sterke aandrang uitgeoefend om Zijlstra tot lijstaanvoerder
voor de verkiezingen van 1956 te promoveren.
Met enige tegenzin liet Zijlstra zich daartoe overhalen; die tegenzin zal deels wel veroorzaakt zijn
door het feit dat hij het gevoel had dat de partijtop 'niet onverdeeld geestdriftig' was over dit
lijsttrekkerschap (p, 55).

In 1958 is de breuk met de socialisten een feit,
het vierde kabinet-Drees valt, het interim-kabinet Beel schrijft vervroegde verkiezingen uit en
vervolgens wordt met gezwinde spoed aangekoerst op een regeringscombinatie met de WD.
Maar een formatiepoging-De Quay mislukt, onder meer omdat de reeds aangezochte en aanvaard hebbende antirevolutionaire bewindslieden, waaronder Hazenbosch, op het allerlaatste
moment 'koude voeten kregen' (aldus Zijlstra, p.
80) en de formateur meedeelden dat zij zich terugtrokken 'omdat het gezelschap te weinig
christelijk-sociaal' was (in de nieuwe ploeg kwamen nogal wat mensen voor, afkomstig uit de
werkgeverswereld). Beel zet de trein weer op de
rails en er komt toch een kabinet-De Quay, maar
nu met prolongatie van de antirevolutionaire ministers Zijlstra (thans op Financiën) en Van Aartsen.

Een verklaring voor dit gebrek aan geestdrift
wordt niet gegeven. Was het omdat de nuchtere
econoom onvoldoende de gedragen principiële
taal sprak die men in die dagen nog nodig achtte? Of was het omdat de partijleiding af wilde
van de samenwerking met de PvdA en vermoedde dat zij in de lijstaanvoerder geen gewillig instrument tot bewerkstelliging van dit doel
zou vinden? In ieder geval resulteerde deze twijfel aan de lijsttrekker bij de partijleiding er in dat
de laatste in de verkiezingscampagne nooit alleen op pad mocht, een - op zijn zachtst gezegd - eigenaardige situatie.
Als de laatstvermelde vrees de achtergrond was
van het gebrek aan geestdrift bij de partijtop,
dan werd die vrees bewaarheid, want Zijlstra
werkte - in weerwil van een tegenstribbelende
fractie en partijleiding - mee aan de totstandkoming van het vierde kabinet-Drees.
Het doet op zichzelf nogal komiek aan te lezen
hoe mensen als Bruins Slot, Smallenbroek, Hazenbosch, Ruppert en Berghuis - mensen die
naderhand allen bijna symbolisch zijn geworden
voor de radicaal-evangelische richting in de ARP
- zich beijverden voor het beëindigen van de
samenwerking met de socialisten. Je wrijft je
ogen uit en je denkt: hoe is het mogelijk? Is er
dan zo weinig constants in de politiek?
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Maar daarmee raken we tegelijkertijd aan een
zwakke stee in Zijlstra's verhaal: hij heeft geen
verklaring van dit standpunt van Bruins Slot en
Ruppert. Weliswaar stelt hij dat de genoemde
heren van oordeel waren dat nu maar eens duidelijk moest worden gemaakt dat ook zonder
socialisten een verantwoord sociaal beleid zou
kunnen worden gevoerd (p. 62), maar dat is nog
geen verklaring. Je krijgt de indruk dat de zaak
tussen lijstaanvoerder en politieke top nooit echt
uitgepraat is en dat dit heeft geleid tot het nog
veel ernstiger onbegrip bij de kabinetsformatie
van 1959.

En dan komt er een brief aan het Centraal Comité, ondertekend door een zestal heren, waaronder De Gaay Fortman, Hazenbosch, Rooivink en
Ruppert, waarin ongerustheid wordt uitgesproken over de deelname van Zijlstra en Van Aartsen aan het kabinet-pe Quay, omdat er onvoldoende garantie aanwezig zou zijn voor een
christelijk-sociaal beleid. De zes briefschrijvers
vinden dat de ministers zich eigenlijk niet beschikbaar hadden mogen stellen.
Zijlstra is kennelijk - en heel begrijpelijk
nog gekwetst over deze affaire. Ik geef zijn reactie: 'Zoals ik al eerder heb uiteengezet, was
juist van CNV-zijde zo aangedrongen op een kabinet zonder socialisten, om den volke duidelijk
te maken dat ook een kabinet zonder de PvdA
een goed sociaal beleid zou kunnen voeren. Nu
wàs zulk een kabinet er dan, en waarachtig niet
omdat ik er op had aangedrongen, en nu kwam
deze brief!' Zijlstra zegt dat hij het naderhand
met De Gaay Fortman heeft kunnen uitpraten,
maar ik waag het toch te betwijfelen of de beide
heren er in geslaagd zijn elkaar volledig te begrijpen. Vanwaar anders die kennelijk nog steeds
bestaande verbijstering? Want een verklaring
van en een begrip voor het standpunt van Ruppert, Hazenbosch e.a. ontbreekt.
Zou dat standpunt niet kunnen zijn ingegeven
door de wens nu ook eens vanuit het christelijksociaal denken, zoals dat mede gestalte had gekregen in de christelijke vakbeweging, het beleid
vorm en inhoud te geven? Zou bij de wens tot
het slaken van de banden met de PvdA niet de
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vrees meegespeeld hebben dat in een samenwerking met de PvdA goede sociale maatregelen altijd geschreven zouden worden op het credit van de socialistische inbreng (het was de tijd
van 'vadertje Drees')? En is derhalve de onvrede
met het kabinet-De QuaV niet toe te schrijven
aan het feit dat juist de vakbeweging in dit kabinet zo slecht vertegenwoordigd was, zodat de
- wellicht goede - sociale maatregelen die
dit kabinet zou nemen toch nimmer als iets eigens zouden worden herkend?

denkend te zijn dat hem ten diepste heeft gekwetst?

Terugdenkend ben je geneigd je af te vragen
wat de consequenties zouden zijn geweest voor
het sociale klimaat in Nederland in het algemeen en voor de ontwikkeling binnen de vakbeweging in het bijzonder, indien er in 1959 een
kabinet zou zijn opgetreden, waarbinnen een
duidelijke inbreng te signaleren zou zijn geweest
vanuit de christelijk-protestantse en de katholieke vakbeweging,
Hoe het ook zij. in weerwil van het uitpraten was
er in ieder geval niet veel onderling begrip tussen bewindslieden en fractie in het begin van de
zestiger jaren, want de groeiende irritatie leidde
tot de crisis van 22 december 1960 naar aanleiding van de aanvaarding door de AR-fractie van
de door de eigen bewindslieden onaanvaardbaar
verklaarde motie-Van Eibergen, Weliswaar koos
in dit geval de partijleiding de zijde van de bewindslieden tegen de fractie, doch de littekens
zijn bij Zijlstra nog duidelijk aanwezig, Het zal er
wel voornamelijk mee te maken hebben dat
deze aanvaring juist betrekking had op één van
de essentiële onderdelen van het sociale beleid,
te weten de opvoering van de woningwetbouw.
Tekenend is wat Zijlstra hierover zelf zegt: 'Het is
nu eenmaal het kruis dat je als minister van Financiën moet dragen, dat je op zichzelf dringende zaken soms moet afwijzen, omdat het inslaan
van die weg uiteindelijk leidt tot economische en
financiële ontwrichting. Dan lijkt het alsof men
de eis van bijbelse gerechtigheid of sociale
rechtvaardigheid opoffert aan een abstract begrip, namelijk het handhaven van het economische en financiële evenwicht' (p. 92). Eerder
heeft hij uitgelegd waarom hij moest afwijzen:
'De gemakkelijke weg is natuurlijk toegeven,
maar het eind is dan inflatie, het grootste sociale
onrecht aller tijden' (deze cursivering is van mij)
(p, 88). Uit het hele boek blijkt dat Zijlstra de inflatie het grootste sociale kwaad vindt, en dat
alles gedaan moet worden om dit kwaad te beteugelen. Is het derhalve het verwijt niet sociaal-

Elders is Zijlstra nuchter genoeg om te erkennen
dat er natuurlijk een verstandig compromis had
kunnen worden gevonden. Hij constateert echter dat de onderlinge irritatie een uitweg moest
vinden. Maar hij vermeldt niet (wat Duvnstee,
De Kabinetsformaties 1946-1965, p. 247, als
één van de hoofdelementen van de crisis vermeldt) dat de irritatie bij de AR-fractie mede zo
hoog opgelopen was, omdat de AR-ministers
aan de KVP een concessie zouden hebben gedaan, die aan de eigen fractie werd geweigerd.
Waarom vermeldt Zijlstra dit element, dat hem
toch niet zal zijn ontschoten, niet? Omdat een
compromis met de eigen fractie op dat moment
niet meer mogelijk was, aangezien zowel bewindslieden als fractie op een open confrontatie
uit waren? Het lijkt althans de conclusie waartoe
Zijlstra komt (p. 90/91). En in dat geval is iedere
bijkomende grief inderdaad slechts olie op het
reeds brandende vuur.
We stappen over naar de formatie van 1967,
waar opnieuw sprake is van onbegrip tussen
Zijlstra en de partijtop. Na de vervroegde verkiezingen werd Zijlstra - premier van het interimkabinet - tot informateur benoemd. Hij begon
zijn activiteiten door een memorandum over het
te voeren beleid op te stellen en dit toe te zenden aan de fractieleiders. Nu hadden vóór de
verkiezingen PvdA en WO samenwerking met
elkaar uitgesloten. Op grond daarvan verlangde
de fractievoorzitter van de PvdA, Den UVI, dat de
informateur eerst een keuze zou doen tussen
beide partijen, alvorens hij met Zijlstra verder
wilde praten. De informateur was daartoe niet
bereid, omdat hij het niet zijn taak achtte de
schapen van de bokken te scheiden zonder dat
daaraan zakelijke argumenten ten grondslag lagen. Formeel terecht reageert Zijlstra op het verwijt van Den UVI dat de informateur voor de
WO heeft gekozen met de weerlegging dat niet
hij voor de WO heeft gekozen, maar dat de heer
Den UVI hem tot die keuze had gedwongen door
zijn voortijdig vertrek uit het gezelschap (p. 143).
Met dit vertrek waren overigens de pionnen opgesteld voor wat uiteindelijk het kabinet-De
Jong bleek te worden.
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Deze handelwijze van informateur Zijlstra heeft
binnen de ARP nogal tot opschudding geleid.
Zowel Bruins Slot als Berghuis - om van de
spijtstemmers nog maar te zwijgen - hebben
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sterk het vroegtijdig uitschakelen van de PvdA
betreurd. Zij waren van oordeel dat Zijlstra geen
genoegen had moeten nemen met de dwangpositie waarvoor Den UVI hem plaatste. Zijlstra is
(nog steeds) van oordeel dat hem geen andere
keuze werd gelaten.

""'*"

Nu moet worden toegegeven dat Den UVI op
het scherp van de snede opereerde, maar deze
snede was niet zo heel veel scherper dan die
waarop Toxopeus opereerde tijdens de formatie
van 1963 - zij het dat deze zijn ultimatum in
een latere fase stelde, toen er reeds inhoudelijke
besprekingen waren gehouden - en ... Toxopeus won. Zonder dat daarvoor zakelijke argumenten werden aangevoerd, werd toen de PvdA
afgeschreven, hetgeen Vondeling bracht tot de
historische uitspraak: 'Dikkertje, Dikkertje, ik sta
paf!'
Lezing en herlezing van Zijlstra's relaas leidt niet
tot een bevredigend antwoord op de vraag of de
gewiekste onderhandelaar die Zijlstra toch was
en is, zich niet aan het door Den UVI gestelde dilemma had kunnen onttrekken,
Nogmaals, formeel heeft Zijlstra gelijk: de PvdA
manoeuvreerde zichzelf langs de kortst mogelijke weg uit het formatie-overleg. Maar indien
de informateur er diep van overtuigd was geweest dat dit niet in 's lands belang was, zou hij
dit dan hebben láten gebeuren? In ieder geval
heeft hij belangrijke partijgenoten niet van de
onvermijdelijkheid van de door hem gevolgde
weg kunnen overtuigen. Duidelijk lijkt wel dat hij
het landsbelang niet in het geding achtte. Zelf
zegt hij dat het financiële beleid van het kabinetCals hem met toenemende zorg vervulde (p.
112). Duvnstee (p. 385) vermeldt dat Zijlstra
zich na de val van het kabinet-Ma rijnen in 1965
uitsprak voor een uiterste poging om de 'huidige
combinatie (WO en chr. partijen)' haar werk te
laten afmaken, 'zulks vanwege overeenstemming op sociaal-economisch en financieel terrein'. Hij achtte dus deelname van de PvdA aan
de regering niet onmisbaar en dat is zijn goed
recht.
En toch, terugdenkend vraag je je weer af hoe
de politieke situatie in ons land zich zou hebben
ontwikkeld als de nacht van Schmelzer niet was
gevolgd door een uitschakeling van de PvdA,
maar door hernieuwde regeringsverantwoordelijkheid van die partij. Zou dan de terecht door
Zijlstra als heilloos gekwalificeerde polarisatie
met anti-KVP-moties en meerderheidsstrategie-
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en zo ver om zich heen hebben gegrepen? Toegegeven, dat is zuiver speculatief. De kans is
groot dat het ook in een latere fase spaak zou
zijn gelopen, hetzij door onhandelbaarheid van
de PvdA of van de KVP. Maar juist die zorg voor
toenemende polarisatie heeft waarschijnlijk de
houding van de AR-top mede beïnvloed.
In ieder geval was er weer sprake van een duidelijk verschil van inzicht tussen Zijlstra en de
partijleiding. De geprikkeldheid bij Zijlstra klinkt
nàg door wanneer hij zegt: 'Mensen als Bruins
Slot en Berghuis leken van oordeel te zijn dat de
ARP eerst recentelijk had ontdekt wat een waarlijk christelijk beleid zou kunnen zijn. Dat bijvoorbeeld het kabinet-De Quav volop aan de oplossing van echte structurele vraagstukken had gewerkt, paste niet in dit beeld. Radicaal-evangelisch, structureel, mogelijk met de PvdA, uiterst
moeilijk met de WO, waren de stellingen en uitdrukkingen die nog lang zijn blijven spoken' (p.
146).
Het verschil van inzicht is ook nu nog kennelijk
niet opgelost.
Het siert Zijlstra dat de gesignaleerde wrijvingen
hem nimmer van de ARP verwijderd hebben. Op
p. 204 zegt hij (de verleden tijd wordt veroorzaakt door het feit dat hij spreekt n.a.v. een
vraag over het CDA): 'Het werken in het verband
van de ARP heeft mij veel vreugde verschaft en
veel voldoening gegeven. Ik voelde mij er thuis.
Er was de band met het verleden, met de van
thuis meegekregen opvattingen, waard om te
vernieuwen in zo geheel andere tijden, te kostbaar om op te geven:
Hij voelde en voelt zich thuis in de partij, niet in
de partijtop. waartoe hij in zekere zin toch behoorde. Hij klaagt er niet over, geeft toe dat hij
zelf ook niet één van de gemakkelijksten was, citeert Truman dat 'wie niet tegen de hitte kan,
niet in de keuken moet komen', maar het zit
hem kennelijk nog steeds dwars. Zelf schrijft hij
het mede toe aan het feit dat er binnen de partij
'club-vorming' was, dat er 'ingewijden' en 'buitengeslotenen' waren; en tot de laatste categorie rekent hij zichzelf (p. 204). 'Help! Vreemde
eend in de bijt!'
Is dat een afdoende verklaring? 't Lijkt van niet.
want de club is nooit zo erg hermetisch gesloten
geweest. Is het wellicht het feit dat Zijlstra de
man is van het lange-termijndenken; de man die
weet dat hij, wil hij de economie weer gezond
maken, bereid moet zijn maatregelen te nemen
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die slecht vallen op de korte termijn (de 2500
woningen van de motie-Van Eibergen)? Terwijl
een partijleiding toch ook altijd rekening moet
houden met de effecten op korte termijn, wil zij
de kiezersgunst (of een deel daarvan) niet verliezen? Hangt het samen met het feit dat Zijlstra
zich indertijd uit de actieve politiek heeft teruggetrokken met het argument dat hij geen 'homo
politicus' (thans zou hij liever zeggen: geen 'political anima\') is, een constatering die de echte
'partij-politici' wellicht heimelijk deelden, zodat
de wrijving kan worden teruggebracht tot het
gebrek aan affiniteit tussen 'politieke' en 'nietpolitieke dieren'?
Of heeft het toch te maken met een verschillende benadering van het begrip 'sociaal-economische orde' in een nie~we fase van onze geschiedenis, de post-industriële samenleving? Een verschil ook in het leggen van zwaartepunten? In
dit verband is het mij opgevallen dat in het laatste deel van zijn relaas, als hij zijn periode bij De
Nederlandsche Bank beschrijft - iets waar ik in
het mij hier geboden bestek niet dieper op kan
ingaan - bij de uiteenzettingen over het internationale monetaire en economische bestel
(wederom een glashelder betoog) bijna geen
woord wordt gewijd aan de problematiek van de
ontwikkelingslanden.
Wat van dit alles zij. het is verdrietig om te moeten constateren, dat een man die zozeer het ver-
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trouwen genoot van zijn partijgenoten, niettemin
binnen die partij niet optimaal heeft kunnen
functioneren. Verdrietig voor hemzelf, verdrietig
niet minder voor die partij, Mensen van de allure
van een Zijlstra komen nu eenmaal niet zo vaak
voor.
Zijlstra's herinneringen verschaffen een dieper
inzicht in zijn plaats binnen de ARP; verschillende vragen worden er echter niet door beantwoord, Het is te hopen dat Zijlstra nog eens en
dan met minder terughoudendheid dan hij thans
aan de dag gelegd heeft, op een aantal problemen zal ingaan, Vrees om anderen te beschadigen heeft hem wellicht tot deze terughoudendheid gebracht. Doch, zoals uit zijn herinneringen en uit citaten van door hem gebruikte
brieven blijkt, ondanks de verschillen van inzicht,
hebben de persoonlijke verhoudingen met de
top van de ARP daaronder niet geleden. En ook
dat tekent Zijlstra: het gaat hem om de zaken,
niet om de mensen. De mensen blijven hem
dierbaar, ook al zien zij de zaken anders.

l
E.

Tenslotte: een boekbespreking is er niet alleen
voor de lezers en voor de auteur, maar ook voor
de uitgever, Welnu, de uitgave door Strengholt
is welhaast perfect te noemen. Het is in meer
dan één opzicht een boeiende en fraaie publikatie,
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Dit boek wordt besproken door drs. W. A. J. Bogers, voorzitter van de Raad van Bestuur van

DS1fi1.
Eind vorig jaar verscheen Den UVl's boek 'Inzicht
en Uitzicht', een bundel opstellen die de periode
van 1947 tot 1979 bestrijkt. Alleen het laatste
artikel 'De Toekomst onder ogen zien' is speciaal
voor de bundel geschreven; de overige opstellen
zijn reeds eerder gepubliceerd C.q. als redevoering uitgesproken.
Onafhankelijk van de mate van waardering die
men voor Den UVl's denkbeelden gevoelt kan
men bewondering opbrengen voor de omvang
en het gehalte van de publicistische arbeid van
Den UVI. Als zodanig vindt hij nauwelijks zijn gelijke onder de Nederlandse na-oorlogse politici.
Wat betreft zijn meest recente en hier te bespreken publikatie is het ondoenlijk in kort bestek
alle artikelen eruit de revue te laten passeren;
er enkele artikelen uitlichten ter becommentariëring zou de schrijver onrecht doen. Daarom
heb ik gekozen voor het achtereenvolgens belichten van een drietal hoofdlijnen die hun stempel op dit boek drukken: Den UVI als socialistisch
politicus, Den UVI als socialistisch econoom en
de toekomstvisie van Den UVI.

Het boek geeft blijk van een voortdurend zoeken
naar legitimering van een socialistische politiek.
Den UVI onderkent, dat in de na-oorlogse periode van wederopbouw die vervolgens geleidelijk
overgaat in een periode van groei en toenemende welvaart, de socialistische geest is ingeslapen
of zoals hij dat zelf uitdrukt: het socialisme is
verburgerlijkt (p. 93).
Tevens onderkent hij dat, naarmate het herstel
van de oorlogsschade vordert en de integrerende werking van de wederopbouw afneemt het
politieke toernooiveld weer meer zal worden
verlegd van de praktische problemen naar de zogenaamde beginselen (p. 33). De legitimering
van een socialistische politiek wordt door hem
echter niet gezocht in een her-ideologisering van
het socialisme, maar in een - zeker aanvankelijk - pragmatisch/praktisch socialisme, dat
wordt gekenmerkt door het bewustzijn van de
noodzaak van de economische groei voor de
handhaving van het bereikte welvaarts- en verzorgingsniveau van de samenleving.
De keuze voor een praktisch socialisme is begrijpelijk in de zich zorgeloos ontwikkelende samenleving van die tijd en gaat gepaard met een duidelijk afstand nemen van theoretische en ideologische bespiegelingen. Zo merkt hij op, dat het
modeme socialisme doctrine noch ideologie is;
het is een maatschappijbeschouwing die naarmate de samenleving verandert door andere
krachten beheerst wordt (p. 92). Dat daarmee
de kans op opportunistische politiek niet ondenkbeeldig is wordt door Den UVI zelf onderkend als hij opmerkt: het socialisme wordt bedreigd door het gevaar van afglijden tot een utiliteitsleer met een platte opportuniteitsproblematiek als consequentie (p. 33).
Ondanks al dit realisme heb ik de indruk, dat
Den UVI niet heeft kunnen ontkomen aan de gevaren die inherent zijn aan de politiek in het algemeen en de socialistische politiek in het bijzonder.
De oorzaak hiervan is gelegen in het dualisme in
het politieke bedrijf, iets wat hij aanvankelijk zijn
politieke opponenten verwijt (p. 76): het dualisme van het gelijktijdig willen omspannen van individuele en collectieve voorkeuren in één politiek program.
De vraag welke stroming hiertoe het best in
staat is is in dit verband niet relevant, doch beide
zaken zijn in elk geval van groot belang. Daarbij
liggen het socialisme met zijn primaire nadruk
op het collectieve en het liberalisme met zijn pri-
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maire nadruk op het individu naar mijn melling
veeleer in elkaars verlengde, dan dat zij elkaar
uitsluiten. In ieder geval acht ik de conclusie (p.
77) van Den UVI, dat het niet goed valt in te zien,
welke nuttige rol een liberale partij nog zou kunnen vervullen, indien het socialisme zijn ontwikkeling tot progressieve volksbeweging met begrip voor zich voortdurend wijzigende maatschappijverhoudingen realiseert, volledig ten onrechte. Later in het werk komt het dualisme in
de socialistische politiek ondubbelzinnig naar voren (p. 192). Den UVI biedt dan evenwel geen
ander uitzicht dan de constatering, dat het evenwicht tussen individuele en collectieve voorkeuren bepaald wordt door politieke keuzes (p.
243).

rechtvaardigheid' zegt hij hierover: door een nivellering van inkomens- en vermogensverschillen zal het immers mogelijk zijn om in een maatschappelijk selectieproces normen te stellen, die
zo al niet ideaal, dan toch altijd nog oneindig
verheven zijn boven de norm van de geldzak, die
vandaag veelal prevaleert (p. 25).
Over de normen, die daarvoor in de plaats komen en die zeker ook aanleiding zullen zijn tot
nieuwe vormen van ongelijkheid, maakt Den UVI
zich als socialist geen zorgen.

Den UVI toont zich in zijn werk evenwel een politiek realist die begrijpt, dat de hedendaagse
maatschappelijke structuur in zijn complexiteit
en intemationale verwevenheid zich niet leent
voor, zoals hij dat zelf uitdrukt, schematische
voorstellingen van maatschappij-omvorming (p.
93).
Vandaar dat hij zich zeker aanvankelijk als socialist verzoend heeft met het na-kapitalistisch karakter van de toenmalige en ook nog huidige samenleving (p. 90). Maar boven alles begrijpt
Den UVI, dat theorieën en ideologieën niet bijdragen tot zijn belangrijkste doel: het doorbraaksocialisme.
Het politieke denken van de schrijver vertoont in
het midden van de zestiger jaren een belangrijk
breukpunt. Wanneer ik het goed inschat wordt
dit breukpunt niet alleen bepaald door de aanvaarding van politieke verantwoordelijkheid,
maar ook door de 'Nacht van Schmelzer', die
grote betekenis had voor het politieke denken en
handelen vanaf het einde van de zestiger jaren.
Vermoedelijk is dit de basis voor zijn vanaf die
tijd gedemonstreerde politieke durf. Opmerkelijk
is, dat Den UVI van toen af grotere nadruk legt
op praktische politiek en geleidelijk een politiek
program en een politieke strategie voor de toekomst profileert. Het politieke program (op p.
162-163) volgt daarbij logisch uit de ontwikkelde denkbeelden in die tijd over met name inkomen, kennis en macht. In dit licht valt op te merken, dat het socialistisch denkkader vanaf het
begin zeer consequent is gevolgd.
Zo heeft Den UVI al vroeg in de vijftiger jaren de
nivellering van inkomens als basisvoorwaarde
voor het realiseren van een fundamentele vrijheid en gelijkwaardigheid van de mensen vooropgesteld. In zijn opstel over 'KVP en sociale
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Ook onderwijs wordt door het hele werk naar
voren gebracht als belangrijk aandachtsveld van
socialistische politiek. Opmerkelijk vind ik de
vroege accentuering van het belang van bredere
en algemene vorming (p. 55) waarmee de visionair Den UVI reeds in 1956 ook op het gebied
van het onderwijs een politieke koers heeft uitgezet. Een derde aandachtsveld wordt gevormd
door de macht. Daarbij gaat het niet om de
macht op zich. Den UVI onderkent, dat macht
een normaal maatschappelijk verschijnsel is.
Waar het hem met name om gaat is de democratische controle van macht (p. 94).
Deze drie aandachtsgebieden hebben uiteindelijk de basis gelegd van het socialistische actieprogramma vanaf het einde van de zestiger jaren. Zij liggen ten grondslag aan de spreiding
van kennis, macht en inkomen. Daarmee is ook
de betekenis van Den UVI als grondlegger van
het doorbraak-socialisme aangegeven.
Ik moet hierbij echter wel opmerken, dat het
concept van spreiding van macht, kennis en inkomen niet de eerste voorwaarde is geweest
van het politiek succes van links in het afgelopen
decennium. Zoals Den UVI zelf opmerkt is een
relatieve onzekerheid en onvrede met de bestaande maatschappelijke situatie van groot belang (p. 32). De jaren vanaf het einde van de
zestiger jaren hebben daarom bij uitstek socialisti sc he jaren kunnen zijn.
Het is de verdienste van Den UVI, dat hij op het
goede moment niet alleen een praktisch socialistisch programma gereed had, maar dat hij bovendien tijdig beschikte over een politieke strategie om de socialistische kans optimaal te kunnen benutten.
Een en ander behoeft met verwijzing naar de politieke verschuiving van de afgelopen jaren geen
nader betoog. De aanvankelijke verzoening met
het na-kapitalistische karakter (p. 90) wordt dan
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ter zijde geschoven. Geconstateerd wordt, dat
de welvaartsgroei de werkelijke problemen versluiert (p. 121) en om met de periode vóór 1965
volledig te breken merkt Den Uyl op, dat het ongerichte welvaartsstreven de socialist is opgedrongen; deze dient zich af te zetten tegen de
vroegere dwaling (p. 171). Appellerend aan de
onzekerheid die in de loop van de zeventiger jaren steeds verder om zich heen grijpt worden de
accenten steeds duidelijker gelegd: maatschappijhervorming via spreiding van kennis, inkomen
en macht als socialistische oplossing voor de
vraagstukken van alle dag.

In zijn artikelen komt Den Uyl, die zich gaarne
een eenvoudige verbale econoom uit Buitenveldert noemt, meer als een politieke econoom dan
als een theoretische econoom naar voren. De
economische wetenschap is voor hem geen
doel - hij is geen wetenschapsbeoefenaar pur
sang - doch middel tot maatschappijbeheersing en -verandering. Hij is dan ook geen coryfee
van een bepaalde economische richting, ook al
sluiten zijn ideeën nauw aan, zoals hijzelf zegt
(o.a. p. 143), bij Tinbergen en bij de Amsterdamse school.

De strategie, die daartoe gehanteerd wordt vertoont steeds duidelijker de kenmerken van een
pure machtsstrategie, zij het nadrukkelijk binnen
de spelregels van de parlementaire democratie.
Reeds in 1970 spreekt Den Uyl van progressieve machtsvorming (p. 154) en duidelijke stembusafspraken (p. 165). Hij zet doelbewust een
confrontatiepolitiek uit (p. 158-159) en ik vraag
mij af of zoveel politieke durf werkelijk mag
steunen op een paar percent groei in de politieke
aanhang (o.a. p. 154). Gebleken is evenwel, dat
politieke macht alleen niet voldoende is om het
zeker ambitieuze programma van 1973 waar te
maken; ik realiseer mij daarbij dat 4 jaar daarvoor ook erg kort zijn. AI regerende is naar mijn
mening ook voor de socialist gebleken, dat de
politieke marges inderdaad smal zijn, even smal
als de econoom Den Uyl voor zijn politieke loopbaan reeds aangaf. De voorwaardelijkheid van
het welvaarts- en welzijnsniveau is inderdaad
gelegen in de economische realiteit, die zich in
zijn internationaal karakter niet laat vangen in
nationale voorkeuren. Ik merk hierbij echter wel
op, dat de econoom Den Uyl deze nuancering
wel aanbrengt en dat deze goed weet dat, wanneer de politicus Den Uyl zegt, dat er geen misverstand kan bestaan, dat de vrije ondernemingsgewijze produktie verder terug zal moeten
treden ten behoeve van de ordening der gemeenschapsorganen op mondiaal, Europees en
nationaal niveau (p. 216), hij meer zegt, dan dat
hij politiek kan waarmaken.
Juist daarom vrees ik dat, indien de PvdA in komende jaren niet blijvend over een politieke leider van het kaliber Den Uyl zou kunnen beschikken, het met veel politiek inzicht tot stand gekomen programma tot een socialistische ideologie
wordt, waardoor dogmatiek niet ontlopen lijkt te
kunnen worden. Mogelijk blijkt eerst dan hoe
belangrijk een socialistische theorie is.

Den Uyl als socialistisch econoom

Door alle opstellen heen wordt door Den Uyl
een krachtig pleidooi gevoerd voor overheidsinvloed op de vrije ondernemingsgewijze produktie. Het hoofdargument is het niet parallel lopen
van deelbelangen van ondernemingen, managers en kapitaalverschaffers enerzijds en het gemeenschappelijk belang anderzijds; daarnaast
vergt volgens Den Uyl een goed functionerende
voldoende
tegenwicht tegen
democratie
machtsconcentraties in het bedrijfsleven (p.
184).
In de loop van de beschouwde periode verandert echter de door Den Uyl aan de overheid
toegemeten taak van het voortbrengen van
ideeën en beïnvloeden van het democratisch beleid en het achteraf controleren naar een actieve
meerjarenplanning van het economisch beleid.
Wordt in het begin gesproken van planning, dan
is toch slechts bedoeld een plan, in de zin van
een programma. In de latere opstellen wordt
echter gepleit voor een echt en dynamisch planningsproces omdat de nationale overheden er
door toenemende problemen, de internationale
vervlechting en de daarbij optredende onzekerheden alleen niet meer uitkomen.
Den Uyl acht dan planning op wereldschaal
noodzakelijk (p. 239), alhoewel hij niet de instrumenten aangeeft, behoudens een nationale
overheid, die op de maatschappij veel invloed
uitoefenen. Dit geloof in de overheid wordt nauwelijks gefundeerd.
Had Den Uyl aanvankelijk ook zelf angst voor
bureaucratie getuige een citaat (p. 13) uit 1947:
'het is het systeem, de organisatie, het bureau
en de commissie, alle even ongrijpbaar en even
anoniem'; later ziet hij de overheid als panacee
voor de oplossing van alle huidige problemen.
Met het voorgaande correspondeert, dat hij de
vrije ondernemingsgewijze produktie, zoals het
stelsel internationaal functioneert, een tekort-
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schietend stelsel noemt (p. 184). Is er aanvankelijk in zijn denken plaats voor economische groei
zonder meer, in het begin van de jaren 1970
wijzigt dit in selectieve groei en in ean internationaal gecoördineerde planmatige groei. De
stagnerende wereldeconomie betekent, dat de
werkgelegenheid niet meer primair gevonden
moet worden in de marktsector. Uitbreiding van
de collectieve sector is daarom ook uit een oogpunt van werkgelegenheid onvermijdelijk (p.
220).
Verwonderlijk is, dat hij zich daarbij - althans
in deze bundel - niet afvraagt of de burger het
socialistisch plan onderschrijft noch onderzoekt
of en in welke mate zich tegenkrachten ontwikkelen tegen deze collectivisering. Daarom is zijn
reactie op toenemende afwentelingsneigingen
er slechts op gericht de werknemers wat extra
compensatie voor de collectieve afroming te geven in de vorm van inkomensnivellering, vermogensspreiding en meer medezeggenschap, zodat de afwentelingsneiging wat af zal nemen (p.
179).
Tijdens het kabinet-Den UVI heeft hij zijn economisch-politieke ideeën ten gunste van de laagstbetaalden en niet-actieven aan de praktijk kunnen toetsen. De gevolgen waren snel merkbaar
in de minimumlonen, de overgedragen inkomens en de ondanks de gasbaten nog verder
stijgende fiscale en premiedruk.
Dat Den UVI haast had met zijn beleid en daarbij
nauwelijks zorg toonde voor de mogelijke nadelige effecten voor de internationale economische
positie van Nederland tonen een aantal uitspraken aan in zijn in de bundel opgenomen rede
voor het NCW in september 1974 (p. 181 e.v.).
Hieruit blijkt, dat hij ofwel een grenzeloos vertrouwen had in de veerkracht van de economie
en de particuliere ondernemingsgewijze produk. _tie ofwel te optimistisch was over de effectiviteit
van de instrumenten om stagnaties op te lossen
(steun, sectorbeleid, WIR, overheidsdeelname).
De wrange vruchten op economisch terrein toegegeven, de externe omstandigheden werkten ook niet mee - heeft hij voor zijn opvolgers
laten liggen. Genoemd kunnen worden een gestoord verwachtingspatroon bij de laagstbetaalden, ontevredenheid, polarisatie en inflexibiliteit
op de arbeidsmarkt en voorts sterk uit de pas
gelopen loonkosten en een zeer trage exportgroei C.q. stagnatie.

De toekomstvisie van Den Uyl
De toekomstvisie van Den UVI is niet vrij te plei244

Drs. WA.J.Bogers

ten van een zeker pessimisme, zoals o.a. blijkt
uit zijn geruchtmakende redevoering in 1977
onder de titel 'Die tijd komt nooit meer terug' (p.
204 e.v.). Van het artikel uit 1978 over de toekomst van de markteconomie in Europa (p. 216
e.v.) is het kernthema, dat de markteconomie
heeft gefaald en dat, als de vrije ondernemingsgewijze produktie niet verder terugtreedt ten behoeve van ordening op mondiaal, Europees en
nationaal niveau, de stagnatieverschijnselen in
de economie in hevigheid zullen toenemen.
Deze lijn wordt doorgetrokken in het laatste recentelijk geschreven - hoofdstuk van het
boek, dat de titel draagt 'De Toekomst onder
ogen zien' (p. 230 e.v.). Het draagt als ondertitel
'Halen we 2000'. Hierin zegt Den UVI, dat de
mensheid voor een keuze staat àf voor ontwikkelingen, die noodlottig blijken, omdat ze leiden
tot verzet en harde conflicten àf voor een sturen
van de ontwikkelingen naar een andere samenleving, waarin arbeid meer kansen tot zelfverwerkelijking biedt en zelfbestuur kenmerk wordt
van maatschappelijke organisatie (p. 240).
Hoewel hij ontkent (p. 242). dat de Sociaal-Democratie een soort monopolie toekomt van juiste inzichten en strategieën nodig om maatschappijveranderingen te bewerkstelligen, is de
Sociaal-Democratie in zijn gedachtengang wel
het enige centrum, dat zowel wat formulering
van doelstellingen als wat politieke machtsvorming betreft daartoe een kracht van betekenis
kan zijn (p. 240).
Tegen deze visie zijn een aantal bezwaren in te
brengen.
Zo is de basis voor de donkere toekomstverwachtingen van Den UVI dat nog maar op een
beperkte economische groei valt te rekenen. Gegeven het nu bereikte welvaartsniveau is echter
ook bij verminderde groei nog wel een acceptabel toekomstbeeld voor de westerse wereld te
verwachten.
Wat betreft de ontwikkelingslanden is Den UVI
van oordeel, dat de groei in het verleden voor
hen weinig voordeel heeft opgeleverd. Qua welvaartsniveau zijn deze per saldo er echter wel
degelijk op vooruit gegaan. 80vendien zullen de recente historie wijst dat uit - voor de ontwikkelingslanden bij het ontbreken van economische groei op mondiaal niveau de problemen
slechts toenemen, door minder directe steun en
minder afzetmogelijkheden.
Dan is er het punt dat de markteconomie afgedaan zou hebben.
Ik wil zeker niet volhouden dat de marktecono-
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mie altijd uitmuntend gefunctioneerd heeft en
dat geen enkele ingreep van hogerhand vereist
is. Overigens is het wel zo, dat de nu aan het oppervlak komende feilen van de markteconomi'e
zeker voor een deel het gevolg zijn van ontregeling door een teveel aan ingrijpen. Dat de markteconomie totaal gefaald heeft kan zeker niet
gesteld worden; bovendien levert Den UVI geen
enkel bewijs, dat een gestuurde economie het er
beter afbrengt. terwijl er duidelijke voorbeelden
zijn van het tegendeel.
Daarnaast wil ik erop wijzen, dat het sturen van
de economie - niet in de zin van voorwaarden
scheppen, maar van dirigeren, leiden - op nationaal vlak al zeer moeilijk is te realiseren, maar
meer nog op internationaal niveau; en deze internationale coördinatie is juist des te belangrijker naarmate meer in het economisch leven ingegrepen wordt, omdat dan de ingebouwde natuurlijke correctiemechanismen worden gefrustreerd (zie b.v, het Europese landbouwbeleid).

Zijn kracht ligt enerzijds in de wijze waarop hij
zijn denkbeelden weet te verwoorden en anderzijds in de wijze waarop hij de veranderende omstandigheden in zijn denkbeelden een plaats
weet te geven.
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Niet ontkend kan worden, dat in het huidige
tijdsgewricht vele structurele problemen om een
oplossing vragen. Mijn inzicht en levensfilosofie
zeggen mij. dat de overheid zich grote zelfbeperking moet opleggen in het voorschrijven van oplossingen voor deze problemen. Zoveel mogelijk
ruimte zal gelaten moeten worden voor oplossingen en aanpassingen geboren uit individuele
vrijheid, zodat ook recht gedaan kan worden aan
,een ieders levensbeschouwelijke inslag. Ook ik
ben van mening, dat het authentieke laisser-faireconcept niet meer te hanteren valt. maar ik
ben niet bereid met Den UVI te geloven, dat een
centraal gedirigeerde samenleving ons enig redmiddel zou zijn.

Samenvatting
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Den UVI komt in deze artikelenbundel naar voren als een politicus met een aantal duidelijk uitgesproken ideeën, die hij de jaren door trouw is
gebleven.

Het beeld van de schrijver dat er door wordt opgeroepen is dat van iemand die voortdurend bezig is met de maatschappelijke problematiek en
met het uitdenken en aandragen van oplossingen daarvoor. Vele van de door hem in het verleden geuite denkbeelden hebben in de praktische
politiek reeds (een begin van) uitvoering gekregen. Zijn denken is echter vooral macro-gericht.
In zijn opstellen ontbreekt jammer genoeg een
feeling voor de ondernemerswereld en alle daarbij behorende specifieke problemen.
Het boek van Den UVI is het lezen meer dan
waard, ook al overtuigt de aangevoerde argumentatie lang niet altijd, zeker niet als men niet
in socialistische categorieën denkt.
Het geeft een inzicht in de denkbeelden die Den
UVI hebben bewogen en nog bewegen. Het
geeft door de positie van de schrijver binnen de
Sociaal-Democratie en binnen de Nederlandse
politiek een verhelderende kijk op de ontwikkelingen binnen deze stroming en in de Nederlandse politiek,

Of de titel van het boek de lading dekt hangt
voornamelijk af van de politieke opstelling van
de lezer. 'Inzicht' in Den UVI's inzichten verschaft
het zeker en wederom blijkt, dat Den UVI bepaald geen gebrek aan intelligentie of visie verweten kan worden,
'Uitzicht' verschaft het boek slechts door een
duidelijk gekleurd venster en voor de lezers die
deze kleur niet aanstaat zal het door Den UVI getoonde landschap nog steeds niet op het beloofde land lijken.
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Boekaankondigingen
Feiten over Israël; samengesteld en uitge~even
door het 'Centrum voor informatie over Israël'.
Uitg. Boekencentrum BV, 's-Gravenhage, 1978;
232 p. Prijs f 11 ,90.
Concrete informatie over het land, de geschiedenis, het volk, de staat en zijn instellingen, het onderwijs, de economie, de buitenlandse politiek,
en verdere algemene informatie. Met kaarten,
vele zwart/wit- en kleurenfoto's.
De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening; deel 111: mei 1971december 1977. Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 1978; 682 p.
In dit deel 14 van de documentatiereeks 'Naar
een nieuwe grondwet?' wordt een overzicht gegeven van een groot aantal zaken over de algehele grondwetsherziening die gedurende de regeringsperiode van het kabinet-Biesheuvel en
van het kabinet-Den Uyl in de Staten-Generaal
aan de orde zijn gekomen.
De school aan het werk. Probleemstellingen
en experimenten binnen het christelijk algemeen
voortgezet onderwijs. Nr. 26 van de Cahiers
voor het Christelijk Onderwijs. Uitg. Kok, Kampen, 1977; 144 p.
In dit Cahier pogen leraren, aangesloten bij de
Vereniging van leraren bij het Christelijk Voorbereidend Hoger Onderwijs gestalte te geven aan
dat wat ze verstaan onder de identiteit, het eigene van het christelijk onderwijs.
Joop van Ginkei, Het Westen en de oliecrisis
1973-74. Uitgave van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken. Staatsuitgeverij.
's-Gravenhage, 1978; 142 p.
Dit boek toont nog eens scherp aan wat ons
staat te wachten als de voorspellingen van energietekorten voor de jaren '80 en '90 niet ernstig
worden genomen.

246

Drs. J. Th. M. Bank, Opkomst en ondergang
van de Nederlandse Volks Beweging INVBI.
Kluwer, Deventer, 1978; 290 p. Prijs f 32,50.
In dit boek, verschenen in de serie Cahiers Nederlandse Politiek, wordt de opkomst en ondergang beschreven van de NVB, die in mei 1945
werd opgericht om uitdrukking te geven aan het
verlangen naar blijvende eenheid, die in het verzet was ontstaan.
Bertus Boivin, Herman Hazelhoff, Bert Middel
en Bob Molenaar, Een verjongingskuur voor
de Partij van de Arbeid. Opkomst, ontwikkeling
en betekenis van Nieuw Unks. Serie: Cahiers
Nederlandse Politiek. Kluwer, Deventer, 1978;
124 p. Prijs f 17,50.
De auteurs hebben geprobeerd hun aandacht
eerlijk te verdelen over de verschillende aspecten van Nieuw Unks. Ze hebben een poging gedaan in een breed kader ongeveer aan te geven
hoe het mogelijk was dat een betrekkelijk kleine
groep in vrij korte tijd tamelijk veel veranderde
aan uiterlijk en innerlijk van een politieke partij.
Geweten en vrijheid. Publikatie van de Internationale vereniging ter bevordering van de Gewetens- en Godsdienstvrijheid, nr. 2, 1978; 126 p.
Het grootste gedeelte van deze publikatie is gewijd aan het.in Amsterdam gehouden eerste
wereldcongres van de Internationale vereniging
ter bevordering van de Gewetens- en Godsdienstvrijheid.
Dr. A. B. Ringeling, Beleidsvrijheid van ambtenaren. Het spijtoptantenprobleem als illustratie
van de activiteiten van ambtenaren bij de uitvoering van beleid. Uitg. Samsom, Alphen aan den
Rijn, 1978; 273 p. Prijs f 45, - .
Wat betekent dat: ambtenaren voeren de regels
uit? In dit boek wordt op die vraag ingegaan. De
meest gangbare veronderstelling houdt in, dat
de beleidsvrijheid van ambtenaren een gevolg is
van de onduidelijkheid en onvolledigheid van de
regels. De enige mogelijke verklaring, zo blijkt in
deze studie, is dat niet.
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ACHRISTIAN
POLITICAL OPTION
intemationaal symposium Kuyperstichting
met bijdragen van
Goudzwaard. Klijn, Runner, Papini,
Teunissen, Vicuria, Donner en Wüst
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Van de redactie

in kerkelijke discussies verzeild te zijn geraakt;
discussies die men in de eigen partij de laatste
vijftig jaar niet meer had gevoerd.

*

*
*

Begin april heeft de Dr. A. Kuy'perstichting een
internationaal symposium georganiseerd in
Noordwijk, in het kader van de viering van het
honderdjarig bestaan van de ARP. Een week
lang confereerden 50 deelnemers over het thema: A christian political option. Dit thema werd
toegespitst op de uitgangspunten van de christen-democratische beweging, partijvorming,
economische orde, media, onderwijs, internationale verhoudingen. De buitenlandse deelnemers
kwamen uit Canada, de Verenigde Staten, Suriname, de Nederlandse Antillen, Chili, Portugal,
Frankrijk, Oostenrijk, West-Duitsland, Italië,
Zwitserland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden en Finland. Dit zomernummer van
AR-Staatkunde is geheel gewijd aan dit symposium.

*

*

*
Het boeiende van deze studieweek was de ontmoeting tussen tenminste drie hoofdstromingen
in de internationale christen-democratische beweging. Allereerst was er een vrij sterke Amerikaans-Canadese delegatie, die het symposium
dankbaar aangreep om zich verder te verdiepen
in het oorspronkelijke antirevolutionaire denken.
Zij zijn zeer goed geïnformeerd over het verleden
van onze partij en over de ontwikkeling van het
reformatorische politieke denken in onze kring.
Zij vertegenwoordigen de 'Association for Public
Justice' in de USA en 'the Committee for Justice and Liberty' in Canada; dit zijn kleine bewegingen, die niettemin krachtige invloed proberen
uit te oefenen op het politieke klimaat en het politieke beleid in beide landen.
De ervaring van vooral de vertegenwoordigers
van de Middeneuropese landen was een andere
dan die van de Noordamerikaanse deelnemers;
enkelen van hen hadden aanvankelijk het gevoel

Beide stromingen in de christen-democratie ontmoeten elkaar hoogst zelden. In het begin van
de studieweek leek het ook alsof men langs elkaar heen praatte. Niet onbegrijpelijk, wanneer
wij ons realiseren vanuit welke verschillende nationale situaties beide opereren. De Nederlandse
vertegenwoordigers, de derde stroming, zaten
enigermate tussen beide ingeklemd. Er was
enerzijds grote sympathie voor de Canadese en
Amerikaanse gasten, die vanuit een zo kleine
minderheidspositie zich een bestaan proberen te
bevechten in hun samenlevingen. Anderzijds
was er de andere realiteit van de ontwikkeling
van de christendemocratie in Europa, waar de
vragen zich meer toespitsen op het omgaan met
de niet geringe politieke macht.

*

*
*

In een studieweek kunnen dergelijke verschillen
niet worden overbrugd. Toch is er die week
meer gebeurd dan het uitwisselen van ervaringen. Het was opvallend, hoezeer in de loop van
het symposium er een gevoel van onderlinge
verbondenheid groeide; een besef dat men elkaar vanuit de verschillende nationale situaties
iets te zeggen had. Het besef ook, dat de wereldproblemen van onze tijd vragen om een
geïnspireerd beleid dat werkelijk perspectief kan
bieden.

*

*
*

In september verschijnt een engelstalig symposiumboek, waarin alle redevoeringen en verslagen van de discussies zijn opgenomen (zie de
advertentie in dit nummer). Een selectie hieruit
is opgenomen in dit nummer van AR-Staatkun- ,
de, dat derhalve allerminst een volledige weergave beoogt te zijn van het symposium. Wij
hebben in het bijzonder die bijdragen geselecteerd, waarin de verschillende benaderingen op
het symposium goed zichtbaar werden.
Er rest ons een bijzonder woord van dank aan
drs. A. J. van Dijk uit Amsterdam en drs. G.
Groenewoud uit Maarssen, die voor de Nederlandse vertaling hebben zorggedragen.
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Deze week bestaat de Anti-Revolutionaire Partij
honderd jaar; voor een politieke partij een opmerkelijk lange periode. Dit wordt des te opmerkelijker wanneer we zien dat deze partij van het
begin af aan in opzet een christelijke partij is geweest en bovendien de eerste echte politieke
partij was in de geschiedenis van democratisch
Nederland. Hoe is het mogelijk om als christelijke partij zo'n lange tijd te bestaan? Door de
macht van de traditie? Wanneer we kijken naar
de enorme problemen waarmee deze partij gedurende zijn bestaan is geconfronteerd - de
zogenaamde sociale vraagstukken, het probleem van de armen in een geïndustrialiseerde
samenleving; het vraagstuk van onderwijs-vrijheid; het koloniale probleem; de grote crisis van
de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog en de uitgebreide manier waarop deze vragen
werden aangepakt en afgehandeld (in de meeste gevallen op de juiste, maar soms ook wel op
de verkeerde manier) dan is traditie een te wankel uitgangspunt om een zo lange en ononderbroken geschiedenis te verklaren. Dan moeten
wij constateren dat de christelijke overtuiging
van de leiders en de leden van de Anti-Revolutionaire Partij ongetwijfeld een hoofdrol heeft
gespeeld.
Deze constatering echter leidt ons onmiddellijk
naar het onderwerp waarover wij het deze ochtend moeten hebben - de relatie tussen het

prof. dr. B. Goudzwaard is hoogleraar economie
aan de sociale faculteit van de Vrije Universiteit.

I
I
{
I

christelijk geloof en concreet politiek handelen.
Dit onderwerp krijgt, in het kader van deze week
en deze dag, een meer toegespitste betekenis,
wanneer we er het volgende aan toevoegen: op
welke manier hebben christenen in Nederland,
in een christelijke politieke traditie van honderd
jaar, met juist deze relatie geworsteld, en hebben zij een oplossing gevonden voor dit belangrijke probleem?

Getuigenispartijen versus
pragmatische partijen
Laten wij eerst proberen het probleem toe te
lichten, voordat ik de vraag probeer te beantwoorden. Waarom is deze relatie tussen christelijk geloof en politiek handelen überhaupt een
probleem? Er bestaat geen politicus zonder
enige vorm van geloof of overtuiging, en men
kan stellen dat, hoe dan ook, voor elke politicus
geldt dat zijn politiek handelen voortkomt uit die
overtuiging of dat geloof. Wat is dan het probleem?
1. Enigszins omgewerkt in het licht van de tijdens het Symposium op dinsdag 2 april 1979 gevoerde discussie.
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prof. dr. B. Goudzwaard

Het antwoord op deze vraag is ongetwijfeld dat
een christelijk geloof meer is dan een privé-aangelegenheid van een individu, dat vrij zou zijn tot
een geheel eigen interpretatie. Het christelijk geloof is een zich binden aan de persoon Jezus
Christus als Heiland en Verlosser van de wereld,
en in dit verband ook een zich binden aan de geopenbaarde Waarheid aangaande zijn Persoon;
het is een zich binden aan de bijbel, aan het
evangelie zelf. En juist deze verankering, de aanwezigheid van een bewust gekozen verbinding
of band met de Openbaring van de levende God,
kan een probleem vormen. Over het algemeen
wordt dit probleem verwoord als het probleem
van de twee werelden - de volmaaktheid van
Gods Openbaring aan de ene en de ingewikkeldheid van het alledaags politiek handelen aan
de andere kant. 'East is east, and west is west,
and never the twain shall meet', zo heeft Kipling
eens geschreven. Maar geldt niet hetzelfde voor
de relatie tussen de Openbaring van God en ons
gewone, alledaags politiek handelen? Is het niet
een schennis van de verhevenheid en zuiverheid
van deze Openbaring om zelfs maar te proberen
een brug te slaan tussen deze twee werelden?
Het spreken over de wederopstanding van
Christus lijkt tot een andere wereld te behoren
dan het spreken over ons tekort op de betalingsbalans. Bovendien dreigt het gevaar dat, op het
moment dat je tracht de kloof te overbruggen,
niet alleen de heiligheid van de bijbelse boodschap in gevaar komt, maar ook op dat zelfde
moment de bijbel gebruikt kan worden op een
ideologische manier, namelijk als een middel om
vooropgestelde politieke belangen te behartigen.
Wanneer wij ons probleem op deze manier verwoorden, dan moeten wij onmiddellijk toegeven
dat er in de politieke realiteit veel tastbare gegevens zijn die het bestaan van een kloof tussen
bijbel en praktische politiek zonder meer lijken te
bevestigen. Eén van deze gegevens is het bestaan van 'getuigende partijen'. Deze partijen
zijn voornamelijk spiritueel van karakter en willen politiek bedrijven ten aanzien van een zeer
beperkt aantal politieke kwesties, zoals abortus,
pornografie, de mogelijkheid tot christelijk onderwijs en het behoud van een goed gezinsleven. Buiten deze speciale onderwerpen laten zij
meestal niets van zich horen of volgen zij de
overheersende conservatieve gedachtengang.
Daar tegenover staat de neiging van niet weinig
zgn. christen-democratische partijen om geheel
pragmatisch te worden in hun politiek gedrag.
Christen-democratische partijen willen zich bezighouden met het hele werkterrein van de poli-

tiek, maar kunnen veelal niet volhouden dat zij
echt bijbels geïnspireerd zijn wanneer zij bezig
zijn met belangrijke politieke vragen. Uit ervaring
weten wij dat christen-democratische begrippen
zoals vrijheid en verantwoordelijkheid steeds
weer hun dynamiek verliezen omdat de band
met hun bron van inspiratie wordt doorgesneden. Men mag rustig stellen dat de christelijke
overtuiging vaak pas op een zeer verwijderde
manier haar invloed heeft op het alledaags politiek leven.
Daarom is ook kritiek gerechtvaardigd op de
veel voorkomende, zogenaamd open-pragmatische partijen, waarin christenen en niet-christenen samenwerken zonder zich druk te maken
over hun verschillende bronnen van inspiratie.
Nog een ernstiger fout is het, wanneer ter wille
van politieke belangen 'ideologisch' van de
christelijke overtuiging misbruik wordt gemaakt.
Soms is de enige reden hiervoor het verkopen
van de inhoud van de partijpolitiek aan die groep
van aanhangers, die een duidelijke woordelijke
verwijzing naar de bijbelse waarheid op prijs
stellen. Men heeft mij verteld dat er in de Verenigde Staten een soort 'Bijbel-zone' bestaat, een
streek rondom Grand Rapids waar de inwoners
graag aangesproken willen worden (bijvoorbeeld
door presidentskandidaten) met op zijn minst
een of andere soort verwijzing naar wat de bijbel
zegt. Kandidaten houden daar rekening mee en
gebruiken in de 'Bijbel-zone' meer aanhalingen
uit de Schrift dan elders, Hier hebben we een
duidelijk voorbeeld van het ideologisch gebruiken van de bijbel en de christelijke overtuiging.
Er moet een praktisch doel bereikt worden, namelijk gekozen worden, en de bijbel wordt gebruikt als een middel om dat doel te bereiken.
Op gelijkluidende wijze wordt vaak de uitdrukking 'christelijke politiek' gebruikt; namelijk niet
als een norm, waaraan voldaan moet worden,
maar als een etiket, geplakt op een meer of minder pragmatische politiek die aan het publiek
verkocht moet worden. Dit is een van de slechtste dingen die zich hebben voorgedaan in de geschiedenis van 'christelijke' partijen en op zekere
schaal gebeurt het vandaag de dag nog. En naar
mijn mening is dit kwaad zo groot en doet het zo
veel schade, dat ik persoonlijk het lidmaatschap
van een niet-christelijke partij verre zou prefereren boven het lidmaatschap van een zogenaamd
christelijke partij waarin dergelijke dingen voorkomen. Je kan en mag het Woord van God niet
tot een verlengstuk van politieke verlangens proberen te maken, en deze voor je politieke doeleinden laten doorgaan.
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Maar dit protest, wat u met mij zult delen naar ik
hoop, maakt het probleem niet ongedaan. Het
schijnt het zelfs te vergroten. Want als het waar
is dat christelijke partijen óf van karakter getuigenispartijen zijn, partijen die zich alleen maar
bezighouden met een beperkt aantal politieke
vraagstukken, óf van karakter pragmatische of
zelfs ideologische partijen zijn, die de bijbel alleen
maar als een ideologisch middel gebruiken om
hun laag-bij-de-grondse politieke produkten te
verkopen aan een traditioneel denkend christelijk publiek, dan zijn deze tastbare bewijzen de
duidelijkste illustratie van het feit dat het klaarblijkelijk onmogelijk is een brug te slaan tussen de
bijbelse Openbaring en de ingewikkelde werkelijkheid van het politiek handelen van nu. 'East is
east, and west is west, and never the twain shall
meet'. Hoe moeten we de relatie zien tussen het
Licht uit het Oosten - Ex Oriente Lux - en de
duisternis van ons ingewikkeld politiek beleid in
de westerse democratieën?
Met deze bedreigingen voor een christen-democratische politiek in gedachten, wil ik u nu iets
meer vertellen over de manier waarop in de
Anti-Revolutionaire Partij. en tegenwoordig ook
in het CDA. het vraagstuk van de kloof tussen
bijbel en politiek, benaderd is.

Woord van God is niet ver van ons weg, in de
hemel, maar is dicht bij ons gekomen, midden in
ons dagelijks leven. Daarom is het voor de AntiRevolutionaire Partij vanaf het begin uitgesloten
geweest zich in het een of ander beperkt geestelijk rijk terug te trekken.
Maar het verwerpen van deze weg maakte het
nog noodzakelijker de andere weg te vinden: de
weg van een christelijke politiek op een niet
pragmatische en niet ideologische manier, die
met concrete praktische vragen rekening wil
houden. Maar hoe moest die weg gevonden
worden?
Wanneer ik terug kijk op de geschiedenis van
mijn eigen partij. dan moet ik eerlijk zijn. Vooral
in de periode tussen 1910 en 1940 en ten dele
ook in de jaren vijftig, werd er een politiek gevolgd en in de praktijk gebracht, die geen echte
oplossing bood - namelijk de politiek van het
toepassen van zogenoemde afgeleide beginselen. Het was de tijd van rationalisme en neoscholastiek. Er werd een poging gedaan om uit
de letterlijke tekst van de bijbel op rationele manier een indrukwekkend stel concrete richtlijnen
af te leiden, die als voorschriften konden worden
gebruikt om een concreet christelijk-politiek gedrag te 'construeren', om het zo maar te zeggen.
Deze afgeleide regels konden zelfs in toepassing
worden gebracht op het vraagstuk van vrijhandel, het handhaven van de goudstandaard, het
behoud van het gezag over Nederlands-Indië en
de aanvaardbaarheid van staatsbedrijven. U zult
begrijpen wat de gevolgen waren. Sommige van
deze voorschriften spraken elkaar tegen en bijna
alle voorschriften stierven een stille dood omdat
duidelijk werd dat zij voornamelijk aan het menselijk intellect en het menselijk politiek inzicht
ontleend waren, in plaats van aan het levend
Woord van God zelf. Geleidelijk groeide het inzicht dat deze zogenaamde afgeleide uitgangspunten tot op zekere hoogte zelfs een belediging
waren voor datgene wat het Woord van God
echt betekent in het politieke leven; en dat zij in
ieder geval nooit de basis konden vormen voor
een oprecht christelijk gedrag op het gebied van
de concrete politiek.

Twee lijnen binnen het
antirevolutionair denken
In de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire
Partij is er een proces van bijna ononderbroken
bezinning op juist dit probleem geweest. De reden hiervoor is zeer duidelijk. Vanaf het begin
namelijk hebben Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper het Nederlands publiek, zowel
vriend als vijand, zeer duidelijk gemaakt dat er
geen twijfel kon bestaan aan de betekenis van
het evangelie voor de totaliteit van het politiek
handelen. Beiden verafschuwden die soort politiek, die zich alleen maar bezighoudt met een
beperkt aantal zogenaamde spirituele onderwerpen. Naar hun beider mening kon het Woord
van God door zijn eigen aard niet gebonden zijn
aan grenzen als de grens tussen geestelijk en
natuurlijk, kerkelijk leven en politiek leven enz.
Ook ten aanzien van het materiële leven, ook te
midden van ingewikkelde sociale en politieke
werkelijkheden is het Woord van God aanwezig
als de boodschap van bevrijding en verlossing
en moet als zodanig duidelijk gemaakt worden.
Christus is vlees geworden, is naar deze concrete aarde gekomen, heeft hier gewerkt en geleefd, zo zei Abraham Kuyper steeds weer. Het

Maar er is ook een andere lijn zichtbaar in de geschiedenis van de ARP. En deze bracht de partij
echt verder. Het is de lijn die al begonnen is in
de gedachtenwereld van Groen en Abraham
Kuyper en die uitgewerkt werd door geleerden
als Anema, Dooyeweerd en Mekkes. Het kenmerkende element in deze gedachtengang is de
voortdurende bezinning op de aard van de staat
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en op de specifieke roeping van de overheid met
betrekking tot al haar burgers. Met deze structurele analyse werd reële vooruitgang gemaakt
ten aanzien van de oude vraag over de relatie
tussen ons christelijk geloof en ons gedrag in de
politieke werkelijkheid.
De essentie van deze gedachtengang, vooral
met betrekking tot het belang ervan voor het
probleem van de verhouding tussen de bijbelse
boodschap en politiek handelen, kan misschien
het best ge',llustreerd worden door als symbool
een prisma te gebruiken - een symbool dat
ook ooit eens gebruikt werd door Herman Dooyeweerd. Een prisma kan een straal wit licht omvormen tot een kleurenspectrum, waarvan de
kleuren onderling grote verschillen vertonen,
maar desalniettemin toch de samenstellende
delen van één, 'ongedeelde' witte straal licht
zijn. Op dezelfde manier kunnen we stellen dat
het Woord van God één dynamische boodschap
aan de mensheid is, die één ongedeelde waarheid meedeelt over de schepping, zonde, verlossing en wederkomst - maar dat deze boodschap zich op eigen wijze concretiseert en uitwerkt naar de diverse levensterreinen, waarin
mensen tot dienst aan God en de naaste geroepen zijn. De normen van God, waarvan de bijbel
spreekt, krijgen hun respectievelijke 'kleuren' in
relatie met de verschillende structuren van de
menselijke, sociale werkelijkheid. In al deze
structuren moet er geantwoord worden op de
eis die het Woord van God ons stelt; maar de
beantwoording van die eis krijgt zijn eigen kleur
in overeenstemming met de sociale structuur
waarin de mens de een of andere (leidende of
dienende) veranwoordelijkheid heeft te vervuIlen. We kunnen het bijvoorbeeld hebben over de
gezinsstructuur met de norm van wederzijdse
liefde en vertrouwen als de meest typische trek
of kleur; we kunnen het hebben over de structuur van produktiehuishoudingen die primair
staan onder de normen van oikonomia, van rentmeesterschap; en we kunnen het hebben over
de structuur van de staat door te letten op de
meest wezenlijke norm waaraan de staat moet
voldoen, namelijk de norm van de publieke
rechtvaardigheid. Deze norm is voor allen politiek wezenlijk, want zonder deze norm zou de
staat als staat een rechtstreeks gevaar voor zijn
eigen burgers worden. 'Der Staat soli Rechtsstaat sein', de staat moet rechtsstaat zijn, zei Julius Stahl al een eeuw geleden, en Groen van
Prinsterer voegde hieraan toe dat daarom de
voomaamste taak van een christelijk politicus in
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het parlement niet gelegen is in het evangeliseren, maar in het getuigen van de bevrijdende
kracht van het evangelie door het concrete werk
der rechtvaardigheid te volbrengen. Door die
taak boven alles te vervullen, namelijk door het
brengen van rechtvaardigheid in de burgerlijke
samenleving, geeft de overheid gehoor aan haar
roeping en aan het ene, levende Woord van
God,

Recht en roeping
Maar, zo zou u nu kunnen vragen, wat is nu het
echt 'christelijke' element in deze gedachtengang? Want er bestaat geen politieke beweging
die niet op de een of andere manier wijst op de
noodzaak van rechtvaardigheid binnen de staat.
Conservatisme, socialisme, liberalisme, pragmatisme, zij alle willen rechtvaardigheid op hun eigen manier, hoewel zij het misschien niet tot
een zo allesoverheersend en beslissend criterium maken als zou moeten. Dus wat is dan het
verschil?
Hier nu moeten wij een tweede element invoeren - de verhouding tussen de idee van gerechtigheid en de bijbelse Openbaring zelf. Wat
wordt er in de bijbel bedoeld, wanneer gesteld
wordt dat overheden door de wil van God gerechtigheid brengen en de rechtvaardigheid beoefenen? Wat is eigenlijk, in de echte bijbelse
zin, gerechtigheid en rechtvaardigheid? In de antirevolutionaire traditie is met betrekking tot die
vraag vaak een zelfde antwoord gegeven. Namelijk dat voor de overheid gerechtigheid betekent dat bij elke overheidsmaatregel elke burger
behandeld moet worden als drager van het
beeld van God en dat daarom zijn of haar belangen het gewicht moeten krijgen die zij hebben in
het perspectief van de vervulling van zijn of haar
roeping.
Met dit woord roeping treedt een typisch reformatorische invloed op de voorgrond. De gerechtigheid moet ieder het deel geven dat hem toekomt. Maar om te weten te komen wat dit deel
is, moet een overheid beginnen met het onderkennen van het feit dat haar roeping om gerechtigheid te doen niet de enige roeping van God in
de sociale werkelijkheid is. Ook gezinnen hebben hun eigen specifieke roeping, net zo als bijvoorbeeld produktie-gerichte huishoudingen,
Hen recht doen betekent daarom: hen allen de
publieke voorwaarden verschaffen om hen in
staat te stellen gehoor te geven aan hun eigen
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specifieke roeping; door hun rechten te beschermen, door de openbare voorzieningen te treffen
die zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun eigen plichten, en ook door in hun gedrag jegens
elkaar in te grijpen als dat nodig is. Het laatste
doet zich voor indien mensen in die mate ontrouw worden aan hun roeping en taak, dat onrecht wordt gedaan aan de roeping en taak van
anderen.

sproken. Want de soevereiniteit waar het
om gaat is niet gelijk aan de soevereiniteit
ondernemers, maar de soevereiniteit van
Woord van God, dat van alle economische
derdanen gehoorzaamheid aan de norm
goed rentmeesterschap vraagt.
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De verklaring dat gerechtigheid gedaan moet
worden met betrekking tot en met het oog op
de specifieke roeping van andere sociale verbanden en instituties, is gegrondvest op het beroemde antirevolutionaire beginsel van soevereiniteit in eigen kring. Dit beginsel werd al voor
het eerst zo aangeduid door Groen van Prinsterer. Er moet de grootste nadruk op worden gelegd dat het woord 'soevereiniteit' hier geen verband houdt met de soevereiniteit of autoriteit
van de burgers, een soevereiniteit die zij zouden
kunnen of moeten handhaven tegenover de
autoriteit van de staat. Het woord soevereiniteit
wijst hier naar de soevereiniteit. of wel de autoriteit van de normen van God met betrekking tot
het geheel van het menselijk sociale leven. En
dat is iets anders dan de autoriteit (in hun concreet gedrag) van burgers. Laat me u weer mogen herinneren aan het prisma. Het ene licht van
het Woord van God vraagt om een gedifferentieerd, veelkleurig antwoord van de mensheid,
gedifferentieerd naar een scala van normen voor
de menselijke roepingsvervulling. De overheid
vervult slechts één van deze roepingen, niet lager of hoger dan anderen; want er zijn geen gradaties van heiligheid met betrekking tot wat God
van de mensheid vraagt. Daarom moet de overheid, die het regerend lichaam binnen de staat
is, voldoende ruimte aan de burgers geven bij
het vervullen van hun roeping. Maar als zij door
hun gebruik van macht of autoriteit hun roeping
negeren, dan kan en mag de staat veelal niet afzijdig blijven. Een industriële ondememing bijvoorbeeld die haar omgeving vervuilt, handelt in
tegenstelling met haar eigen economisch mandaat (oikonomia betekent rentmeesterschap).
Wanneer in dat geval de overheid deze vervuiling verbiedt of beperkt, handelt zij nog steeds
overeenkomstig het respect voor de eigen soevereiniteit - of normativiteit - van het sociaal-economisch leven. Daarom zou ter voorkoming van misverstanden, dan ook beter van
'normativiteit in eigen kring' kunnen worden ge-
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De kloof tusen bijbel en politiek: geen
realiteit maar suggestie
Waarom ben ik zo uitgebreid ingegaan op mijn
verwijzing naar het beginsel van gerechtigheid
en het beginsel van normativiteit in eigen kring,
terwijl ik het had over dat grote probleem van de
verhouding tussen ons christelijk geloof en concreet politiek handelen? Ik hoop dat u de reden
daarvoor nu kunt begrijpen. Wanneer het Woord
van God zelf aanspoort om gerechtigheid te
doen op het politieke vlak, in respect voor een
ieders roeping, dan maakt juist deze eis ons
christelijk geloof en inzicht van overwegend belang te midden van de meest concrete en ingewikkelde politieke vragen.
De probleemstelling komt hierdoor namelijk wezenlijk anders te liggen. Ze was: hoe overbruggen we de kloof tussen bijbel en concreet politiek handelen? Zo gesteld, is en blijft christelijke
politiek een zaak van moeizaam pogen, om die
veronderstelde kloof tussen bijbelse openbaring
en de alledaagse politiek te overbruggen en te
dichten. Maar wanneer het de oproep van het
evangelie zelf is, dat in de politiek rècht zal worden gedaan aan een ieder, overeenkomstig ieders roeping als beelddrager van God - het
recht van weduwen en wezen, van vreemdelingen en vluchtelingen, van loontrekkers en kleine
zelfstandigen, van drugverslaafden en uitgebuiten - dan is het onzin, om nog van een kloof
tussen bijbel en concreet politiek handelen te
spreken. Het Woord van God is dan al volop
present te midden van praktische politiek. Het
bevindt zich, op een pijnlijke manier voor ons al
lang aan de óverzijde van die door ons gesuggereerde kloof. Want te midden van de meest alledaagse politieke problemen confronteert het
Woord van de levende God ons daar in elke situatie met de onontwijkbare keus tussen recht
en onrecht. Als een zwaard gaat het door ook
onze meest verborgen politieke overleggingen.
Het stelt de christen èn de niet-christen (!) voor
de vlammende keus of wij ècht het recht willen
en daarmee de ruimte voor een ieder willen maken om te leven in dienst aan anderen en de Ander. Het basisprobleem van de christelijke politiek is dan ook niet langer vermeende kloven te
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overbruggen. Het is veeleer te leren te verstaan,
wat 'de echte codes van de nood zijn' (picht). en
bij het ingaan op die nood te leren uit elkaar te
houden, wat de oproep is van een bijbelse gerechtigheid en wat wij onszelf plegen wijs te
maken. Dat is allerminst eenvoudig. Onze gerechtigheidsideeën zijn zo abstract en verburgerlijkt; ze staan zo ver van de kracht van het bijbelse gerechtigheidsmotief, dat altijd scherp geadresseerd is, razend concreet, en dat nooit of de
economische omstandigheden of de formele
burgerlijke rechten tot het een en al maakt van
de gerechtigheidsvraag. Christelijke politiek voeren is allerminst eenvoudig; het is een van de
moeilijkste dingen die bestaan. Maar het is géén
overbruggen van een kloof tussen bijbel en
praktische politiek. Want die kloof bestaat niet.
Ze is gesuggereerd, om het onszelf gemakkelijker te kunnen maken. En wel met name wanneer we concreet staan voor de politieke gerechtigheidsvraag die nu eenmaal de structurele
vraag voor alle vormen van overheidspolitiek is.
Daarom zijn ook vrijblijvende verwijzingen naar
ideeën zoals vrijheid, verantwoordelijkheid en algemene formules die uitdrukken dat de overheid
dergelijke dingen moet bevorderen, niet toereikend voor een christelijke politiek. Voor wat een
program van uitgangspunten betreft zal tenminste daarin moeten worden verwezen naar de
specifieke eigen roeping van elke overheid, die
is gericht op de norm van openbare gerechtigheid.
Want zonder die duidelijke verwijzing, zo weten
wij uit onze eigen lange geschiedenis, kan een
ontwikkeling naar ofwel politiek spiritualisme ofwel politiek pragmatisme nauwelijks vermeden
worden. Inzicht in structuren en daarvoor geldende normen is hetgene wat christen-democratische uitgangspunten en praktische politiek
bovenal moet karakteriseren. Waarbij we overigens zeker niet kunnen stellen dat dit doel reeds
bereikt is.

Mijn eerste voorbeeld is het recht van verzet. Ik
neem juist dit voorbeeld, omdat de naam 'antirevolutionair' tot vandaag de dag gemakkelijk
misverstanden wekt. De naam suggereert dat
'antirevolutionairen' van mening zien dat het gezag van de overheid in elke situatie onvoorwaardelijk gehoorzaamd moet worden. Maar ik kan u
in alle eerlijkheid zeggen, dat die mening geheel
on-antirevolutionair is. Het waren bijvoorbeeld
de leden van de AR-beweging die (samen met
de communisten) de meest actieve rol in de verzetsbeweging tegen de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gespeeld
hebben. Dit raadsel kan het best opgelost worden door u kennis te laten maken met het verschil, dat Groen van Prinsterer al in 1860 maakte, tussen twee woorden: 'contrarevolutionair'
en 'antirevolutionair'. Het eerste woord betekent: gekant tegen elke vorm van revolutie; onvoorwaardelijk het gezag van de huidige overheid handhaven. Maar 'antirevolutionair' betekende voor Groen van Prinsterer iets wezenlijk
anders. Deze term staat voor de strijd tegen de
geest van de revolutie, de geest die is geriCht tegen het gezag van God Zelf en daarom dus in de
meeste gevallen ook gericht is tegen het gezag
van de overheid.
Het belang van dit verschil wordt duidelijk zodra
we zien dat, volgens de definitie van Groen, niet
alleen burgers in de ban van de geest van de revolutie kunnen komen, maar dat dit ook geldt
voor overheden!
Overheden kunnen revolutionairen worden, namelijk wanneer zij afvallig worden van hun opdracht om de rechtvaardigheid te beoefenen.
Wanneer een regime de bevolking stelselmatig
uitbuit en de mensenrechten onderdrukt, is dat
te beschouwen als een opstand tegen God Zelf,
die de overheden gezag gaf om de gerechtigheid
te beoefenen en niet om hun macht te misbruiken.
In de AR-traditie wordt dus het recht van verzet
tegen een onderdrukkende overheid in ere gehouden. 2 Maar dat recht van verzet geldt nooit
op een absolute, nietsontziende manier. Want zij
die zich verzetten kunnen eveneens in de greep
van een revolutionaire geest komen; een geest
die niet wil dienen, maar wil heersen. Een geest
die niet vraagt om recht, maar om wraak. Er bestaat misbruik van macht, dat bestreden moet
worden in deze wereld. Maar er bestaat ook een

Het recht van verzet
Tot op dit punt is mijn verhaal nogal abstract geweest. Voordat ik tot mijn uiteindelijke conclusie
kom, is het misschien goed om wat concrete
voorbeelden te geven van de bovengenoemde
gedachtengang. Dit zou niet alleen wat meer
licht kunnen werpen op de dingen die ik heb
trachten te vertellen over het AR-verleden, maar
zou ook van betekenis kunnen zijn voor onze
toekomst in christen-democratisch perspectief.

2. Waarbij het overigens, in de lijn van Calvijn, wordt beperkt tot degenen die in staat zijn verantwoorde politieke leiding uit te oefenen.
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verafgoding van de revolutionaire strijd, die, te
zamen met de ideologie van de revolutie, uit de
grond van ons hart verworpen moet worden.
Want niet de menselijke macht moet de boventoon voeren en zal ons redden, maar het is de
opdracht tot gerechtigheid die in de staat op de
eerste plaats moet komen.

van de staat - zodra de staat, déze zaken geregeld en besproken moeten worden (deze oplossing werd in beginsel al verdedigd in de Encykliek Quadragesimo Anno, 1931).
In een reformatorische gedachtengang is dit niet
alleen een verkeerde, maar zelfs een gevaarlijke
oplossing. Want de roeping van de overheid is
een andere dan die van werkgevers en werknemers. De eigen opdracht van de overheid, welke
gericht is op de norm van openbare gerechtigheid, staat hier op het spel - dat houdt in dat
besluiten met betrekking tot sociaal-economische kwesties, die genomen moeten worden
uit een oogpunt van maatschappelijke gerechtigheid voor allen (maatregelen tegen inflatie,
werkloosheid, enz.) niet de uitkomst moeten zijn
van een proces van wederzijds onderhandelen
tussen de overheid en twee machtige belangengroeperingen. Want een zodanige consensuspolitiek zal ongetwijfeld leiden tot maatregelen
die voornamelijk ten gunste zijn van die belangengroeperingen en hun leden en pas op de
tweede plaats ten gunste van die groepen in de
samenleving, die in het geheel niet als belangengroepering kunnen optreden. Hier verschuift het
uitgangspunt van de staat van gerechtigheid
naar druk, van de notie gerechtigheid naar consensus.
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Het sociaal contract als gevaar voor
de rechtsstaat
Het tweede voorbeeld heeft te maken met een
probleem, dat al vele jaren lang vele meningsverschillen heeft opgeleverd in de meeste politieke partijen, namelijk het probleem van de verhouding tussen overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden. In de meeste westerse democratieën zijn de contacten tussen deze drie
belangrijke machten in iedere nationale economie de laatste decennia steeds intensiever geworden. Ze zijn zo sterk uitgebreid dat zij veelal
tot een soort 'sociaal contract' hebben geleid
tussen de drie machten, waarin onderling overeenstemming wordt bereikt over de loonshoogte, prijsontwikkeling, belastingen en subsidies,
enz. Zonder die overeenstemming (dus zonder
zo'n 'sociaal contract') ontstaat er daarbij makkelijk een soort jungle omdat iedere 'partij' het
recht opeist zijn eigen weg te gaan. Is dat een
goede en rechtvaardige ontwikkeling, en zo niet,
bestaat er een mogelijkheid eraan te ontsnappen?
Dit is één van de praktische punten, waarbij de
rooms-katholieke en reformatorische politieke
gedachtengang op zichzelf tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. In de katholieke stijl van
politiek bedrijven wordt de overheid gezien als
het hoofd van de gehele 'natuurlijke' samenleving, waarbij ook het sociaal-economische leven
van de natie, (inclusief werknemers en werkgevers) inbegrepen is. Het principe dat daarbij
voorkomt dat de overheid totalitaire trekken ontwikkelt, is 'het principe van subsidiariteit': wat
een lager orgaan of institutie kan doen, moet
niet door een hoger orgaan gedaan worden.
Maar in het concrete, bovenvermelde geval faalt
de regel van subsidiariteit tot op zekere hoogte.
Wanneer nationale economische belangen op
het spel staan, is het niet doelmatig de problemen te delegeren aan het 'lagere' niveau van
werkgevers en werknemers. De beste oplossing
lijkt dat om werkgevers en werknemers een directe stem te geven op het hoogste niveau van
de natuurlijke samenleving - d.W.Z. het niveau

De juiste houding met betrekking tot het onderhavige probleern is natuurlijk niet het afsnijden
van alle contacten tussen de overheid en de
organisaties van werkgevers en werknemers.
Een regelmatig samenspreken is waardevol, zodat de één van de ander weet, wat de eigen bedoelingen zijn. Ook kan dit contact nodig zijn
voor de overheid om te verifiëren, in hoeverre ze
bij bepaalde beleidsvoornemens positieve of negatieve reacties van deze organisaties verkrijgen
zal. Maar er wordt een kritieke grens overschreden, wanneer dit leidt tot een vorrn van onderhandeling. Want wat gebeurt er wanneer zulke
onderhandelingen geen resultaat opleveren?
Dan zijn de partijen vrij om te doen wat zij willen. Maar binnen de wettelijke structuur van de
staat kan de overheid nooit een situatie accepteren waarin vrije organisaties 'doen wat zij willen'. Zeker niet als dit de norm van gerechtigheid
voor kwetsbare andere groepen in de samenleving (werklozen, mensen met een vast inkomen
enz.) geweld zou aandoen. Het is derhalve voor
de overheid van het allergrootste belang elke
vorm van rechtstreeks onderhandelen met belangengroeperingen te vermijden. Onderhandelen is een normale figuur in het sociaal-economi-
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sc he leven, maar past niet in het verkeer tussen
overheid en pressiegroepen, dat voor alles een
rechts verkeer behoort te zijn.

In een christelijk-politieke gedachtengang kunnen beide zienswijzen niet worden geaccepteerd.
Enerzijds is dat vanwege het feit dat de opdracht
tot rentmeesterschap de kern van de eigen taak
en roeping van het economisch leven is. Voor de
vervulling van die verantwoordelijkheid hoort
ruimte te blijven, wat leidt tot een duidelijk onderscheid ten opzichte van de socialistische benadering. Anderzijds moet echter gesteld worden dat deze opdracht tot rentmeesterschap
veel meer inhoudt dan zoeken naar een efficiënte combinatie van produktiefactoren ten bate
van een produceren voor vrije markten, wat ons
recht tegenover de conservatieve benadering
plaatst.

Geloof en economische orde
Een derde en laatste voorbeeld is de moeilijke
vraag op welke manier christelijke politiek zich
moet opstellen wanneer het gaat om de vormgeving van onze sociaal-economische orde. Leidt
de christelijke levensovertuiging tot de zienswijze
dat we onze sociale en economische orde moeten kritiseren? Of moeten we deze verdedigen?
En zo ja, op welke punten en tot op welke hoogte?
In het kader van deze lezing kan hierop natuurlijk
slechts beperkt worden ingegaan. Daarom wil ik
mij beperken tot één aspect van het hele probleem, namelijk de relatie tussen enerzijds
macht in ons economische systeem en anderzijds de daarbij behorende verantwoordelijkheid.
In de conservatieve denkwijze is aan deze relatie
reeds optimaal vorm gegeven in onze huidige
sociale orde. Het bedrijfsleven heeft de taak efficiënt te produceren voor de markt, een markt
die zo vrij mogelijk moet zijn ten einde te garanderen dat de behoeften van de consument worden bevredigd. Met betrekking tot die 'verantwoordelijkheid' moet het zakenleven ook de uiteindelijke zeggenschap of macht hebben waar
het gaat om bijvoorbeeld beslissingen oller investeringen. Macht en verantwoordelijkheid in
het economisch leven zijn op deze wijze in overeenstemming met elkaar. De verantwoordelijkheid van de overheid blijft in deze visie beperkt
tot de bescherming van de burgerlijke rechten
van de mens en het verschaffen van het economisch evenwicht, ten einde te hevige cyclische
verstoringen van het economische leven te voorkomen. Haar màcht behoort dan ook niet verder
te reiken. In de socialistische zienswijze is de
staat het beslissend orgaan van de volksgemeenschap. Het is de verantwoordelijkheid van
de staat voor iedereen gelijke kansen en bestaanszekerheid te garanderen; en de overheid
dient dan ook over een dienovereenkomstige sociaal-economische macht te beschikken. Daarom houden socialisten een pleidooi voor een radicale heroriëntatie van onze sociale en economische orde, die veelal zal leiden tot een verdere
uitbreiding van de macht en het gezag van de
overheid in sociale en economische aangelegenheden.

In een christelijk-normatieve gedachtengang
heeft de economische verantwoordelijkheid van
bedrijven en bedrijfstakken ook betrekking op
een directe verantwoordelijkheid tot natuurbehoud; op een directe verantwoordelijkheid voor
het behoud van zinvolle werkgelegenheid; en op
een directe verantwoordelijkheid voor een menselijke kwaliteit van de arbeid. En dit zijn alle verantwoordelijkheden, waarop ook de arbeiders
aanspreekbaar dienen te zijn! Daarom gaat het
beginsel van de normativiteit in eigen kring ook
dwars in tegen alle ideeën als zou arbeid slechts
een produktiefactor zijn zonder enige verwijzing
naar de kwestie van een mede-verantwoordelijkheid van de werknemers. Dit is immers een
basis-medeverantwoordelijkheid van de werknemer voor de manier waarop de opdracht van
rentmeesterschap wordt uitgevoerd in de produktie-huishouding waarin hij/zij als mens verkeert.
Daarom is er inderdaad een reden voor kritiek
op onze huidige maatschappelijke structuur. Die
structuur moet veranderd worden omdat de huidige verdeling van macht niet kan bewerkstelligen dat de werkelijk bestaande verantwoordelijkheden met betrekking tot de norm van een
goed rentmeesterschap in de praktijk worden
gebracht. Dit leidt tot vooral twee consequenties. In de eerste plaats is er de consequentie dat
er een overheidsbeleid moet komen, waardoor
produktie-huishoudens hun originele taken beter
gaan vervullen. Dat vraagt niet alleen om een
taakgericht energie- en milieubeleid, maar ook
om bijv. een beleid dat de kwaliteit van de menselijke arbeid in het arbeidsproces bevordert en
aan bepaalde grenswaarden bindt. In de tweede
plaats is er een overheidsbeleid nodig dat leidt
tot een toegenomen verantwoordelijkheid voor
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werknemers in de produktie-huishoudens, gecombineerd met een expliciete regeling die het
mogelijk maakt dat lonen vrijwillig worden verlaagd in afzonderlijke produktie-huishoudens, indien werknemers (of hun organisaties) dit gewenst achten voor een betere vervulling van de
economische opdracht (waaronder de zorg voor
voldoende zinvol werk) van de onderneming.
Misschien zal deze laatste regeling geen enkel
succes hebben. Maar in ieder geval moeten de
wettelijke barrières, die verhinderen dat deze
weg gevolgd kàn worden, worden verwijderd.
Want ook als het gaat om het brengen van economische offers behoren de werknemers betrokken te kunnen worden in de verantwoordelijkheid van produktie-huishoudens om meer open
te staan voor de opdracht een goed rentmeester
te zijn.

historische lijn een betekenisvolle aanzet is besloten om zowel het gevaar van politiek spiritualisme als het gevaar van een geïdeologiseerd politiek pragmatisme te kunnen overwinnen.
Dat overwinnen van beide gevaren is overigens
niet een zaak van lange artikelen - zoals dit of van bepaalde mensen - zoals een elite van
antirevolutionair denkenden. Wat dit laatste
betreft is bijvoorbeeld het falen van een partijelite op beslissende momenten in de geschiedenis van de ARP - ik denk aan het dekolonisatievraagstuk - tot blijvende lering. Voor wat
het CDA betreft, zal het er met name om gaan,
of alle christen-democraten de oproep aan een
bijbelse gerechtigheid steeds opnieuw op zich
zullen willen laten inwerken om die structureel
ook in de overheidspolitiek, op basis van het respect voor de roeping van allen, te laten doorklinken en heel concreet waar te maken. En wanneer het om die vraag gaat, heeft geen antirevolutionair een pré. Katholieken en protestanten
zullen ten aanzien van die concrete vraag steeds
opnieuw elkaar hard nodig hebben. Een eigen
verleden hebben kan tot winst zijn, zeker; maar
een verkeerd begrepen en verwerkt verleden is
in alle gevallen een onoverkomelijk struikelblok
voor de christelijke politiek.

Geen antirevolutionair pré
De hierbovengenoemde drie voorbeelden staan
natuurlijk open voor discussie. Ze zijn in geen
enkel opzicht bedoeld om de uiteindelijke waarheid te geven met betrekking tot een christelijk
beleid vandaag de dag. Maar ik hoop in ieder
geval duidelijk gemáakt te hebben, dat in deze
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Als katholiek theoloog luisterend naar uw voordracht, prof. Goudzwaard, ben ik - soms met
een lichte verwondering, gemengd met enige
binnenpret - tot de volgende drie conclusies
gekomen:
1. dat ik trots mag zijn;
2. dat ik enigszins wantrouwend ben geworden,
3. en vooral dat ik nieuwsgieriger ben geworden.

I. Ik mag trots zijn
Veel gedachten en ideeën heb ik gehoord waaronder met name die u als de meest centrale genoemd hebt - waarmee ik ben opgevoed
en gevormd binnen een katholieke traditie en
waarvan sommige zelfs expliciet door pausen
zijn bekrachtigd, gedachtengoed derhalve dat
mij zeer vertrouwd is.
De reden, waarom ik nu een gevoel van fierheid
ervaar, is gelegen in het feit dat ik ze van nu af
aan typische of zelfs befaamde antirevolutionaire inzichten mag noemen. Ik denk dat dit feit ons
op zijn minst een groot vertrouwen moet geven
in de toekomst van de christen-democratie in
ons land.
Ik denk met name aar, alles wat u gezegd hebt
over ieder mens als beelddrager Gods, over zijn

drs. W. C. M. Klijn is lector in de theologische
ethiek aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam.

roeping, over de onderscheiden bijzondere roepingen in de maatschappelijke werkelijkheid,
over de roeping van de staat om rechtvaardigheid te scheppen, te handhaven en te bevorderen.
Toen ik u het beginsel van de soevereiniteit in eigen kring hoorde omschrijven, frappeerde het
mij hoe exact uw formuleringen passen op het
z.g. subsidiariteitsbeginsel, maar daarom was ik
des te meer verrast toen u naderhand dit laatste
beginsel niet alleen ontoereikend, maar zelfs gevaarlijk noemde.
Ik geloof dat door een meer intensieve oecumenische dialoog een grotere wederzijdse vertrouwdheid met elkaars ideeën, begrippen en
tradities zeer verhelderend kan werken en ons
kan helpen bij het formuleren van een gezamenlijke politieke overtuiging geen tijd te verliezen,
of - zo u wilt - juist tijd te winnen.
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11. Ik ben wat wantrouwend
geworden

leggen: 'How do you know?', hoe weet je dat en
hoe zeker weet je dat?
Deze vraag is er een van beslissende betekenis,
wanneer wij het gevaar willen ontlopen - en
om wille van het Woord van God moeten wij dit
gevaar willen ontlopen - dat dit Woord van
God, in plaats van een brug te zijn in de handen
van mensen (en politici zijn mensen) wordt als
een lang touw met aan het uiteinde een vlieger
in de lucht, die op elk moment alle richtingen uit
kan duiken, ., Deze vraag is van wezenlijk belang, wanneer wij het gevaar willen ontlopen dat
diegene onder christen-democraten het grootste
gezag heeft die met groter nadruk dan anderen
spreekt over zijn geweten, waar God tot hem
heeft gesproken; wanneer wij het gevaar willen
ontlopen dat vertekening vàn en ontoegankelijkheid vóór anderen gecamoufleerd wordt door
een beroep op de trouw aan Gods Woord,
Hoe weten wij wat in 1979 de roeping, het rentmeesterschap inhoudt voor de eenzamen, de
gehuwden, de ondernemingen, de politie, de leraren, het leger, de bestuurders van grote steden, de werkers in de gezondheidszorg enz.
enz.? Wat betekent voor de overheid rechtvaardigheid in een periode van recessie, van bezuinigingen, niet alleen op korte termijn, maar ook
voor de toekomst? En: hoe weet je dat? Is het
voldoende dat de ene christen-democraat tegen
de andere zegt hoezeer hij ervan doordrongen is
dat 'onze eigen' zelfzuchtige overwegingen
doorkruist moeten worden door het Woord van
God als door een zwaard?
Wanneer het Woord van God zelf de kloof overbrugt, kan en zal het dit dan doen buiten onze
geschapen talenten om, buiten ons ken-vermogen om, en zónder onze rede te herscheppen die
daardoor niet minder menselijke rede blijft?
Overbrugt het Woord van God de kloof zónder
onze menselijke rede méér menselijk en zo méér
rede te maken?
Ontslaat de Heer ons van de moeizame arbeid
om de verbanden en de trends in onze hedendaagse maatschappij te analyseren en van de
noodzaak een politieke visie, een politieke overtuiging op te bouwen, waarvan de inhoud beantwoordt aan de noden van de toekomst? Is
het niet het unieke van de ethiek van Jezus, dat
Hij zelf vraagt om het werk van onze politieke
rede en fantasie, doordat de tegenwoordigheid
van het Rijk Gods niet beperkt wordt tot de letter van de thora, daar voor Hem iedere medemens, en vooral de arme, de uitgestoten, de vergeten medemens, de codex van Gods wetgeving geworden is? Hebben al dezen geen 'men-

Sinds ik mij actief heb geïnteresseerd voor de
christen-democratie heb ik persoonlijk moeten
leren, niet al te bezorgd en bezwaard te zijn,
wanneer je met enig wantrouwen wordt benaderd. Enige maanden geleden hield ik een lezing
voor de CDJA-ers en ik werd tijdens de discussie geconfronteerd met een behoorlijke portie
wantrouwen, omdat ik het nodige had gezegd
over de functie van de rede in de politiek.
Slechts één keer citeerde ik een tekst uit het
evangelie en ik zag aan de uitdrukking op de gezichten dat mijn reputatie steeg. Het was alsof ik
mij bevond in een Amerikaanse fundamentalistische 'Bible-belt', waarover u hebt gesproken.
Dit brengt ons tot wat de kern van de vraag, de
vraag van uw referaat is, Het is een kwestie van
hermeneutiek, een hermeneutische vraag, een
vraag naar de methode in het dagelijkse politieke leven: hoe kan een christen, àls christen, komen tot een relevante politieke inhoud van zijn
handelen, een inhoud voor een relevant politiek
beleid?
In dit opzicht ben ik een beetje wantrouwend
geworden door wat u gezegd hebt - en ook:
niet gezegd hebt - over de vraag van de 'bemiddeling tussen' christelijk geloof en politiek.
U bent begonnen te spreken over een kloof:
'East is East and West is West, and never the
twain shall meet'. U hebt de vraag opgeworpen
omtrent de mogelijkheid c.q. de onmogelijkheid
om een brug te slaan tussen de bijbelse openbaring, het Woord van God, en de ingewikkelde
realiteit van het hedendaagse politieke handelen. En hoe luidt na een paar bladzijden - mirabile dictu - uw antwoord op deze vraag? De
brug is het Woord van God zelf.
Hoezeer dit ook waar mag zijn in ontologische
zin, op het vlak van het zijn, van ons ingebed-zijn
in Gods vóór-komende en voltooiende genade,
is dit antwoord wel echt een oplossing voor het
probleem hoe mensen kunnen kennen (en dwalen). van het probleem hoe te kennen en te weten wat hier en nu het juiste en het ware is?
Doet dit antwoord wel voldoende recht aan de
verplichting, die wij tegenover elkaar hebben, te
verantwoorden waarom wij dit of dat het juiste
antwoord achten op Gods roep in de gegeven
situatie? Of met andere woorden: is uw antwoord op een ken-probleem niet een vicieuze
cirkel?
Als democraten, maar juist ook als christenen
behoren wij elkaar voortdurend de vraag voor te

a.r.

79/7.8

staatkunde

Commentaar

drs. W. C. M. Klijn

senrecht' op het werk van ons onbevangen analyseren van de wegen van het onrecht om zo
met Gods hulp de weg naar de rechtvaardigheid
te vinden?

gelie als 'reguia fidei', maar ook een overtuiging
die elke christen-democraat moet kunnen verantwoorden op een 'redelijke' en expliciete wijze, die overijlde en/of modieuze antwoorden de
pas afsnijdt en een blijvende dialoog open en
gaande houdt;
een politieke overtuiging die een echt gehalte,
die echt een inhoud heeft, een inhoud die men
kan herkennen en die toch altijd in ontwikkeling
is in niet aflatende discussies te midden van de
geschiedenis nà 1980 ...

111. Ik ben nieuwsgieriger geworden
Dat moge thans duidelijk zijn. Ik heb u, prof.
Goudzwaard, vele vragen gesteld. Tot besluit wil
ik hetzelfde nog eens formuleren in de vorm van
een paar andere vragen:
1 Waarom hebt u niet gesproken over de 'historische kloof tussen de tijd van de bijbel en
onze hedendaagse tijd?
2 Ik houd er niet van over 'bemiddeling' te denken en te spreken als over een geïsoleerd 'ding'
of 'wezen', dat zijn eigen leven kan gaan leiden
en zo kan afdwalen van het Woord van God.
Maar is het toch niet zo dat u van uw kant een
aantal acute en moeilijke hermeneutische vragen hebt weggestopt in een 'chiffre', in een symbolische vergelijking, in uw beeld van een 'prisma'?
3 Is het zinnig en nuttig de term 'autoriteit' zonder meer te associëren met menselijke hoogmoed en er daarmee een anti-goddelijke betekenis aan te geven?
4 Stelt u niet al te gemakkelijk tegenover elkaar
menselijk intellect en menselijke politieke inzichten enerzijds en anderzijds het levende Woord
van God?
5 Hebben wij niet dringend behoefte aan een
politieke overtuiging met een echte inhoud, een
overtuiging omtrent wat er nu en in de naaste
toekomst politiek gedaan moet worden;
een politieke overtuiging die - net als Rome
- niet in één dag is op te bouwen, zelfs niet in
anderhalf jaar, en zeker niet door een kleine
commissie van Z.g. representatieve samenstelling alléén;
een politieke overtuiging, niet kant en klaar als
een onvoorwaardelijk te vervullen eis vóórdat
aan de start van één christen-democratische
partij het fiat kan worden gegeven, maar als een
blijvende opdracht voor àlle christen-democraten, een opdracht die nooit àf is, daar de geschiedenis voortgaat;
een atmosfeer waarin christen-democraten kunnen leven en elkaar herkennen; een pakket van
gemeenschappelijke inzichten en historische
ervaringen ten behoeve van de problemen van
onze wereld;
een politieke overtuiging waarvan het leven
wordt geregeld en gecorrigeerd door het evan-
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Samenvatting
'Getuigenispolitiek' kenmerkt zich niet alleen
door het selecteren van speciale vraagstukken
zoals abortus, onderwijs enz. 'Getuigenispolitiek'
kan zich ook uitstrekken tot het hele terrein van
de politiek. Een wezenlijk kenmerk ervan is echter een valse vereenzelviging van geloof en politiek. Het is een verschijnsel dat men niet alleen
bij conservatieven kan tegenkomen, maar ook
bij z.g. 'links'.
De kernvraag blijft: hoe vermijden wij een voorbarig, overijld en overijverig christelijk 'positivisme', dat in Gods Naam alleen maar póneert en
daarmee de weg blokkeert voor iedere discussie
met zorgvuldige argumenten? Hoe - om Gods
wil - aan dit gevaar te ontkomen?
Ik ben, prof. Goudzwaard, nieuwsgierig naar uw
antwoord, maar nog meer naar de toekomst van
de christen-democratie in ons land.
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Uit de discussie n.a.v. de lezing
van prof. dr. B. Goudzwaard en
het commentaar van
drs. W. C. M. Klijn
Geloof en politiek: een kwestie van
overbrugging 7
B. Goudzwaard: Ik ben er niet zo zeker van dat ik
het vraagstuk van de hermeneutiek aan de orde
heb gesteld. Als de heer Klijn daarmee bedoelt
dat wij een bepaalde methode moeten hanteren
om het Woord van God te kunnen toepassen op
politieke kwesties dan ben ik het niet met hem
eens. Een methode is de manier waarop wij van
iets gebruik kunnen maken. Wij kunnen echter
niet zo over het Woord Gods beschikken, Het is
bovendien niet nodig dat wij de kloof tussen geloof en politiek overbruggen, want het Woord
zelf overbrugt de kloof. Gods Woord is reeds in
de politiek aanwezig als een roeping tot rechtvaardig en verantwoord handelen. De christenpoliticus mag echter nooit zijn politieke handelingen en besluitvorming vereenzelvigen met
Gods Woord. Hij kan falen; het Woord blijft
waarheid.
Het gevaar om de rede, al is het dan ook een ratio recta, als bemiddelaar in te schakelen is, dat
zij maar al te gauw een autonome instantie
wordt die gaat uitmaken wat in een politieke situatie rechtvaardig is. De rechtvaardigheid
wordt slechts zichtbaar in Christus.
A. M. Oost/ander: Ik denk dat u de heer Klijn niet
goed hebt begrepen. Er is een bemiddeling tussen het politieke leven en de bijbelse boodschap,
want die bemiddeling is de mens zelf. De mens
bemiddelt in het lezen en verstaan van de Schrift
en de mens is onder andere een redelijk wezen.
Men hoeft de rede niet onder alle omstandigheden als autonoom verdacht te maken, zoals reformatorische christenen vaak geneigd zijn te
doen. Ik wantrouw eigenlijk veeleer elke aanspraak op een onmiddellijke toegang tot de
norm der rechtvaardigheid, zoals gevoel of intuïtie. Als directeur van de Kuyperstichting merk
ik dagelijks dat er veel inspannend, maar tegelijkertijd spannend, werk aan te pas komt om het
evangelie te vertalen in termen van de huidige
politieke situatie. Brengt de ervaring niet enigermate een normativiteit voort in een leerproces
dat door een bijbelse inspiratie wordt geleid?
Reformatorische christenen zijn veeleer georiën-

teerd op het deductieve; katholieken op het inductieve. Wij zullen het laatste niet mogen veronachtzamen. Is de vraag van de heer Klijn nu
juist in dit verband niet belangrijk?
P. J. Teunissen: Ik zou graag willen vaststellen
dat ook rooms-katholieken geloven dat de mens
niet door de rede alleen gered kan worden en
dat ieder mens wel moet reageren op de goddelijke openbaring, hetzij bevestigend hetzij afwijzend, zodat er in ieder geval in die zin bemiddeling plaatsvindt. Ik heb echter waardering voor
Goudzwaards aandrang op een nauwe relatie
tussen het evangelie en ons politiek handelen.
Een spirituele benadering van de politiek is zeker
noodzakelijk en ik vind, eerlijk gezegd, ook dat
deze al te zeer zoek is in de CDU.

B. Goudzwaard: Ik mis in Oostlanders presentatie een erkenning van het Woord Gods als dynamische kracht. Het Woord Gods is een tweesnijdend zwaard dat doordringt tot het hart van het
menselijk leven.
A. M. Oost/ander: Maar het evangelie komt toch
tot ons via onze menselijke ervaring?
B. Goudzwaard: Ik vind het begrip bemiddeling
onjuist in dit verband. Het evangelie actualiseert
zichzelf te midden van onze politieke problemen.

Y. Schaaf: Maar de bijbel is toch tweeduizend
jaar oud! Hoe kan hij nu toegepast worden op
onze huidige historische situatie zonder een bemiddeling van o.a. de menselijke rationaliteit?
G. Vandezande: Men moet het menselijk antWoord op het evangelie niet opvatten als een
bemiddeling.
B. Goudzwaard: Dat is juist. Wij zijn ons zeker
bewust van een normativiteit in onze politieke
situatie. Die normativiteit eist ons antwoord. Wij
moeten in dat antwoord echter niet de rede tegenover het gevoel stellen, want het is het hart
van de mens dat gehoor geeft aan de roeping
van Gods Woord. Gevoel en intuïtie zijn daarbij
net zo noodzakelijk als een helder gedachtenpatroon. Zijn onze politieke principes het resultaat
van onze ervaring in een bepaalde situatie? Ja
en nee. Principes komen voort uit een intens
luisteren naar Gods Woord in een bepaalde situatie. Maar dat is heel iets anders dan een eenvoudig reageren op de politieke situatie waarin
wij leven. De situatie kan ons geen normativiteit
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geven voor politiek handelen. Niettemin is het
waar dat de normativiteit van het evangelie tot
ons komt in een concrete politieke situatie.

Het subsidiariteitsprincipe en het principe van soevereiniteit in eigen kring.
Wat is het verschil?
B. Goudzwaard: Het verwondert mij niet dat de
heer Klijn in zijn reactie op mijn voordracht op
vele punten kan instemmen met mijn presentatie van het principe van soevereiniteit in eigen
kring.
De KVP en de protestantse partijen in Nederland hebben tenslotte een traditie van politiek
denken die spiritueel van aard is. Mijn moeilijkheid met het subsidiariteitsprincipe komt neer
op de volgende vraag: aan de hand van welk criterium bepalen wij, wie de verantwoordelijkheid
op zich neemt voor bepaalde handelingen? Het
subsidiariteitsprincipe houdt in dat de keuze op
welk niveau beslissingen dienen te worden genomen, bepaald wordt door het criterium van
doelmatigheid. Soevereiniteit in eigen kring kent
een oorspronkelijke verantwoordelijkheid toe
aan de afzonderlijke samenlevingsverbanden.

pak. Wat zal er echter in Nederland met die traditie gebeuren wanneer de drie confessionele
partijen zullen opgaan in het CDA? Zal het CDA
trouw blijven aan zijn roeping of zal het afglijden
naar een telkens pragmatische benadering van
de politieke vraagstukken?
B. Goudzwaard: Beslissend is dat het CDA door
een gemeenschappelijke geest gekenmerkt zal
worden. De geweldige problemen waarmee het
CDA geconfronteerd zal worden (kernenergie,
energieprogramma's etc.) zullen een diepgaande
discussie over het norrnatieve in deze vraagstukken noodzakelijk rnaken. Dit kan slechts worden
bereikt, wanneer de nieuw te vormen partij open
blijft staan voor een aanspraak op de religieuze
wortels van diegenen die in haar kaders zullen
werken.
Ik hoop dat deze openheid en dit delen van een
christelijke overtuiging het CDA zal kenmerken.
Op het internationale niveau ben ik veel pessimistischer.

De christen in de hedendaagse politieke arena: wat is zijn roeping?
A. M. Oost/ander: De Duitse CDU legt grote na-

H. E. S. Wo/dring: Waarom benadrukt u zo dat
verschil tussen de twee principes? Waarom dat
verschil breed uitgemeten, wanneer de overeenkomst zoveel groter is? Heeft de encycliek Quadragesima Anno van 1931 niet uitdrukkelijk de
soevereiniteit van de lagere kringen erkend?
B. Goudzwaard: Ik zie ook wel overeenkomsten
tussen de twee principes, maar ik zie die niet in
de erkenning van een oorspronkelijke soevereiniteit in de lagere kringen die weerstand biedt aan
elke eis van doelmatigheid in de samenleving als
geheel. De door de r.-k. theorie erkende soevereiniteit is altijd nog een gedelegeerde soevereiniteit. Wat beide principes echter verbindt is hun
verwerping van een totalitaire staat en een nadruk op het feit dat het algemene goed niet bestaat in louter materiële welvaart. Derhalve zuIlen beide principes in het concrete politieke handelen vaak - maar niet altijd I - tot dezelfde
conclusie leiden.

J. W. Skillen (USA): Noord-Amerika kent geen
traditie van katholiek en reformatorisch politiek
denken. Ik weet dat die bezinning noodzakelijk is
wil de politiek niet vervallen in een ook voor
Goudzwaard verwerpelijke pragmatische aan-

druk op vrijheid ('Freiheit statt Sozialismus' is
hun verkiezingsleuze). Wij, Nederlandse CDAers zijn geneigd te zeggen: 'Wat conservatief!'
Inderdaad, vanuit de Nederlandse situatie bezien
zou het al te conservatief zijn om daar de nadruk
te leggen, maar moeten wij de nadruk van de
CDU op vrijheid niet verstaan vanuit de bijzondere ervaring van het Ijzeren Gordijn, dat dwars
door het Duitse volk heen gaat en zelfs gezinsbanden verbreekt? In Chili zal men een hele andere ervaring aantreffen en derhalve ook een andere politieke normativiteit. Prof. Reyes Vicuna
heeft een treffend beeld gebruikt om het verschil
in perspectief te illustreren: een architect in
Europa zal huizen ontwerpen met de opening
naar het zuiden, omdat daar de zon het meeste
schijnt; in Chili worden de huizen met de opening naar het noorden gebouwd. Wij dienen er
rekening mee te houden dat wij, vanuit verschillende culturele achtergronden, verschillende
ervaringen opdoen. Het zou echter een gelukkige uitkomst van dit congres zijn als wij tot een
aantal wezenlijke punten komen, die wij allen
belangrijk vinden voor de christen-democratische beweging in de hele wereld.

A. O/iemans: Wat mankeert er aan de verkie-

1/7.8

a,r.

staatkunde

7917.8

Discussie

l tramele
CDA
ijden
I van

door
:t zal
~ het
lrgie,
ande
stukIrden
open
ieuze
uilen
een
rken.
lessiI

zingsleuze: 'Freiheit sta tt Sozialismus' van de
CDU?
B. Goudzwaard: Het woord 'vrijheid', zoals het
tegenwoordig wordt gebruikt. heeft vele betekenissen. Het verband waarin het door de CDU
wordt gebruikt geeft duidelijk aan dat vrijheid
hier staat tegenover 'beheersing'. Ik denk dat de
bijbelse idee van vrijheid tegenover 'slavernij'
staat. Vrijheid in de eerste betekenis houdt eigenlijk in: doen waar je zin in hebt; in de bijbelse
betekenis is vrijheid nauw verbonden met de
verantwoordelijkheid van de mens. De mens
wordt bevrijd om God en de naaste te dienen.
Hij is niet echt vrij wanneer hem eenvoudigweg
wordt toegestaan alles te doen wat hij wil en
wanneer hij zijn heil zoekt in het materiële. Ik
denk dat de CDU de christelijke politiek veel beter zou dienen door een alternatief aan te wijzen
voor het geloof in de groei van een materiële
welvaart.

H. W. Dah/ (West-Duitsland): Wat mij opvalt is
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dat wij tot nu toe geen wezenlijke problemen
hebben besproken. In plaats daarvan zijn wij verwikkeld geraakt in een oud en waarschijnlijk
eindeloos theologisch, historisch en filosofisch
debat.
De onlangs gebezigde 'verkiezingsleuze van de
ARP, 'Wij komen terug' geeft, naar mijn mening,
blijk van een strijd in deze partij om de vraag:
hoe kunnen wij tot een eigen benadering komen?
Deze strijd werd reeds vlak na de oorlog in de
CDU gevoerd.
Hoe kunnen wij tot een gezamenlijk besef komen van de gemeenschappelijke waarden die
ons als richtsnoer kunnen dienen voor het aanpakken van de centrale problemen van de mensheid in de moderne wereld?
Het christen-democratisch alternatief wordt
sterk gemotiveerd door christelijke, conservatieve en liberale waarden in haar streven de onbegrensde groei van de staatsmacht te beperken,
het principe van democratische participatie gestalte te geven en een door verantwoordelijkheid
begrensde vrijheid te beschermen. Vanuit deze
traditie is de CDU bezig met kwesties die heel
het Duitse volk aangaan en het is derhalve in het
geheel niet ter zake om haar benadering als
pragmatisch te kenmerken,

J. W. Skillen (USA): In tegenstelling tot de heer
erkie-

Dahl heb ik een intense belangstelling voor de
vragen en discussies die de ARP bezighouden.

Misbruik van het woord 'christelijk' in het verleden geeft geen aanleiding om dit woord lichtvaardig in het heden te gebruiken. Als het evangelie iets met politiek te maken heeft - en naar
mijn overtuiging heeft het er alles mee te maken
- dan moet ons antwoord evenredig zijn. Hetgeen inhoudt dat christenen, die samenwerken,
op overtuigende wijze uitdrukking moeten geven
aan datgene wat hen samenbindt. In NoordAmerika zijn wij, leden van de 'Association for
Public Justice', helaas niet bezig met het probleem hoe christen-politici het land moeten regeren of een partijpolitiek moeten voeren, maar
met het probleem wat wij aan moeten met de
burgerlijke slapheid van de christenen, hoe wij
hen politieke verantwoordelijkheid kunnen bijbrengen.

J. O/thuis (Canada): Wij, leden van het 'Committee for Justice and Liberty', staan voor de vraag
hoe dit comité kan meedoen in het politieke leven in Canada. Canada heeft geen christelijke
politieke traditie. In deze situatie vinden wij het
voldoende om ons rondom het centrale liefdesgebod te scharen. Het gebod van de liefde roept
ons op te zoeken naar de normen der rechtvaardigheid. Zo zijn wij bezig met de vraag naar een
rechtvaardig energie- en grondstoffenbeleid.
Kunnen wij, Noord-Amerikanen, die slechts 6%
van de wereldbevolking uitmaken, onze naaste
liefhebben, rechtvaardige rentmeesters zijn, en
maar doorgaan met 40% van de wereld-energieproduktie op te maken? Dit is geen liefde.
Daarom zijn wij, van de CJL, gaan meedoen aan
het energiedebat en trachten wij uitdrukking te
geven aan fundamentele bijbelse noties. In dat
debat komen dan de basisbegrippen van onze
gesprekspartners naar boven.
Verder geloven wij dat het noodzakelijk is een
structurele aanpak te ontwikkelen in plaats van
een benadering van de afzonderlijke problemen.
Wij willen in onze huidige situatie volgens bijbelse principes handelen.

A. M. Oost/ander: Nederlanders spreken vanuit
een andere achtergrond dan Dahl of de NoordAmerikanen. We moeten de historische gebeurtenissen in acht nemen die tot unieke nationale
ontwikkelingen kunnen leiden. De Duitse CDU
geeft blijk van een groeiend inzicht in de betekenis van sociale factoren en van een toenemend
verantwoordelijkheidsbesef, wanneer zij spreekt
van een sociaal verantwoorde markteconomie.
Hierin wordt het belang van externe effecten erkend! (zie Goudzwaards proefschrift 'Ongeprijs-
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de Schaarste'), Streven wij Nederlanders niet
naar hetzelfde wanneer wij proberen een economische orde te verwezenlijken waarin een veelvoud van normen (rentmeesterschap, zorg voor
het milieu, medezeggenschap etc.) wordt erkend?
Or. Kuiper heeft ons gisteren voorgehouden dat
de ARP een conservatief, radicaal en christelijk
idealisme omvatte en de Noord-Amerikanen
waren geschokt, Waarom eigenlijk?
Goudzwaard zegt dat al onze ideeën ingegeven
moeten zijn door het evangelie. Is dat nu echt
zoveel anders dan Oahls uitspraak dat de COU
gemotiveerd werd door conservatieve, liberale
- en zelf zou ik er aan toe willen voegen - socialistische idealen? Om tot een christelijke politieke lijn te komen, moeten wij gebruik maken
van het culturele goed uit onze omgeving.
Het Oude Testament doet eigenlijk hetzelfde;

oude materie wordt op nieuwe wijze omgesmeed. Enige tijd geleden vond ik het conservatisme omschreven als een afkeer van vooruitgang en een voorstaan van een sober leven. Als
ik dan Goudzwaards boek, Kapitalisme en Vooruitgang, lees dan vind ik daar hetzelfde terug,
Toch wordt Goudzwaard tot de progressieven
gerekend.
Wij hebben het relativisme van Kuyper nodig
om het culturele goed van onze omgeving te gebruiken. In feite vindt men ook in de radicale
vleugel van de ARP Grieks-humanistische elementen, De ovemame van wezenlijke cultuurelementen ontslaat ons echter niet van de taak
deze elementen om te smeden in een christelijke politieke lijn. Wij zullen herhaaldelijk naar
het evangelie terug moeten om onze ideeën in
dat licht kritisch te toetsen.
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De identiteit van de
christen-democratie

door prof. dr. Roberto Papini
Ik wil om te beginnen nadrukkelijk stellen dat
mijn uiteenzetting gesitueerd is binnen de katholieke, en niet de protestantse culturele en politieke traditie. Het tweede uitgangspunt is, dat mijn
bijdrage niet de pretentie heeft uitputtend te zijn,
maar slechts een aantal theoretische problemen
wil benaderen waarvoor de christen-democratie
zich door de ontwikkeling van de kerk èn van de
samenleving ziet geplaatst. De ingrijpende identiteitscrisis die de christen-democratie in Europa
doormaakt (in Latijns-Amerika ligt ge situatie
iets anders) vindt haar oorzaak hierin, dat zij onvoldoende op theoretisch niveau aandacht heeft
gevraagd voor problemen die zelfs twijfels oproepen omtrent haar bestaansrecht. Ik ben van
mening dat de christen-democratie een tijd beleeft waarin haar voortbestaan zelf op het spel
staat. Daarom zijn bijeenkomsten als deze m.i.
niet alleen boeiend maar zelfs van levensbelang.
Ik stel mij voor zes vraagstukken bij u in te leiden
die mij van fundamenteel belang toeschijnen: de
crisis in de sociale doctrine van de Kerk; de
vraag naar de culturele bemiddeling tussen de
christelijke inspiratie en de politieke praktijk; de
christen-democratische visie op de verhouding
theorie-praktijk; het politiek 'ontwerp'; de botsing tussen de nieuwe post-christelijke cultuur
(van de grote steden in het westen) en de prechristelijke cultuur (van de Derde en Vierde We-

prof. dr. R. Papini is hoogleraar in de politieke
wetenschappen aan de universiteit van Triëst.

reld); en tot slot, de pogingen van de christendemocratie in de verschillende landen van Europa om tot vernieuwing te komen.

1. De crisis in de sociale doctrine van
de Kerk
De politieke opvattingen van de christen-democratie waren traditioneel verbonden met de sociale doctrine van de Kerk, waren daardoor althans sterk geïnspireerd. De partij had de Kerk
een soort volmacht geschonken wat betreft het
ideologisch denken en christen-democratische
denkers gingen op basis van deze leer, of zelfs
hierop vooruitlopend, te werk, waarbij ze zich tamelijk confessioneel opstelden.
Vandaag maakt de sociale doctrine van de Kerk
een identiteitscrisis door, zelfs dermate dat in
bepaalde officiële stukken zoals 'Gaudium et
Spes' de term 'sociale doctrine' vervangen is
door de uitdrukking 'de christelijke leer omtrent
de menselijke samenleving'.
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Deze crisis heeft hoofdzakelijk twee oorzaken:
de eerste is dat de Kerk met Vaticanum II is
gaan beseffen dat zij op een nieuwe wijze in de
geschiedenis staat: niet langer als 'societas' (gemeenschap) maar als 'sacramentum' (als sacramenteel instituut); steeds minder doet de scheiding zich gevoelen tussen het geestelijke en het
wereldlijke terrein, elk met zijn specifieke vragen
en met de gemengde vraagstukken (het gezin,
het onderwijs, enz.) en met een duidelijk omschreven juridische verhouding tussen Kerk en
Staat; tussen katholieke actie en politieke actie.
De Kerk is vandaag - als volk van God - in
de wereld te vinden als gist in het deeg, in de
dienst van evangelieverkondiging en humanisering voor alle mensen, niet alleen voor de gelovigen. Daartoe bepaalt ze zich enerzijds meer tot
het geestelijk terrein en begeeft ze zich minder
op het politieke vlak, terwijl ze anderzijds, bij bedreiging van de mensenrechten, rechtstreeks
tussenbeide komt zonder daarbij de bemiddeling

2. De vraag naar de culturele bemiddeling tussen de christelijke inspiratie
en de politieke praktijk

van een christelijke partij nodig te hebben.
De tweede oorzaak van de crisis is dat de Kerk
de duidelijke les van de menswetenschappen ter
harte heeft genomen (vgl. 'Gaudium et Spes'),
nl. dat er geen vast ontwikkelingspatroon bestaat, geldig voor alle sociale en culturele contexten. Vandaar dat vandaag de plaatselijke kerken alle hun eigen maatschappelijke boodschap
ontwikkelen, afgestemd op de eigen context.
Hiermee is niet gezegd dat de Wereldkerk geen
eigen sociale doctrine meer zou hebben, maar
ze heeft deze beperkt tot algemene ethische
principes - een 'christelijk' sociaal program
wordt niet langer beoogd - met name met betrekking tot de rechten van de mens, vrede, internationale sociale gerechtigheid, erkenning
van de volkeren, enz.
Tot nog toe hebben de christen-democratische
partijen geen enkele studieconferentie of congres gewijd aan de crisis in de traditionele opvatting van de kerkelijke sociale doctrine. Zij
hebben gedaan alsof ze het probleem niet zagen
en zich eenvoudig beperkt tot het zwijgen erover. Dit is zeker geen vooruitziend beleid.
De crisis in de sociale doctrine van de Kerk
beïnvloedt niet alleen de identiteitscrisis van de
christen-democratie maar suggereert ook een
nieuwe verhouding tot de Katholieke Kerk die
nog nader vastgesteld moet worden.

De christelijke politiek kan de specifieke criteria
ter rechtvaardiging van haar eigen bijzondere
orde niet regelrecht afleiden uit het geloof of uit
de ervaring van de religieuze gemeenschap. De
horizon van het hiernumaals dwingt de christen
om te streven naar bepaalde midden-doeleinden
(of betrekkelijke einddoelen), onderscheiden
maar niet gescheiden van het definitieve einddoel van het Koninkrijk der hemelen. De christen
heeft tegelijkertijd deel aan twee geschiedenissen: de heilsgeschiedenis èn de geschiedenis
van wat we zouden kunnen noemen het werken
aan het algemeen welzijn van de samenleving;
deze twee zijn gescheiden maar staan tegelijk in
een onverbrekelijke en mysterieuze samenhang.
In het werken aan het algemeen welzijn participeren christenen in de algemene partijpolitiek

- op een niveau dat niet godsdienstig is maar
cultureel - samen met niet-christenen die dezelfde christelijk geïnspireerde beginselen aanvaarden. Reeds in Vaticanum I (dat het thomistische schema van natuur en genade weer opnam) sprak de Katholieke Kerk uit dat de menselijke rede, ofschoon door de erfzonde aangetast, in staat is een rechtvaardige samenleving
op te bouwen. Aldus werd de grondslag gelegd
voor de autonomie en het leken-karakter van het
'politieke' (in tegenstelling tot het 'geestelijke').
Van hieruit konden E. Gilson en J. Maritain hun
vermaarde onderscheiding invoeren tussen het
wereldlijke en het geestelijke niveau, en van hier
tussen christelijke actie 'en chrétien' - als (zodanig) christelijk - en christelijke actie 'en tant
que chrétien': voor zover christelijk, terwijl Sturzo zijn volkspartij kon oprichten, de eerste christelijk geïnspireerde democratische partij die,
reeds tussen de beide wereldoorlogen, het nietconfessionele karakter van haar politieke activiteit verdedigde. Zo werpt de christelijke inspira-

tie licht op de mens, dw,z, opent de mogelijkheid van een antropologisch gesprek, maar meer
ook niet, aangezien het niet mogelijk is een politiek ontwerp uit de bijbel te ontwikkelen. De
christelijke inspiratie kan en moet vooral het kritisch besef voeden van de betrekkelijkheid van
elk reeds uitgevoerd politiek ontwerp; het is, zoals Moro het zo lapidair uitdrukte, 'het beginsel
van de niet-vervulling'. Het is derhalve noodzakelijk een onderzoek in te stellen naar de culturele bemiddeling tussen de christelijke inspiratie
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en de politieke praktijk, d.w.z. een cultuuronderzoek in de richting van en gericht op de volle
ontplooiing van de mens (resp. van de menselijke bevrijding, zoals de meer en meer gebruikelijke term luidt). Bij gebrek aan een gemeenschappelijke voedingsbodem in een kerkelijke
sociale doctrine, althans in de boven omschreven zin, is een dergelijk onderzoek voor de christen-democratische partijen van katholieke herkomst des te meer noodzakelijk. Het is tevens
de enige manier om het drievoudige risico te
ontlopen van integralisme of utopie-denken of
technocratisch denken, naar gelang men - bij
gebrek aan bemiddeling - de nadruk legt op de
christelijke inspiratie, dan wel op de politieke
praktijk. De noodzaak van culturele bemiddeling
vloeit voort uit de erkenning van het leken-karakter van de christelijk geïnspireerde democratische partijen, uit de rol van de rede in de kennisverwerving omtrent de werkelijkheid, uit het inzicht in de hedendaagse culturen, uit het nieuwe
historisch besef en uit de zelfopvatting van de
mens als de schepper van zijn cultuur en derhalve van zijn wereld. De secularisatie als een principiële voorwaarde voor politieke actie is gefundeerd in een ontologische waarheid omtrent de
wereld van de mens en de wereld van de schepping. Maritain spreekt in Le paysan de la Garonne van een ontofysische waarheid (d.i. met een
speculatieve en een ethische dimensie) als behorende tot de wereld, tot de 'natuurlijke· werkelijkheid, zodat alles een waarde op zich heeft en
niet slechts als verwijzing naar iets hogers, dat
het absorbeert. Maar de leken-dimensie is er
ook een die de dingen 'ontmythologiseert' van
alle ideologische zelfgenoegzaamheid, van elk
totaliserend ontwerp en van elk 'voltooid' gesprek aangaande de mens, in erkenning van een
gemeenschappelijke historische horizon.

Pluraliteit is niet een absolute waarde maar een
betrekkelijk goed dat niet buiten de eenheid beleefd kan worden, zonder te ontaarden in een
naakt feit of in een principe van desintegratie.
Mogelijk zal het zoeken in deze richting steun
vinden in de nieuwe maatschappijvisie die de
Kerk aan het ontwikkelen is.
Op politiek niveau behoort het zoeken naar politieke eenheid uitdrukking te vinden in het zoeken naar theoretische criteria en een politieke
praxis die te zamen de geleidelijke opbouw van
een culturele bemiddeling van de christelijke inspiratie uitmaken. Maar een dergelijke bemiddeling - en hiermee komen we aan het volgende
door ons genoemde punt - kan niet tot stand
komen zonder een helder inzicht in de culturele
horizon waarbinnen zij moet functioneren, en de
horizon vandaag wordt beheerst door de trilogie
van de 'meesters van de achterdocht': Marx,
Freud en Nietzsche. Een confrontatie met de
cultuurverhandelingen van deze denkers is onvermijdelijk, de christen-democratische theorie
zal er niet omheen kunnen.
Het nieuwe historisch besef en het nieuwe verstaan door de mens van zijn eigen cultuur en
dus van zijn eigen wereld kan niet genoeg benadrukt worden. De christen-democratie stamt uit
een culturele horizon die zich - ook hier is herhaling niet overbodig - in een andere taal uitdrukte en waarin de begrippen natuur en mens
statische trekken vertoonden die de culturele
horizon van vandaag, zich bewust van historische processen en hun conditionering, moeilijk
meer tot de zijne kan maken.
De culturele bemiddeling die we nodig hebben
zal zich hebben te baseren op de grote maatstaven van de christelijke sociale ethiek, op de
waarden van de christelijke culturele traditie, op
het personalistisch politieke denken, eigen aan
een belangrijk deel van de christen-democratie
en op de wetenschappen van de maatschappijanalyse.

Het thema van een leken-status van het politieke is nauw verbonden met dat van eenheid-pluraliteit. Terwijl de legitimiteit van een politieke
pluraliteit onder christenen in 'Octogesima Adveniens' werd erkend, sluit dit niet de mogelijkheid uit dat gelovigen elkaar vinden in bepaalde
politieke keuzen, geïnspireerd door een gemeenschappelijke cultuur, geworteld in hun traditie.
Het is inderdaad te hopen dat men op zoek blijft
naar de theoretische, vóór-politieke plaats waar
de gelovigen, uitgaande van gemeenschappelijke beginselen, elkaar ontmoeten buiten het
moment van 'het breken van het brood' om, in
een helder verstaan van de 'tekenen des tijds'.

Met betrekking tot het personalistisch politieke
denken is het echter nodig dat de christen-democratie duidelijk aangeeft welk personalisme
zij bedoelt. Bedoelt zij va'ag te verwijzen naar het
primaat van de menselijke persoon of naar een
voldragen wijsgerige conceptie? Naar een thomistisch personalisme zoals met name vertegenwoordigd door Jacques Maritain of naar een
personalisme met spirituele inslag in de lijn van
Emmanuel Mounier? Weliswaar is het thomisme niet altijd het cultureel kompas van de christen-democratie geweest (men denke slechts
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aan Maurice Blondel), zeker heeft het, in het
kielzog van de encycliek 'Aeterni Patris' van Leo
XIII, een plaats van betekenis ingenomen. De
vraag, naar welk Thomisme de christen-democratie verwijst in de verschillende landen waar zij
tot ontwikkeling is gekomen, is geen vraag van
voorbijgaande aard. Waarschijnlijk is het neothomisme door het sociaal katholicisme in
Frankrijk - Maritain is een geval apart - vooral beschouwd als een kentheoretische vernieuwing, terwijl het vernieuwde thomisme in Italië
- bij Sturzo is dat duidelijk het geval - de culturele basis voor een concreet politiek program
is geweest.
De christen-democratie zal er niet onderuit kunnen het thomisme, indien zij daarnaar wil blijven
verwijzen - en dat is de vraag die uitgemaakt
moet worden -, aan een herinterpretatie te onderwerpen ten einde daarin de maatstaven te
vinden voor een open in plaats van een gesloten
houding ten opzichte van de moderne wereld. In
dit perspectief is Jacques Maritain de voorbeeldige meester die uit het middeleeuwse denken
een politieke, esthetische en pedagogische filosofie wist te ontwikkelen die in haar soort tot de
meest moderne en levenskrachtige behoort.

cratische theorie opgesplitst kan worden nauw
op elkaar betrokken worden: de christelijke inspiratie, de kennisleer, geschied beschouwing,
politieke filosofie, politieke theorie en economische theorie (is een christen-democratische
maatschappijtheorie mogelijk?). politiek ontwerp, strategie, partij en politieke praktijk.
Evenzeer is het onmogelijk niet de nadruk te leggen op het nauwe verband dat er behoort te zijn
tussen de ideologische en de strategische benadering van de christen-democratie. De visie op
de maatschappelijke klassen en hun conflicten,
de bevordering van bepaalde bondgenootschappen, het partijbeeld (meningen-partij. massapartij, partij van de militanten?). alsook de relatie
van partij en de (kerkelijke) beweging kunnen
niet gescheiden worden van de ideologische
conceptie die door de christen-democratie beleden wordt.

3. De christen-democratische vIsie
op de verhouding theorie-praktijk
Een visie op de verhouding theorie-praktijk is onontbeerlijk voor een moderne partij. In tegenstelling tot de marxistische opvatting van het primaat van de praxis heeft men in de katholieke
wereld vaak het primaat van de theorie, of althans een evenwicht tussen theorie en praktijk,
verdedigd. Toch moeten we een signaal niet onderschatten dat ons uit een gezagvolle bron bereikt: een aantal wijsgerige geschriften van (toen
nog kardinaal) Wojtyla, openstaand voor de problemen van de contemporaine mens, waarin
herhaaldelijk de waarde en bijna het primaat van
de praktijk als voortbrenger van de menselijke
cultuur, wordt uiteengezet. De christen-democratie heeft dergelijke vraagstukken maar al te
vaak laten liggen en zich bepaald tot het zich uitspreken voor het primaat van de theorie, waarna
zij echter deed alsof zij met haar progressief empirisme voor het primaat van de praxis koos. Een
schijnbaar schizofrene houding.
Zonder erg diep op het vraagstuk in te gaan zou
ik slechts het belang willen benadrukken dat de
verschillende niveaus waarin de christen-demo-

4. Het politiek 'ontwerp'
Het huidige politieke debat schijnt steeds meer
te convergeren in het begrip politiek ontwerp,
een term die in de fenomenologie en in het existentialisme is 'uitgevonden'. Houdt de christendemocratie er grosso modo een maatschappijontwerp op na, net als al de andere partijen (met
uiteraard verschillende ontwikkelingsmodellen
afgestemd op de diverse nationale contexten)?
En pretendeert dit ontwerp nog altijd een alternatief te zijn voor de diverse varianten van socialisme en kapitalisme, of streeft het alleen maar
een 'compromis' tussen kapitalisme en democratie na? Dit probleem staat ook in verband
met de huidige overgangscrisis en de mogelijkheden haar te boven te komen. Na deze 'crisis'
zal ook de christen-democratie en haar politiek
ontwerp anders zijn. Dit is een vraagstuk dat gezamenlijk door de verschillende christen-democratische partijen dient te worden aangepakt.

5. De botsing tussen de nieuwe
post-christelijke cultuur (van de grote
steden in het westen) en de prechristelijke cultuur (van de Derde en
Vierde wereld)
Het tweevoudige probleem dat hiermee aangesneden wordt is een van de meest belangrijke
problemen voor de christen-democratie. Het kan
niet genoeg benadrukt worden dat de heden-

a.r.
staatkunde

r

k

e

n

79/7.8

De identiteit van de christen-democratie

prof. dr. R. Papini

daagse culturele horizon in de grote steden van
het geseculariseerde westen enorm verschilt
van die ten tijde van de opkomst van de christen-democratie. Het levenspatroon, de waarden,
de collectieve denkwijzen van vandaag hebben
weinig gemeen met die ten tijde van de geboorte en eerste groeifasen van de christen-democratische partijen. Weliswaar hebben ook deze
partijen een diepgaand proces van secularisatie
doorgemaakt, maar hun politieke denkwereld
huldigt nog altijd waarden die vandaag worden
aangevochten en, voor zover in culturele modellen uitgedrukt, worden afgewezen. De moeite
die het de christen-democratie kost om nog
enige invloed op de intellectuelen en op de massamedia te krijgen zal hierin wel haar verklaring
vinden. Maar tevens dient beseft, dat het bovenal een personalistisch politiek ontwerp is dat een
reëel antwoord kan bieden op de bedreiging van
de mensenrechten door de totaliserende, het leven zelf bedreigende ideologieën, door de wanordelijke ontwikkeling van de grote stedelijke gebieden en door de verschrikkelijke gevaren van
biologische manipulatie.
Ook met betrekking tot de pre-christelijke culturen is het op basis van een personalistisch en
spiritueel ontwerp mogelijk de grondslagen te
leggen voor politieke samenwerking in de toekomst. Deze samenlevingen, wanneer zij in aanraking komen met de moderne techniek, maken
de overgang door van een soms (met name in
het verleden) hoog ontwikkelde beschaving, dan
wel van een primitief stadium, naar een snelle
culturele desintegratie. Velen in deze maatschappijen houden zich bezig met pogingen om
de beste waarden uit hun tradities te doen samengaan met de noodzakelijke technologische
vernieuwingen. De ervaring van de christen-democraten - geestelijke waarden, gebaseerd op

de nodige culturele niveaus zou worden gevoerd.

een niet-religieus maar cultureel plan, en het
centraal stellen van het antropologisch gezichtspunt - zou een belangrijke basis kunnen zijn
als de dialoog nog vóór de politieke niveaus op

6. Pogingen tot vernieuwing van de
christen-democratie in de verschillende landen van Europa
Het zal noodzakelijk zijn te inventariseren hoe de
verschillende christen-democratische partijen
gereageerd hebben op de evolutie van de Kerk
en op de nieuwe problemen van de samenleving. Het probleem van het opnieuw funderen
van de partij, zoals het gewoonlijk in Italië wordt
genoemd, heeft men allereerst aangepakt vanuit
een programmatische opzet, die deze partijen de
laatste paar jaar ertoe brachten hun basisprogramma's te herformuleren. Deze programmatische opzet - van uiteenlopende waarde - is
echter in de meeste gevallen niet voorafgegaan
door studie van de hierboven aangegeven ingewikkelde theoretische vraagstukken. Eerder
heeft het accent gelegen op wijziging of vervanging van het politieke kader en van de partijtop.
De inspanningen om tot morele zuivering en
verbetering te komen boekten enig succes.

Maar het volslagen gebrek aan theoretische bezinning van enige diepgang heeft betekend, dat
de identiteitscrisis van de christen-democratie
heeft doorgezet zonder dat adequate geneesmiddelen zijn toegediend. Daardoor ontstaat
vandaag het reële gevaar dat deze cultureel-politieke beweging evolueert tot een conservatieve
partij, of tot 'gesloten' integralistische houdingen
en standpunten. Alleen door haar eigen geschiedenis te herlezen en de fundamentele bijdrage te
zien die zij aan de algehele ontwikkeling van
Europa heeft geleverd, zal de christen-democratie in staat zijn het hoofd te bieden aan de nieuwe spanningen van de huidige maatschappij en
opnieuw met een christelijk geïnspireerd personalistisch-democratisch ontwerp voor de dag te
komen dat voldoet aan de vereiste antwoorden.
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De antirevolutionaire en
christelijkhistorische richting
op de grens van
heden en toekomst
prof. dr. H. E. Runner
De viering van het eeuwfeest van de ARP heeft
bij veel vreugde tegelijk iets ontnuchterends en
schrijnends. Immers u treft juist voorbereidingen
om op te gaan in een breder verband: u wilt deel
gaan uitmaken van de christen-democratische
beweging met zijn mondiale vertakkingen.
Een buitenstaander als ik vraagt zich af: waarvan
ben ik eigenlijk getuige? In ieder geval maak ik
van de gelegenheid gebruik om uiting te geven
aan een wens die ongetwijfeld leeft bij een
groeiend aantal nog jonge en onervaren politieke groeperingen in de Engelssprekende landen:
wat ook de nabije toekomst van de ARP zal zijn,
houdt alstublrett de Kuyperstichting in stand, als
permanent studie- en bezinningscentrum voor
reformatorische politiek, een kostbaar cultuurbezit waarmee u ook de verre naaste nog lang van
dienst zult kunnen zijn!
Dat neemt niet weg dat het een geweldig iets
zou zijn als juist hier in Nederland gelovigen van
de katholieke traditie en gelovigen van de reformatorische traditie in antwoord op Gods appel
in zijn Evangelie voortaan samen zouden optrekken voor het voeren van politieke actie die tot de
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wortel gaat van de ellende in de wereld van vandaag, van een wereld die ontwaakt en zich
steeds meer uitgebuit en onderdrukt voelt juist
door de christen-naties van West-Europa. Ik kan
niet aannemen dat de voorgenomen fusie alleen
maar verkiezingswinst en machtsvergroting beoogt. Ook kan ik niet geloven dat het iets heeft
van het verleden de rug toekeren. Want dat verleden is rijk en heeft u en ons veel te leren.

I. Historische achtergronden van het
katholieke en het reformatorische
denken
Aan het begin van de 19de eeuw zag het er
weinig naar uit dat er nog een opleving van betekenis zou komen van christelijk denken of
christelijke actie op politiek en maatschappelijk
gebied. De Verlichting, met al het betrekkelijk
goede dat ze bracht, had de belangstelling verlegd van openbaring en geloof naar autonome
kennis en de weldaden van cultuur en weten-
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schap. Er was een algemene verzwakking van
het christelijk geloof. Het rationalisme en naturalisme deden hun grote aanslagen op de geest
van de Reformatie maar tastte ook het roomskatholieke leven aan.

ontdekking van de methode van de mathematische fysica, maar eigenlijk is het hele verhaal al
zo oud als de verschijning van het christendom
als een macht in de Romeinse wereld, toen de
jonge kerk zich namelijk allengs aan de antieke
cultuur aanpaste, deze als een voorbereiding op
het christendom ging beschouwen en de 'deugden en wijsheid der heidenen' waardeerde als
natuurlijk goed, dat slechts aanvulling behoefde
vanuit de genade.
Voor slechts een korte tijd in de geschiedenis
werd de secularisatiegeest van de Renaissance
in grote delen van Europa een krachtig halt toegeroepen door Reformatie en Contrareformatie.
En de Reformatie begon, zij het slechts hier en
daar, een gezondere kijk te ontwikkelen op de
denkwereld die uit de geschriften van de klassieke Oudheid spreekt. Maar de nieuwe scheidingen binnen de christenheid liepen uit op eindeloze theologische en kerkelijke twisten en op de
godsdienstoorlogen, en toen het geestelijk élan
wegebde en men algemeen in Europa zich met
afschuw van al het gekrakeel afwendde, kwam
de oude geest van de Renaissance weer naar
boven, thans versterkt door een huwelijk met de
nieuwe opkomende wetenschap en de wetenschappelijke methode van Galileï en Newton, in
de beweging die bekend staat als de Verlichting.
Wie kon er, bij deze stand van zaken, nog geloven in een wederopleving van christelijk denken
en handelen?

Verlichting. Renaissance.
Humanisme
Niet dat dit alles alleen op rekening van de Verlichting kan worden geschreven. Reeds lang
was er een proces aan de gang dat de Westeuropese mens van God afvoerde. De Verlichting
was de voortzetting van twee bewegingen uit
het begin van de Nieuwe Tijd: het humanisme,
en de eigenlijke Renaissance.
Meestal wordt de Verlichting alleen in verband
gebracht met de Renaissance en daar staat ze
ook het dichtste bij. Denk maar aan het vertrouwen in eigen kunnen, dat in de Renaissance zo'n
centrale rol speelde, een onbeperkt vertrouwen
in eigen krachtsinspanning ter vemieuwing van
het leven. Deze overmoed had iets satanisch en
betekende de vemietiging van een leven van
christelijke gehoorzaamheid.
De beweging van het klassieke humanisme echter had op den duur dezelfde funeste uitwerking.
Van Petrarca's academie in Florence tot Sturms
gymnasium in Straatsburg, overal waar de antieke letteren opnieuw worden bestudeerd ontstaat een geest die steeds meer op gespannen
voet komt te staan met het christelijk geloof en
een gezonde ontwikkeling van het christelijk
denken blokkeert. In plaats van dat de schitterende Grieks-Romeinse bronnen van onze beschaving in kritisch-schriftuurlijke geest worden
ontgonnen, versterken opeenvolgende generaties elkaar in een onkritische houding t.O.V. de
klassieke Oudheid, die men bewondert als de
vruchtbare fontein en dynamiek van alles wat
goed en edel en rechtvaardig is in onze westerse
cultuur. In de Oudheid ziet men niet de vervreemding van God in zijn historisch verbondshandelen met de mens, niet de oprichting van
een wereldbeeld dat Hem effectief uit Zijn wereld buitensluit, niet de miskenning van de goddelijke WET-voor-de-schepping, in de plaats
waarvan de paganistische denkers een wet ergens binnen deze wereld zochten, waarbij zij
Gods verbondspartner, de mens, reduceerden
tot een 'redelijk wezen', dat in deze wereld aan
zichzelf is overgelaten.
Deze ontkrachting van het christelijk geloof
werd in de 17de eeuw nog versterkt door de

Het reveil van de 19de eeuw
Toch is die herleving gekomen. Er kwam beroering in zowel de protestantse als de katholieke
vleugel van de christenheid, van het Europa dat
voorbestemd is het toneel te zijn van een fundamentele strijd der geesten. Hier worstelt de
Geest van Christus met de geest der wereld om
de ontsluiting van de scheppingsmogelijkheden.
De hele geschiedenis van Europa vertoont die
strijd en aan het begin van de 1 9de eeuw was
die strijd nog niet ten einde.
In 1845 begon Groen van Prinsterer met zijn
voorlezingen over Ongeloof en Revolutie, waarin
hij de revolutie opvatte als een verwerping van
de goddelijke ordinantiën voor het leven. In hetzelfde jaar voltooide Auguste Comte zijn hoofdwerk, Cours de philosophie positive, dat met zijn
drie-stadiën leer van zo grote betekenis zou zijn
voor de Europese cultuur van de volgende driekwart eeuw. Dit positivisme, met zijn idee van
vooruitgang vanaf (1) het theologische stadium
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in de ontwikkeling van de maatschappij, via (2)
het metafysische, naar (3) het positieve wetenschappelijke stadium, was zelf een stelselmatige
en agressieve gestalte van de revolutie, in
Groens diep-religieuze betekenis van dat woord.
Het beloofde de definitieve heilsstaat te zullen
vestigen door middel van een wetenschappelijktechnische beheersing van de maatschappij op
grond van natuurwetenschappelijk waargenomen feiten.

Franse revolutie. Wat ook veranderde gedurende Lamennais' grillige loopbaan, niet zijn vaste
overtuiging dat er buiten een diep verankerd
Godsgeloof geen geestelijk en moreel herstel
van de samenleving mogelijk is. Lamennais belichaamt de poging van een hele generatie Franse katholieken om hun verhouding te bepalen
tot de gewijzigde toestand van Europa. Iemand
heeft van Lamennais geschreven dat diens leven
een drama is waarin de geschiedenis van een
hele eeuw is samengebald. Hij verkeerde voortdurend 'in de grensgebieden waar kerk en staat,
kerk en maatschappij elkaar ontmoeten en op
elkaar inwerken.' In één opzicht leek hij op
Groen: hij was 'een mens die enkele van de leidinggevende persoonlijkheden van zijn tijd geheel voor zich wist te winnen'. Groen citeerde
hem vaak en heeft erkend dat Lamennais' geschrift uit 1829, Des Progrès de la Révolution,
hem had doen inzien dat het liberalisme niets
anders is dan de revolutietheorie.
Als Kuyper in de zeventiger jaren gaat optreden
zijn beide tekens van nieuw leven - het reformatorische en het katholieke - reeds uitgedijd
tot duidelijk herkenbare bewegingen onder het
volk.

Intussen waren de eerste levenstekens van een
christelijk reveil al zichtbaar geworden. In 1830,
het jaar waarin Comte juist aan zijn Cours begon
te schrijven, maakte Groen een diepe geestelijke
ommekeer door. Hij werd een evangeliebelijder.
In zijn autobiografie zegt hij dat zijn nieuwe
christelijk-historische denkbeelden gevormd en
ontwikkeld werden in de jaren 1827-1829. Volgens een door hem in 1831 geschreven brief
heeft zijn arbeid aan de uitgave van de Nederlandsche Gedachten hem de ogen geopend voor
de hoofdoorzaak van de algemene malaise in de
maatschappij, n.1. de stelselmatige afval van het
christelijk geloof. Het evangelisch ontwaken, dat
inzette met de plotselinge bekering in 1816 van
de calvinist César Malan in Genève, bereikte niet
lang daarna Amsterdam, alwaar een aantal prominente mannen van ontwikkeling zich groepeerden rondom de bekeerde Portugese jood
Isaäc da Costa. Bijbelstudie en gebed vormden
het hart van hun bijeenkomsten, terwijl bijdragen van Koenen, Van Hall en De Clercq in het
tijdschrift Nederlandsche Stemmen de protestantse gelovigen begonnen op te wekken het
verband te zien tussen hun godsdienstig geloof
en de wereld van de politiek. Veertig lange jaren
arbeidde Groen aan de ontwikkeling van de antirevolutionaire beginselen en bestreed hij de revolutie-begrippen. Door zijn brede correspondentie verzamelde hij een reformatorische gemeenschap, die hij principieel leerde denken
over de politiek bij het licht van de Openbaring.
In Amsterdam had het reveil geleid tot de oprichting van de AR-kiesvereniging 'Nederland en
Oranje' en toen meer van zulke kiesverenigingen
ontstonden, onafhankelijk van elkaar, beschouwden allen toch Groen van Prinsterer als
hun leider. Zo is Groen de wegbereider geweest
voor de georganiseerde AR-Partij.
Terwijl dit alles plaatsvond deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor onder katholieken in
Frankrijk. De merkwaardige carrière van Hugues-Félicité Robert de Lamenais was één worsteling om klaar te komen met Rousseau en de

Intussen vond in de katholieke wereld een
hoogstbelangrijke gebeurtenis plaats die ook
voor de Nederlandse katholieken niet zonder gevolgen zou blijven en de weg heeft bereid voor
de toekomstige reformatorisch-katholieke politieke coalitie in Nederland: kardinaal Pecci werd
gekozen tot paus en nam daarbij de naam Leo
XIII aan. Hij regeerde 25 jaar en stierf in 1903
op de leeftijd van drieënnegentig jaar. Zijn zesentachtig encyclieken, die ingaan op een aantal
verschillende vraagstukken van de moderne tijd,
vormen samen de belangrijkste bijdrage tot de
katholieke leer sedert de middeleeuwen. In de
eerste van zijn encyclieken, Inscrutabili (1878),
stelde Leo vast dat 'de zaak der beschaving een
hecht fundament ontbeert zolang zij niet rust op
de eeuwige beginselen der waarheid en op de
onveranderlijke wetten van recht en gerechtigheid.' En sprekende over zijn beroemd geworden
encycliek Aeterni Patris (1879), die handelt over
'het herstel in de christelijke academies van de
christelijke wijsbegeerte naar den geest van de
engelachtige leraar de H. Thomas van Aquino',
schreef deze paus, dat hij geen zekerder manier
zag om een einde te maken aan de oorlog tegen
de kerk en tegen de maatschappij zelf, dan 'door
overal door middel van het onderwijs in de wijsbegeerte de ware beginselen van denken en
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handelen te herstellen.' E. Gilson tekent hierbij
aan dat het onderwijs in de wijsbegeerte van de
Scholastiek, inzonderheid die van Thomas, door
de paus wordt beschouwd als 'een onmisbare
voorwaarde voor elk praktisch programma ter
herstel van de sociale orde ... Alleen op deze
grondslag zouden de katholieken kunnen hopen
op herstel van een christelijke politiek-maatschappelijke orde.'
Om terug te keren naar de situatie in Nederland,
de verkiezingen van 1880 brachten een opvallende versterking van de AR-fractie. Tevens nam
voor Breda zitting in de Tweede Kamer de 36jarige prof. dr. H. J. A. M. Schaepman, die tot de
meer sociaal-progressieve katholieken behoorde. Prof. Schaepman heeft een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van een katholieke
staatspartij en in de totstandkoming van een coalitie van de katholieken met de AR-Partij. In zijn
vermaard artikel in De Wachter van 1883, getiteld 'Een Katholieke partij. Proeve van een Program', beklemtoonde hij dat hem geen kerkelijke
partij voor ogen stond. 'Wat zij (Nederlandse katholieken) willen vermijden, wat zij voor de toekomst onmogelijk willen maken, is juist dit: dat
zij ook op staatkundig gebied als niets anders
gelden dan als aanhangers van het Roomsche
geloof. Daarom willen zij een staatkundig program, een program dat hen niet plaatst tegenover protestanten maar tegenover liberalen en
conservatieven ... een program dat anti-revolutionair is in merg en been maar toch zijn eigen
oorsprong verraadt, zijn eigen kleur toont, zijn eigen karakter draagt.'
Nog geen tien jaar later vindt het eerste Christelijk-Sociaal Congres plaats ter opening waarvan
Kuyper zijn beroemde rede uitsprak over 'Het
sociale vraagstuk en de Christelijke religie'. In
zijn boek Christian Democracy in Western Europe, 1820-1953 noemt M. Fogarty dit 'de meest
opmerkelijk gebeurtenis in haar soort in de Nederlandse geschiedenis. De redevoering waarmee hij (Kuyper) het congres opende wordt tot
op vandaag gelezen en herlezen. Als een uiteenzetting van christelijk-sociale beginselen en politiek doet zij het jaar eer aan waarin ook de encycliek Rerum Novarum het licht zag. Laatstgenoemde is naar het oordeel van velen de meest
belangrijke van alle belangrijke encyclieken van
paus Leo XIII en onder de Nederlandse roomskatholieken een ontwikkeling die de weg hielp
effenen voor de politieke coalitie met de sterk
sociaal georiënteerde Abraham Kuyper.

1901 een coalitiekabinet, bestaande uit drie ARbewindslieden, drie rooms-katholieken en twee
anderen. Wat een verandering in het cultureel
klimaat sinds 1830! Katholieke en protestantse
partijen, die hun onafhankelijkheid bewaakten,
maar ook een politieke coalitie, tot stand gebracht onder de talentvolle en wijze en bedachtzame leiding van Schaepman, Lohman en Kuyper. Een coalitie tegen de mode me geest van
ongeloof en de verklaarde radicale autonomie,
maar geen fusie.
Uit de 20ste eeuw memoreer ik nog twee belangrijke feiten: de stichting van de r.-k.-universiteit te Nijmegen, en de oprichting van de Doctor
Abraham Kuyperstichting ter bestudering en bevordering van de anti-revolutionaire beginselen.

Zoals bekend was het ministerie-Kuyper van

Reformatorisch-christelijk denken
Uit deze historische ontwikkelingen ontstond
geleidelijk aan een reformatorisch-christelijke levens- en wereldbeschouwing of 'denken', naast
het katholieke denken dat paus Leo XIII weer
had aangemoedigd. Beide denkwijzen vormden
de basis ook voor de politieke activiteiten van
hen die haar aanhingen. Maar het is van belang
hier meteen op te merken dat de politiek slechts
één dimensie van ons leven is. Gods appel op
ons, om onze zondige rebellie te staken en ons
met Zijn Orde te verzoenen, komt tot ons op dat
punt in de ongedeelde eenheid van ons leven
waar ik ik ben en gij gij: in het hart, in de spil van
ons bestaan worden wij tot de orde geroepen,
teruggeroepen tot de orde van Zijn schepping,
tot dienst in Zijn rijk.
Er is maar één grond voor christelijke politiek, en
deze is, dat Christus in de wereld gekomen is
om het leven 'naar het vlees' te vervangen met
het leven 'door de Geest'. Dit nieuwe leven betekent nieuwe mensen, een nieuwe levensstijl,
een vernieuwd denken en een nieuw inzicht in
de aard van de werkelijkheid. Wanneer we dan
ook als christenen het woord 'Appel' in een politieke context hanteren kan dat voor ons alleen
maar betekenis hebben in het licht van de Oproep die tot ons komt, in de eenheid van ons
persoonlijk leven en ons gemeenschappelijk leven om de wegen van 'het vlees' te verlaten en
een nieuwe gehoorzaamheid te leren, de weg
van de Geest die de samenleving en de geschiedenis voortstuwt naar haar eindbestemming in
Jezus Christus. Wie over de geestelijke strijd van
onze dagen maar even nadenkt, voor die moet
het onmiddellijk duidelijk zijn dat het in deze
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strijd om niets anders gaat dan om de vraag:
welke geest zal de richting van onze cultuur bepalen? Christus heeft gezegd: 'De mens zal niet
bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit
de mond Gods uitgaat.' Het Woord van God
moet beslag krijgen op alle dimensies van het leven, zonder uitzondering, Overal dient de antichristelijke geest te worden weerstaan, Geen
christelijke politiek zonder een gezond kerkelijk
leven, en geen gezonde partij zonder een christelijk gezinsleven. Het leven is één en daarom
kan de strijd om niets minder gaan dan om een
integrale christelijke samenleving. àf we zullen
een verlevendiging van het geloof zien op alle
gebied, àf we zullen ons, in nauwelijks merkbare
overgangen, al meer aanpassen aan een levensstijl die niet langer beantwoordt aan het Woord
van God.
Het verdient de aandacht dat het begin van de
AR-Partij verborgen ligt in de ommekeer van
Groen, die in de kring van het evangelisch reveil
de radicalen van de zonde moest leren kennen,
maar ook het verlangen om te werken aan een
alternatieve christelijke levensstijl. Had Groen
vervolgens de revolutie niet leren doorzien als
een satanisch tarten van het rijk van God, er zou
geen ARP zijn. Was Kuyper niet in een geestelijke crisis geraakt, en gestuit op Calvijn en diens
nadruk op de soevereiniteit Gods over al het geschapene en op de heerlijkheid van Zijn Wet, er
zou geen ARP zijn. Waren er geen stille 'kleine
luyden', kinderen van de hervorming van Genève, in den lande geweest, er zou geen ARP zijn,
En was er geen gereformeerd volk geweest dat
zondag aan zondag het evangelie van vrije genade hoorde, er zou geen ARP zijn. Het leven van
de partij kan slechts een weerspiegeling zijn van
het bredere leven, waarvan het een bepaalde
uitdrukking is. Waar dat leven krachtig is, en resoluut, daar bloeit de partij op; waar dat leven is
ontworteld, verward, onzeker, daar zinkt de partij
in.

studering van de bijbel is er geweldig toegenomen en er valt een groei te constateren in bijbelse spiritualiteit, hoewel niet in alle delen van die
kerk. Maar de gelovige protestant is diep ontroerd wanneer hij de nieuwe paus zo duidelijk
het evangelie hoort brengen en hij stemt van
harte in met een uitspraak als van de theoloog
Hans Küng, dat hoe dichter wij naar Christus
toegroeien hoe dichter we naar elkaar toegroeien.
En de wereld waar we in leven, drijft die ons ook
niet naar elkaar toe? Ik hoef u niet te herinneren
aan de werkelijk helse ervaringen die onze generatie meemaakt: Holocaust, Goelag, ZuidoostAzië, het onvermengde barbarendom dat onder
de oppervlakte schuilgaat en soms tot uitbarsting komt: Oeganda, Iran, Van alle kanten stormen de problemen op ons af. Intussen schijnen
de dominerende humanistische stromingen de
koers kwijt te zijn. Wat zou de christen vandaag
nog vuriger wensen dan dat allen die van Christus zijn en die het nieuwe leven dat ze hebben
als een geschenk van Gods genade ervaren (dat
een vernieuwd denken met zich meebrengt
waarmee ze in de samenleving bevrijdend aan
het werk kunnen gaan), dat die allen in zo groot
mogelijke eenheid werken aan een alternatief
voor de heersende trends in onze samenleving?
Daarom kan ik me uw wens zo indenken om
volgend jaar de katholieke en de protestantse
politieke tradities in dit land te doen samengaan
in het CDA. In de eerste plaats kan ik dat zeer
goed begrijpen als een stuk binnenlandse strategie, als een vast besluit om de Nederlandse kiezers een krachtig en betekenisvol christelijk altematief te bieden voor de groeiende macht van
de niet-confessionele partijen. Zal de snelle en
gelijktijdige opkomst in de tweede helft van de
vorige eeuw van uw beider politieke bewegingen nog een andere zin gehad hebben dan om,
na onze gemeenschappelijk vernedering (en
mislukking vaak) in de moderne tijd, te komen
tot juist dat eenparig en eenstemmig getuigenis
waaraan onze zieke en gekwelde wereld zo
schreeuwend behoefte heeft? Moeten wij niet,
samenhorig aan het bevrijdende Woord dat tot
ons gekomen is, in saamhorigheid onze stem laten horen?

Met vereende krachten
Hoe staat het nu, in het licht van dit reformatorisch denken, met de mogelijkheid in de politiek
samen op te trekken met onze medechristenen
uit de katholieke traditie? Dat immers wil het
christen-democratisch appel zijn: een oproep tot
verzamelen,
Er hebben zich belangrijke wijzigingen voltrokken in de katholieke kerk, vooral wat betreft haar
opstelling in de wereld en haar standpunten met
betrekking tot de sociale vraagstukken. De be-

Maar het wordt des te begrijpelijker wanneer we
bedenken hoe ver het proces van wereldintegratie al gevorderd is en hoe oecumenisch d.i. hoe
mondiaal de problemen geworden zijn, Want
door u aan te sluiten bij de wereldwijde beweging van de christen-democratie komt u in de
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gelegenheid om met de problemen bezig te zijn
op een wijze die evenredig is aan hun omvang.
De strijd der geesten om de richting van de samenleving is zelf oecumenisch geworden. Ik
denk hierbij aan de strijd om de mensenrechten,
aan de problemen van milieu, energie, bewapening, aan de multinationals, het structureel geweid van het kapitalisme, de intemationaal georganiseerde misdaad, enz. enz. Het hoeft geen
lang betoog dat een krachtig christelijk politiek
geluid hard nodig is. En om die reden, neem ik
aan, hebben ARP en CHU besloten in 1980 met
de KVP samen te gaan in het ene CDA.
Daar is lang en breed en diep over gesproken en
nagedacht. Het is dan ook een historische beslissing van groot gewicht en op elk nieuw historisch kruispunt dient ons christelijk rentmeesterschap zich te kenmerken door afhankelijkheid
van het Woord en de Geest van Christus. We
mogen ons niet laten leiden door vrees, of door
het verlangen de oude zekerheden vast te houden, als de Geest ons hogerop voert naar een
nieuw en breder werkterrein van het Koninkrijk.
Aan de andere kant mogen we ons ook niet laten meeslepen door de wens alleen. In dergelijke historische ogenblikken moeten we ons laten leiden door een nuchtere analyse van de
mogelijkheden en door het besef dat we op
christelijk-historische wijze te werk dienen te
gaan, d.w.z. niet reactionair maar via innerlijke
reformatie verder ontsluitend.

God toekomt als Schepper van alle ding dat buiten Hem zijn bestaan heeft, niets in de schepping, ook niet enige samenlevingskring, voor
zichzelf de absolute soevereiniteit kan opeisen.
Een samenlevingskring is hoogstens gekenmerkt door een 'beperkte soevereiniteit'. De samenievingsstructuren, zo leerde hij, zijn gegrond
in de scheppingsorde maar weerspiegelen die
orde naar slechts één dimensie. Een veelheid
van samenlevingsstructuren weerspiegelt de
veelheid van dimensies in de scheppingsorde.
Op grond hiervan leerde hij dat elke eigengeaarde kring gekenmerkt is door een uniek innerlijk
'levensbeginsel' dat die kring bepaalt, beperkt,
en onderscheidt van de overige kringen. Dit innerlijk levensbeginsel verleent de betrokken
kring een eigen macht en gezag, doch slechts op
een beperkte wijze.
De veel nauwkeuriger theoretische fundering die
Dooyeweerd sindsdien van het beginsel heeft
geleverd stelde hem in staat een wijsgerige sociologie te ontwikkelen die bij uitstek openstaat
voor empirische toetsing. Zo stelde het hem in
staat nauwkeurig de aard van de staat te bepalen als een allesomvattende publieke gemeenschap die alle niet-staatkundige gemeenschappen zowel als individuen en inter-persoonlijke
verhoudingen binnen zijn territorium behoort te
integreren tot een juridisch verband van onpartijdige publieke gerechtigheid voor allen. Christelijke politiek behoort erop gericht te zijn, niet om
de staat te dwingen in een kerk voor God te veranderen, maar veeleer om de gestalte van een
dienstknecht aan te nemen zodat God onze politiek kan veranderen in ware gerechtigheid voor
alle mensen in de weg van de christelijke gehoorzaamheid.

Soevereiniteit in eigen kring
De grote betekenis van Kuyper, die meer dan
Groen in navolging van Calvijn de centrale plaats
van de wet had leren verstaan, was hierin gelegen dat hij het verband onderkende tussen de
bijbelse openbaring van de schepping en de grote soortverscheidenheid van gemeenschappen
en verbanden die zich in de menselijke samenleving voordoen. De moeilijkheid die we ondervinden bij het ontwerpen van een christelijk politiek
of sociaal program ontstaat hieruit dat wij een
structurele zin moeten vinden in de centrale bijbelse openbaring van schepping, religie, verbond, ambt. Een uitgewerkte visie op de structuren van de samenleving is vereist wil de bijbelse
boodschap een specifiek maatschappelijke en
politieke inhoud krijgen. Kuyper zag in dat we de
samenleving en haar structuren moeten zien als
geworteld (ondanks gebrekkige menselijke
vormgeving) in de schepping. Hij zag in dat aangezien de uiteindelijke soevereiniteit alleen aan

In mijn (al te summiere) weergave van de reformatorische lijn heb ik nog niet gesproken van
het belangrijke thema ambt. Ambt wijst op de
toekenning van een bijzondere taak door een
Soeverein. Ambt wil allereerst zeggen dienst,
maar met de bedoeling de orde te bewaren in
de ontwikkeling van de scheppingsmogelijkheden. Het is een dienen van God door de bediening van Zijn liefde en zorg aan het schepsel.
Kuyper zag het zo: Christus de tweede Persoon
van de Godheid bezit de volstrekte soevereiniteit, maar aan Hem als Middelaar is gegeven de
volkomen (gedelegeerde) soevereiniteit. Hij is
de volle en volmaakte ambtsdrager. En wijl Zijn
middelaarssoevereiniteit volkomen is, is zulk een
volkomen soevereiniteit in ons aardse leven nergens anders te vinden. Volkomen soevereiniteit
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kan niet op twee plaatsen tegelijk bestaan.
Christus nu heeft uit de volheid van Zijn gedelegeerd gezag slechts partiële soevereiniteiten aan
de mensen gedelegeerd. In Christus zijn al deze
soevereiniteiten verenigd tot de ongedeelde
dienst van God, die niet minder beoogt dan de
vrijmaking van het ganse leven. De overheid is
één van die partiële soevereiniteiten. Zij zondigt
niet alleen door zich macht aan te matigen,
maar ook wanneer ze geen gebruik maakt van àl
de macht die haar gegeven is. Macht en gezag
van de staat worden voortdurend beperkt door
die van de overige ambten: de staat staat niet
op zichzelf, maar is slechts één van de schakels
in de grote keten die de schepping als geheel
een intrinsieke samenhang verleent. Hij mag
zich niet mengen in het leven dat tot een andere
kring behoort, want daarover heeft God hem
geen bevoegdheid gegeven. Ook een vader bijv.
geniet een eigen gezag dankzij goddelijke opdracht. Overheid als ambt is een instelling van
goddelijke oorsprong, geheel afgezien van de
vraag of de regeringspersonen God vrezen. Dat
het overheidsgezag er is danken wij aan Gods
genade en daarom moeten wij haar gehoorzamen, maar alleen binnen de van God verordineerde grenzen van haar bevoegdheid. Zo heeft
de staat zijn plaats niet boven maar naast al de
overige levenskringen. En wat ons aangaat.
ambtsdragers op het politieke strijdtoneel: christelijke politiek is onze bescheiden poging de
goddelijk norm voor de publieke gerechtigheid
te gehoorzamen midden in de historische omstandigheden van onze tijd. Want voor het ordelijk leiden en sturen van onze tijd stelt God ons
verantwoordelijk en daarvan vraagt Hij ons rekenschap. Zo worden wij door onze tijd geroepen tot reformatie, overal waar het leven in de
knel komt of scheefgroeit.

richting die het staatsleven in onze dagen zal in-

In de politiek gaat het om de richting van het
staats/even en juist de staat, hoewel slechts één
dimensie van het Rijk van God, is bekleed met
de zwaardmacht. Hij heeft, zoals Althusius opmerkt, een zekere 'majestas'. Deze macht is
hem van God geschonken maar kan verkeerd
gebruikt worden. De dwingende macht van de
overheid is inderdaad iets om voor te vrezen,
want zij komt ons gezinsleven binnen, ons kerkelijk leven, enz. En deze macht wordt gebruikt.
Op verantwoorde of onverantwoorde wijze, gehoorzaam of ongehoorzaam. Maar zij wàrdt gebruikt. Want dat behoort tot de structuur van het
leven zoals God het geschapen heeft. Daarom,
de wijze waarop deze macht wordt gebruikt, de

slaan, hangt af van de aard van de politiek die in
de staat naar voren treedt. In het maken, interpreteren en uitvoeren van de wet beïnvloedt de
richting van het staatsleven ons allen dagelijks.
Die richting is het grondmotief of de centraal-religieuze drijfveer die in alle menselijke cultuurarbeid werkzaam is. Daarom moeten wij ons als
christenen gezamenlijk inzetten voor de politiek.

11 Onze hoop vandaag
Dames en heren, sommigen van u vragen zich
wellicht af wat dit allemaal te maken heeft met
de agenda voor deze dag. Wel, in één woord,
alles' Immers elk concreet politiek doel dat zelfs
maar ontworpen wordt, maar vervolgens ook
nagestreefd, elk politiek program door mensen
opgesteld om te verwezenlijken, elk stelsel van
positief recht ontspringt aan een idee omtrent
de mens en zijn plaats en taak in deze wereld,
ontspringt aan een idee omtrent de wereldorde
en de structuur van de samenleving. Het kan zijn
dat wij als christenen vele zaken en belangen
gemeen hebben, vele zorgen delen en samen de
noodzaak gevoelen van een krachtig en eenparig
christelijk getuigenis dienaangaande. Maar dergelijke politieke aangelegenheden worden omgezet in geformuleerde actiepunten, taktiek en
strategie worden vastgesteld volgens een voorgegeven stramien, en wat mij nu altijd weer zo
opvalt, en ook verontrust en pijn doet, is juist het
verschil tussen onze beide grondschema's.

Het thomistische grondschema
Het feit dat de katholieke partijen gedeconfessionaliseerd zijn is in dit verband irrelevant. Niet
het katholieke dogma maar het wijsgerig schema van het thomisme of van Maritain vormt hier
het probleem. Als ik zo m'n oor te luisteren leg in
de christen-democratische gesprekswereld hoor
ik alles besproken in termen van de thomistische
wijsbegeerte of wat qua denkpatroon op hetzelfde neerkomt in termen van de filosofie van Jacques Maritain. Het zou een goed ding zijn te weten wat nu precies de status is van de thomistische wijsbegeerte in de katholieke kerk en de
katholieke gemeenschap. Want voor het reformatorisch denken bestaat er eenvoudig geen rijk
der natuur als waar het thomisme het over
heeft, geen rijk van natuurlijk of burgerlijk goed,
dat de genade vervolgens aanvult, versterkt, vervolmaakt, verheft, verhoogt. Er is geen natuurlijk
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verstand dat zich op een normale wijze, d.i. op
de juiste 'normale' wijze, tot een intelligibele wereld verhoudt. Deze dingen bestaan voor een reformatorisch mens eenvoudig niet. Omdat z.i. de
Schrift het zo niet leert. Hij heeft uit de Schrift
geleerd dat de schepping als gevolg van het komen van de zonde in de wereld niet in een normale toestand verkeert doch in een zeer abnormale, in een staat van opstandige vervreemding
van God, een wereld die door de genade hersteld moet worden tot een nieuwe gemeenschap met God.
Dit is van fundamentele betekenis voor het politiek bezig-zijn, voor het opstellen van politieke
programma's, voor de politieke strategie en taktiek. Wat ziet men wanneer men de wereld bekijkt: natuurlijke deugden, die in de omgang met
christelijke personen versterkt, verheven, vervolmaakt kunnen worden; óf zien we een geest van
de antichrist, d.W.Z. van wetteloosheid, van afval
of eigenwillige godsdienst, van onwijsheid, dingen die tot uiting komen in een wereldse gedragscode, of in een beroep op het 'zakelijke'
van de politiek met voorbijgaan van het universele appel van het Woord van God op de harten
van alle mensen-ambtsdragers.
De laatste tijd hebben katholieke en protestantse theologen veel gedebatteerd over de vraag of
de katholieke kerk de leer van het 'sola gratia' nu
wel of niet aanvaardt, maar, alweer, dàt is hier
voor ons het probleem niet. Ons probleem is de
plááts van de genade in het thomistische denkraam, de thomistische visie op de bijzondere genade als een bovennatuurlijke begiftiging of verrijking en vervolmaking van een reeds aanwezige natuurlijke genade, en daar ligt een enorme
brok geschiedenis achter dat minstens teruggaat
tot de synode van Orange uit het jaar 529.

ik de wereld van de christen-democratie overzie
word ik getroffen door de 'wereldse' aanblik die
ze op zoveel plaatsen biedt. Ik hoor dr. Eduardo
Frey van Chili zeggen dat de christen-democratie geïnspireerd is door haar vertrouwen in de
mens. De christen-democratie heeft het vaak
over een christelijk humanisme (contra een
autonoom humanisme) en over het personalisme, allebei termen die hun definitie krijgen vanuit het thomistisch schema van natuur en genade. In een commentaar op de encycliek van Leo
XIII waarin de christen-democratie wordt omschreven (Graves de Communi, 1901) lees ik
dat de beweging gewoon sociaal katholicisme
is. Fogarty besluit zijn boek met haar te omschrijven als 'dat aspect van de oecumenische
beweging in het moderne christendom dat betrokken is bij de toepassing der christelijke beginselen op politiek, economisch en sociaal gebied, waarvoor de christelijke leken hun eigen
verantwoordelijkheid hebben.' Aan het begin
van zijn boek spreekt hij er eveneens over als
een 'beweging van leken die zich op eigen verantwoordelijkheid bezighouden met de oplossing van vraagstukken in het licht van de christelijke beginselen.' Maar dan, na nota bene I corinthe I te hebben aangehaald, vervolgt hij: 'Binnen
de hoofdstroming van het christelijk denken is
het altijd duidelijk geweest dat de openbaring de
natuurlijke kennis aanvult, doch haar niet vervangt.'
En op een andere plaats schrijft hij: Tegenover
nieuwe ontwikkelingen in de natuurlijke rede
bleef de kerk in gebreke door niet duidelijk en
overtuigend aan te tonen welke betekenis deze
ontwikkelingen hadden voor de openbaring, en
omgekeerd. Zij pakte de nieuwe draden niet snel
genoeg op om ze in haar eigen denkpatroon in
te weven. Als gevolg sloegen deze ontwikkelingen doorgaans een richting in los van en tot op
zekere hoogte tegengesteld aan het christelijk
geloof.'
Soms krijg ik de indruk dat ergens onder het niveau waarop het schema werkzaam is de katholieken en wij het over hetzelfde hebben: Gods
goede schepping en de zondigheid van de mens
die die wereld heeft aangetast. maar ook heb ik
altijd het gevoel dat de gebondenheid van het
katholieke denken aan het thomistisch schema
niet toelaat de radicale integraliteit van het creatuurlijk menselijk leven-voor-God te zien, noch
het echt zondige van geseculariseerde stromingen te onderkennen,
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Wat zal de innerlijke kracht van de christen-democraten zijn? Eerlijk gezegd zit mij nog steeds
een opmerking dwars die ik in het jongste nummer van het tijdschrift Daedalus tegenkwam van
de hand van prof. Stanley Hoffmann van het
Center for European Studies aan Harvard University: 'Wat hebben christen-democraten anders te bieden dan een pleidooi voor orde en gezag, een schouwspel van achteruitgang en verval. of een aandoenlijk vertrouwen in Europese
integratie als de deus ex machina?' Gelukkig
weten we dat er meer aan de hand is, maar als

Maar staat dit alles niet in nauw verband met
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dat thomistische grondschema van natuur en
genade? En, nogmaals, staat dat weer niet in
verband met de aanvaarding door de kerkvaders
van de antieke cultuur? Het heeft wel heel diepe
wortels in de geschiedenis van het christendom,
onverschillig of het nu wel klopt met de Schriftopenbaring, die spreekt van de 'wijsheid dezer
wereld, die dwaasheid is voor God.'
Zat hier, in deze traditionele opvatting van een
normale natuurlijke wereld, ook niet een deel
van Lamennais' probleem? Op het laatst zocht
hij aansluiting bij hetzelfde liberalisme dat Groen
als de voortzetting van de revolutie zag (hoewel
Lamennais hier wel onderscheidde). Alsof de
volksdemocratie van die dagen beschouwd kon
worden als een louter technische manier om tegemoet te komen aan de rechtmatige verlangens van het volk. Voor de scheiding van kerk en
staat als zodanig had Lamennais geen principiële voorkeur, maar wel als de veiligste weg voor
beide, gegeven de modeme omstandigheden.
M.a.w. het was een door en door pragmatische
beslissing, waarmee hij eigenlijk ontrouw werd
aan zijn eigen overtuiging. Het reformatorisch
denken - in zijn anti-, niet contra-revolutionaire
uitwerking - zou de opkomst van de idee van
volksdemocratie hebben kunnen zien als het eindelijk bereikte stadium van historische ontwikkeling dat de mondigheid-in-Christus van de
nieuw-testamentische gelovige markeert terwijl
toch de richting waarin dit structureel ontsluitingsproces zich voltrok antithetisch tegen de
christelijke gehoorzaamheid inging.
Ook in verschillende pauselijke uitspraken valt
de poging op te merken het 'technische' in het
liberalisme en socialisme te scheiden van de
meer filosofische drijfkrachten in deze bewegingen. Bepaalde priesters, althans in Latijns-Amerika, benaderen het communisme op dezelfde
wijze. Het technische echter, zo zou ik willen opperen, bestaat alleen als een integraal element
van de intentie en doelstelling van mensen, die
daarin eigenlijk een profetische (religieuze) uitspraak doen aangaande de mens, de religie, het
recht, de samenleving. Een goed voorbeeld is de
'techniek' van het 'one man, one vote' en meerderheidsverkiezing (Rousseau) tegenover de
'techniek' van evenredige vertegenwoordiging.
Eerstgenoemde 'techniek' brengt een hele filosofie met zich mee, ja een religieuze interpretatie
van de werkelijkheid,

het liberalisme wijst op nog een andere zwakke
plek in het katholieke natuurbegrip. Hij scheen
gespeend van elk vastomlijnd begrip van een
scheppingsarde, de neerslag van de goddelijke
wil in het werk der schepping. De aristotelische
opvatting was, dat de lagere verbanden als huwelijk en gezin en dorp uit de instincten van
voortplanting en zelfbehoud ontstaan en dat hun
'doel' het leven is, terwijl het 'doel' van de polis
ligt in het 'goede leven', het z,g, hogere leven
van de (redelijke) geest. In deze teleologie valt
het lagere onder het hogere als deel tot geheel.
De onderschikking van het rijk der natuur aan
het rijk der genade bij Thomas verandert nauwelijks iets aan het feit dat in de rooms-katholieke
visie op de structuur van de samenleving de
staat de laatste instantie is ter regeling van het
algemeen welzijn op het terrein van de natuur
(Rerum Novarum, 1891, en Quadragesimo Anno, 1931). Fogarty ziet punten van overeenkomst tussen het katholieke subsidiariteitsbeginsel en het reformatorische beginsel van soevereiniteit in eigen kring, maar daarin vergist hij
zich. Er is, helaas, aanzienlijk verschil tussen de
twee opvattingen. Bij Lamennais ontbrak het
aan een helder idee van scheppingsordinantiën
voor de verschillende samenlevingsverbanden
en hij toont geen echte waardering voor de onderscheiden ambten die God gesteld heeft in het
leven. Het rooms-katholieke denken wordt beheerst door het natuur-genadeschema, en
maakt voorts geen principieel-bijbelse correcties
op de aristotelische visie op het natuurlijk leven.
In onze maatschappij van toenemende complexiteit echter is er steeds meer behoefte aan
inzicht in de door God gestelde grenzen aan de
overheid. Dooyeweerds leer van de soevereiniteit in eigen kring of modale onherleidbaarheid
schept ruimte voor een rechtmatig en open 'horizontalisme', in tegenstelling tot een geverticaliseerde maatschappijbeschouwing volgens het
subsidiariteitsprincipe of welke werkelijkheidsvisie met hiërarchische onderschikking dan ook.

Het drijven van Lamennais, eerst in de richting
van de staat, daama van de kerk, en daama van

Werkelijk, de vraag is uitermate belangrijk welke
status de thomistische filosofie, en die van Maritain, in het r.-k. denken heeft en met name welke rol zij speelt in het denken in christen-democratische kringen. De mogelijkheid van zinvolle
samenwerking in de ware betekenis van dit
woord tussen rooms-katholieke en reformatorische christenen vereist, zelfs voor concrete politieke projecten (tenzij deze vaag en oppervlakkig
zijn opgesteld), op z'n minst dat deze vraag van
meet af aan openhartig wordt doorgepraat. Hoe
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gebonden is de katholiek die zich begeeft op politiek-maatschappelijk terrein aan de thomistische filosofie 7
Maar voorts, welke ruimte laat het r.-k. denken
voor de eigen verantwoordelijkheid van de 'leken'? Worden al hun activiteiten uiteindelijk niet
gerelateerd aan de kerk, opgevat als instituut?
En is het hier wel mogelijk zich rechtstreeks onder de kritiek van het evangelie te stellen? Naar
r.-k. zienswijze komt de Schrift uit de kerk op en
heeft de kerk bovendien een onfeilbaar leergezag. Hoe kan de kerk van nu dan zelf een antwoord zijn op het appel van God in zijn Woord?
En hoe zal dan ons enig richtsnoer het evangelie
zijn?

Uit de discussie n.a.v. de redevoeringen van prof. dr. H. E.
Runner en van prof. dr. R. Papini

Onze hoop
Onze hoop rust hierin, dat het evangelie, Gods
appel op de mens, terwijl het ons creatuurlijk leven is ingegaan, nooit opgaat in de vorm die het
samen met alle schepselen heeft aangenomen.
Het blijft altijd Gods Aan-spraak, met macht om
te volbrengen waartoe Hij het in de wereld
zendt. Burgerlijke en kerkelijke overheden zijn
verantwoordelijk voor de wijze waarop zij antwoord geven aan dat appel. Dat is de hoop voor
een vruchtbaar contact tussen katholieke en reformatorische christenen.

R. Papini: Er blijkt vanmorgen verschil te bestaan in de waardering van de reikwijdte van de
confessie. Daarbij lopen de scheidslijnen niet alleen tussen protestant en katholiek maar ook
tussen katholieken onderling. Mogelijk kunnen
wij van de protestanten leren hoe de idee van
christelijke inspiratie te verbreden in die zin dat
het de concrete politiek omvat. Maar protestanten zouden van ons iets kunnen leren over het
leken-karakter van de politiek. In katholieke kring
beperken wij de christelijke inspiratie veelal tot
de visie op de mens en staan we kritisch tegenover elk sociaal of politiek ontwerp dat pretendeert gerealiseerd te zijn. Om tot praktische consequenties te komen moet de christelijke inspiratie voor ons cultureel 'bemiddeld' worden en
aangevuld met wijsgerige notities.

T. R. Vicuna: In Latijns-Amerika zijn de christendemocratische partijen niet-confessioneel. Wij
voor ons putten onze inspiratie uit de geestelijke
en ethische waarden van het christendom, maar
we erkennen de noodzaak van samenwerking
met alle geestelijke krachten die met ons willen
meevechten voor vrijheid, recht en intemationaIe solidariteit. Daarbij zijn de Bergrede en de
Barmhartige Samaritaan twee van onze belangrijkste bijbelse inspiratiebronnen.
P. J. Teunissen: De beide inleiders hebben duidelijk vanuit een verschillende culturele en kerkelijke achtergrond gesproken. Katholieken houden bijbel en confessie liever wat op een afstand
en spreken van een z.g. natuurlijk gebied, enerzijds op wijsgerig-theoretische gronden anderzijds om zakelijke redenen, bang als ze als leken
zijn voor kerkelijke inmenging in de politiek. Hoe
dat ook zij, het geldt zeker voor vandaag, dat
hoe concreter je ingaat op de politieke vraagstukken hoe minder je oplossingen kunt aandragen die rechtstreeks aan de religie zijn ontleend.
De snelle ontwikkeling van de maatschappij verklaart dat de rooms-katholieke kerk er geen officiële sociale leer meer op nahoudt, en deze kerk
is zo realistisch om geen nieuwe te willen formuleren.
Dat wil echter nog niet zeggen dat de religie
vandaag in geen enkele relatie staat tot de politiek. Zij blijft een kritische toetssteen voor heel
het maatschappelijk gebeuren. Christen-demo-
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cratische partijen hebben m.i. een dubbele opdracht: een gemeenschappelijke politieke visie
ontwikkelen als punt van vereniging voor christenen van verschillende kerkelijke achtergrond,
èn haar gelederen openstellen ook voor nietchristenen.
Ik kan niet met prof. Runner meegaan wanneer
hij stelt dat mensen die niet op de bijbelse
grondslag staan 'in rebellie' leven. Zij mogen dan
niet formeel in God geloven maar ze kunnen
best ideeën hebben die de christen kan helpen
meer christelijk te werk te gaan. Wij kunnen
vaak veel van andere mensen en andere culturen leren. Zij delen in algemene genade, dus
kunnen we in de politiek samen het algemeen
belang zoeken.

A. Stirnemann (Oostenrijk): In de politiek hebben
we te maken met motivaties en met praktische
doeleinden. Moeten we er op staan dat iedereen
die in een christen-democratische partij meedoet dezelfde motivatie heeft? Daar ben ik nog
niet zo zeker van. Onze wereld wordt bedreigd
door zaken die om behandeling schreeuwen, zoals voedseltekort en dictatuur; moeten wij dan
zo nodig terugvallen in de kleingeestige twisten
van de 16de en 17de eeuw door alsmaar te
spreken over motivatie? Dat brengt alleen maar
verwijdering onder elkaar. Bij ons christen-democraten in Oostenrijk maakt de confessionele
verscheidenheid geen verschil in de discussies
over concrete politieke programma's. Protestanten en katholieken móeten gewoon samenwerken.

H. E. Runner: Voor de strekking van deze laatste

opmerkingen ben ik wel gevoelig. Tenslotte is
het niet het katholieke dogma dat de protestant
in de politiek moeite geeft, maar de wijsgerige
denkschema's van Thomas of van een Maritain.
Die bemoeilijken m.i. het luisteren naar de bijbelse openbaring omtrent de werkelijkheid. Wij
kunnen niet buiten de Schrift omdat zij de hernieuwde bekendmaking is van de scheppingsopenbaring, en de scheppingsopenbaring is de
bekendmaking van de orde voor het mensenleven. Ons inzicht daarin kan met de tijd groeien.
Vanzelf gebruiken we daarbij ook onze 'rationaliteit'. Maar ook die rationaliteit heeft de 'bijbelse
inspiratie' nodig. Zij kan niet neutraal aansluiten
bij z.g. 'natuurlijke' wijsheid. Zo staat de thomistische nadruk op de goedheid van de menselijke
natuur in scherpe tegenstelling tot de reformatorische nadruk op de goedheid van de wet van
God binnen de overmacht waarvan èlk mens
zich beweegt.

R. Papini: Toch blijf ik volhouden dat we in de
christelijke inspiratie twee niveaus hebben te onderscheiden, nl. een religieus en een politiek-sociaal. Op het religieuze niveau gelooft een mens
in God en kan hij voor een bepaalde Kerk kiezen.
Op het sociale vlak heeft de christelijke inspiratie
met God of Kerk niets uit te staan. Daar gaat het
om christelijke 'waarden' die onze cultuur dient
na te streven. Op dit lekenniveau hoeft er dan
ook geen scheidslijn te bestaan tussen gelovigen
en niet-gelovigen. Allen kunnen samenwerken
binnen de ene christen-democratische partij,
waarin de christelijke inspiratie als een soort
krachtbron fungeert.
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beweging en
internationale verantwoordelijkheid
door prof. mr. P. J. Teunissen
De roep om een nieuwe
internationale orde
De roep om een nieuwe internationale orde is
niet nieuw. Hij heeft reeds herhaaldelijk geklonken wanneer zich belangrijke veranderingen
voordeden in de internationale verhoudingen.
Dit was o.m. het geval aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog, en in de jaren '60, toen
UNCTAD werd opgericht. Daarom is er reden
om sceptisch te zijn ten aanzien van de kansen
op spoedig resultaat. Niettemin behoort het huidige, sinds 1974 herleefde debat over een nieuwe wereldorde een uitdaging te zijn voor onze
gevoelens van verantwoordelijkheid voor vrede
en rechtvaardigheid. Het behoort ons bewust te
maken van de noodzaak onze politieke doeleinden opnieuw te bezien, evenals de grondwaarden van onze samenleving.

Naar een herverdeling van de macht?
De huidige ontwikkelingen in de internationale
verhoudingen zijn ingewikkeld en tegenstrijdig.
Zij hebben in veel kringen gevoelens van verwar-

prof. mr. P. J. Teunissen is namens de Stichting
Vredesopbouw bijzonder hoogleraar in de sociologie van de internationale betrekkingen aan de
RU te Groningen.

ring en onzekerheid opgeroepen. De overheersende westerse mening over de richting waarin
de ontwikkelingen in de wereld gaan, kan als
volgt worden samengevat:
A. Er is sprake van een snel toenemende interdependentie tussen alle volken. Deze raakt alle
kanten van ons bestaan: veiligheid, welvaart en
economische groei, het menselijk leefmilieu, de
energievoorziening, enz. Zij leidt tot een herverdeling van de macht ten gunste van de kleinere
naties, d.W.Z. tot meer gelijkheid en democratie
in de betrekkingen tussen de staten.
B. Ten gevolge van een aantal ontwikkelingen
hebben de traditionele machtscentra, en in het
bijzonder de westelijke wereld, invloed verloren.
Hier valt te wijzen op:
De dekolonisatie en de revoluties in de Derde Wereld.
Het gemeenschappelijk optreden van de
landen van de Derde Wereld in de VN en UNC-

a.r.

staatkunde

79/7.8

Christen-democratische beweging en
internationale verantwoordelijkheid

prof mr. P. J. Teunissen

TAD (als beweging van niet-gebonden landen
en als 'groep van 77'),
De opkomst van een aantal politieke en
economische machtscentra in de Derde Wereld
(China, Brazilië, India); in het bijzonder de recente opkomst van OPEC en het zgn. Islamitisch
Reveil.
De westelijke geïndustrialiseerde naties zijn
in hogere mate afhankelijk geworden van de
ontwikkelingslanden, zowel voor wat betreft hun
importen van grondstoffen als wat betreft hun
export van industrieprodukten.
Het is moeilijker voor de westelijke naties
geworden om in landen van de Derde Wereld te
interveniëren ter bescherming van economische
of politieke belangen. Dit is toe te schrijven aan
een toegenomen weerstand bij de publieke opinie tegen buitenlandse interventie, aan het politieke zelfbewustzijn van de volken van de Derde
Wereld en aan de steun die laatstgenoemde van
de Sovjetunie krijgen tegen westerse interventies.
De Sovjetunie is een wereldmacht geworden met eigen cliënt-staten in de Derde Wereld.
Tegelijkertijd is haar ideologische invloed verzwakt, met name in Oost-Europa, en wordt zij
geconfronteerd met een zich moderniserend
China als haar belangrijkste ideologische tegenstander.
Veel westerse politieke leiders vinden dat de internationale verhoudingen thans minder goed in
de hand te houden zijn. Zij zijn van mening dat
de invloed van het Westen en zijn waarden afneemt, terwijl vooralsnog geen nieuwe wereldorde in zicht is.

de wereldproduktie in handen. Het BNP per
hoofd van de bevolking van de westelijke landen
is ongeveer 12 maal zo hoog als dat van de landen van de Derde Wereld en ongeveer 2Y2 rnaal
zo hoog als dat van de COMECON-landen.
Oost en West nemen veruit een dominerende
plaats in in de internationale militaire verhoudingen. Dit is o.m. gebleken uit hun gezamenlijke
'indamming' van China's militaire optreden tegen Vietnam, in het begin van dit jaar. In een
strikt militaire zin vormt de Derde Wereld (nog)
geen werkelijke bedreiging voor Oost of West;
het werkelijke gevaar is nog gelegen in een verbinding van rivaliteit tussen Oost en West met
vraagstukken van de Derde Wereld.

Verandering en continuïteit
Bij nader toezien moeten wij echter tot de conclusie komen, dat er nog lang geen sprake van is
dat de bestaande orde wordt afgeschaft. Weliswaar heeft de Derde Wereld enige politieke onafhankelijkheid verkregen en is de positie van
het Westen in sommige opzichten gecornpliceerder geworden (OPEC, de revolutie in Iran,
pressie van de Derde Wereld ten gunste van
verandering in Zuidelijk Afrika), maar over het
geheel genornen overheerst de continuïteit.
De geïndustrialiseerde naties, met name die van
het Westen, nemen nog steeds een overheersende plaats in in de wereldeconomie. De
OECD-landen, die slechts 1/6 van de wereldbevolking uitmaken, hebben tenminste de helft van

Wat de betrekkingen tussen het Westen en de
Derde Wereld aangaat moeten twee factoren
van fundamentele betekenis in aanmerking genomen worden:
De westelijke wereld neemt nog steeds veruit een leidinggevende plaats in op de gebieden
van wetenschap, technologie en management.
Zij is nog steeds de sterkste partij in de internationale economische competitie, de grote industrieën, het internationale geldwezen, de voedselproduktie en de wapenhandel. Het Westen kan
zich minder afhankelijk van de grondstoffen van
de ontwikkelingslanden maken door ze uit de
bodem van de zeeën en oceanen te winnen, of
synthetische alternatieven te maken; het beschikt over zeker 1/3 van de olie- en aardgasvoorraden; het heeft het wetenschappelijke,
technische en economische vermogen om olie
te vervangen door alternatieve energiebronnen,
met inbegrip van zonne-energie. Het werkelijke
probleem is het gebrek aan politieke wil; recente
opiniepeilingen in de VS 'kapitaaloverschot'OPEC-landen hebben aangetoond, dat de meerderheid van de publieke opinie niet overtuigd is
van de noodzaak van aanpassing.
De ontwikkelingslanden verkeren in een tegenstrijdige positie. De meeste van deze landen
hebben economische vooruitgang geboekt,
soms zelfs in aanzienlijke mate. Zij zijn er in geslaagd de gemiddelde verwachte levensduur
van hun bevolking met 20"10 te verhogen. Maar
tegelijkertijd hebben zij een enorme bevolkingsexplosie moeten opvangen, ongeveer een verdubbeling sinds de jaren '50. Hun economische
ontwikkeling is verre van evenwichtig geweest.
In feite zijn de tegenstellingen tussen rijk en arm
scherper geworden, binnen de ontwikkelingslanden nog meer dan tussen Noord en Zuid. In de
Derde Wereld is een differentiatie opgetreden
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tussen verschillende groepen landen: die welke
zich een moderniserende industriële basis verworven hebben (zgn. NIC's: Newly Industrialized
Countries), de OPEC-landen en een groep van
zeer arme landen; deze laatste omvat ongeveer
een kwart van de mensheid.
Met de mogelijke uitzondering van de grotere
NIC's (Brazilië, India) en de zgn. 'Kapitaal-overschot' -OPEC-landen (Saoedi-Arabië, Koeweit).
zullen de ontwikkelingslanden in een delicate
positie blijven. Zij blijven in hoge mate afhankelijk van hun buitenlandse economische betrekkingen. Vele van deze landen beschikken niet
over voldoende voedselbronnen en hebben een
tekort aan financiële middelen voor de import
van energie. Tegelijkertijd zal een verwachte verdere toename van de bevolking van de Derde
Wereld met 1 - 2 miljard mensen in het laatste
deel van deze eeuw een emstige belasting vormen voor de inspanningen ten gunste van de
ontwikkeling. In het jaar 2000 zal 70% van de
wereldbevolking in 8 landen leven: China, Indonesië, India, Bangla Desh, Pakistan, Nigeria,
Brazilië, Mexico. Verwacht wordt dat tenminste
600 miljoen mensen in de Derde Wereld in omstandigheden van absolute armoede zullen blijven leven.
Het lijkt daarom realistisch te verwachten, dat
de Derde Wereld een gebied zal blijven dat zich
kenmerkt door spanningen en geweld en om
deze reden ook door tegenstellingen tussen
Oost en West.

perk van Amerikaanse politiek en het initiatief te
nemen tot een nieuwe benadering, gebaseerd
op respect voor de rechten van de mens. Maar
zij is daarbij in moeilijkheden geraakt. Oliebelang"!n en de noodzaak vrede in het Midden-Oosten te handhaven heeft de Amerikaanse regering ertoe gebracht vast te houden aan opties op
militaire interventie in dat gebied. En de mensenrechten-benadering heeft het odium gekregen van eenzijdigheid, van een dekmantel te zijn
voor de bescherming van westerse belangen. Zij
wordt als niet relevant beschouwd door de bredere lagen van de bevolking van de Derde Wereld zolang het Westen niet open staat voor hun
behoefte aan een stevige economische grondslag en politieke onafhankelijkheid om een eind
te maken aan onderdrukking en dictatuur. Het
beleid van de westelijke landen ten aanzien van
Zuidelijk Afrika, de rechten van de Palestijnen en
dictaturen in Latijns-Amerika worden als toetsstenen beschouwd voor de oprechtheid van het
Westen inzake de mensenrechten. Bovendien
moet in aanmerking genomen worden, dat de
volken van de Derde Wereld in het vraagstuk
van de mensenrechten hun eigen identiteit willen tonen; dit maakt hen minder bevattelijk voor
westerse opvattingen over de mensenrechten
als instrument van de buitenlandse politiek.
In 1975, onder de druk van het VN-debat over
een nieuwe internationale economische orde en
uit bezorgdheid om de Russische invloed in Afrika te keren, heeft de Europese Gemeenschap
door middel van het verdrag van Lomé een stap
in de richting van een constructievere benadering gezet. Dit verdrag houdt een multilaterale
overeenkomst in tussen de lid-staten van de EG
en 53 APC-Ianden. Het voorziet in een uitbreiding van de export van de APC-Ianden naar de
EG, hulp bij industriële ontwikkeling en gedeeltelijke compensatie voor verliezen in de agrarische exporten van de APC-Ianden (STABEX).
Maar in de jaren nadien is de aandacht weer
verschoven naar interne problemen van de Gemeenschap: werkgelegenheid, het Europese
Monetaire Stelsel, de toetreding van Spanje,
Griekenland en Portugal. Sinds het tijdperk van
de dekolonisatie hebben de Westeuropese naties een concrete belangstelling voor het lot van
de volken van de Derde Wereld verloren.

Het antwoord van het Westen
In de afgelopen decennia hebben de westelijke
naties over het geheel genomen geen bevredigend antwoord gegeven op de problemen van
de Derde Wereld. Zij zijn voornamelijk bezorgd
geweest om de nationale welvaart en de
machtsstrijd tussen Oost en West; vanwege verschillen in welvaart, in levenspatroon en ideologie hebben zij de problemen van de armen niet
begrepen.
In de jaren '50, toen het vraagstuk van de dekolonisatie nog de belangrijkste kwestie was in de
betrekkingen tussen Noord en Zuid, was de
Amerikaanse politiek met betrekking tot de Derde Wereld nog progressief. Daarna, toen duidelijk werd dat de jonge landen hun eigen gang
wilden gaan, kreeg het interventionisme de
overhand, culminerend in de oorlog in Vietnam.
Onder president Carter heeft de Amerikaanse regering getracht een eind te maken aan dit tijd-

Terzake van hun betrekkingen met de Derde
Wereld denken de westelijke naties voornamelijk in economische en veiligheidsbelangen op
korte termijn. Zij zijn er in geïnteresseerd dat er
geen verdere expansie van Russische invloed
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komt en ernstige politieke moeilijkheden achterwege blijven. Zij verlangen economische veiligheid: toegang tot grondstoffen, beveiliging van
de aanvoerroutes over zee, een gegarandeerd
aanbod van olie tegen gematigde prijzen. Zij
hebben belang bij markten voor de export van
westerse industrieprodukten en wapens. Het
Westen is voornamelijk op een negatieve wijze
bij de Derde Wereld geïnteresseerd: het is niet
geïnteresseerd, tenzij zijn directe belangen op
het spel staan. Dit gebrek aan gevoelens van solidariteit en verantwoordelijkheid op lange termijn is gebleken uit het lage en nog afnemende
peil van de ontwikkelingsinspanning van de
meeste OECD-landen (± 0,3% van het BNP),
dat aanzienlijk ten achter is gebleven bij officiële
toezeggingen van 1% van het BNP welke reeds
1 jaar geleden gedaan zijn. Het kan ook opgemaakt worden uit incidentele gebeurtenissen,
zoals het onvermogen van de meeste politieke
waarnemers om de revolutie van 1978 in Iran
aan te zien komen. Het regime van de sjah werd
als zeer stabiel beschouwd, hoewel de eerste
studentenonlusten tegen hem uit het midden
van de jaren '60 dateren.

°

Deelgenoot of voortzetting van
feodale betrekkingen 7
In het debat over een nieuwe internationale orde
heeft een aantal westerse politici en experts gepleit voor een zakelijke, gedifferentieerde benadering van de Derde Wereld. De westelijke naties zouden speciale betrekkingen moeten ontwikkelen met de leidende en de recentelijk
geïndustrialiseerde landen van het zuidelijk halfrond, omdat deze rijp zouden zijn geworden voor
een behandeling op basis van deelgenootschap
en wederzijds belang.
Men kan aan een dergelijke benadering een zekere mate van korte-termijnrealisme niet ontzeggen. Maar op de lange termijn zal een dergelijke politiek riskant blijken, zo niet gevaarlijk,
omdat zij bij zal dragen tot een verdere accentuering van de verschillen in de Derde Wereld.
Wanneer in de Derde Wereld de spanningen en
conflicten ernstiger worden, zullen preferentiële,
of ook wel 'feodale' betrekkingen tussen het
Westen en een deel van de Derde Wereld van
twee kanten worden aangevallen. In de eerste
plaats zal er sprake zijn van actie van de armere
ontwikkelingslanden tegen de geprivilegieerde
ontwikkelingslanden; en in de tweede plaats zul-
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len in laatstgenoemde landen de politieke leiders
worden aangevallen door of met instemming
van de bredere lagen van de bevolking. Dit vooruitzicht op verzet tegen een pro-westerse elite
uit de ontwikkelingslanden is te meer waarschijnlijk, omdat het verre van zeker is, dat de
westelijke wereld de verwachtingen van de leiders van de meer ontwikkelde ontwikkelingslanden op bevredigende wijze zal beantwoorden,
De westerse regeringen staan onder sterke druk
om protectionistische maatregelen te nemen en
hun inspanningen op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking te verminderen, In de
westelijke samenlevingen zijn de tegenstellingen
tussen kapitaal en arbeid scherper geworden.
Het politieke toneel wordt gedomineerd door
een hevige strijd om volledige werkgelegenheid
en verhoging van de levensstandaard van het
kiezerscorps. Volgens de werk- en welvaartlobby
zal een hernieuwde expansie van de westerse
economieën de beste stimulans opleveren voor
de wereldhandel en een expansie van de export
van de ontwikkelingslanden. Prioriteit voor het
ontwikkelingsvraagstuk zou daarentegen niet tot
tijdige resultaten in de Derde Wereld leiden en
contraproduktief zijn voor de westelijke naties
zelf.
Realisme op lange termijn zou de landen van het
Westen er tenminste toe moeten brengen een
beleid van zowel multilateralisme als bilateralisme te volgen. Het belangrijkste doel van deze
landen zou moeten zijn bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van multilaterale kaders voor
economische samenwerking tussen het Westen
(Noorden) en het Zuiden, en tussen de ontwikkelingslanden onderling, Dit zou moeten leiden
tot een doorbreking van bestaande machtsstructuren en een meer evenwichtige verdeling van
politieke invloed en welvaart. Concrete voorstellen hiertoe zijn herhaaldelijk gelanceerd, Hier zij
in het bijzonder verwezen naar de studie van
Tinbergen c,s.: Naar een rechtvaardiger internationale orde (1976). Hierop aansluitend zij in het
bijzonder de aandacht gevraagd voor de volgende punten:
Steun voor het streven van de volken van
de Derde Wereld naar collectieve 'self-reliance';
steun voor hun eenheid van optreden in vraagstukken van hervorming van de wereldeconomie; bevordering van samenwerking tussen de
ontwikkelingslanden - zowel wereldwijd als op
regionaal niveau - met het oog op een geleidelijke verhoging van hun economische, technologische en politieke ontwikkeling.
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- Ontwikkeling van eigen monetaire en financiële instellingen voor de Derde Wereld, ten einde deze minder afhankelijk te maken van westerse en officiële internationale kredieten en haar
deskundigheid te verhogen in vraagstukken van
financieel bestuur.
- Samenwerking voor de overdracht van
technologie en voor opleidingen in management. Omdat het nauwelijks te verwachten is,
dat de particuliere ondernemingen een belangrijke verandering van het bestaande volkenrecht
inzake patenten zullen aanvaarden, zal de overdracht van technologie vooral tot stand moeten
worden gebracht door internationale organisaties en samenwerking tussen regeringen en
overheidsinstanties.
- Ontwikkelingslanden moeten een groter
aandeel kunnen krijgen in de eigendom en de
leiding van buitenlandse ondernerningen.
- Steun voor agrarische ontwikkeling en hervorming ten gunste van de kleinere boeren.
- Steun aan niet-gouvernementele instellingen en groepen die in de ontwikkelingslanden
werk van gemeenschapsontwikkeling ondernemen.
- Steun voor die krachten in de Derde Wereld, die zich verzetten tegen onderdrukking en
uitbuiting en die naar politieke modernisering
streven. Dit impliceert aanvaarding van vormen
van socialisme in de Derde Wereld. Het vereist
een verandering van het beleid van westelijke
landen; met name de VS hebben zich steeds
verzet tegen socialistische bewegingen in de
Derde Wereld.
- Herziening van het energiebeleid. Het energieverbruik van de geïndustrialiseerde landen
moet worden beperkt. Momenteel is alleen de
westelijke wereld reeds verantwoordelijk voor
meer dan 50"10 van het wereld-energieverbruik.

effectuering van het beginsel van non-discriminatie in militaire zaken tussen Noord en Zuid (zie
ook art. 6 van het Non-proliferatieverdrag).
Bovengenoemde punten zijn gebaseerd op enkele veronderstellingen:
De landen van de Derde Wereld zijn zelf
niet onschuldig aan de politieke en economische
situatie waarin zij zich tegenwoordig bevinden.
Evenwel, al te vaak zijn interne krachten die verandering wilden bevorderen door buitenlandse
belangen gedwarsboornd.
- Toegang tot de moderne technologie voor
de Derde Wereld is een voorwaarde voor het
kleiner maken van de kloof tussen Noord en
Zuid. De zgn. 'basisbehoeftenbenadering' die prioriteit legt bij het voldoen aan minimale normen
voor voeding, behuizing, gezondheid, opvoeding,
enz. voor alle mensen in de Derde Wereld, houdt
het risico in dat de ontwikkelingslanden nog
voor lange tijd in een ten achtergestelde positie
blijven.
- Tegelijk roept de overdracht van technologie het probleem op van de wereldwijde controle op de toepassing van de techniek voor vreedzame doeleinden. Dit toont aan, dat de technologische balans tussen Noord en Zuid van wezenlijk belang is voor de verhoudingen in de wereld!

De prijs van olie, aardgas en transport zal geleidelijk verhoogd moeten worden, terwijl tegelijkertijd met grote urgentie gewerkt moet worden
aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen (zonne-energie, geothermische energie,
kernfusie). Dit vereist veel krachtiger bevoegdheden van de overheid op het gebied van de
produktie en het verbruik van energie.
- Politieke en economische emancipatie van
de zwarte meerderheid in Zuidelijk Afrika en afschaffing van de nog steeds bestaande preferentiële betrekkingen van de westelijke wereld met
dit gebied en zijn zeer omvangrijke natuurlijke
hulpbronnen.
- Wapenbeheersing en ontwapening, ter

Wereldorde en de macht van het
Westen
Van oudsher hebben de westerse mogendheden
een leidende rol gehad in de internationale betrekkingen en bij het handhaven van de wereldorde. Het stelsel van internationale verhoudingen van na de Tweede Wereldoorlog is in wezen
opgebouwd naar westerse opvattingen. In de
belangrijkste internationale organisaties en instellingen (Veiligheidsraad, Wereldbank, IMF,
GATT) hadden de westerse mogendheden een
meerderheidspositie en veto-macht.
Dit leiderschap wordt in toenemende mate betwist door de nieuwe meerderheid van staten
die na 1945 is ontstaan. Het wordt aangevochten met het argument van democratie in de inter-statelijke verhoudingen en omdat het duidelijk is geworden, dat de westerse mogendheden,
in het kader van de genoemde instellingen, vooral hun eigen, nationale belangen hebben nagestreefd. Dit verzet wordt in de belangrijkste
hoofdsteden van het Westen met bezorgdheid
ervaren. Maar wij moeten hier op een funda-
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mentele contradictie wijzen. Aan de ene kant
propageren de westerse naties de gedachten
van wereldorde en vrede, gebaseerd op de idee
van rechtsstaat, democratie, welvaart en gelijke
kansen voor iedereen. Deze begrippen zijn ook
neergelegd in het Handvest van de VN en in talloze resoluties van de VNo Maar de westerse naties hebben deze waarden nauwelijks in praktijk
gebracht in hun betrekkingen met de niet-westerse landen. Wanneer zij strikt zouden worden
toegepast in de wereld van vandaag zouden zij
tot revolutionaire veranderingen leiden. In de VN
en in andere wereldorganisaties zouden de
stemverhoudingen volledig gewijzigd worden.
De westerse naties zouden niet méér blijven dan
een minderheid, in politiek en economisch opzicht. Op het ogenblik telt alleen de staat India
bijna evenveel inwoners als alle OECD-landen te
zamen.

voor verhoudingen moeten krijgen.
De positie van het Westen met betrekking tot de
Derde Wereld vertoont veel overeenkomst rnet
die van de blanke minderheid ten opzichte van
de zwarte meerderheid in Zuidelijk Afrika. Ook
daar worden door de minderheid dernocratie en
recht onthouden aan de meerderheid; en op lange termijn kunnen vrede en rechtvaardigheid alleen tot stand worden gebracht door gelijkheid
van allen voor de wet en afschaffing van de
apartheid.
Zo ook kunnen wereldvrede en wereldwijde
rechtvaardigheid alleen tot stand gebracht worden door toepassing van de beginselen van democratie en rechtsstaat op wereldwijde schaal.
Dit is vanzelfsprekend een zeer verreikend doel;
het kan niet onrniddellijk worden bereikt. Het
vereist tussenliggende stappen naar deelgenootschap en wederzijds vertrouwen: sarnenwerking
tussen Noord en Zuid op basis van gelijkheid. Dit
behoort de werkelijke betekenis te zijn van de
nieuwe internationale orde waar de landen van
de Derde Wereld thans om vragen. Het tot
stand brengen ervan vereist een drieluik: overeensternming tussen Noord en Zuid over de
doelstellingen en methoden van samenwerking
en interne hervormingen aan beide zijden die op
deze doelstellingen zijn afgestemd. Elk van beide
zijden moet er naar streven de gerechtvaardigde
belangen van de andere zijde tot onderdeel van
zijn buitenlandse, zijn veiligheids- en zijn economische politiek te maken.

Dat de westerse naties er in geslaagd zijn hun
geprivilegieerde positie te handhaven is niet alleen toe te schrijven aan hun militaire macht,
maar minstens zozeer aan economische competitie en de grootscheepse toepassing van de
technologie. Dit is een fundamentele tweeslachtigheid in de moderne westerse beschaving. De
westelijke wereld kent zowel de ideeën van harrnonie en solidariteit als de gedachte van wedijver. Op nationaal niveau hebben zij het beginsel
van de wedijver gebreideld en het onderworpen
aan het hogere doel van welvaart voor de massa's. Maar op wereldniveau hebben de westerse
naties vastgehouden aan handhaving van de bestaande econornische orde, die gebaseerd is op
onbeperkte concurrentie tussen ongelijken. Zij
hebben dit gedaan onder de leuzen van 'vrije internationale handel', 'vrije beweging van het kapitaal', 'eerbiediging van de rechten van het buitenlands kapitaal', 'vrije toegang tot grondstoffen', 'geen verstoring van de rnarkt door kartelvorming'. Op deze manier zijn de westerse naties er in geslaagd de wereldeconomie naar hun
eigen belangen te organiseren, met olie als een
belangrijke recente uitzondering. Er is dus een
kloof tussen de westerse idealen van vrede en
rechtvaardigheid en de werkelijkheid van westerse behoudzucht en machtspolitiek. Dit heeft
geleid tot een tekort aan geloofwaardigheid. De
westerse naties zullen deze kloof moeten overbruggen als zij in staat willen zijn de internationale verhoudingen naar vrede te geleiden. Daartoe moeten zij zich bewust worden van de relatie waarin zij eigenlijk tot de Derde Wereld zouden moeten staan. Zij zouden een juist gevoel
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Betrekkingen tussen Oost en West
en tussen Oost en Zuid
In deze analyse is slechts summier ingegaan op
de rol van de communistische landen in de wereldpolitiek. Het is duidelijk dat er geen wereldvrede en rechtvaardigheid kunnen zijn zonder
deelname van de Sovjetunie, de volken van
Oost-Europa, bondgenoten van de Sovjetunie in
de Derde Wereld (Cuba) en China. Eigenlijk zou
dit onderwerp een afzonderlijke en uitvoerige
behandeling vergen. Hier zij volstaan rnet enkele
stellingen:
- Tenzij de westerse wereld een nieuwe benadering van deelgenootschap rnet de Derde
Wereld aanvaardt, zal het rnarxisme in een of
andere vorm van belang blijven voor de internationale betrekkingen. Het is een politiek instrument tegen kapitalistische en aanverwante vormen van onderdrukking en uitbuiting. Toegege-
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ven zij. dat de landen van de Derde Wereld zelf
zeer verdeeld zijn over deze kwestie. Maar een
belangrijk aantal van deze landen en een belangrijk aantal bevrijdingsbewegingen zijn er van
overtuigd dat onder de heersende omstandigheden hun vooruitzichten om zonder hulp van
communistische zijde hun politieke en economische positie substantieel te verbeteren, uiterst
beperkt zijn. Hoewel het misschien niet zeker is
dat Cuba de nieuwe leider van de beweging van
de niet-gebonden landen zal worden, zal het
land in ieder geval wel een leider van de revolutionaire en 'progressieve' krachten in de Derde
Wereld blijven. Het ligt dicht bij de VS en is
goed op de hoogte van de politieke zwakten van
deze supermacht.
- Tegelijk kunnen wij niet de mogelijkheid uitschakelen dat een diepere kloof ontstaat in de
communistische wereld. Als blanke naties zijn
de Sovjetunie en haar huidige Oosteuropese
bondgenoten in wezen in een zelfde positie als
het Westen. Ook zij vormen vanuit een wereldgezichtspunt een rijke en steeds kleiner wordende minderheid. In een wereld van 6 miljard mensen vormen Oost en West te zamen mogelijk
niet meer dan een 16-20% van de wereldbevolking. Hoewel de Sovjetunie en de Oosteuropese
staten veel politieke steun aan de landen van de
Derde Wereld hebben gegeven, is het tekort van
hun bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking en hervorming van de wereldeconomie een
bron van spanningen tussen Oost en Zuid aan
het worden. De kans op een samenspanning
van Oost en West ter bescherming van de positie van de blanken tegenover de rest van de wereld kan niet uitgesloten worden. Zij zou de tegenstelling tussen Noord en Zuid tot het langetermijnconflict van de toekomst maken en het
einde van het Oosteuropese marxisme betekenen. Nieuwe vormen van marxisme zouden de
leiding over kunnen nemen. Kunnen wij de mogelijkheid uitschakelen, dat uit bezorgdheid over
dit vooruitzicht de Sovjetunie de revolutionaire
rol van Cuba en Vietnam steunt?

ten in en buiten Latijns-Amerika moeten dit
werk van de Kerken steunen en meewerken aan
een verdere verbreiding van de boodschappen
van Medellin en Puebla.
Noord-Amerika en West-Europa hebben een
zeer sterke christelijke traditie, maar toch is de
werkelijke invloed van de bijbel en de Kerken er
zeer beperkt. Christen-democratische partijen
bestaan alleen in West-Europa.
Momenteel vormen de christen-democraten ongeveer een kwart van de politieke krachten in de
Europese Gemeenschap. In de jaren '50 waren
zij in staat een beslissende invloed uit te oefenen
op de Europese Gemeenschappen. Thans zouden zij dit opnieuw kunnen doen, onder de voorwaarde dat zij voldoende eensgezind zijn.
De Europese Gemeenschap is in staat geweest
enige initiatieven te nemen en enige stappen te
ondernemen waarvan druk is uitgegaan op de
VS en Japan om overeenkomstig te handelen.
Dit is het geval geweest in de kwestie van de
bijzondere preferenties voor de ontwikkelingslanden, die geleid heeft tot de instelling van het
Algemeen Preferentieel Stelsel: de gedachte van
compensatoire financiering alsmede de onderhandelingen over het geïntegreerde grondstoffenprogramma van UNCTAD, die zich vooral
hebben geconcentreerd op het voorstel van
UNCTAD voor een Gemeenschappelijk Fonds
en grondstoffenvoorraden voor de stabilisatie
van de exportopbrengsten van de ontwikkelingslanden. In deze vraagstukken zijn de Europese
Gemeenschap en de meeste lidstaten van de
Gemeenschap wat vooruitstrevender geweest
dan de VS en Japan.

8

De rol van de christen-democraten
In de meeste Latijnsamerikaanse landen zijn de
christen-democraten een minderheid geworden,
gevangen tussen de bredere lagen van de bevolking en de regimes. In dit gebied zal de taak van
politieke en sociale bewustmaking voornamelijk
aan de Kerken toevallen. De christen-democra-

De Westeuropese christen-democraten hebben
de macht en de verantwoordelijkheid om waar
te maken wat zij in hun verkiezingsprogramma
hebben gesteld en om invloed uit te oefenen op
de westelijke wereld als geheel ter bevordering
van een deelgenootschap met de Derde Wereld.
Wij mogen echter niet nalaten de aandacht te
vestigen op het feit, dat twee grote Westeuropese landen, met sterke christen-democratische
tradities, betrekkelijk geringe prestaties hebben
geleverd op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking.
De christen-democraten zouden zich er bewust
van moeten zijn, dat de mensheid tegenwoordig
over een overvloed aan middelen beschikt om
een wereld te scheppen die in overeenstemming
is met de menselijke waardigheid, maar dat de
politieke wil aan veel kanten ontbreekt. De
boodschap van de bijbel over de redding van de
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mens zou hen moeten inspireren om zich in te
zetten voor de bescherming en het voortbestaan
van de mensheid.
Enkele litteratuurverwijzingen:
- World Development Report, The World
Bank, August 1978.

- J. Tinbergen c.s.: Naar een rechtvaardiger
internationale orde, Agon Elsevier, Amsterdam,
1978.
- Politiek Programma van de Europese Volkspartij, Hoofdstuk 11, par. 4: Europa en de Derde
Wereld.
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Een christendemocratische visie
op Latijns-Amerika
door Tomas Reyes VicUlia

De ontdekking
van de Nieuwe Wereld
Een terugblik op de geschiedenis leert ons, dat
de 15e eeuw al ten einde liep toen Amerika
werd 'ontdekt', Reeds lang daarvóór hadden de
uitgestrekte, schijnbaar onbewoonde gebieden
niet alleen menselijk bestaan gekend, maar waren er bloeiende beschavingen tot ontwikkeling
gekomen, zoals die van de Azteken, de Maya's
en de Inca's, Godsdienst en zedelijke normen,
regeringsvormen en maatschappijopbouw, architectuur en andere kunstuitingen, sterrenkunde, wetenschap, defensie en landbouw leverden
tastbare bewijzen van eeuwenoude, levenskrachtige culturen op deze bodem,
De ontdekking en verovering van de 'Nieuwe
Wereld' werden ingegeven door geldingsdrang
en zucht naar avontuur, door begeerte naar rijkdom, maar ook door een diepgewortelde zendingsdrang, Het stichten van koloniale rijken
overzee vergde van Spanje veel bloedvergieten,
Portugal gaf zich over aan gewaagde ondernemingen, terwijl Frankrijk en Engeland hun aandacht vestigden op de noordelijke en Cara'lbische kustlanden op zoek naar operatiebases
voor hun expansiedrift.
Zo zijn de twee Amerika's ontstaan: het Angelsaksische en het Latijnse, met de rivier Rio

Tomas Reyes Vicuna is vice-president van de
christen-democratische beweging in Zuid-Amerika (ODCA); hij is oud-president van de Chileense senaat.

Grande tussen Mexico en de Verenigde Staten
als grens, Naast de gemeenschappelijke kenmerken van ras, taal en geloof, verdient nog een
andere eigenschap van Latijns-Amerika de aandacht, namelijk dat we ontwikkelingslanden zijn.deel van de Derde Wereld, volken van het Zuiden,

Kenmerken van Latijns-Amerika
Minstens vijf grote gebieden kunnen onderscheiden worden in het zojuist beschreven werelddeel: Centraal Amerika, met inbegrip van
Mexico, het Andesgebied, Brazilië, de Zuidkegel
en het bonte Cara'lbische gebied, Deze gebieden
vormen niet alleen geografische eenheden, maar
ook tot op zekere hoogte eenheden in sociaal en
economisch opzicht.
De schijn bedriegt echter. De verschillen in La-
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tijns-Amerika zijn zeer groot. Volgens een economische studie uit 1977, die onlangs door de
Verenigde Naties is uitgegeven, hebben slechts
3 landen, n.1. Argentinië, Uruguay en Venezuela
een jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking
van meer dan 1000 Amerikaanse dollars; zeven
landen halen de 500 niet, waaronder Honduras
met 269 en Haïti met 125; de overige negen
schommelen tussen de 500 en 1000 (Cuba en
andere Cara'lbische landen waren niet opgenomen in de tabel). Ons gemiddeld nationaal produkt ligt dus op 795 dollar per inwoner, terwijl
het bruto inkomen 899 dollar bedraagt, met een
jaarlijks groeipercentage van respectievelijk 1,6
en 1,8. De Wereldbank geeft wat optimistischer
cijfers. Geen van de studies weerspiegelt echter
de scherpe tegenstellingen, die hun oorzaak vinden in de verdeling binnen elk land, waardoor
enkele enorme rijke groepen bevoorrecht worden ten koste van de overgrote meerderheid, die
in armoede en mistroostige ellende moet leven.
In dit verband is het nodig er op te wijzen dat alleen al Brazilië, Mexico en Argentinië te zamen,
over meer dan 200 miljoen inwoners en 13 miljoen vierkante kilometers grond beschikken,
daarmee 65% van de economische activiteit van
dit continent voor zich opeisend.
De politieke situatie vertoont het volgende
beeld. Slechts vier landen worden democratisch
geregeerd, namelijk Costa Rica, Columbia, Mexico (dat duidelijk een één-partijenstelsel kent) en
Venezuela, waar de christen-democraat Luis
Herrera Campins onlangs president is geworden. De overige landen hebben een militair bewind, d.w.z. een in mindere of meerdere mate
straffe dictatuur, waarvan sommige thans een
democratiseringsproces doormaken.
Latijns-Amerika zal de 21 e eeuw ingaan met
600 miljoen inwoners; in dit deel van de wereld
zal dan de grootste christelijke gemeenschap leven.

enigde Staten, die herinnerden aan het 'America
for the Americans' en tegelijkertijd naar buiten
'daden van interventie' pleegden. In de jaren na
de Eerste, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten een wereldmacht werden, is hun macht en invloed in elk
opzicht toegenomen.
Roosevelt's 'Good Neighbour Policy', alsmede
de 'Alliance for Progress' uit de dagen van Kennedy markeerden een positief beleid van de zijde
van de Verenigde Staten ten opzichte van Latijns-Amerika. Naast lange periodes van neutraliteit, staken er ook doctrines de kop op, zoals de
in het RockefelIer Report neergelegde opvatting
van 'Nationale Veiligheid', waardoor het verschijnsel van de militaire regimes zich heeft kunnen uitbreiden, en waarvan wij ons nog altijd
moeten ontdoen.
De afkondiging door president Carter van een
politiek ten gunste van de mensenrechten en de
teruggave van het Panamakanaal hebben ongetwijfeld een nieuw tijdperk ingeluid in de verhouding tussen de beide Amerika's. Juist in een tijd
waarin een nieuwe vorm van afhankelijkheid
ontstaat, namelijk van grote transnationale belangen, die de financiële en technologische middelen in de moderne wereld beheersen, is het van
essentieel belang dat er een krachtige morele
macht ontstaat die in staat is bij te dragen aan
het kanaliseren en onderdrukken van de te verwachten spanningen.

De afhankelijkheid
Om het beeld volledig te maken: Latijns-Amerika heeft verschillende stadia van afhankelijkheid
doorgemaakt. Begonnen als Spaanse of Portugese wingewesten, ontstonden aan het begin
van de 1ge eeuw nieuwe onafhankelijke republieken, waarna Engeland en Frankrijk als de
machtigste landen van Europa, elkaar de handel
en rijkdommen van ons continent betwistten.
Dezelfde eeuw zag ook de opkomst van de Ver-

Drie benaderingswijzen
De hierboven geschetste historische lijnen geven het kader aan waarbinnen zich drie benaderingswijzen aftekenen in de strijd tegen de onderontwikkeling in Latijns-Amerika.
1. Er is een stroming die het imperialisme van
de Verenigde Staten verantwoordelijk stelt voor
de afhankelijke positie en de toestand van onderontwikkeling waarin onze landen verkeren.
Deze gedachtengang leidt tot de conclusie dat
de bevrijding alleen kan komen via een wereldwijde anti-imperialistische campagne, gebaseerd op de ideologische en militaire strijd tussen het oostelijk en het westelijk blok. Men houde hierbij in het oog dat afgezien van de enclave
Cuba de geografische afstand tot de socialistische landen zeer groot is en dat hun invloed tot
uitdrukking komt in de vorm van ideologische indoctrinatie, voornamelijk onder de grote bezitloze massa's.
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2. Een andere benadering, die is ingegeven
door een puur economisch winstmotief, is uit op
bondgenootschappen met internationale consortiums, teneinde eigen interne machtsposities
te consolideren. De vooruitgang, zo stelt men
zich voor, moet vooral komen van het exploiteren van de grondstoffen of van monopolistische
industriële activiteiten. Het voorzien in dringende
sociale noden stelt men uit in het vooruitzicht
van de langzame kapitaalgroei en de vruchten
die daarvan kunnen worden geplukt.
3. Tenslotte zijn wij, christen-democraten, van
mening dat onderontwikkeling moet worden gedefinieerd als de onmogelijkheid in de belangrijkste individuele levensbehoeften te kunnen
voorzien, zoals voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en arbeid, in plaats van die
af te meten aan de economische indexcijfers in
vergelijking met consumptieniveaus in de rijke
landen. De vooruitgang dient integraal te zijn en
aangepast aan het eigen model en cultuurpatroon van de omgeving waarin zij tot stand moet
komen. Voor dat doel zijn twee zaken onontbeerlijk: vooreerst, dat de ontwikkeling wordt
bereikt zonder inperking van de vrijheid of van
enig individueel recht; daarnaast dat een eerlijke
verdeling van de welvaart wordt nagestreefd.
Vanzelfsprekend beschouwen wij de integratie
van Latijns-Amerika als een noodzakelijke voorwaarde, zodat een eenheid ontstaat die zich in
de wereld van morgen kan laten gelden. Helaas
ontbreekt het aan de politieke wil om eraan te
werken, integendeel. kleine ruzies en wedijver
met het naaste buurland worden juist aangemoedigd.

maatstaven en instellingen een eerste voorwaarde.
Op de ontwikkelde landen rust de plicht met hun
middelen en ervaring de landen die nog in ontwikkeling zijn bij te staan. Naast hun solidariteit
zal echter grote inzet van de ontwikkelingslanden zelf nodig zijn om de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm te dichten. Wij veroordelen het schandalige feit dat in 1977 over
de gehele wereld niet meer dan 20 miljard dollar
aan ontwikkelingssamenwerking werd besteed,
terwijl 360 miljard voor militaire doeleinden
werd uitgegeven. Absurd is daarbij te moeten
bedenken dat de ontwikkelingslanden zelf 6 miljard investeerden in door de grote mogendheden geleverde wapens!
Gabriël Valdes, momenteel verantwoordelijk
voor het VN-ontwikkelingsprogram. maakt de
opmerking: 'Ik ben er van overtuigd dat LatijnsAmerika geen deel heeft gehad aan de twintigste eeuw. Met open oog de eenentwintigste
eeuw binnengaan betekent voor ons het overslaan van een vorm van ontwikkeling die mens
en natuur grote schade heeft toegebracht. die
zich meer op zaken dan op mensen heeft geconcentreerd, die meer respect heeft opgebracht
voor hen die zich rijkdommen verwierven dan
voor hen die creatief bezig waren, die de machine boven de bediener ervan heeft geplaatst en
de macht boven het recht:
Vanuit onze christelijk-humanistische opvatting
behoort een ander maatschappijmodel te worden ontwikkeld, waarin gerechtigheid en vrijheid
met elkaar verzoend zijn, als vrucht van de solidariteit en participatie van de gemeenschap.

Latijns-Amerika kan niet altijd slechts een producent van grondstoffen en landbouwprodukten
blijven. maar heeft daarnaast verwerkende industrieën nodig waarmee onder meer in veel
van de eigen behoeften kan worden voorzien.
Wij accepteren de deelname van het kapitaal en
de technologie uit het buitenland, maar dan wel
in het belang van de bevolking en onder toezicht
van de nationale overheden. Beide zijn onontbeerlijk voor een ontwikkelingsbeleid dat gericht
is op de opbouw van het betreffende land. Daarbij geven wij de voorkeur aan multilaterale steun
via internationale organisaties boven bilaterale
overeenkomsten vanwege het gevaar van overheersing dat aan de laatste vorm inherent is.
Voor een behoorlijke regeling en benadering van
dergelijke vormen van samenwerking is naar
ons inzicht het bestaan van supranationale

'Niet bij brood alleen'
Veel van deze ideeën, zo niet alle, zijn terug te
vinden in het CDA-program dat de veelzeggende titel draagt 'Niet bij brood alleen'.
Zoals in dit program is aangegeven zal het ook
noodzakelijk zijn de wereldhandel aan te passen,
ter regeling van de prijs van grondstoffen en het
opstellen van de handelsvoorwaarden. Om te
komen tot internationale afspraken betreffende
de multinationals en de nationalisering daarvan.
Om een voorkeursbehandeling te geven aan
kleine ondernemingen, wellicht uit te breiden
naar coöperaties en bedrijven die het eigendom
zijn van de werknemers. Om zorg te dragen voor
de eerbiediging van de mensenrechten in de begunstigde landen, met name ook wat betreft de
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Discussie

positie van de vrouw. Om in navolging van de
Overeenkomst van Lomé te trachten, elk beleid
waarmee ontwikkelingssamenwerking is gemoeid uit te breiden tot de EEG.

Uit de discussie n.a.v. de lezingen van prof. mr. P. J. Teunissen
en T. Reyes Vicuria
J. Skl'llen. (USA): Amerikanen zullen niet gauw in

De steun van Europa
Bijzonder opvallend is het. dat Nederland zich
heeft verplicht het aandeel van zijn bruto nationaal produkt bestemd voor ontwikkelingshulp
op te voeren tot 1 à 1 Y2 procent. Dit schitterende
gebaar steekt gunstig af tegen de recente klacht
van Robert McNamara, president van de Wereldbank, dat de sterkst geïndustrialiseerde landen hun belofte om de arme landen te helpen
niet zijn nagekomen.
De Derde Wereld heeft zijn hoop gevestigd op
Europa, dat juist in deze dagen een belangrijke
stap naar verdere eenwording heeft gedaan
door het houden van rechtstreekse verkiezingen
van het Europese parlement. Europa kan alternatieven aandragen bij het zoeken naar oplossingen voor de beangstigende problemen van
energie, schaarste, milieubederf, nucleaire dreiging, recensie, werkloosheid en honger.
Onze volken hunkeren naar internationale sociale gerechtigheid. De christendemocratie moet
wegen zoeken om tegemoet te komen aan de
diepste verlangens van de mensheid. Tot nu toe
is ons antwoord tot het westen beperkt gebleven. Het moet verder reiken. Dat is de uitdaging
waarvoor wij staan.

aanmerkl~g ko~en voor ontwikkelingshulp.
Toch ben Ik zo vnj u, van de christen-democratische partijen van Europa, te vragen ons de helpende hand te bieden met uw inzichten. Ik heb
daarbij .met name uw inzichten op het oog die
betrekking hebben op de verhouding tussen rijke
en arme landen.

A. van Bochave: In Nederland alsook in andere
landen is er een diepgaande discussie aan de
gang over het gebruik van zowel militair als economisch geweld bij het tot stand brengen van
een ~e.mocratisch bestel. Kunnen de sprekers
hun vIsie geven op deze gevoelige zaak?
T. R. Vicuna: De christen-democraten van latijns-Amerika zijn tegen het gebruik van militair
geweld om een democratisch bestel tot stand te
brengen. Dit zeggen wij, ondanks het feit dat de
laatste democratische regering van Chili werd
uitgeroeid met militaire macht. Een echte democratie kan niet worden verworven met militaire
middelen. Aan de andere kant zijn wij niet tegen
het gebruik van een economische boycot. Het is
wel heel duidelijk geworden dat een in de V.S.
gevestigd bedrijf betrokken was bij de val van de
laatste democratische regering van Chili. Toen
de regering van de Verenigde Staten onlangs
haar tenlastelegging tegen de ITI introk, bewees
zij daarmee dat er inderdaad economisch geweid aan te pas kwam om de democratie in Chili te vernietigen. Het probleem echter van een
economische boycot is dat vaak de verkeerde
mensen het meest geschaad worden. Men moet
dit probleem goed in overweging nemen alvorens men tot boycot overgaat.
A. H. A. Veenhof: Heeft Teunissen. een voorkeur
voor een socialistisch model voor ontwikkelingslanden? Hoe kan dan een christen-democratische politiek daaraan een bijdrage leveren?
P. J. Teunissen: Met het geven van een zekere
voorkeur aan de idee van socialisme in ontwikkelingslanden wil ik zeggen dat de enige weg
waarop deze landen echte vooruitgang kunnen
boeken, gelegen is in de collectieve beheersing
van de meest belangrijke produktie middelen.
Ontwikkelingslanden moeten bijvoorbeeld de
beschikking zien te krijgen over hun eigen
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grondstoffen. Nederland laat ook niet zo maar al
haar gasbronnen leegpompen ten behoeve van
de export. Wij moeten ontwikkelingslanden toestaan dezelfde voorwaarden voor hun grondstoffen te stellen als die welke wij voor de onze bepalen.
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ternationaal niveau blijkt zoiets echter niet meer
mogelijk.

c.

Wij kunnen ontwikkelingslanden niet aan hun lot
overlaten, omdat het om problemen van wereldschaal gaat. Men kan inderdaad proberen een
beschaving intact te laten, maar een volledige
terugtrekking is dan niet het antwoord.

G. Vandezande (Canada): Bestaat het gevaar

K. de Vries: Ik zou u willen vragen wat u denkt
van de idee van 'interdependentie' in internationale verhoudingen. Zoals u weet willen CDAjongeren de wereldproblemen niet aanpakken
door slechts het bijstellen van het bestaande
economische systeem; zij streven naar een revisie van de wereldorde.

Boertien: Ik ben het niet met u eens dat het
socialisme daarvoor het antwoord is. U bedoelt
eigenlijk de noodzaak van een grotere uitvoerende macht te benadrukken. Maar deze grotere
uitvoerende macht moet u niet verwarren met
socialisme. Men moet het antwoord nooit zoeken in -ismen.

niet dat de derde wereld zich de problemen van
onze westerse wereld op de hals haalt door de
invoering van de westerse technologie?

.a-
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P. J. Teunissen: Ja, waarschijnlijk wel, maar de
problemen waar zij nu voor staan (bijvoorbeeld
het voeden en kleden van een steeds groeiende
bevolking) zijn zodanig dat zij niet zonder de
technologie, die het Westen hen geven kan,
kunnen. Zij beschikken niet over de middelen
om die zelf tot ontwikkeling te brengen. Denk
bijvoorbeeld aan de 'chips'. Het is derhalve voor
hen bittere noodzaak om die westerse technologie aan te schaffen en de daarbij behorende problemen nemen ze dan wel op de koop toe.

J. O/thuis (Canada): De Indianen uit het noorden
van Canada, die wij getracht hebben te helpen,
adviseerden ons om ons niet met hen in het
noorden te bemoeien, maar te streven naar een
heroriëntatie van onze eigen samenleving. Zou
men een zekere vergelijking kunnen maken op
internationaal niveau tussen het Westen en de
ontwikkelingslanden?

P. J. Teunissen: Moeten wij ons niet meer met
de ontwikkelingslanden bemoeien, zodat zij hun
eigen problemen kunnen oplossen en hun eigen
cultuur kunnen ontwikkelen? Canada is een uitgestrekt land en waarschijnlijk kan iets van wat
de indianen willen worden gerealiseerd. Op in-

P. J. Teunissen: De idee van interdependentie is
alszodanig onduidelijk omdat het nog steeds kan
inhouden dat zo'n interdependentie in het voordeel van het westen uitvalt. Wij moeten ons realiseren dat macht een belangrijke rol speelt in de
verhoudingen tussen naties.
Ontwikkelingslanden moeten meer macht krijgen, zodat zij in een betere positie komen waarin
zij door middel van onderhandelingen voor zichzelf een betere overeenkomst kunnen bereiken.
Ik vind het dan ook positief wanneer ontwikkelingslanden voorwaarden stellen die in onze
ogen excessief schijnen.

T. R. Vicuna: Ik ben het eens met de idee van interdependentie zolang het niet slechts een idee
blijft, maar ook in de praktijk wordt gebracht.
Het volbrengen van interdependentie in LatijnsAmerika zal echter erg moeilijk zijn, omdat daar
de staatsinrichtingen zo sterk van elkaar verschillen.

C. Boertien: McNamara, de voormalige president van de wereldbank, heeft in 1971 gezegd
dat het probleem tegenwoordig niet de theorie
is, de plechtige woorden, maar het omzetten
van woorden in daden. In theorie zijn we het wel
eens, maar wil de mensheid nog een toekomst
hebben, dan is nu de tijd aangebroken om te
handelen.
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Verantwoordelijkheden
door prof. dr. A. M. Donner

Enige maanden geleden verzochten de organisatoren van dit symposium mij te spreken over
het thema: Samen verantwoordelijk.
Ik heb die uitnodiging aanvaard onder het beding, dat het onderwerp zou luiden: verantwoordelijkheid - een beding dat vriendelijk werd
aangenomen. Maar bij het voorbereiden van
mijn opmerkingen bemerkte ik dat het eigenlijk
nog beter paste om van verantwoordelijkheden
- in het meervoud - te spreken.
Met het vermelden van deze, schijnbaar erg subtiele, veranderingen heb ik de draad van mijn betoog reeds aangeduid. Hopelijk kunnen mijn
simpele opmerkingen dienen als inleiding tot
een wat dieper gaande discussie.
Omdat ik juist deze week mijn hoogleraarschap
in Groningen moest aanvangen, kon ik zeer tot
mijn spijt de voorafgaande bijeenkomsten van
dit symposium niet bijwonen, doch het zou mij
verbazen indien daarbij de term 'verantwoordelijkheid' niet meermalen was gevallen en zo dat
begrip de debatten niet had beheerst.
Teruggaande in de geschiedenis vinden wij immers dat, vanaf de oudste gelegenheden dat
christenen politiek optraden, het begrip 'verantwoordelijkheid' het voornaamste thema vormde
van hun activiteiten en bijdragen. Zodra christenen zich tot koningen en magistraten wendden,
spraken zij hen aan en vermaanden zij hen over

prof. mr. A. M. Donner is hoogleraar staatsrecht
aan de RU te Groningen.

hun verantwoordelijkheid.
Hun werd aangezegd dat zij van Godswege waren aangesteld en door hen steeds op hun verantwoordelijkheid jegens God te wijzen heeft de
christelijke kerk een nieuwe dimensie aan hun
ambt toegevoegd. Of wij nu naar de middeleeuwse kerk zien of naar die der Reformatie,
steeds stuiten wij weer op die vermaning: Gij zijt
uw eigen meesters niet, gij kunt uw bevoegdheden en voorrechten niet naar believen uitoefenen, gij zijt voor de wijze waarop gij die bezigt
verantwoordelijk, verantwoordelijk tegenover de
eeuwige God.
Op deze wijze heeft de christelijke kerk er krachtig toe bijgedragen dat in het staatkundig denken politieke macht, het koningschap of de magistratuur, werden gezien als ambten, waaraan
een taak was toevertrouwd en dat de rechtvaardigheid, de legitimatie, van zulke macht slechts
wordt gevonden in het betrachten van rechtvaardigheid, de bescherming van het zwakke, de
weduwen en wezen, tegen de macht van de
sterke en heerszuchtige. In die zin sprak de
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geestelijkheid tot koningen en prinsen; in die zin
schreven de oude schrijvers hun 'vorstenspiegels', de middeleeuwse vorm van een staatkundig traktaat. En die gewoonte werd nog een tijd
volgehouden door de humanisten tijdens de Renaissance, bijvoorbeeld door Erasmus. Wie de
betogen van Luther en Calvijn en hun brieven
aan keurvorsten, stedelijke magistraten en koningen leest vindt daarin telkens weer dat beroep
op die verantwoordelijkheid. Die vormt steeds
de grondslag van hun pleidooien om hun onderdanen toch recht te doen en de hervorming te
beschermen. Trouwens, als wij naar de literatuur
van de contrareformatie zien, dan vinden wij
daar precies hetzelfde; de vorsten worden herinnerd aan hun verantwoordelijkheid jegens God
almachtig.
Soms ging de kerk zover, dat zij de politieke
machthebbers tot in de details en zeer concreet
aanzegde, wat zij hadden te doen als hun christenplicht. Zij leek de politieke macht en de politieke ambten wel te beschouwen als verleend
en opgedragen door de kerk en te menen dat de
keizer aan de aanwijzingen van de paus was onderworpen. Bij sommige protestantse sekten
wordt trouwens eenzelfde neiging aangetroffen.
Doch als regel was er een duidelijk besef van het
onderscheid tussen het ambt der kerk en dat der
koningen en magistraten. Deze werden wel op
hun verantwoordelijkheid aangesproken en
soms werd hun zeer concreet gewezen dat zij
die klaarblijkelijk hadden verwaarloosd of vergeten. Maar toch werd erkend dat het hun verantwoordelijkheid was die door hen moest worden
waargenomen, en dat het hun was overgelaten
om uit te maken wat onder de gegeven omstandigheden de consequentie van die verantwoordelijkheid behoorde te zijn. Om dat onderscheid
te rechtvaardigen werd, op een soms wat primitieve wijze, de plicht tot gehoorzaamheid aan de
overheid in het geding betrokken.

ren had te vermanen over hun verantwoordelijkheden als christen-ridders en christelijke heren,
maar tot op zekere hoogte aan henzelf had over
te laten om daaruit de gepaste gevolgtrekking te
maken. Evengoed als anderzijds de koningen en
magistraten zich op hun beurt tot paus, bisschop
en geestelijkheid wendden om hen te vermanen
over hun verantwoordelijkheden.
Die opvatting werd ingegeven door de krachtige
overtuiging, dat er in het dagelijks leven, net als
in de kerk, een onderscheid van gaven en van
taken bestaat en dus van verantwoordelijkheden. Men had geleerd om te onderscheiden tussen de 'Lehrstand', de 'Wehrstand' en de 'Nährstand', de bedienaars van het altaar, van het
zwaard en van de ploeg, en om dat onderscheid
te aanvaarden als natuurlijk en door God gewild.
Het was een geestelijk en sociaal kader dat de
mensen in staat stelde om in het leven een samenhang te zien en orde te brengen in een overigens vaak akelig en gruwelijk bestaan. Ieder
had zijn plaats en zijn plichten en de daarmee
samenhangende verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden jegens God die ieder op zijn eigen plek in het leven had geplaatst.

Denkers die dieper groeven baseerden zich op
het onderscheid van stand en roeping en maakten dienovereenkomstig een onderscheid tussen
verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Erkend werd dat de taak van de kerk een andere
was dan die van prinsen en koningen, dat de
geestelijke macht van andere aard is dan de wereldse. De kerk was geroepen om anderen te
herinneren aan en te waarschuwen over hun
verantwoordelijkheden, maar uit de aard der
zaak werd het aan hun overgelaten te beslissen
hoe zij hun taak in een onvolmaakte wereld hadden te vervullen, net zoals de kerk ridders en he-

Het is een kijk op de samenleving die voorbij is
en die wij plegen te verwerpen als veel te benauwd en veel te statisch voor onze tijd en onze
samenleving. Die kijk moge nog een rol hebben
gespeeld in het eerste ontluiken van christelijke
politiek en christelijke partijen tijdens de vorige
eeuw - daar vinden wij metterdaad nog patriciërs, bisschoppen en predikanten die het voortouw namen in de politiek en in het maatschappelijk leven omdat zij zich daartoe geroepen
voelden door hun verantwoordelijkheid over hun
'schapen', voor de 'kleine luiden', die geen stem
hadden en moesten worden vertegenwoordigd
en geleid. Doch de opkomst der democratie en
van de 'open samenleving', zoals het heet, laat
voor zulke opvattingen en begrippen geen
plaats, en heeft hen tot oude plunje gemaakt.
Het wordt niet meer geaccepteerd en wij moeten maar niet meer spreken van een verantwoordelijkheid van natuurlijke of verkozen leiders voor 'hun mensen',
Wij zijn tegenwoordig allemaal gelijkelijk verantwoordelijk.
Dat klinkt mooi en verheven. Maar wat betekent
het?
Het moet, dunkt mij, wel erkend worden, dat
deze verandering in de maatschappelijke en politieke begrippen en betrekkingen de traditionele
maar fundamentele christelijke denkbeelden op
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V

het stuk van verantwoordelijkheid in het ongerede heeft gebracht. vooral wat betreft de politieke
en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Zo lang er koningen en overheden waren, die
geacht werden een bijzondere opdracht in de
samenleving te hebben en als het ware haar
voedsterheren waren, had het zin om hen aan te
spreken op hun bijzondere politieke verantwoordelijkheid. Wij konden er de nadruk op leggen
dat zij hun taken en ambities hadden waar te
nemen in gehoorzaamheid aan God Almachtig
en aan zijn oordeel waren onderworpen. Maar
wij hebben de koningen en staatshoofden tot
een soort symbolen gemaakt van de eenheid
van volk en staat en afgekondigd, dat de politieke verantwoordelijkheid van overheden, magistraten en ministers jegens het volk en de volksvertegenwoordiging bestaat. Die afkondiging is
uitdrukking van een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Ministers zijn verantwoording schuldig aan het
parlement en, eveneens, aan de massamedia,
omdat wij hen, indirect, op de plaats hebben gesteld, waar zij zitten. Met onze stemmen.
Zij zijn verantwoording schuldig aan ons, het
soevereine volk, die de aansprakelijkheid hebben
opgeëist voor onze eigen levens, en tenminste
een mede-aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor het leven van de gemeenschappen,
waarvan wij deel uitmaken.

ik aanneem, met de meeste beroepen en bedrijven.
Maar in de politiek gaat het blijkbaar anders ofwel verantwoordelijkheid wordt daar licht in
een andere zin opgevat en in een ander daglicht
gezien.
Politieke verantwoordelijkheid lijkt wel onbegrensd, mede omdat politieke macht sinds zij
soeverein is verklaard, de schijn aanneemt van
onbeperkt te zijn.
Omdat de politiek wordt beschouwd als in staat
om alles wat wenselijk en maakbaar is tot stand
te brengen - immers voor de moderne techniek lijkt alles maakbaar - betekent politieke
verantwoordelijkheid in feite: alles tot stand te
brengen wat maar tot stand gebracht dient te
worden. Zo wordt de politiek verantwoordelijk
voor alles, voor ieder tekort en voor iedere onbevredigende zaak.
Maar wie is dan verantwoordelijk? Het is makkelijk te zeggen: de regering. Maar in een democratie wordt de regering beschouwd als ons aller
mandataris en haar tekortkomingen vallen op
onszelf terug. Als de zaken verkeerd gaan, blijkt
het dus de verantwoordelijkheid van u en mij en
van onze medeburgers om te zorgen, dat er een
betere regering wordt aangewezen en dat die
verkozen regering beantwoordt aan onze wensen, onze overtuigingen en onze voorkeuren. En
men beweert zelfs dat, als de parlementaire, democratische machinerie zich niet aanpast bij de
behoeften van het volk en er onrecht blijft bestaan, actiegroepen het recht hebben om het initiatief te nemen en de aandacht van hun medeburgers op te eisen ten einde hen van hun verantwoordelijkheden te doordringen, zo nodig
door middel van directe acties en relletjes.
Is dat dan geen onverantwoordelijk optreden?
De moeilijkheid is dat wij door de verantwoordelijkheid gezamenlijk te maken, onszelf in zekere
zin voor elkaar verantwoordelijk hebben gemaakt. Op die manier kan ieder zich verantwoordelijk voelen voor het recht zetten van door hem
opgemerkt onrecht en voor het openen van de
ogen van zijn buren voor hun verantwoordelijkheid. Zo zijn geweten hem dwingt en het onrecht hem ten hemel lijkt te schreien, heeft hij
dan niet de plicht om daarop de aandacht te
vestigen met alle mogelijke en onmogelijke middelen?

liji
er

Wie is er nu verantwoordelijk? Jegens wie? En
voor wat?
Beginnen wij met de laatste vraag: Waarvoor
zijn wij verantwoordelijk?
Volgens de gebruikelijke opvatting was men verantwoordelijk voor zijn taak of ambt. Omdat dat
ambt geacht werd slechts een begrensde, beperkte bevoegdheid te verlenen, ingeklemd tussen andere machten en de druk der omstandigheden, werd ook de daaraan verbonden verantwoordelijkheid als begrensd opgevat en ging
niet verder dan iemands krachten en vermogens. Zo gaat het nog met onze gewone verantwoordelijkheden. Ik heb het voorrecht gehad om
gedurende een aantal jaren rechter te wezen.
Aan de ene kant is men dan onafhankelijk, maar
aan de andere kant onderworpen aan de wet en
het recht. Men is bekleed met bepaalde, beperkte bevoegdheden, voor welker uitoefening men
verantwoordelijkheid aanvaardt. Een verantwoordelijkheid voor God, in het eigen geweten,
en voor de vierschaar van zijn beroepsgenoten
en het publiek. Kortom, men is verantwoordelijk
voor wat men doet en laat. En zo gaat het, naar
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De kern van de zaak is dat wij door de politiek
tot een verantwoordelijkheid van ons allemaal te
maken, haar hebben verwaterd. Ik ben niet verantwoordelijk, of u; maar 'wij' zijn verantwoorde-

w
lij I
ZEI
S(
e~

rr,
n~

hl
VII,

te,
k~
d~
d~

rrt
zi,j

rrE
VII
~

dt
g~

sc)
d~

tE)
0)

Di
d.
a~

Oe
zij
dt
I

D,
lij~
h.

h'
v~

rT.

12
zi3
0\
rT,
"

VI,
kc(
al
0,

fT:

1

s~

p
el

lol
Zil
sr

'"

a.r.
staatkunde

.8

ij-

in
1t

~t

Id
1-

:e

:e
:e
jk

(-

)-

P

~

(t

n

n

e
1-

n

e
ir-

g

?
e

n

e
l-

ij

e
1-

k

Y

79/7.8

Verantwoordelijkheden

prof. mr. A. M. Donner

lijk. Dat komt erop neer, dat niemand werkelijk
en onmiddellijk verantwoordelijk is. Tegelijkertijd
wordt de onderscheiding tussen verantwoordelijk en onverantwoordelijk handelen vaag en onzeker. Het is niet meer mogelijk om dat onderscheid te maken, vanaf het ogenblik dat alles
een gemeenschappelijke en aan ieder toekomende verantwoordelijkheid is geworden. Wanneer ik meen mijn deel van de verantwoordelijkheid op een zeer persoonlijke wijze te moeten
waamemen, wie ontzegt mij dan het recht daartoe en het recht om er de conclusies uit te trekken? Er is een parallel met de vervluchtiging van
de begrippen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in de strafrechtspleging. Door de
mens in zijn maatschappelijk milieu te zien en
zijn handelen te beschouwen als het gevolg van
maatschappelijke toestanden en opvattingen,
wordt zijn verantwoordelijkheid verwaterd,
wordt de verantwoordelijkheid van zijn naasten,
de verantwoordelijkheid, of als u dat liever is: de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de maatschappij. Het gevolg is dat er geen verantwoordelijkheid meer is, waarop wij kunnen appelleren
teneinde te trachten de mensen aan te spreken
over hun daden.
Dat brengt mij op het fundamentele punt voor
de christen in de politiek: jegens wie zijn wij verantwoordelijk? Naar christelijke opvatting functioneert die verantwoordelijkheid onder het kruis:
zij heeft een verticale zo goed als een horizontale
dimensie.

volk en staat, maar de verticale dimensie van dat
besef, waardoor zij als christenen bijeen komen,
blijft voor ieder een persoonlijke zaak tussen het
eigen zelf en God. Voor enige maanden hadden
wij in de kring van het CDA een gewichtige discussie over de gemeenschappelijke grondslagen
van ons politieke optreden. Een van de belangrijkste belangrijkste punten was het beding dat
het binnen onze beweging mogelijk en rechtmatig behoorde te zijn om, in politieke debatten,
een beroep te doen op het evangelie en op ieders verantwoordelijk voor Gods aangezicht. Als
uitgangspunt lijkt mij persoonlijk dit ten volle legitiem, maar in de praktijk zal het nog wel eens
een tere zaak blijken - in het bijzonder omdat
wij de persoonlijke aard van die verticale betrekking en haar consequenties hebben te eerbiedigen. Het zou heel verkeerd zijn en een omkering van wat onder christenen behoort, als die
verantwoordelijkheid een voorwendsel werd om
de mensen toe te spreken in de trant van: Wees
een goed en getrouw christen, zie de dingen dus
zoals ik!
Ik denk dat velen van ons zich wel gelegenheden zullen herinneren, uit het verleden en misschien zelfs wel uit de huidige tijd, waarbij die
fout onvoldoende werd en wordt vermeden.
Wellicht moeten wij bekennen dat het een veel
voorkomende valkuil van de zogenaamde christelijke politiek is.
In zulke gevallen worden wat ik de verticale en
horizontale dimensies van onze verantwoordelijkheid noemde, door elkaar gehaald en niet behoorlijk onderscheiden. Doch de onderscheiding
dunkt mij, hoe moeilijk zij ook te maken moge
wezen, van bijzonder belang. In zekere zin vormt
zij de grote moeilijkheid voor hem, die tracht als
christen in de politiek mee te doen.

De verticale dimensie onderscheidt de christelijke opvatting van andere, meer aardse en zuiver
humanistische begrippen van verantwoordelijkheid. Voor een kind der reformatie zoals ik is die
verticale verantwoordelijkheid steeds een fundamenteel persoonlijke zaak geweest, evenals verlossing en bekering naar hun aard persoonlijk
zijn. En ik heb de indruk dat het verschil dat in dit
opzicht heeft bestaan tussen Rome en de Reformatie verminderd is, zeker hier te lande, en gaat
verdwijnen. Het is heel goed om een bijeenkomst of vergadering aan te spreken op hun verantwoordelijkheid tegenover God en te trachten
om tot een gemeenschappelijk antwoord te komen, maar uiteindelijk zal dat antwoord een persoonlijke beslissing blijven, hoe gemeenschappelijk ook de zaak moge zijn en hoezeer daarbij
een 'interactie' moge worden bereikt.
Zo kunnen ook in de politiek christenen zich verzamelen en samen handelen in een gemeenschappelijke zorg, vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap van hun

In de horizontale dimensie mag ik immers niet
alleen een beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van mijn medeburgers, maar zal ik
hen - als het gemeenschappelijk belang dat
vergt - aansprakelijk stellen voor hun tekortkomingen en, zo nodig, dwingen om zich naar hun
plichten en verantwoordelijkheden te gedragen.
Dat is nu eenmaal de consequentie van de
noodzaak om samen te leven en samen te werken. Het moge soms netelig wezen om te beslissen, hoever de sociale en politieke dwang mag
gaan, doch in beginsel zal wel niemand in deze
zaal ontkennen, dat de overheid in het belang
van recht en orde, in het belang van de gezamenlijke vrede, de mensen mag verplichten om
zich verantwoord te gedragen en eventueel ge-
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weid mag gebruiken, zo hun besef van burgerlijke verantwoordelijkheid tekort schiet.
Een democratische overheid zal zich als regel
richten naar de gangbare begrippen, wat in de
voorhanden samenleving verantwoord en behoorlijk gedrag is. Soms zal zij minder vergen,
wellicht omdat zij op de tegenstand stuit van
een overmachtige groep of omdat zij zich niet in
staat weet om de nodige dwangmiddelen en
voorzieningen te treffen. Soms zal zij ook meer
vergen om oude maatstaven hoog te houden of
nieuwe in te voeren. Maar in grote lijn zal zij
mikken ~p wat in de huidige samenleving als
verantwoord gedrag wordt erkend en aanvaard.
En daar zit de crux voor het christelijk handelen
in de politiek. Wij hebben goede grond voor de
mening dat de samenleving behoort acht te geven op Gods geboden en dat deze mede behoren te bepalen wat als verantwoord burgerlijk
gedrag moet worden beschouwd. Wij kunnen
wel onderscheiden tussen de horizontale en verticale dimensies, maar het is moeilijk hen geheel
te scheiden. Om nu maar twee onderwerpen te
noemen die steeds een onevenredig deel van de
aandacht der z.g. christelijke politiek in beslag
hebben genomen: echtscheiding en vruchtafdrijving. Allebei worden ondervonden als in strijd
met de christelijke ethiek en derhalve als onaanvaardbaar. Het is strijdig met onze christelijke
verantwoordelijkheid om er zijn toevlucht toe te
nemen. Doch dat zo zijnde, moesten wij er dan
niet bijzeggen dat diezelfde verticale betrekking
waaruit dit besef van verantwoordelijkheid ontspringt ons ook de kracht en de troost schenkt,
de geestelijke hulpbronnen die ons in staat stellen om van zulke oplossingen af te zien? Doch
dat roept dan de vraag op of het niet zeer hard
en zelfs onchristelijk is om christelijke maatstaven op te leggen aan mensen, die die steun
moeten missen omdat in hun leven die verticale
betrekking ofwel afwezig is of niet zo functioneert als wij menen dat zou behoren? Ik werp de
vraag op zonder te trachten haar thans te beantwoorden. Maar door haar op te werpen tracht ik
uw aandacht te vestigen op de meer algemene
kwestie, in hoeverre wij als christenen mogen
trachten om aan de samenleving in haar geheel
de normen op te leggen die met ons christelijk
besef van verantwoordelijkheid overeen stemmen. Wij hebben onze eigen christelijke gedachten omtrent de waarde van de bestaande economische en sociale orde, omtrent de grenzen
van geoorloofde zelfverdediging en de eisen van
veiligheid, omtrent de betrekkingen tussen
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Noord en Zuid. Wellicht hebben wij ook onze eigen gedachten over de verdiensten der democratie. En wij zijn waarschijnlijk overtuigd dat
zulke gedachten ons zijn ingegeven door de
Boodschap van Christus. Maar mogen wij zulke
begrippen en overtuigingen aan anderen opleggen? Het is niet moeilijk om barmhartigheid en
weldadigheid te prediken, maar laat ons ervoor
oppassen om vrijgevig te worden met andermans goederen en om diens leven en veiligheid
in de waagschaal te stellen bij de verwezenlijking van wat naar ons oordeel verantwoorde
maatschappelijke en politieke doelstellingen zijn.
Uiteraard kunnen wij bij het nastreven van zulke
christelijke doelstellingen andere politieke bewegingen op onze weg vinden, die op grond van
meer wereldse motieven dezelfde ofvergelijkbare
.doeleinden hebben. Dat is zelfs waarschijnlijk en
het lijkt telkens voor te komen. Toch ware het te
menen, dat waar niet-christenen, of liever mensen die niet door uw christelijke motieven zijn gegrepen, hetzelfde nastreven wat u op grond van
uw christelijke verantwoordelijkheid meent te
moeten najagen, er geen bezwaar kan zijn om de
krachten dan maar te verenigen. Ik spreek niet
over het vaak voorkomende bezwaar dat hun uiteindelijke doeleinden tegengesteld kunnen zijn
aan wat wij in het oog hebben. Dat bezwaar behoeft geen toelichting. Een veel verraderlijker valstrik is dat wij bij ons pogen om juist niet in het
vaarwater van de ander te geraken en ons niet in
hun ideologie te verstrikken, in de verleiding komen om de verschillen te benadrukken en de eigen motieven en doelstellingen vooral duidelijk in
het licht te stellen. Doch door zo naar een specifiek duidelijk 'image' te streven dat in staat is om
in de politieke strijd met andere ideologische
'images' te wedijveren, riskeert men om een
soort christelijk beleid voor de samenleving te
ontwikkelen en dat beleid dan aan ieder op te
leggen langs de weg der meerderheidsvorming.
Dan verwart men de verticale en horizontale dimensies opnieuw.
Dat is de valstrik voor de christen in de politiek.
Beseffend dat zijn christelijk motief hem de
staatkundige problemen verschillend doet benaderen en andere prioriteiten meebrengt. komt hij
in de verleiding die verschillen te benadrukken
en hen vaste vorm te geven in een eigen program, een eigen 'image', misschien wel een eigen taalgebruik, net als de politieke ideologieën.
Hoewel hij weet, wat zijn verantwoordelijkheid
betreft, slechts te zien 'als in een spiegel, in
raadselen', loopt hij gevaar om het element van
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'openbaring' te overdrijven omtrent het horizontale worden bekleed met een heiligheid en onaantastbaarheid, waarop zij in het geheel geen
aanspraak hebben.
Zo is het ook met ons spreken over 'gezamenlijke verantwoordelijkheid'. Het is volkomen in
orde om die uitdrukking te bezigen voor het verlangen naar medezeggenschap in politiek, sociaal en economisch opzicht. Het is misschien
niet zo'n erg duidelijk uitdrukking voor die zaken,
maar gezien de algemene vervuiling van ons politieke jargon, kan daar weinig aanmerking op
worden gemaakt.
Anderzijds valt niet te ontkennen, dat wij, geestelijk gesproken, voor elkaar verantwoordelijk
zijn en te zamen aansprakelijk voor wat wij van
onze levens en onze samenleving terecht brengen. Dat is bijbels en 'sub specie aeternitatis'
mogen wij van een gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken.
Doch wanneer wij spreken over het centrale
motief voor de christen in de politiek, zoals deze
vergadering dat doet, dan moeten wij er m.i.
voor oppassen om die twee dingen niet in elkaar
te schuiven. Zo'n telescopage kan ernstige gevolgen meebrengen. Want terwijl wij ten aanzien van die gezamenlijke zeggenschap in aardse zaken vanzelf trachten om de desbetreffende
regels voor ieder bindend te maken, moeten wij
ten aanzien van de geestelijke dimensie der gezamenlijke verantwoordelijkheid elke verwezenlijking door politieke middelen vermijden en niet
proberen om wat wij als het rechte antwoord
daarop ondervinden op te leggen aan onze
medechristenen, laat staan aan onze medeburgers. Door zulke telescopage lopen wij gevaar
om te ontaarden tot een soort Ayatollah's, die in
hun zendingsijver trachten hun medemensen te
bekeren tot de waarheid en de gerechtigheid
met politieke machtsmiddelen.
Als de geschiedenis ons één les te leren heeft,
dan wel deze dat die middelen volstrekt ontoe'/" reikend zijn, om niet van averechts en dys-functioneel te spreken, om de mensen van hun geestelijke plichten en verantwoordelijkheid te doordringen. In menig land vond de christelijke politieke activiteit haar eerste begin in het verzet tegen de laatste pogingen tot dat soort inmenging
van de overheid. Laten wij ons toch bewust blijven van de beperktheid van overheidsmacht,
hoe democratisch zij ook weze.
Wij moeten ons dus opnieuw afvragen: wat
doet een christen in de politiek? Waar zit de kern
der verantwoordelijkheid van christenen

prof. mr. A. M. Donner

mannen en vrouwen - in de politiek? Andere
politieke richtingen en partijen verwijten partijen
als de onze dat zij altijd in het centrum zitten, het
onbesliste en aarzelende midden, trachtend om
tegenstrijdige verlangens en strijdende partijen
met elkaar te verzoenen. En als wij ons op hun
standpunt stellen, dan hebben zij tot op zekere
hoogte gelijk. Inderdaad zijn de zogenaamde
christelijke partijen niet makkelijk thuis te brengen aan de hand van hun maatstaven; zij passen
niet binnen het gebruikelijke politieke raam en
moeten een socialist of liberaal wel voorkomen
als vlees noch vis, als een storend element in
hun duidelijke onderscheidingen en dus als iets
dat men als dubbelzinnig, zo niet dubbelhartig
opzij moeten schuiven. De christen moet zelf
toegeven dat die karakteristiek niet geheel onjuist is. Hij voelt zelf immers dat zijn optreden en
doelstellingen haaks staan op de gebruikelijke
politieke indelingen. Hij voelt zich soms als een
'displaced person' in de politieke arena. Hij is namelijk niet in staat om de politiek zo ernstig te
nemen als anderen dat schijnen te doen, omdat
hij zijn toevlucht ergens anders zoekt dan zij. U
bent gasten van de Anti-Revolutionaire Partij.
Die ontleent haar naam aan de weigering om
het wereldlijk evangelie te accepteren, dat de
mens zijn lot en zijn toekomst in eigen handen heeft en dat hij heeft te zorgen dat de samenleving beantwoordt aan zijn idealen. Zij weigerde te aanvaarden, dat ieder middel geoorloofd is om die ideale samenleving te verwezenlijken, dat men vandaag over lijken mag gaan
om tenminste het volgend geslacht gelukkig te
maken. In de grond is het een weigering om de
altematieven en de maatstaven van de post-revolutionaire staatkunde als beslissend te aanvaarden - een afwijzing van de verantwoordelijkheden waarmee de staatkunde de mensen
wil opzadelen.
Dat betekent niet dat wij de vooruitgang en de
voorrechten, welke de laatste eeuwen hebben
gebracht, ontkennen en dat wij de verkregen
vrijheden afwijzen. Maar in dat alles staan wij in
de vrijheid, waarmee Christus ons heeft bevrijd.
En in die vrijheid worden alle andere vrijheden
betrekkelijk, worden politieke doelstellingen en
kracht in een ander perspectief gezien en krijgen
andere verhoudingen.
Wanneer wij ons in de politiek wagen, dan is het
bovenal om ons te verzetten tegen de verleiding
van de utopia's die van links en rechts worden
aangeboden, om te voorkomen dat de mensen
in de valstrik lopen van de polariserende ideolo-
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gieën en gaan geloven dat zij hun lot in eigen
hand hebben.
Als wij spreken van onze christelijke verantwoordelijkheid voor onze medemensen, dan komt het
daarop aan. Wij kunnen hen niet bevrijden; zij
moeten worden verlost zoals wijzelf verlost zijn
geworden. Maar wij mogen wel trachten hen te
verlossen van de tirannie der politiek met haar
- zo gezegd emancipatorische - kwakzalverijen. Als wij de politiek aldus op haar nummer
zetten, dan betekent dit niet dat wij haar niet
ernstig zouden nemen. Zij vervult daarvoor in de
samenleving een te belangrijke rol en wordt nog
voortdurend belangrijker. Maar wij moeten wel
trachten om haar vraagstukken te zien met
schoongewassen ogen en niet door de bril van
de begrippen en vooroordelen van de een of andere ideologie.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In de tegenwoordige samenleving, waar wij meer en
meer beheerst lijken te worden, niet door sociale
interactie, maar door het overwicht van de techniek is het nauwelijks mogelijk om de mensen
en dingen nog te zien zoals zij zijn. Wij zijn
slachtoffers van een vervreemding die er ieder
toe drijft om te trachten de gecompliceerde verhoudingen te vereenvoudigen en om de informatie die ons overstelpt, verstaanbaar te maken
door haar in te passen in de simplistische begrippen van een of andere ideologie. Christenen
bezitten niet een bijzonder orgaan om die informatie te schiften en het wezenlijke te onderscheiden van het bijkomstige, het werkelijke van
de schijn, waarheid van leugen. Zij zijn evenzeer
in verwarring als ieder ander en zij zijn evenzeer
in verzoeking om slechts te horen en te zien wat
met hun vooroordelen overeenkomt. Daarom
begaan wij waarschijnlijk evenveel misslagen en
zijn wij even blind voor de geschiedenis als anderen. Maar waar het op aan komt is, dat wij
verlost blijven van utopische voorstellingen. Dat
zal ons soms conservatiever doen lijken dan anderen, omdat wij minder bereid zijn verworven
gebruiken en instellingen in te ruilen voor de
voorspiegelingen van een nieuwe bedeling. Op
andere momenten zullen wij wel radicaler of
'progressiever' lijken, omdat wij makkelijker afstand kunnen doen van gevestigde posities en
ideologische taboes.

opgebouwd maar toch ondeelbaar geheel is, dat
de wederkerige afhankelijkheden in de wereld zo
beslissend zijn geworden, dat de verantwoordelijkheden niet meer te scheiden zijn, doch dat
wat ons aangaat, iedereen aangaat en dat de
mensen aan het andere eind van de wereld als 't
ware onze buren zijn geworden. AI tientallen jaren lang zijn wij gewend geraakt aan een politieke terminologie, die spreekt en denkt in nationale inkomens welke moeten worden verdeeld bij
gezamenlijk besluit op basis van gezamenlijke
regels en criteria en overeenkomstig een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wat er gebeurt of
wordt gedaan binnen het nationaal gebied
wordt geacht ieder aan te gaan en het is ieders
verantwoordelijkheid, dat de zaken worden geregeld en bedisseld overeenkomstig het nationaal geweten - wat dat dan ook zij.
Het lijkt alsof wij grote nationale families zijn geworden, waarin er geen individuele zaken meer
zijn, maar alles voorwerp wordt van een gemeenschappelijke discussie en een gemeenschappelijk oordeel. Of ook in dit geval het gezegde bewaarheid is, dat de grootste families
dikwijls de gelukkigste zijn, staat echter nog te
bezien. Wij overschrijden zelfs de nationale grenzen reeds en beginnen te spreken van het wereldinkomen, te denken over de wereldeconomie - een begrip dat makkelijker in de mond
genomen wordt dan begrepen en doorschouwd
- als over een soort familievermogen, dat wij
gezamenlijk bezitten. Evenzo wordt wat er in de
vier windstreken voorvalt - selectief! - tot
onderwerp van gewetensvol onderzoek en, zo
nodig, van demonstraties over de hele wereld.
Want al deze dingen zijn, zo wordt ons gezegd,
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Doch er is meer. Wij zijn gewend geraakt om
van politieke verantwoordelijkheid en zelfs van
de verantwoordelijkheid als zodanig te spreken
alsof dat één compact blok zou wezen. Wij aanvaarden dat de samenleving één groepsgewijs
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U moet mij goed begrijpen; ik verheug mij over
het besef van menselijke saamhorigheid dat in
zulke ontwikkelingen aan het licht komt. Het is
niet tegen te spreken dat de wederzijdse afhankelijkheid niet alleen binnenslands maar ook buitenlands groeit. En ik vind het een voorrecht om
een klein beetje te hebben mogen bijdragen aan
de komst van de Europese Gemeenschap, die
beoogt om die wederzijdse afhankelijkheid vorm
te geven. Maar wij moeten er ons, stellig als
christenen, dacht ik, voor hoeden om te concluderen, dat die solidariteit en afhankelijkheid
moeten uitlopen op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het soort waarbij ik verantwoordelijk ben voor u en u voor mij.
Dat zou m.i. wel eens een zeer despotische en
beklemmende toestand kunnen worden. Het
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zou kunnen worden opgevat alsof wij in toenemende mate elkaars optreden moeten goedkeuren en derhalve bevoegd zijn om ons te mengen
in de wijze waarop ieder meent dat hij zijn leven
behoort in te richten.
Binnen de nationale staten naderen wij, zo lijkt
het, de tijd waarin het nationale inkomen wordt
verdeeld in 'collectieve' en individuele parten op
grond van een nationale beoordeling van ieders
behoeften en aanspraken, Maatschappelijke instellingen kunnen slechts bestaan zolang zij gesubsidieerd en van belasting vrijgesteld worden.
U en ik zijn niet langer vrij in onze beslissing welke maatschappelijke en andere instellingen wij
geldelijk wensen te steunen en bevorderen. De
belastingstaat laat ons alleen wat wij geacht
worden nodig te hebben voor onze eigen behoeften en neemt in ruil daarvoor op zich om uit
te maken welke initiatieven moeten worden bevorderd en welke armen dienen te worden gesteund, Als er al een christelijke organisatie van
barmhartigheid of welzijn is, welke u, in uw verantwoordelijkheid bijzonder zoudt willen steunen, dan kan de democratische overheid heel
wel van andere 'mening' zijn en bevelen dat die
organisatie op gronden van efficiency en zuinigheid in een zogeheten nationale organisatie behoort op te gaan,

reld, er nog slechter bij dan reeds het geval is,
Er is niet één algemene, eenvormige verantwoordelijkheid, die overal en voor iedereen hetzelfde is. Naar haar aard is zij onderscheiden en
verschillend. Er kunnen - ik ga zover om te
zeggen: er behoren tegengestelde verantwoordelijkheden te zijn. Immers niemand is, zoals gezegd, in staat om het gehele nationale gebied te
overzien, met al zijn aspecten en verschillen, laat
staan de hele wereld. Wij zijn slecht geïnformeerd, zelfs in onze bestuursdiensten en politieke partijen, en wij missen, zeker in de politiek, de
gave der voorspelling, Door haar overconcentratie en haar overmacht wordt een al te krachtige
overheid een zeer log gevaarte, onbekwaam om
tot stand te brengen wat er van mag worden
verwacht Net als parlementen die machteloos
zijn geworden omdat zij zo verschrikkelijk veel
bevoegdheden aan zich hebben getrokken.

Ik volsta met het ene voorbeeld, maar er zijn er
vele andere, dat het persoonlijk initiatief en de
persoonlijke verantwoordelijkheid in de klem raken door de praktijken van de verzorgingsstaat,
de herverdelingsstaat en de belastingstaat.
Een van de gevolgen is dat naast de traditionele
politieke partij de pressiegroep het staatkundig
toneel heeft betreden en dat de politieke partijen
zelf gaan ontaarden in pressie-groepen, die opkomen voor de belangen van wat hun klanten
zijn geworden om te zorgen dat die niet worden
vergeten bij het verdelen van de nationale koek,
Het is een verontrustende ontwikkeling. Niet alleen in het staatsbestel behoeven wij een verdeling van machten, In de maatschappij hebben
wij die ook nodig. De overheidsmacht is er om
het misbruik van andere, sociale en economische, macht te corrigeren, maar ook het overheidsoptreden heeft correctie nodig door het optreden van de anderen. Om het eens heel ketters
te zeggen: er zijn goede gronden om de multinationals onder een zekere politieke controle te
brengen, doch zo de multinationals er niet waren geweest om de overheidsactiviteiten met
hun omhaal en verwijl te corrigeren en aan te
vullen, dan stond de wereld, zeker de derde we-

Die overconcentratie is in menig opzicht het gevolg van de opeenstapeling der economische en
sociale problemen en van de voortgang der
techniek. Maar voor een groot deel is zij het resultaat van de allesdoordringende idee, dat economische en sociale problemen moeten kunnen
worden opgelost en in orde gebracht door
krachtige, liefst politieke actie. Dat heeft een onderdrukking bewerkt van de persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, zonder daarvoor iets evenwaardigs in de plaats te
stellen,
Hoe zou het ook een evenwaardig goed kunnen
bieden? Is de verantwoordelijkheid voor zijn daden en leven niet de kroon van de mens? Het
klinkt mooi om te zeggen, dat hij ook bij machte
moet zijn om die verantwoordelijkheid te dragen
- en tot op zekere hoogte is het nog waar ook,
Maar pas op, dat wij niet, bij ons helpen om haar
te dragen, onbewust of bewust hem ook even
helpen om te beslissen, wat zijn verantwoordelijkheid is, dat wij bij onze emancipatie van allerlei lasten, die hem in dat dragen belemmeren,
niet tevens stiekem bepalen wat de inhoud, de
horizon en de richting van andermans verantwoordelijkheid is.
Dat kon wel eens een aanmatiging zijn van wat
goddelijk behoort te blijven, Misschien begrijpt u
nu, waarom ik tenslotte koos voor 'verantwoordelijkheden' in het meervoud. Wellicht is dat besluit niet zo vreemd aan de overwegingen op
grond waarvan men mij vroeg om te spreken
over 'samen verantwoordelijk', Zou dat zo zijn,
dan hoop ik dat mijn van de hak-op-de-tak
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springende opmerkingen toch nog een nuttige
uiteenzetting zijn geweest van dat wat onze
gastheren voor ogen stond.

U it de discussie volgend op het
referaat van
prof. mr. A. M. Donner
B. Zijlstra (Canada): Ik heb twee vragen. 1. Doet
uw onderscheiding tussen het horizontale en het
verticale geen afbreuk aan de klassieke AR opvatting dat de religie het hele leven omvat? Ontstaat hieruit niet het gevaar dat de verticale verantwoordelijkheid van de horizontale wordt gescheiden? Is het niet juist een bijzonder kenmerk
van het AR denken dat de menselijke verantwoordelijkheid van religieuze aard is en dat de
religie een relatie is die de verhouding van de
mens tot zichzelf, tot zijn medemens en tot de
schepping insluit?
2. U hebt gewezen op het gevaar van politieke
taalvervuiling, van utopisme van links of van
rechts, en van ongedefinieerde verantwoordelijkheden. Maar toen u sprak van de moderne verdelingsstaat, de belastingstaat en de verzorgingsstaat, bedoelde u toen daarmee te zeggen
dat we niet meer mogen spreken van de rechts-

staat?

A. M. Donner: 1. Ik heb slechts willen waarschuwen voor een verwarring van de verticale en de
horizontale relatie. Natuurlijk kun je ze niet
scheiden. Dat is de hele crux van de christelijke
politiek. Zodra de christen in de politiek gaat ervaart hij de spanning tussen zijn religieuze benadering waarin de verticale en de horizontale relaties één zijn en vanwaaruit hij getuigen wil van
de boodschap waardoor hij verlossing ontving,
en de moderne ideologieën die uitgaan van de
overtuiging dat de mens zichzelf moet redden
via de politiek. Dus staat de christen tweeërlei te
doen. (a) Hij moet waarschuwen voor de illusie
als zou de mens de problemen en moeiten van
het leven kunnen oplossen d.m.v. de politiek.
(Hier ligt het hele verschil tussen een utopische
en een eschatologische benadering.) (b) Hij
moet zijn verantwoordelijkheid dragen in de politiek. Maar bij erkenning van de beperkte mogelijkheden van de politiek zal hij ervoor willen waken het evangelie op één lijn te stellen met de
ideologieën. Vandaar mijn waarschuwing voor
een ineenschuiven van de beide relaties. Ik geef
toe dat mijn probleemstelling van meer belang is
voor een land waar een chr. partij tot een belangrijke macht is geworden dan voor b.v.
Noord-Amerika waar slechts kleine groepen het
pleit voeren voor het verband tussen religie en
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politiek: stemmen in de woestijn, als Groen eertijds.
2. Vanzelf bestaat er een spanning tussen een
moderne verdelings-, belasting- en verzorgingsstaat enerzijds en de rechtsstaat anderzijds.
Laatstgenoemde is met zijn rechtsbegrip gericht
op de erkenning van de rechten en verantwoordelijkheden van iedereen. Hij gaat er, althans gedeeltelijk, van uit dat er een algemeen referentiekader is vanwaaruit je ieders rechten en verantwoordelijkheden kunt afleiden. Aan zulk een
algemeen erkend referentiekader ontbreekt het
in een moderne open samenleving die noch het
magische noch het goddelijke element meer
kent en geseculariseerd is. Toch moet je in een
modeme samenleving opkomen voor de idee
van de rechtsstaat om de grenzen vast te stellen
van de pogingen van de welvaartsstaat om de
globale verantwoordelijkheden van ieder mens
te omschrijven. Je moet onderscheiden tussen
recht in zijn volle christelijke betekenis en het
recht waaraan een politiek lichaam uitvoering
kan geven. Vanwege de aard van de politiek en
van de mens zal het recht daar wel betrekkelijk
moeten blijven. In een openbaar lichaam als de
staat moet het recht een zekere stabiliteit in de
samenleving garanderen, waardoor een samenleving eerst mogelijk wordt. Zodra echter de samenleving een open, geseculariseerde is, ontstaat de noodzaak om het recht op kunstmatige
wijze gestalte te geven. Afleiden uit vaste betrekkingspunten kàn dan niet meer. Maar dan
komt juist die behoefte aan stabiliteit het recht
in de weg staan. Aanpassing is dan geboden.
Maar de mensen willen zich niet aanpassen,
tenzij rampen dreigen. Voor het invoeren van
recht is de politiek een uiterst onbevredigend
middel geworden. Gustav Heinemann heeft
eens gezegd dat de staat, de overheid en het positieve recht misschien wel de belangrijkste tekens zijn van hoe geduldig God met ons is.

J. Östtveit (Noorwegen): In plaats van 'verantwoordelijkheid' zou ik liever spreken van 'verplichting'. Dat is minder academisch, meer praktisch. Naar onze ervaring kan een christen moeilijk zijn integriteit bewaren binnen andere partijen. In Noorwegen is men met een christelijke
partij gestart, nu zo'n 50 jaar geleden, omdat in
het bestaande politieke systeem de christelijke
visie niet tot haar recht kon komen. Het kenmerk
van een christelijke partij ligt in de christelijke
mensbeschouwing. De mens is geschapen om
beelddrager Gods te zijn, om in vrede en gerech-

tigheid met anderen te leven. In dit licht komt de
vraag op: waar liggen de praktische grenzen van
de politiek? U hebt het gehad over abortus en
echtscheiding. Het is zeker waar dat als de
meerderheid christen was, de situatie heel anders zou zijn. Maar in hoeverre mag de meerderheid de maatstaf bepalen? Moet de overheid
niet opkomen voor het recht van de minderheid
- dat is bij abortus het ongeboren leven, bij
echtscheiding de kinderen? Het is een ingewikkeld vraagstuk.
Het rapport 'Gespreide verantwoordelijkheid' erkent de noodzaak van grenzen. Toch mag de
staat haar eigen verantwoordelijkheid niet opleggen aan andere organisaties. Hoe kunnen
deze hun eigen verantwoordelijkheid in de samenleving leren inzien? Dat is een kwestie van
communicatie. Ik denk dat een christelijke omroep bijna even belangrijk is als een politieke
partij om een besef van verantwoordelijkheid en
verplichting in de samenleving levendig te houden.

A. M. Donner: De idee van verplichting is wellicht nog vruchtbaarder dan de idee van verantwoordelijkheid. Beide ideeën hangen overigens
nauw samen. Verplichting is het meer omvattende begrip, het is niet alleen politiek maar ook
bijvoorbeeld maatschappelijk. De verplichting jegens hun naasten, veraf en dichtbij, heeft de
christenen - zij het onvoldoende - tot allerlei
sociale en politieke activiteiten aangezet. Je
merkt echter dat elke politieke verplichting een
probleem oproept voor de christen, want het
staat op gespannen voet met zijn christelijke integriteit. Elke nieuwe verplichting gaat ten koste
van je integriteit. Toch zal je de consequenties
van eenmaal aangegane verplichtingen hebben
te aanvaarden en onder het verwijt doorgaan
dat je niet meer zo principieel bent als sommigen menen van een christen te mogen verwachten. Dat is de spanning waarin je geplaatst
bent en je kunt alleen staande blijven omdat je
weet dat iemand je daar heeft geplaatst en dat
Hij je helpen zal.
U noemde daar de christelijke mensbeschouwing. Maar ook hier kom je in tegenstrijdige
overwegingen. Neem de vrijheid van denken en
meningsuiting. Men noemt dit één van de
grondrechten van de mens, maar is dat ook zo?
Is dat de reden waarom wij als christenen dit
recht erkennen? Dit recht aan de mens te verlenen, is dat niet te vergelijken met het loslaten in
een kamer van een aap met een scheermes?
Moet je niet af en toe tussenbeide komen? Zijn
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er geen grenzen aan? Ik denk dat we de vrijheid
van denken en meningsuiting erkennen en ermee hebben leren leven hoofdzakelijk omdat de
ervaring met de censuur ons heeft geleerd dat
deze Z.g. macht ter bescherming van de mens
altijd op een menselijke, d.w.z. domme en kortzichtige wijze wordt gehanteerd. Daarmee 10k je
verzet uit en hoop je agressie op. Daarom is het
maar beter om van twee kwaden het minst erge
te kiezen en vrijheid van denken en meningsuiting toe te staan. Dit is een voorbeeld van de
christelijke mensbeschouwing, toegepast op de
praktijk en dit is m.i. de manier waarop deze beschouwing ook op andere gebieden behoort te
functioneren.

P. J. Teunissen: Uw analyse van politieke verantwoordelijkheid is waardevol als een waarschuwing tegen alle dogmatisme en zelfverzekerdheid in de politiek. We leven in een maatschappij die steeds meer onderling afhankelijk
wordt. Daardoor worden we misschien gedwongen af te wijken van onze oorspronkelijke bedoelingen met de samenleving. Wat we vandaag nodig hebben zijn mensen die ons confronteren met de vraag naar de totaliteit: waar gaat
de maatschappij als geheel naar toe? De christelijke visie op mens en samenleving is hier uitermate relevant omdat ze ons kritisch leert kijken
naar de uitwerking van het politiek beleid op het
geheel van de samenleving, maar ook actiegroepen dwingen ons het geheel in ogenschouw te
nemen. Dus in die zin ben ik het met u eens, dat
we onze verantwoordelijkheid op een tolerante
wijze moeten uitoefenen en weerstand moeten
bieden aan de inherente neiging tot totalitarisme. Toch heb ik het gevoel dat mijn analyse van
de uwe verschilt.

A. M. Donner: Het verschil zit hierin, dat het mijn
bedoeling niet was een analyse te geven. Ik heb
geprobeerd uitdagend te zijn en te wijzen op de
beperktheid van het tekortschieten van elke analyse, en dit alles vanuit de christelijke visie op de
mens. Waar prof. Teunissen van tolerant-zijn
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spreekt heb ik gesproken van het recht van de
mens om voor zichzelf te beslissen, om zich al
dan niet tot iets te verplichten. Ik heb niet gepretendeerd oplossingen aan te dragen. Bij het betoog van prof. Teunissen zet ik enkele vraagtekens. Bent u niet te optimistisch? Mag u uw
analyse van de maatschappij zo maar aan de
maatschappij en uw medemens opleggen? Zijn
we niet al te vlot in het weggeven van analyses
waarbij de tegenkrachten onvoldoende in beschouwing worden genomen? De beperktheid
van onze menselijke rede zal in de toepassing
van onze analyses wel aan het licht komen. Op
het niveau van de besluitvorming moesten we
ons meer bewust zijn van deze beperktheid, dan
zouden we meer bescheiden en wellicht effectiever zijn.

Mw. /. de Vries-Ti/on (Suriname): Mijn land is
pas onafhankelijk geworden. Maar veel Surinamers wonen in Nederland in betrekkelijke welvaart, terwijl ons land van hun kennis en ervaring verstoken blijft. De Nederlandse regering
heeft ons nu wel veel ontwikkelingshulp geboden, maar heeft zij de Surinamers ook voldoende opgeleid om van die hulp een juist gebruik te
maken en heeft zij de Surinamers ook voldoende
aangemoedigd om te repatriëren en hun land
van dienst te zijn? Behoort de Nederlandse regering niet bereid te zijn om hier een nieuwe verantwoordelijkheid op zich te nemen?

A. M. Donner: Met deze vraag zitten we in het
hart van het probleem van de verantwoordelijkheid. Suriname heeft mensen nodig met ondernemingsgeest, zodat het zichzelf zal kunnen bedruipen. Maar juist vanwege deze ondernemingsgeest zijn deze mensen voor een groot gedeelte naar Nederland geëmigreerd. Was Nederland daarvoor verantwoordelijk?
Verantwoordelijk zijn we, zeker, maar daarmee
zijn de problemen nog niet opgelost. In elk geval
illustreert deze vraag duidelijk de verlegenheid
van de christen in de politiek.
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Enkele
opmerkingen over
het Nederlandse
omroepbestel
door mr. L. B. M. Wüst
De KRO is ontstaan in hetzelfde politiek-maatschappelijke klimaat, dat ook het aanzijn gaf aan
de NCRV, en dat reeds een halve eeuw eerder
een orthodox-protestantse politieke partij - de
feestelinge van vandaag! - én de katholieke
politieke partij geboren had zien worden.
Zoals u weet, wensten die beide partijen destijds
op te komen voor twee grote religieuze minderheden, die - niet zonder enige ironie - gebruik maakten van de destijds groeiende liberaal-democratische vrijheden teneinde tegen de
overheersing van de geestelijk-liberale tijdgeest
een tegenwicht te bieden en om aan hun eigen
positie van ondergeprivilegieerde minderheden
een einde te maken.
Voor beide groepen was dat het begin van de
uitbouw van een uitgebreid socio-cultureel organisatiepatroon. Wij, katholieken, hebben dat wel
zeer consequent en uitgebreid gedaan. Het was
de tijd - zeggen wij thans - waarin de Nederlandse katholieken 'roomser dan de Paus' waren. Wij bouwden onze katholieke zuil op op vrijwel alle culturele en maatschappelijke terreinen.
Ook een katholieke omroep paste als vanzelfsprekend in dat coherente beeld.
Tot aan de zestiger jaren is dat proces doorgegaan. Daarna is de grote beroering gekomen: in
het eigen land was de gelijkberechtiging bereikt
en daardoor kwam de energie der katholieken

mr. L. B. M. Wüst is directeur Algemene Beleidsvoorbereiding en Bladen van de KRO en is
O.m. lid van de Katholieke Raad voor Kerk en
Samenleving.

min of meer als in een vloedgolf vrij om zich nu
te richten op de eigen interne verschillen in politiek, sociaal, cultureel en kerkelijk opzicht. Wij
hadden dat verschijnsel in eeuwen niet meegemaakt; van buiten ons land, vanuit de universele
kerk, kwam daarbij de stroomversnelling van het
Tweede Vaticaans Concilie, waarvan de uiteindelijke gevolgen, - de 'nieuwe Advent'. waar
deze Paus van spreekt - nog nauwelijks zijn te
overzien. Deze processen cumuleerden, en wel
in nauwe relatie met wat zich in de hele maatschappij aan ingrijpende veranderingen afspeelde.
Zodat wij nu, als katholieke gemeenschap, in
een nogal ambigue situatie verkeren. Verwarring
én nieuwe lichtpunten, twijfel én nieuwe hoop,
verliezen én brandpunten van nieuw elan, desintegratie én nieuwe initiatieven.
En, tegen de achtergrond van de toegenomen
secularisatie en algemene vrijzinnigheid, opnieuw toegenomen zorg voor het doorgeven van
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het evangelie en de religieuze gemeenschap.

hebben gemeen dat zij, - bij hun werken in de
zeer verschillende, zelfs gefragmenteerde maatschappij met haar vele autonome sectoren -,
willen leven uit een fundamentele (niet fundamentalistische) trouw aan onze Heer, die in onze
harten de eerste loyaliteit bezit, boven en in alle
loyaliteiten die ons overigens aan onze veelvuldige maatschappelijke rollen binden.
Wij hebben daarbij tevens de overtuiging gemeen, dat het zich bezinnen op deze fundamentele loyaliteit en op haar betekenis voor ons
werk niet het werk kan zijn van individuele personen, maar dat wij daar met elkaar in samenwerking en samenbeleving, als leden van een
groep van geestverwanten, mee bezig moeten
zijn. Die verwantschap wàs er en is er nàg.
Wij hebben tenslotte gemeen, dat wij, in respect
voor ieders vrijheid, kansen willen blijven scheppen voor de doorwerking van het evangelie in de
samenleving, ook langs democratisch-politieke
weg.

De ontwikkelingen van de laatste twintig jaar,
met name sinds Vaticanum 11, hebben er intusen
toe geleid, dat de vanzelfsprekende identificatie
tussen de katholieke omroep en de katholieke
partij, (en nu het CDA), zoals die tot die tijd had
bestaan, plaats maakte voor een meer genuanceerde relatie. Er is verwantschap, maar er is
ook verschil. De confessionele politieke partij
ontkent niet dat christenen, of de leden van dezelfde kerk, rechtmatige verschillen in partij-politieke opvattingen kunnen hebben, zonder dat
deze daarmee hun onderlinge verbondenheid als
christenen of als kerkleden op hoeven te geven.
In feite stemmen de katholieken thans zeer verdeeld. Wij als omroep - en hetzelfde geldt voor
de NCRV - zoeken echter juist uit te gaan van
wat ons als katholieken, resp. als reformatorische christenen in onze geloofsgemeenschappen samenbindt. Ook als wij in partij-politieke
keuze uiteengaan. Onze taak als omroep is het
op de allereerste plaats om, telkens opnieuw, de
spanning zichtbaar en voelbaar te maken met name op socio-cultureel en maatschappelijk
terrein - tussen de twee ethische niveaus,
waarop resp. de geloofsgemeenschap en de politieke partij (ook de christelijke partij) zich moeten bewegen. Die spanning kan men wellicht
het best typeren met het onderscheid dat Max
Weber maakte tussen het niveau van de 'Gesinnungsethik' en het niveau van de 'Verantwortungsethik·.
De kerken en het geloof houden vanuit hun
evangelische overtuiging ons iets als het meest
wenselijke en begerenswaardige voor, dat door
de politieke partijen, die nu eenmaal genoopt
zijn te werken met de aanwending van macht en
die berekend schuldig moeten willen staan bij
gedwongen keuze uit 'twee kwaden', niet altijd
verantwoord realiseerbaar is. In die zin behoren
geloofsgemeenschappen als pressuregroups ten
aanzien van het politieke leven op te treden,
t.a.v. de christelijke partijen. En confessionele
omroepen hebben die pressie, in dialoog met de
politici, stem te geven.
Dat is het verschil tussen een christelijke partij
en een omroep op religieuze basis - die ook
zijnerzijds overigens zelf ook niet altijd 'met
schone handen' en zonder eigen schuld kan blijven.
Maar er blijft ook verwantschap! De christelijke
omroep en de confessionele partij - en ik prijs
daarvoor in het bijzonder de ARP vandaag -
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Het is deze verwantschap in overtuiging die er
mede toe heeft geleid, dat wij in Nederland een
geestelijk-pluraal omroepbestel hebben. En nog
voorshands ook zullen houden. Naar mijn mening is het inderdaad de grootste verdienste van
het Nederlandse omroepsysteem, dat het als
grondbedoeling heeft de belangrijkste religieusmaatschappelijke stromingen in de samenleving,
de draagsters van de fundamentele waarden en
visies, zèlf ruimte te bieden om zich tot de eigen
groep, tot andere groepen en tot de gehele bevolking te richten. Dat is daarom zo belangrijk
omdat radio en televisie altijd interpretaties van
de werkelijkheid geven, vooral ook interpretaties
vàn de interpretaties van de in hun programma's
geïnterviewde of op andere wijze aan het woord
komende maatschappelijke woordvoerders.
Om die reden is het van belang, dat de communicatoren zich niet verbergen achter het mom
van z.g. objectiviteit of neutraliteit, maar integendeel de onvermijdelijke èn gewilde mate van
subjectiviteit in hun interpreterend bezig-zijn,
hun interpretatie-criteria en hun waarde-oordelen, kenbaar maken en verantwoorden.
Het is opmerkelijk, dat deze verantwoordingsplicht internationaal nog nauwelijks of niet uit de
verf gekomen is. (Bij ons is er thans een eerste
aanzet daartoe in de wet, die nog niet in uitvoering genomen is.) Ik vermoed, dat de zorg voor
de vrijheid van meningsuiting bij deze terughoudendheid een rol speelt. Maar dan mag men niet
vergeten, dat door de feitelijke ontwikkeling die
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de meningsuiting met name in de massa-media
genomen heeft, de oorspronkelijke betekenis en
bedoeling ervan in die zin is uitgehold, dat zij
voor de afzonderlijke burger nauwelijks of niet
meer openstaat. Pers, radio en televisie zijn immers bedrijfsmatige industrieën geworden,
slechts bediend door een zeer beperkt aantal
professionele en bedrijfsmatige 'vaklieden· van
de media-technieken. Zodat de vraag gaat klemmen: hoe kunnen die bevoorrechte groepen van
mediabeoefenaars, plaatsvervangend voor de
groepen van burgers die zelf geen directe toegang tot de media hebben, werkelijk vertegenwoordigers blijven van de belangrijke dragende
culturele opvattingen en geestelijke waarden in
hun samenleving? Juist de zorg voor het behoud
van de vrijheid van een verantwoord optimum
aan pluraliteit van meningsuiting onder de veranderende omstandigheden van een geïndustraliseerde media-voorziening, kan tegenwoordig
de overheid en de politiek niet meer doen volstaan noch met een staats- of nationale omroep,
noch met een commerciële exploitatie van de
omroep. En dat is precies wat in het Nederlandse systeem is begrepen, door in principe de verantwoordelijkheid te leggen bij zo representatief
mogelijke organisaties zelf, wier kracht juist in
de verantwoording van hun uitgangspunten is
gelegen.
Maar een dergelijk systeem is natuurnoodzakelijk een precair systeem. Het staat permanent
aan bedreigingen bloot. Bedreiging van de kant
van de overheid zelf, omdat de verzorgingsstaat
bewust of onbewust zelf ideologische trekken
heeft en de verzorging van alles en nog wat toch
voortdurend aan zich wil trekken.
Maar bedreiging vooral ook van de kant van
commerciële krachten, die nu eenmaal op de
'handelswaarde' van onze produkten belust zijn.

lijke banden, welke verschijnselen WIJ In zeer
verontrustende mate in onze samenleving waarnemen. Dit dreigt de media te maken tot producenten van gemeenschappelijke passiviteit, en
doet hen in feite bijdragen tot een waardennivellering in het bewustzijn, waardoor alles op de
noemer van 'consumptie-waarde' wordt gebracht. Wanordelijk pluralisme leidt tot consumptief syncretisme!
Er is geen directe oplossing voor deze zeer ernstige maatschappelijke dreiging van geestelijke
anomie, waarvan met name ook de kerken de
zwaarte elke dag voelen. Maar zeker is, dat men
die dreiging alleen maar vergroot door, in welke
rechtstreekse of onrechtstreekse vorm ook, van
het media-aanbod object van handelsverkeer te
maken. Men behoeft geen marxist te zijn om afschuw te voelen voor de exploitatie van produkten van de menselijke geest, van communicatie
tussen mensen door middel van het marktmechanisme en het winstprincipe, zoals dat vrijwel
overal in de westerse wereld op grote schaal gebeurt.
Ik denk dat dit een primaire gemeenschappelijk
zorg moet zijn van christenen, waar ze zich ook
bevinden.
De zorg over bepaalde komende wetswijzigingen is mede ingegeven door de vrees, dat daardoor in feite toch een bepaalde vorm van commercialiteit in ons systeem nieuwe kansen zou
kunnen krijgen. Niet omdat de minister dat zo
wil, maar omdat de kinderen van de commercie,
zoals vaker tot dusver, opnieuw gebruik zouden
kunnen maken van bepaalde constructiefouten
in ons open systeem, dat tegen commercianten
niet waterdicht is gebleken.
In het verlengde hiervan ligt de dreiging van de
de
verdere technologische ontwikkeling
komst van satellieten b.v. - waarbij opnieuw
de commerciële wereld, nu internationaal, zich
opmaakt om de media tot instrumenten voor
winstbejag te maken.

Deze bedreiging is meervoudig. Op de eerste
plaats komt zij voort uit de aard der media zelf.
En dat is hun grote paradox. De media, met
name de electronische media, zijn zelf de kinderen èn de stuwers van de 'tweede industriële revolutie'. En even scherp als ergens anders kunnen we hier spreken van een 'tegenvallende
vooruitgang'.
Tegenover de winst aan communicatie- en participatie-mogelijkheden, die de elektronische revolutie heeft gebracht, staat ongetwijfeld dat de
ongecontroleerde veelheid en disparaatheid van
visies, belevingen, normen en waarden, die over
de samenleving wordt uitgestort, in feite bijdragen tot desintegratie en de afbraak van mense-

Anders dan honderd jaar geleden staan de twee
het diepst in ons volksverleden gewortelde
godsdienstige stromingen, opnieuw voor de uitdaging om de christelijke visie aan de komende
generaties door te geven. Toen waren wij arm
en niet in aanzien, maar vol elan en zonder twijfels over onze goede zaak; nu zijn wij relatief rijk
geworden, maar wellicht armer aan spiritueel
vuur. Toen hadden wij relatief duidelijke tegenstanders, nu zitten wij in een aanmerkelijk diffusere en ronduit paradoxale situatie, n.1. van de
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ene kant een verwarrend pluralisme aan mensvisies aan politiek, maatschappelijke en wetenschapsideologieën bij allerlei groepen, en toch,
tegelijkertijd, een nivellering en massale homogenisatie in volstrekt onkritische consumptiebehoeften, waardoor alleen dàt lijkt te tellen wat
zich voor massale behoeftenbevrediging leent.
Is dat het wedijveren van popsterren of sportheIden, dan exploiteert men de markt met popprogramma's en sportwedstrijden, is het de sensatie van het menselijk verdriet, dan exploiteert
men 'Holocaust', De centrale vraag daarbij is
slechts: wat 'vreten' de mensen? In die mediacuituur staan de religieuze gemeenschappen op
dit ogenblik wat onthand: zij zien de leegte wel
en de daarin groeiende nieuwe honger, Maar zij
hebben de juiste woorden en misschien het gedrag voor het tot metanoia oproepend appel nog
niet, zo lijkt het.

Of om de woordspeling van David Martin te gebruiken: 'We communicate via radio and television to an uncritical mass, but the Mass itself attra cts few communicants.'
Mijn slotopmerking is, dat ik het voorgaande
niet zei vanuit een sombere kijk. Integendeel: ik
ben ook nu bereid getuigenis af te leggen van de
hoop die in ons leeft. Het zijn echter de, naar
mijn mening, reële verschijnselen, die ons dwingen te werken als begonnen wij vandaag van
voren af aan. Dat geldt voor ons, en dat geldt
niet minder voor u in de politiek. De bedreigingen, die ik noemde, treffen de media, maar die
niet alleen. Het zijn maatschappelijke dreigingen.
Alle christenen, waar zij ook staan, moeten hun
uitdaging aanvaarden.
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Het J oodsche Weekblad
Volledige uitgave van alle nummers verschenen van 11-4-1941- 28-9-1943
Samengesteld en ingeleid door Dick Houwaart
Met een bijlage onder de titel:

een andere visie
geschreven door Abel J. Herzberg
In twee delen gebonden, totaal 1360 bladzijden
Prijs compleet f 158,Op aangrijpende wijze wordt bij lezing duidelijk hoe de Duitse bezetter de vrijheid van onze
joodse landgenoten langzaam maar zeker op een geraffineerde wijze heeft beknot. Op 28
september 1943 verscheen Het Joodsche Weekblad voor het laatst, want toen was volgens de bezetter 'het Jodenvraagstuk' in Nederland opgelost.
De samensteller Dick Houwaart zegt in zijn inleiding dat Het Joodsche Weekblad nooit
had mogen verschijnen. Mr. Herzberg heeft ernstig bezwaar tegen dit harde oordeel en
schreef daarom EEN ANDERE VISIE. Dit stuk is nu als bijlage aan deze fascimile-uitgave
toegevoegd.
'Het Joodsche Weekblad is het document van menselijke ellende, droefenis en ondergang,
ook van onverschilligheid. Het is het blad van de eenzaamheid, van de verlatenheid, van
het letterlijk verlaten zijn. (.. .) Het Joodsche Weekblad is een dagboek, dat feilloos de ondergang van tienduizenden mensen registreerde. Een getto van gedrukte woorden, vreselijk om te lezen.'
Dagblad Kennemerland
Verkrijgbaar in de boekhandel

uitgeverij omniboek -
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dieper in op enkele actuele kwesties zoals het •
kernwapenbeleid, energiebeleid, werkgelegenheid, samenlevingsvormen.

*

*
*

Problemen rond en de consequenties verbonden
aan het SAL T /I-verdrag worden besproken door
prof. mr. P. J. Teunissen. Hij geeft een gedocumenteerd overzicht van de militaire en defensiepolitieke verhoudingen tussen de VS en de Soviet-Unie welke in dit verdrag aan de orde komen.
De gevolgen van SAL T /I voor de positie van de
NA VO en van de Westeuropese defensie blijken
van groot belang voor de Nederlandse opstelling
tegenover modernisering en plaatsing van kernwapens voor de middellange afstand.
Op de drempel van de tachtiger jaren, zo luidt de
titel van de bijdrage die de fractievoorzitter van
het CDA in de Tweede Kamer, drs. R. F. M. Lubbers, schrijft aan het begin van een nieuw politiek seizoen als opening van dit nummer.
Hij markeert daarin de verantwoordelijkheid van
het CDA ten opzichte van de grote vraagstukken
die zich de komende jaren aan ons voordoen
mede tegen de achtergrond van het thans zittende kabinet en de verhoudingen met andere
partijen.
De heer Lubbers gaat uitvoerig in op de dualistische verhouding van de fractie ten opzichte van
het kabinet. Hij constateert niet alleen een andere verantwoordelijkheid, maar ook intern pluralisme in het denken over de politieke vragen. Iets
dat hij ook bij andere partijen aantreft.
De verhouding tot PvdA en WO bespreekt hij
vervolgens aan de hand van het thema 'het domein van de politiek'; de bezinning op de aard
van de staat en op de specifieke roeping van de
overheid
De heer Lubbers typeert in deze schets de
dienstbaarheid als kenmerkend voor het CDAbeleid. En het tegelijkertijd accentueren van een
gespreide-verantwoordelijkheidsbeleving van de
grote vragen waarvoor wij staan èn het volop
oog hebben voor de taak en roeping van de
overheid.
Vanuit deze achtergronden voor het denken in
christen-democratische kring gaat hij vervolgens

*

*

*
Dr. W Albeda, de minister van Sociale Zaken,
schrijft vervolgens over de sociaal-economische •
orde en het macro-economisch beleid Hij signaleert daarin een crisis in het functioneren van
ons economisch systeem. Hij bespreekt de vele
suggesties die van verschillende kanten worden
gedaan: o.m. de analyse van B. Goudzwaard in
zijn studie Kapitalisme en Vooruitgang. Een centrale vraag daarbij is die naar de overheidsmacht
en de verantwoordelijkheid van de bedrijfsgenoten. Dr. Albeda concludeert dat niet de omvang
van de staatstaak hier beslissend is, maar de intentie van het overheidsoptreden.

*

*
*

Dr. P. W Huizenga bespreekt vervolgens twee
studies over de multinationale onderneming:
Overheid en multinationale onderneming, van
dr. W. L. M. Adriaansen en Multinationals and
the peacable Kingdom, van Harry Antonides.

*

*
*

Tenslotte bespreekt dr. G. Puchinger: Monniken
en Moordenaars. Het dubbelgangers-motief in
het mensbeeld van Dostojevski, van dr. K. J.
Popma en dr. H. E. S. Woldring.
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- Bij de aanvang van het nieuwe parlementaire jaar heeft het Kabinet Van Agt er al zeven
kwartalen opzitten.
Door de langdurige formatie 1977 is dat dan al
- afgezien van crisis of een nieuwe langdurige
formatie - meer dan de helft van haar ambtstermijn.
- Het CDA als politieke beweging staat nog
slechts één jaar voor de fusie; het kijkt terug op
een éénwordingsproces, dat zijn weg heeft weten te vinden dwars door kabinetten van verschillende signatuur heen; het hoopt van de politiek stimulerende wisselwerking van de opvattingen van leden voortkomend uit drie christendemocratische partijen, en een groeiende waaier
van nieuwe leden, nog lang in een voortgaand
éénwordingsproces te profiteren.
- Wij staan nu echt aan de drempel van de
tachtiger jaren.
Tachtiger jaren waarin mondige mensen zich in
verantwoordelijkheid willen ontplooien. Mensen
in en met kleinere gezinnen, mensen ook in andere samenlevingsvormen, die hun plaats moeten vinden.
Mensen met ruimte in een open samenleving,
die tegelijk veel eenzaamheid kent, vragen om
nieuwe vorm en beleving van solidariteit.
In een samenleving, ook soms bedreigd door 'te
veel van de doorsnee-burger' en te weinig plaats
voor minderheidsgroepen.

drs. R. F. M. Lubbers (40) is sinds november
1978 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van 1973-1977 was hij minister van
Economische Zaken.

Vrijgemaakt, maar tegelijkertijd bedreigd door
toepassing van technieken,
Wat maken wij ervan?
Wij worden opnieuw op de proef gesteld om
een eigentijdse vorm te vinden voor het respect
voor het leven, Tachtiger jaren waarin een relatief groot deel van de in de groeidecennia opgebouwde kapitaal-goederenvoorraad aan vervanging toe zal blijken; waarin ondanks een naar
stabiliteit tenderende bevolkingsomvang toch
veel meer banen nodig zullen zijn, en ook andere
banen dan vroeger.
Ons land dat zo druk met zichzelf is en tegelijk
geroepen is in de toenemende verstrengeling
der volkeren met alle groeikrampen vandien over de grenzen heen humaniserend op te treden. Niet als dominee of koopman, maar in poli-
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tieke worsteling met de vestiging van mensenrechten onder respectering van culturele en nationale autonomie en identiteit, met de vestiging
van een economische orde waarin self-reliance
van volkeren en vrije ontplooiingsmogelijkheden
voor mensen en ondernemingen ingebed worden; met de vestiging ook van een internationale
rechtsorde en respect tussen volkeren als grondslag voor de vermindering in de bewapening.
Kijken wij terug op het afgelopen jaar dan valt
het op hoezeer de discussie in de Kamer qua
sfeer en uitstraling via de communicatiemedia in
het land vaak bepaald werd door de verhouding
Kabinet-CDA-fractie.
Deze ontmoetingen zijn inderdaad vruchtbare
dialogen geweest, met als enige ontsporingen
het 'rebus sic stantibus' van het Urencodebat en
misverstanden rond een Zuid-Afrika motie tijdens de vorige algemene beschouwingen.
Vruchtbaar naar mijn oordeel; zo werden zij zeker niet door een ieder ervaren. Vaak niet door
de WD, onze coalitiepartner, die sterker geneigd
was zich met het kabinetsbeleid te vereenzelvigen (al kende ook dat zijn uitzonderingen), en
daarom de uitkomsten van de dialoog met de
Kamer nogal eens als minpunten noteerde.
Nog vaker niet door de PvdA, die het gevoerde
beleid, ook daar waar het zich in de door haar
voorgestane richting ontwikkelde, niet naar
waarde kon en wilde schatten, omdat de uitkomst van het debat tegelijk toch ook steeds
weer betekende het voortgaan met het huidige
Kabinet.
Tenslotte waren er niet onbelangrijke delen van
het CDA zelf die het schouwspel van de interne
parlementaire discussie niet zonder vrees of
wrevel gadesloegen. Kwam dit meestal voort uit
een voorkeur voor juist deze coalitie, aspecten
als regeerbaarheid op zich zelf en de behoefte
aan een meer 'gesloten' opererend CDA waren
hier zeker ook niet vreemd aan.
Toch was dat zeker niet de in het CDA heersende opinie.
In het algemeen stond men positief tegenover
de constructief kritische spanningsverhouding
tussen kabinet en fractie. Echt algemene kritiek
was veel meer incidenteel van aard en sloeg op
naar buiten komende meningsverschillen tussen
fractieleden en solo-optredens dan wel op incidentele 'miskleunen' van bewindslieden.
De doorgaande kritische dialoog, zoals gezegd
positief gewaardeerd, was echter veel meer bepalend voor de totale toonzetting.
Dat deze kritische dialoog zo welig tiert, heeft
verschillende redenen.
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Dualistische benadering
Allereerst is daar de positieve grondhouding van
christendemocraten ten onzent tegenover een
dualistische benadering; d.W.Z. de regering én
volksvertegenwoordiging respecteren elkaar ieder in hun eigen verantwoordelijkheid, en waarderen de daaruit voortvloeiende verschillen op
zich als positief.
Dat in het politieke bedrijf er vaak meer verschillen mogelijk zijn, dan uit de inhoudelijke (vakmatige) analyse van de vraagstukken lijkt, heeft te
maken met het feit dat de vormgeving en de
duiding (d.w.z. om welke politieke reden is deze
aanpak gekozen?) in de politiek dikwijls meer
telt dan de nuchtere inhoud zelf. Zoals wij in de
leer van de communicatiemedia zo puntig kunnen nazeggen The medium is the message', zo
kun je in de politiek vaak zeggen, dat de politieke
vertaling en vormgeving het oordeel overwegend bepalen.
Dit feit geeft een eigen vonk en dimensie aan
het dualisme.

~

Een tweede reden voor het florerend dualisme is
gelegen in het feit dat in het CDA veel behoefte
is aan gezindheidsethiek - sommigen zullen
denigrerend zeggen: getuigenispolitiek - én radicaliteit, die omwoelt, zich kwetsbaar wil maken, de kern bloot wil leggen, zonder deze al
meteen op te offeren aan de bestuurlijke aspecten.
Juist een CDA in wording ondergaat vaak een
dergelijke wedloop.
Dat heeft een betekenis in zichzelf. Het maakt
het CDA als politieke beweging vaak kwetsbaar,
maar dat is het waard. De oproep vanuit het
evangelie oriënteert, al geeft hij geen compleet
antwoord. Dat wij deze oproepen positief noemen heeft alles te doen met het appèl in de politiek.
Tegelijk moet vastgesteld worden dat deze oproepen een politieke vertaling behoeven; zij
moeten getransformeerd worden in de rol van •
de overheid met betrekking tot de burgers. Welnu, dit laatste vergt een verantwoordingsethiek.
De overheid kent in haar functievervulling een
eigen discipline om gerechtigheid steeds weer in
recht te vertalen; het gaat niet alleen om een bebakening van het overheidshandelen, maar ook
om een afbakening; het gaat erom dat niet primair naar het 'tekort' gekeken wordt dat in iedere wet hier en nu opgesloten ligt, maar dat dit
wordt afgewogen tegen het meestal veel slech- •
tere alternatief van de wetteloosheid.
Tenslotte is er die derde reden voor dat bloeien-
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de dualisme, juist in de verhouding kabinet en
CDA-fractie. Deze is gelegen in een inhoudelijk
andere waardering van bepaalde vraagstukken.
Deze soms niet onbelangrijke accentverschillen
hebben deels van doen met de coalitie - het is
een CDA-WO Kabinet - deels met verschillen
tussen christen democraten zelf. Ik denk nu niet
primair aan de verschillen tussen de fractie en
christen-democratische bewindslieden. Deze
worden immers voor een groot deel bepaald
door het feit dat voor hen die tot regeren geroepen zijn andere barrières en een grotere weerbarstigheid van de maatschappelijke verhoudingen zichtbaar wordt, dan voor parlementariërs
die niet ogenblikkelijk gevraagd worden in praktijk te brengen hetgeen zij naar voren brengen.
Reden te over overigens voor bewindslieden om
ambitieus, wervend en wagend nieuwe wegen
in te slaan.
Maar er is meer; er is ook een verdergaand intem pluralisme in het CDA; het tegen dit probleem hier en nu echt anders aankijken dan de
ander. Dit heeft weinig te doen met begrippen
als links of rechts; wèl met het feit dat het beginsel niet eenduidig leidt tot het concrete politieke
antwoord.
Ook dit pluralisme versterkt het dualisme. Dat is
meer dan een typisch CDA-gebeuren.
De maatschappelijke vraagstukken en het politieke antwoord erop leiden tot soortgelijke bezinningen ook bij andere politieke hoofdstromingen.

opbouw van de samenleving, met de overheid
helemaal bovenaan, die als zij verstandig is ook
het nodige delegeert. Dat is een verstikkend
beeld, maar is dat voor hen werkelijk bepalend?
Opmerkenswaardig is zeker het sterk wassend
getij aldaar van decentralisatie en daar overheen'
ruimte voor het individu. Denk bijv. aan het begrip 'gelijke kansen' en de inzet ten behoeve van
de emancipatie.
Nee, het democratisch socialisme ten onzent
worstelt evenals andere politieke stromingen
met de functie van de staat en de ruimte voor
individu en maatschappelijke groepering. De
worsteling daar is even respectabel als zij elders
is. Ons probleem ligt dan ook niet daar; dat ligt
veeleer in het onverzoenlijke van de socialisten,
die werkelijk lijken te menen dat slechts socialistische opvattingen (wat deze dan ook precies
zijn?) de oplossing voor politieke vragen kunnen
geven.
Deze houding wekt tenminste om twee redenen
ergernis. Allereerst omdat deze houding maskeert dat een socialistische meerderheid snel het
risico van 'integralisme en totalitair denken' in
zich herbergt: een gevaar dat juist echt linkse
mensen zo duchten: men blijkt slechts binnenskamers bereid de voordelen van het politiek pluralisme te erkennen.
Vervolgens omdat men materiële discussie over
politieke vraagstukken en samenwerking verengt en daarmee karikaturiseert door de etikettering wél of niet socialistisch.
Uit een oogpunt van politieke werfkracht is dit
vaak niet oninteressant. De problemen zijn in die
visie immers altijd te wijten aan de ander. Toch
stuit deze houding bij velen op verzet. Het is die
balans welke de omvang van de PvdA bepaalt.
Ook de christen-democratie en de liberalen worstelen met de rol van de overheid, het domein
van de politiek.
Om - de hoffelijkheid gebiedt het - met de
laatste te beginnen, de liberalen vertonen evenzeer als de andere politieke hoofdstromingen
geen eenduidig beeld.
Natuurlijk, zij leggen verhoudingsgewijs veel accent op de begrenzing van de rol van de overheid, maar men doet hen tekort als men niet tegelijk signaleert dat zij gewetensvol analyseren
welke verantwoordelijkheid de overheid juist wel
gestalte moet geven. (De voorbeelden zijn legio,
van Langman tot Ginjaar.) Voegt men daaraan
toe hun onconventionele vrijheidsstreven op zedelijkheidsterrein en sterke parlementair-democratische inslag dan kan men zich zelfs afvragen
waarom zij zo vast gedrukt worden in de hoek
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Allereerst is er de vraag naar het 'domein van de
politiek'. Deze komt tot uitdrukking in de voortdurende bezinning op de aard van de staat en op
de specifieke roeping van de overheid met betrekking tot al haar burgers.
Het samenleven van burgers noch de maatschappelijke werkelijkheid van burgers vallen samen met het politieke domein.
Gelukkig maar. Partijen, die vertrekken vanuit
een socialistisch beginsel zullen terzake politiek
wel ambitieuzer zijn; maar ook zij kennen een rijke traditie van steeds weer opkomend intern
verzet, dat afstand neemt van de staat, en zijn
snel te machtig wordende organen.
Natuurlijk, voor niet-socialisten valt het op hoe
vaak men daar de illusie wekt als zou men de
problemen en de moeiten van het leven definiflef kunnen oplossen door middel van de politiek. Daarbij komt nog dat zij iedere keer weer
lijken te denken in termen van een piramidale
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van het conservatieve, ja soms zelfs reactionaire.
Is het omdat bij hen de vrijheid van individu en
groep toch te weinig politiek en maatschappelijk
genormeerd wordt, waarbij hun vrijheidsbegrip
dan geen echt goede sleutel aanreikt voor de
problemen van de tachtiger jaren of is dit te snel
geoordeeld en komt het omdat een echt conservatieve partij ontbreekt en de WO nogal wat
daarvan herbergt, of omdat de doorsnee gegoedheid van haar leden toch teveel het kompas
op 'houden zo' zet. Of is het goeddeels etikettenplakkerij. spiegelbeeld van de socialisten, in die
al te gemakkelijke links-rechts verdeling. Er zijn
aanwijzingen voor dit laatste vermoeden te vinden in het imago van 0'66. Naar mijn schatting
evenzeer een liberale stroming, maar zonder de
ballast van de etiketten. Nog steeds moeilijk te
beoordelen, zoekend naar een eigen richting en
een inhoudelijke opvatting over taak en grenzen
van de overheid, vermijdend zich links of rechts
te laten indelen.

begrip personalisme kennelijk te belast geraakt.
Er is bij ons veel aandacht voor 'de gespreide verantwoordelijkheid'. Tegelijk vergt men van de
overheid structuurdoorbrekend optreden: geen
genoegen nemen met de loutere uitkomsten
van de wijze waarop individuen en groepen hun
verantwoordelijkheid beleven.
Het is deze wisseling in accenten (eigen verantwoordelijkheid en dan weer door overheid gestelde normen en grenzen) die door buitenstaanders vaak als verwarrend wordt ervaren. Tot op
zekere hoogte merkwaardig omdat dit ook optreedt in de andere politieke hoofdstromen.
Deels is het verwijt echter minder merkwaardig
omdat PvdA en WO veel gemakkelijker een alibi vinden door het door hen gekozene af te zetten tegen liberaal respectievelijk socialistisch;
dat pleegt men dan wel duidelijkheid te noemen.
Ik acht intussen die worsteling, mikkend op ontplooiing van individu en groep onder een steeds
weer zoeken naar de rol van de overheid, overigens in geen enkele politieke stroming een _
zwakte.
Het is immers waar dat veel hedendaagse problemen - of het nu gaat om het inhoud geven
aan welzijnswerk, medezeggenschap, volumebeleid in de sociale ontwikkeling, of culturele
ontplooiing - slechts oplosbaar zijn door middel van verantwoordelijkheidsbeleving door de
burgers zelf.
Tegelijk echter staat evenzeer vast dat de overheid gehouden is schild voor de zwakken te zijn,
uitdrukking te geven aan gestructureerde solidariteit, en met haar instrumenten 'dehumaniserende' tendenzen die in onze samenleving aanwezig zijn, te doorbreken.
Ik denk bij dit laatste dan aan de feilen van de
consumptiemaatschappij. die de droom opoffert
aan het in de ban zijn van het materieel genot;
een samenleving zo open, maar helaas vaak ook
zo 'weinig georiënteerd', dat een 'wanordelijk
pluralisme' leidt tot 'consumptief syncretisme'. 6
Hier tegenin vraagt de christen-democratie maar zij niet alleen - om een aanvallende,
sleurdoorbrekende overheid.
Zonder te vervallen in het utopische - de 'politiek kan het wel even oplossen' - wil onze politiek aan een sterk eschatologische oriëntatie
herkenbaar zijn; een mensheid onderweg en een
overheid die daar voorzover zij kan niet alleen op
de winkel past, maar ook mee koers uitzet.

Normativiteit in eigen kring
Ook het CDA is volop bezig nieuwe richting te
kiezen waar het betreft de functie van de politiek
en de overheid. Voor de outsiders moet het wel
eens moeilijk te volgen zijn. Er is veel aandacht,
groeiende aandacht zelfs, voor op de grenzen
van de politiek; de beperktheid van het politiek
domein. De noodzaak van een eigen ruimte voor
individu en groep om zelf verantwoordelijkheid
te beleven. Het begrip souvereiniteit in eigen
kring is daarbij ten diepste normativiteit in eigen
kring. Norm dan als vormgeving van de dienstbaarheid.
- Dienstbaarheid ten aanzien van de ander, solidariteit genoemd.
Dienstbaarheid voor wat ons materieel en in de
schepping is toevertrouwd, aangeduid met rentmeesterschap.
Dienstbaarheid met de uitoefening van de
macht, die ons toevertrouwd is; nooit autonoom,
altijd gemandateerd. Dienstbaarheid ook wat eigen ontplooiing betreft, waar deze moet trachten te beantwoorden aan Gods beeld en gelijkenis, aan Hem, voor Wie wij staan.
Op deze wijze tracht onze politiek ten diepste
humaniserend in de goede zin des woords te
zijn.
Toch valt mij op dat het begrip personalisme in
onze kring gewantrouwd wordt; zelfs als men
dat nader duidt met 'op solidariteit gericht personalisme'.
Met name in de reformatorische traditie is het

Twee-koppigheid
De politieke opgaven van de tachtiger jaren wor-
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den qua inhoud gekenmerkt door die dimensie
van ordenend, evenwichtsherstellend overheidsoptreden èn tegelijk die dimensie van het anders te gaan doen, in het licht van veranderende
omstandigheden en een nieuwe fase van de
mensheid onderweg.
Deze zelfde 'tweekoppigheid' vinden wij terug
als het gaat om het hoe, om de instrumenten;
waar schept de overheid slechts voorwaarden,
laat zij bewust ruimte voor de individuele 'verantwoordelijkheidsbeleving', en waar moet zij dirigerend, afdwingend optreden?
Deze voortdurende afwegingen vinden wij - ik
zei het eerder - terug in alle politieke hoofdstromingen. Dat geeft ruimte aan veel interne
discussie binnen partijen, aan een levendig dualisrne in het parlement waarneembaar; ja naar
men moet schatten zelfs voor een levendig kabinetsberaad, veel verdergaand dan de partijpolitieke scheidslijnen.
Is men bereid dat verschijnsel goed tot zich door
te laten dringen, dan zal men minder kritisch
staan tegenover een interne dialoog in het parlement, ook tussen kabinet en regeringsgezinde
fracties. Staat men hier positef tegenover, dan
kan men zich een echt parlementaire democratie ook voorstellen in een situatie waarin deze
hoofdstromingen, elkaar tegelijk respecterend en
bestrijdend, in een kabinet zitten. Een kabinet,
dat in het parlement constructief en kritisch tegelijk door iedere fractie tegemoet getreden
wordt.
Deze invalshoek vormt niets nieuws en is geen
probleem voor christen-democraten. Wij functioneren immers zo. Het vormt wel een probleem
voor PvdA, WD en tot op zekere hoogte D'66,
voor welke partijen het begrip 'uitsluiting van bepaalde partners' met wiskundige zekerheid leidt
tot politieke verbintenissen met het CDA, aan
wie men dan gebrek aan structurele trouw, en
structurele onduidelijkheid verwijt.
Dat is begrijpelijk maar ten onrechte, en in feite
jammer. Temeer waar naar mijn overtuiging parlementaire democratie om levendig en vitaal te
kunnen functioneren, het echt niet alleen hoeft
te hebben van links/rechts schema's en van oppositie die tot hoofddoel heeft het 'vreemde' kabinet ten val te brengen.
Dat is een mogelijk model van democratie; men
moet het echter niet verwarren met 'het' model
voor alle tijden. Voorwaarden zijn veeleer vanuit
de regering gezien de mogelijkheid om een goed
samenhangende en doeltreffende politiek te
voeren, en vanuit de volksvertegenwoordiging
gezien een mondigheid die leidt tot daadwerke-

lijke invloed, verantwoording en voortdurende
politieke activering.
Genoeg hierover: wij zijn niet toe aan verkiezingen en er wordt al teveel tijd verdaan aan politiek stratego of vermeend stratego.
Wat alle politieke stromingen in ieder geval gemeen hebben is mensen politiek te interesseren,
te activeren. Duidelijk te maken dat een samenleving niet als vanzelf functioneert, een overheid
niet als vanzelf haar taak goed vervult, of juist de
foute keuzes maakt.
Daar is alle reden voor én in het licht van de problemen én in het licht van een dreigend politiek
escapisme onder burgers waarvan grote groepen te gegoed zijn geworden om zich politiek te
interesseren, en deelgroepen zich te machteloos
voelen om politieke actie de moeite waard te
vinden.
Zo'n situatie is gevaarlijk. Men behoudt democratie niet als vanzelf; dat vergt inspanning; zich
zetten aan politieke problemen.
Over enkele daarvan een korte notitie.

Vrede en veiligheid
Juist als ik vertrek uit de functie van de overheid
en haar verantwoordelijkheid voor het verhogen
van rechtvaardigheid, dan is er alle aanleiding te
beginnen met de buitenlandse component.
Spraken wij vroeger van vrede en veiligheid, nu
vullen wij dit aan met ontwikkeling en menswaardigheid.
Het kabinet heeft er goed aan gedaan met een
heldere nota over de mensenrechten te komen.
Dat immers moet een wezenlijk element van gemeenschappelijkheid zijn in het functioneren van
volkeren en politieke stelsels. De pretentie echter die hier van uitgaat vraagt dan ook rechtstreeks om internationale economische solidariteit. De structurele component daarin, die ik
eenvoudigheidshalve nu maar even aanduid met
de geleidelijke vestiging van de nieuwe economische orde, mag meer accent krijgen. Ook hier
zijn daden overigens belangrijker dan woorden,
ongeacht of het nu gaat om inkomensoverdrachten, het internationaal credietsysteem, de
internationale arbeidsverdeling, het vraagstuk
van het functioneren van de multinationals, de
(wisselende) exportopbrengsten voor grondstoffen en ga zo maar door.
Een politieke stellingname terzake gaat in ons
land hand in hand met een relatief grote activiteit van particuliere hulpverleningsorganisaties.
Dat is een goede zaak. Reden tot trots is er echter weinig. Onze verplichtingen zijn gemeten
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naar ons welvaartsniveau immers veel groter en
de ontwikkeling van onze lopende rekening van
de betalingsbalans, tenderend tot nul, is nu niet
bepaald uitdrukking van de opvatting dat wij als
welvarenden wat minder zouden moeten consumeren, om minder bedeelde volkeren wat meer
armslag te geven. Op het terrein van de vrede en
veiligheid kan Nederland naast de zaak van de
mensenrechten een bescheiden rol spelen op
het vlak van de verhouding tussen de volkeren.
Een zinvoller vredesbevorderende rol is gediend
bij een respectvolle opstelling jegens andere culturen en volkeren, en bij een consequente humanitair georiënteerde politiek. Er is nog wel iets
anders dan àf dominee àf koopman.
Dat wij in de oost-west verhoudingen mee gegijzeld zijn in een wederzijds 'vijandsbeeld' is
oorzaak van een voortdurende verontrusting.
De beklemming van dit vijandsbeeld maakt het
demonische van de bewapening in het algemeen en de kernbewapening in het bijzonder tot
iets haast onontkoombaars. Dat feit gegeven, is
er temeer de opgave om deze ontwikkeling te
beheersen, te beteugelen en terug te dringen.
Gezindheids- en verantwoordelijkheidspolitiek
vloeien hier ineen. Toen partij en fractie zich in
1978 uitspraken tegen het neutronenwapen
leek dat velen toen een stap in het duister. Maar
was het dat wel, of was het juist een stap in het
licht.
Wij zijn terzake bezorgd. Nu niet primair om de
uitkomsten van het bondgenootschappelijk
overleg, maar vooral om de vraag of wij ons in
dat overleg voldoende eensgezind en geloofwaardig opwerpen als de pleitbezorgers van de
terughoudendheid.
Onze defensie moet doeltreffend zijn en waar
het onze bondgenootschappelijke verplichtingen
betreft royaal; tegelijk kent alles zijn maat en het
demonische opgesloten zijn in escalerende technologie mag ons niet de baas worden. Dat betekent een mengeling van geduld en risico's durven nemen ten gunste van die wapenbeheersing. Wij zitten nu als permanent lid in de zgn.
Nucleaire planning Groep van de NAVO, maar
wat maken wij ervan?
In de kerken wordt intensief gediscussieerd over
de kernbewapening; terecht. Evangelische bezorgdheid en een radicale opstelling terzake
spreken ons aan. Maar toch, toch ervaar ik de
leus van de IKV 'Kernwapens de wereld uit; te
beginnen in Nederland' in deze context als verlammend. Verlammend daar waar zij het risico
in zich herbergt van internationale desolidarisering, wat linksom en rechtsom historisch gezien

pleegt te leiden tot toenemende vredesrisico's.
De fractie zal ook dit jaar haar houding moeten bepalen tegenover de nucleaire ontwikkeling.
Een belangrijke vraag is of inderdaad in antwoord op de Sovjets in de zgn. grijze zone een
uitbreiding van het nucleair potentieel moet
plaatsvinden. Velen buigen zich hier thans over.
Een belangrijke vraag. Maar is niet nog wezenlijker hoe wij, hoe dan ook, tot een totale vermindering van onze kernwapens kunnen komen? En
hoe wij onderhandelingen met de Sovjets om
tot terugdringing te komen centraal kunnen stellen?
Eigenlijk zijn dit' toch de hoofdpunten van een
beleid gericht op beheersing en terugdringing;
een totaal beleid waaraan partiële antwoorden
op de Sovjets voor wat betreft hun onvermijdelijkheid getoetst moeten worden.
Onderhandelen niet uit zwakte of in zwakte,
maar wel vertrekkend vanuit het beginsel dat
het doel is, wederzijdse terugdringing van bewapening en niet een doorgaande, elkaar overtroevende bewapening.
En daarom moeten veranderingen, uitbreidingen
of moderniseringen maar ook verminderingen
worden getoetst aan de vraag of zij onontbeerlijke voorwaarden zijn voor, respectievelijk rechtstreeks bijdragen aan een proces van wapenbeheersing.
De voorsprong tot nu toe van het werken op
technologisch terrein geeft hen juist een extra
zware verantwoordelijkheid. Het gevaar van de
wapenproliferatie, met name de nucleaire over
de hele wereld, vergroot die specifieke verantwoordelijkheid nog zeer sterk.
Dat is een uitdaging, gesteld aan onze beschaving. Terughoudendheid en onderhandelen tegen de verlokkingen van steeds verfijnder technieken en het vijandsbeeld in. Tegelijk slechts
stap voor stap gebonden aan de noodzaak van
wederzijdse beperking. Wederzijds, want dat is
onontbeerlijk; anders ontstaan er nog grotere
verlokkingen.
Deze strategie voor de vrede vraagt om gemotiveerdheid en taai geduld; en dit vraagt in dit jaar
een echt politieke stap in de goede richting.
Het zal in de oost-west verhouding nog een lange weg zijn de wapenbeheersing van randverschijnsel tot daadwerkelijke gemeenschappelijke
resultaten te brengen. De toenemende verstrengeling van de volkeren en de steeds hoogwaardiger technologiën stellen de mensheid zowel
op het punt van de ontwikkelingsvraagstukken •
als van een op vrede en ontwapening gerichte
strategie voor een dramatische opgave. Politiek
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is juist daar van een beklemmend gewicht en
verantwoordelijkheid.
Tegelijk is de politiek echter juist daar helaas
'een ver van mijn bed show'. Er zijn terreinen die
de overgang tussen internationale en nationale
terreinen markeren.

terug te dringen, dreigt nu weer het tempo van
geldontwaarding te versnellen. Het zal een hele
opgave zijn deze in bedwang te houden.
Zijn wij bereid de rekening van de sterk stijgende
invoerprijzen eerlijk verdeeld te betalen?
Lukt dat evengoed als het terugbrengen van de
inflatie in de jaren 1976 tlm 1978, dan zal onze
relatieve concurrentiepositie die nu aarzelend
verbetert zich inderdaad ten goede keren.
Dat is ook hard nodig, zeker waar de onderstroom van economische recessie en afbraak
van traditionele activiteiten als gevolg van de
doorzettende internationale arbeidsverdeling
manifest zal blijven.

Energie
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Een daarvan is het energievraagstuk. I nternationale schaarste hier vertoont zich in het gewaad
van ook politieke labiliteit. Daarmee wordt treffend en juist aangegeven dat economische
vraagstukken ook altijd politieke vraagstukken
zijn. Het antwoord op dat vraagstuk is ook meervoudig. Deels is het een kwestie van gedrag,
bijv. waar het betreft het aanhouden van een
maximum snelheid en begrenzingen aan temperaturen tot welke men ruimtes verwarmt.
Deels is het een kwestie van technologie èn in
de opwekking èn in het verbruik (denk bijv. aan
de isolatie). Het valt niet mee tendenties, een
sleur te doorbreken. President Carter weet er
van mee te praten.
Tezeer worden de politieke vragen terzake versmald tot vrijwillig of verplicht. Het zal in wezen,
met als scharnier de voorlichting, om een mengvorm gaan, waarin de prijsontwikkeling een substantiële rol zal moeten vervullen.
Er steekt geen kwaad in een goed als energie,
met zulk een hoge inkomenselasticiteit, relatief
duur te doen zijn. Het blijft merkwaardig dat in
de Europese Gemeenschap, die zoveel behoefte
heeft aan een consistent energiebeleid, toch historisch-lage energieprijzen bestaan, die een
energiebesparingsbeleid wel moeten frustreren.
Denk bijvoorbeeld aan ons eigen aardgas.
Hoe men het ook draait of keert, wij moeten
naar een vorm van welvaart toe, die minder
energie-intensief is. Het beleid .is onderweg. Het
gaat erom het te intensiveren en niet terug te
schrikken als de onaantrekkelijke kanten van hogere prijzen en zelfbeperking aan de orde komen.

Werkgelegenheid en koopkracht
Hand in hand met de tweede energiecrisis na
1973 is in 1979 een ontwikkeling begonnen
van sterk stijgende invoerprijzen die zich ook in
1980 zal voortzetten. Na enkele jaren van geen
of vrijwel geen invoerprijsstijgingen die behulpzaam zijn geweest de inflatie tot onder de 4%

Werkgelegenheid
Is de afbraak van de werkgelegenheid gelukkig
tot stand gebracht, de toename van het aantal
arbeidsplaatsen schiet nog tekort. Opvallender is
intussen wel dat de werkeloosheid, in totaal nu
al vele jaren rond de 200.000, qua samenstelling aanzienlijk veranderd is. Vrouwen en jongeren zijn in de werkloosheidscijfers veel grotere
groepen dan vroeger. Het werkgelegenheidsbeleid is terecht veel meer dan vroeger verbreed
tot arbeidsmarktbeleid waarin veel aandacht is
voor de kwartaire sector. Evenzeer behoren de
deeltijdbanen meer aandacht te krijgen. Arbeidsplaatsenplannen zijn niet langer meer utopieën,
al zijn de apo's in de ondernemingen te weinig
tot bloei gekomen.
Toch blijft het van belang de ontwikkeling van
de werkgelegenheid in bedrijf. sector en regio
meer zichtbaar een zaak van gemeenschappelijke inzet en verantwoordelijkheid te maken.
De relatie inkomensmatiging-arbeidsplaatsen
blijkt buiten de marktsector veel makkelijker inhoud te geven dan in de marktsector. Intussen
betekent het wel dat in de marktsector het stagnerende overleg over arbeidsplaatsen ook een
nagatieve uitwerking heeft op de vervulling van
de arbeidsplaatsen en de bestrijding van het
sterke ziekteverzuim en teveel arbeidsongeschiktheid.
Heeft men moed wat afstand te nemen van de
discussies van alle dag, dan moet vastgesteld
worden dat er ten onrechte gesproken wordt
van het economisch zieke Nederland. De realiteit is veeleer dat ons land economisch juist buitengewoon floreert, Op de reeds forse welvaart
van de vijftiger en zestiger jaren heeft zich in de
zeventiger jaren nog een -- zij het een wat
meer bescheiden - extra welvaartsrand gezet.
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Natuurlijk, er zijn problemen zoals een moeilijke
concurrentiepositie, een te hoog financieringstekort, een kwakkelende betalingsbalans enz.; en
natuurlijk zal het niet meevallen in 1980 het
noodzakelijke stapje terug te doen.
Maar de echte problemen liggen achter de economische modellen. Dan moeten wij spreken
over de ziekte en arbeidsongeschiktheid, een typisch sociaal probleem. Dan moeten wij spreken
over de te geringe beheersing van de uitgroei
van de medische sector. Dan zouden wij moeten
ingaan op het probleem van de kwartaire sector
- de mogelijheid bij uitstek voor meer zinvolle
arbeid - die in haar ontwikkeling lijdt onder taboes waar het betreft de financiering van die
sector (eigen bijdragen, profijtbeginsel, abonnementensysteem) de legitimiteit van vrijwilligers
en van de marktsector afwijkende beloningsverhoudingen. Dit artikel kan niet gaan over al die
problemen. Het kan slechts vaststellen dat ook
hier naast 'het evenwichtsvervullende' het
'structuurdoorbrekende' een politiek geboden
activiteit is.

maar ook energiebesparingsbeleid e.d.
Het ziet er naar uit, dat deze elementen een grote rol zullen blijven spelen. Naarmate er meer
geloof is en opgebracht kan worden in zulk een
verbreed beleid, zullen incidentele bittere pillen
ook beter verwerkt kunnen worden.

Bestek '81
Wij zullen als CDA die problemen onbevangen
en met meer zelfverzekerdheid tegemoet moeten treden.
Halfweg de kabinetsperiode Den Uyl heeft het
toenmalige kabinet haar economische politiek
aanzienlijk moeten bijstellen. Nu via met name
de energiecrisis er zulke forse problemen op ons
af komen, zal ook het huidige kabinet tot aanzienlijke aanvullingen en bijstelling van Bestek
'81 moeten komen. Ik zeg nadrukkelijk aanvullingen, omdat de ombuigingsnoodzaak die zo
centraal stond in Bestek '81 op zich eigenlijk
door niemand ontkend wordt.
Het gaat echter om veel meer. Maak ik de balans op van de afgelopen Besteksdiscussies, dan
moet ik vaststellen dat drie thema's steeds weer
terugkomen.
1. De noodzaak van een gericht, creatief, werkgelegenheidsbeleid. Daaronder is te verstaan het
kwartaire sector beleid, de herinschakeling van
uitkeringstrekkers (volumebeleid sociale verzekeringen) en het arbeidsmarktbeleid
2. Een rechtvaardige verdeling van de 'lasten',
voortvloeiend uit ombuigings- en matigingsbeleid. Daar spelen koopkrachtgaranties en 'sterke
schouders, zwaarste lasten' een grote rol
3. Het bestrijden van wat structureel onrechtvaardig of fout is. Hieronder behoren zaken als
fiscale reparatiewetgeving, zwart geld circuit,
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Tenslotte terzake van de sociaal-economische
problematiek nog dit. In ons land wordt vaak gewezen op een redelijke houding die de werknemersorganisaties innemen. Deze lof is terecht.
Tegelijk moet echter gewezen worden op een
zeer redelijk reagerende samenleving die diezelfde werknemersorganisaties in Nederland ontmoeten. Over en weer wordt daar profijt van getrokken. Sommigen lijken dit echter wel eens
over het hoofd te zien. Dit is geen pleidooi voor
nu verder 'stilstaand water'.
Wel de constatering, dat juist op het sociaaleconomisch terrein er ook veel bereikt is in een
voortdurend proces van overleg en beïnvloeding.
Het is intussen te hopen dat werkgevers niet te
zeer verstard raken in de economische problemen maar ook nu weer nieuwe wegen van sociale, economische en technische organisaties
in weten te slaan.
Nieuwe wegen, een begrip dat wij in de politiek
terecht vaak tegen komen. Op sommige terreinen oogsten wij nu van wat in het verleden gezaaid werd. Als voorbeeld wil ik noemen de
wetsontwerpen terzake van de grondpolitiek.
Deze kunnen nu afgehandeld worden. Sommigen zullen zeggen: eindelijk, maar er is tegelijk
reden tot voldoening dat het nu zo ver is.

IJ

l'

..

Het samenleven in ontwikkeling
Op andere terreinen staan we in zekere zin aan
het begin. Dat gevoel bekruipt je als je het rapport van een groep CDA-vrouwen over het gezin
leest. Dat rapport verdient aandacht en een intensieve discussie in brede kring in het CDA.
Maar welk een juridische arbeid wacht ons niet
om voor de samenlevingsvormen naast het 'juridisch gezin', zoals wij het thans kennen, nieuwe
modellen van rechten en plichten uit te werken.
Een uitdaging voor de christen-democratie.
Een zelfde proces maken wij mee op het punt
van de emancipatie van de vrouw.
Ook hier is nog veel wetgevende arbeid te doen.
Een wetgeving die echter een nieuwe invulling
van het begrip kostwinnerschap van node heeft,
behoeft toetsing aan en uitwerking in overeenstemming met een rechtvaardige en consistente
politiek waar het betreft een eerlijke verdeling
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van beschikbare banen, inkomens, en sociale
verzekeringsgelden. Het CDA is voor dit soort
politieke arbeid door bepaalde traditionele opvattingen wellicht deels gehandicapt maar het is
daarvoor door haar karakter van ervaren volkspartij tegelijkertijd ook goed uitgerust. Het gaat
nu om de moed in actie te komen en daarbij kritiek op de koop toe te nemen.

Mijn hoofdpunt aan het begin van het nieuwe
parlementaire jaar is eigenlijk dat wij ons weer
getrouw aan het werk moeten zetten. Er is politiek veel te doen. Het CDA moet op een breed
front opereren; van gemeenten tot Europese politiek. Het is bemoedigend hoe wij op al die fronten veel 'afzien' maar ook veel oogsten; van Van
Agt tot Beumer. Het CDA zal er goed aan doen
haar overmaat aan gouvernementele verantwoordelijkheden te compenseren door een levendige partij en een levendige fractie te waarderen. Wellicht moeten wij verder gaan met de
activering van de politieke discussie in de partij.
in werkgroepen en kaders. Misschien moeten
wij aan de basis, in wijken en organisaties meer
actiepartij zijn; ons meer toeleggen op acties
door jongeren als instrument om hen politiek actief te maken en ouderen alert te houden.
Het CDA is tot grote wasdom gekomen, dat
brengt ook gevaren met zich mee. Een daarvan
- ik heb er andere keren over geschreven - is
het gevaar te worden tot tegenpool van die andere zeer grote politieke beweging, de socialistische en met name de Partij van de Arbeid. Wij
mogen eenvoudig weg niet vervallen tot zulk
een antipode, hoe vaak wij daartoe ook geprovoceerd worden.
Een tweede element dat ik afsluitend wil noemen is, dat diezelfde permanente gouvernementele rol ons als politieke beweging en als individuele politici veel kritiek oplevert, Soms heb ik
het gevoel dat men ons bloed wel kan drinken.
Ook dat moet ons waakzaam maken,
Natuurlijk: wij moeten ons niet laten misleiden
door die valse oproepen nu eindelijk eens duidelijk te zijn door tegen of voor politieke groepering
x of ij te zijn.
Het gaat immers om ons eigen inhoudelijke inbreng. Maar wel zullen wij kiezend voor de eigen
lijn extra ijver aan de dag moeten leggen om de
problemen echt onbevangen en inhoudelijk veranderingsgezind in kritisch besef tegemoet te
treden.
Er is veel werk te doen; en wat betreft de andere
partijen, laat ons een overmaat aan respect opbrengen, Er is zoveel dreiging van vervetting in
onze samenleving, dat de politieke inspanning
om de apathie en inertie te lijf te gaan, zoals wij
die ook in andere politieke groeperingen waarnemen, door ons in beginsel positief gewaardeerd moeten w:Jrden, Liever een meningsverschil dan een tekort aan politieke activiteit. Men
kan beginnend vanuit fundamenteel verschillende gezichtshoeken komen tot gemeenschappelijk inzicht en actie.

Er zijn meer van deze terreinen waarop er voor
ons en daarmee ook voor ons kabinet werk aan
de winkel is. Zowel in onderwijs als in welzijnswerk vinden wij. bij het laatste losgeslagen door
de nieuwe kaderwet, de uitdaging om in deze
terreinen waarin wij sterk zijn, mee te werken
aan een (nieuwe) invulling van het begrip democratisering. Dat is niet alleen een kwestie van
mooie vormen en goede intenties, maar ook van
structuren en rechtsvormen. Het politieke bedrijf
is veelvormig. Schetste ik hierboven oude problemen waarvoor nu wetten komen, en nieuwe
problemen voor de oplossing waarvan nog nieuwe vormen gevonden moeten worden, soms
ziet men oude problemen als het ware weer terugkeren. Een voorbeeld daarvan is de volkshuisvestingsproblematiek. Een onderschatting
van behoeften tijdens het vorige kabinet heeft
nu geleid tot een thans te constateren achterstand. Een nieuwe uitdaging en dat in een tijd
waarin de middelen schaars zijn. Maar was het
vroeger anders? Moet men niet glimlachen als
men in de lijst van verrichtingen van het Kabinet-Van Agt in haar eerste 1 Y2 jaar als gerealiseerd punt leest 'herinvoering rijksgoedkeuring
voor meer woningbouw in de sociale sector'?
En moet men hoe dan ook geen respect opbrengen voor het feit dat de huidige bewindslieden
'de vrije val' die dreigde op te treden in de aantallen te realiseren woningen in de sociale sector, hebben weten te stuiten?
Het is overigens op datzelfde terrein van volkshuisvesting dat het CDA in de wetgeving terzake
van de verhouding verhuurder-huurder, de leegstandsproblematiek enz" op vruchtbare wijze
steunt op een wezenlijk sociale conceptie van
het eigendomsbegrip.
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Het eerste deel van dit artikel ging over de situering van het CDA als politieke beweging. In het
tweede deel heb ik wat voorbeelden genoemd;
niet uitputtend, meer om de klankkleur van onze
inspanningen aan te duiden.
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SALT, de NAVO en
Nederland
door prof. mr. P. J. Teunissen

Het medio juni jl. tot stand gekomen ontwerpSALT II-verdrag wijkt niet veel af van hetgeen al
langere tijd werd verwacht. De VS en de SU
mogen ieder beschikken over 2250 strategische
kernwapens,' waarvan 1320 geMIRVed (voorzien van een aantal atoomkoppen). Onder deze
1320 mogen zij 120 zware bommenwerpers
met cruise missiles (kruisraketten) voor de lange
afstand hebben en 820 lanceerinrichtingen voor
geM I RVde ICBM's (intercontinentale ballistische
rakketten). Voor de zeer zware ICBM's van de
Russische types SS-9 en SS-18 geldt een maximum van 308. Zwaardere raketten dan die beide partijen nu hebben, mogen niet meer worden
gemaakt; wel mag elke partij een nieuw type raket van lichter kaliber maken. In een protocol dat
geldig is tot eind 1981 wordt bepaald dat beide
partijen geen mobiele ICBM-Iaunchers zullen
gebruiken en dat de van zee en land af lanceerbare kruisraketten geen verder bereik mogen
hebben dan 600 km. De produktie van de Backfire (nieuw Russisch gevechtsvliegtuig met actieradius van min. 4000 km) wordt beperkt tot
30 per jaar. Tenslotte stelt een beginselverklaring vast, dat beide partijen bij SALT 111 gaan onderhandelen over vermindering van hun strategische kernbewapening. Volgens sommige bronnen zou het hierbij kunnen gaan om reducties
met 25 à 30%.2
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Prof. mr. P. J. Teunissen is namens de Stichting
Vredesopbouw bijzonder hoogleraar in de sociologie van de internationale betrekkingen aan de
RU te Groningen.

Deze kern van het verdrag is vrij eenvoudig weer
te geven. Dat de verdragstekst niettemin zo uitvoerig en ingewikkeld is geworden, komt omdat
zij een moeizaam compromis is over ingewikkelde strategische vraagstukken, en een monument
van wederzijds wantrouwen. Het verdrag staat
vol met bepalingen tegen ontduiking. Het gaat
daarbij om de beschrijving van de verschillende ;..
typen wapens, om de grenzen van toelaatbare
modernisering van raketten, enz. Gezien de mogelijkheden van de techniek was een boekwerk
nodig om de kansen op misleiding binnen de

(

l

•

1 Voor de ICSM's worden de launchers geteld, niet de raketten zelf. Op de betekenis hiervan wordt nog nader ingegaan, Kortheidshalve zijn in de tekst veel Engelse termen en
uitdrukkingen gebruikt.
2 Lothar Ruehl: Das SALT-II-Abkommen und die europäïschen Interessen, Europa-Archiv, 1979, p. 461-473, p.
463
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perken te houden en alleen de zeer deskundigen
zijn in staat de waarde van alle bepalingen te beoordelen,
De supermachten hebben niet alleen compromissen moeten sluiten met elkaar, maar ook
tussen hun eigen doelstellingen van veiligheidsbeleid. Vandaar het heftige touwtrekken aan beide zijden. Aan Russische zijde is dat beslecht
met de handtekening van Brezhnew onder het
ontwerp-verdrag, al schijnen er ook in de SU
nog wel havikken te zijn die er geen traan om laten als SALT alsnog afketst. 3 Aan Westelijke zijde is met de handtekening van president Carter
de laatste fase van de strijd om het verdrag ingeluid; het debat in de Senaat.

richte) oorlog beginnen. Want de SLBM's zijn
minder nauwkeurig en daarom uitgerust met
een zwaardere lading; ze zijn technisch alleen
geschikt voor inzet tegen doelen van grotere
omvang als steden en industriegebieden, Maar
de risico's van een dergelijke inzet zouden
enorm zijn, want de SU zou nog het grootste
deel van haar kernwapenpotentieel over hebben
en van haar kant weer terugslaan. Kissinger
heeft er op gewezen dat een countercity oorlog
al snel tot een 100 millioen doden leidt, en politiek zowel als moreel onmogelijk door te zetten
is.
Inzet van de Amerikaanse luchtmacht tegen
de overgebleven Russische ICBM-Iaunchers.
Vanwege de afstand tot de SU zou de luchtmacht 8 à 12 uur nodig hebben om deze doelen
uit te schakelen. Maar intussen kan de SU het
gevaar al lang hebben zien aankomen en haar
overige ICBM's tegen de VS hebben ingezet.
- Niets doen. Dan hebben de VS een politieke
en militaire nederlaag geleden.
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Het hoofddoel van Salt leek aanvankelijk eenvoudig, vooral voor de Amerikanen, Beide partijen zouden hun strategische bewapening moe't' ten beperken, en wel op een zodanig niveau, dat
als de één een eerste klap uitdeelt (first strike) de
ander in staat blijft te vergelden met onaanvaardbaar hoge schade (mutual and assured
destruction). Een strategische oorlog voeren
heeft dan geen zin. Bij SALT I (1972) zagen VS
en SU daarom grotendeels af van ABM-raketten
(anti-raket-raketten) en lieten hun steden onbeschermd.
Inmiddels zijn de problemen veel ingewikkelder
geworden, De bewapeningswedloop heeft er
toe geleid, dat het vermogen van beide partijen
om elkaars kernwapens op te sporen en uit te
schakelen zeer aanzienlijk is toegenomen. Daarbij is voorshands met name de totaal veranderde
positie van de ICBM's aan de orde. In de jaren
'60 kon er van uit worden gegaan, dat deze wapens praktisch onkwetsbaar waren indien opgesteld in verharde, ondergrondse silo's. Daar is
echter verandering in gekomen door de waarne'-<>' mingssatellieten, door de sterk verhoogde
r
nauwkeurigheid van de ICBM's, en de uitrusting
van deze wapens met een aantal afzonderlijk
richtbare atoomkoppen (MIRVing). In de Amerikaanse Senaat is met name het scenario besproken, dat de SU door inzet van slechts 300
SS-18 raketten, met 8 à 10 atoomkoppen, de
ICBM's van de VS nagenoeg volledig zou kunnen uitschakelen. De VS zouden dan nog maar
een paar opties over hebben:
- Vergelding door middel van de SLBM's, de
raketten van de kernwapenonderzeeërs. Dat zou
betekenen: een countercity (tegen steden ge-

Dit scenario-denken heeft veel kritiek uitgelokt,
Hoe waarschijnlijk is het dat de SU een dergelijke first strike uitvoert? 300 SS-18 raketten
richten toch een enorme schade aan in de VS,
zowel door directe vernielingen, als door radioactieve straling, zodat de SU altijd zal moeten
rekenen met een Amerikaanse vergeldingsslag,
desnoods met SLBM's? Alleen al de vernieling
van energiecentrales, olieleidingen, verbindingen, enz. kan een grootscheepse ontwrichting
van de Russische samenleving te weeg brengen,5 Inderdaad wordt de kans op een dergelijke
Russische actie voorshands zeer gering, zo niet
uitgesloten, geacht.
Maar er wordt ook op gewezen, dat de zgn. collaterale schade (schade aan de omgeving) beperkt kan worden door nauwkeuriger en kleiner
kernwapens. En als de tegenpartij niet tot volledige vergelding overgaat, uit vrees voor een totale oorlog, kan het effect van diens second strike beperkt worden door maatregelen ter bescherming van de burgerbevolking. Bovendien

3 Roy Medwedjew: Moskau und SALT, Die Zeit, 3. August
1979, S. Extra 11.
4 Uitschakeling ineens van alle vijandelijke duikboten is nog
niet mogelijk, maar op dit terrein worden wel snel vorderingen gemaakt. Zie: SIPRI Yearbook 1979, hoofdstuk 8.
5 Aldus O.m. Kevin N. Lewis: The prompt and delayed
effects of nuclear war, Scientific American, July 1979, p. 2740.
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kan bij ernstige internationale spanningen de bereidheid om risico's te nemen veel groter' zijn
dan in een tijd van betrekkelijke ontspanning.
Een tweede kritiek op het vermelde scenario is,
dat de VS het zelfde kunnen doen als de SU.
Het gaat er maar om wie het eerste toeslaat.
Hiertegenover is echter gesteld, dat de VS in dit
opzicht veel zwakker zijn dan de SU. Op basis
van de militaire planning van de regering Carter
van vóór SALT 11 zouden de VS in de jaren '80
nog steeds over 1054 ICBM's beschikken, met
in totaal 2154 atoomkoppen (hieronder 550 Minuteman 111 raketten met elk 3 atoomkoppen,
maar gesteld wordt dat er voorlopig slechts 300
Minuteman 111 raketten zijn met een zgn. counterforce capaciteit d.i. het vermogen om de wapens van de tegenpartij te treffen). De SU evenwel zou over 820 geMIRVde ICBM's voor counterforce inzet gaan beschikken, met maximaal
een 6000 atoomkoppen. 6 Geschat wordt, dat
de VS in het begin van de jaren '80 een 50 à
75% van de Russische ICBM's zouden kunnen
uitschakelen, en de SU praktisch geheel het
Amerikaanse ICBM-potentieel. Zouden de Russische leiders niet in de verleiding kunnen komen daarvan gebruik te maken? De meningsverschillen hierover zijn nogal hoog opgelopen.
Robert Legvold 7 heeft benadrukt, dat de Russen
niet zulke subtiele calculators met de afschrikking zijn. Zij willen - mede gezien hun historische ervaringen - een kernoorlog vermijden,
Maar mocht deze toch onvermijdelijk worden,
dan willen ze de schade aan de eigen samenleving zoveel mogelijk beperken door meteen de
hardste klap uit te delen en te dreigen dat er nog
een kan volgen.
Veel politici en militairen hebben het anders betoogd. Zij hebben de vraag gesteld, wat het verschil is tussen 'offensieve schadebeperking' en
het uitdelen van een eerste counterforce strike,
De partij die denkt dat hij in een kernoorlog de
minste verliezen lijdt, zal in de internationale politiek de meeste risico's durven nemen. En is de
SU juist de laatste jaren niet overgegaan tot interventies en maritieme expansie op grote
schaal? Hier is meteen de politieke verhouding
tussen beide supermachten aan de orde en
hun plaats in de wereld, Sedert de jaren '60 is
de positie van de VS aangevochten en verzwakt,
ook door min of meer bevriende naties. Overtreedt de SU de spelregels van de internationale
politiek als zij daar gebruik van maakt? Kissinger
heeft in dit verband gehamerd op de politieke afspraken gemaakt bij SALT I: beide zijden zouden
afzien van het behalen van eenzijdig voordeel.

Hij en Haig hebben gewezen op de naar hun
mening te zwakke interventiestrijdkrachten van ~
de VS. Om te zorgen dat de SU inbindt moeten
de VS èn hun interventiestrijdkrachten versterken èn de SU haar voordeelspositie in de counterforce-opties ontnemen. 8 Alleen dan zou SALT
II aanvaardbaar zijn.
Daartegenover heeft AvereIl Harriman, veteraan
van het overleg tussen VS en SU beklemtoond,
dat een afwijzing van SALT II slechts de havikken in het Kremlin in de kaart zou spelen. Volgens hem hebben de VS niet zozeer kernwapens nodig, alswel een betere buitenlandse politiek om de invloed van de SU in de Derde Wereld binnen de perken te houden; het vraagstuk
van de beperking van de strategische wapens
moet op zijn eigen merites beoordeeld worden.
De veiligheidsadviseurs Brzezinski en Marshall
D. Schulman hebben er op gewezen, dat de verhouding met de SU in ieder geval moeilijker zal
worden, vanwege de interne problemen van de
SU en van de Derde Wereld. Maar bij afwijzing
van SALT II wordt het optreden van de SU min- ~
der voorspelbaar.
Het zou inderdaad irreëel zijn om SALt te gebruiken voor het vastleggen van een verdeling
van de wereld in invloedssferen. En ook ten aanzien van de strategische verhoudingen als zodanig is het goed de werkelijke verhoudingen niet
uit het oog te verliezen, zoals hieronder blijken
zal.

Politiek spel
SALT is inzet geworden van een politiek debat
dat door de publieke opinie nauwelijks meer kan
worden beoordeeld. De gebeurtenissen voltrekken zich zeer snel, en reeds nu, na enkele maanden van discussies in de Senaat, tekenen zich
nieuwe ontwikkelingen in de problemen af. In
reactie op de kritiek vanuit de Senaat heeft de
Amerikaanse regering een begin gemaakt met ;;.
de invoering van 200 MX raketten, die het Amerikaanse ICBM-potentieel moeten versterken
6 De schattingen hiervan lopen uiteen. Rochar: SALT-2 en
de Westeuropese veiligheid, p. 76 noot 18 geeft een maxi·
mum van 5336 op; Lothar Ruehl, o.c., p. 464 een maximum
van 6100.
7 Robert Legvold: Strategic 'Doctrine' and SALT: Soviet
and American Views, Survival, January/February 1979, p. 8·
14.
8 Een zeer uitvoerige weergave van Kissinger's interventie
voor de Senaat geeft Die Zeit, 3. August 1979, Extra.
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met 2000 counterforce atoomkoppen. Stipte
uitvoering is toegezegd van het in 1978 door de
NAVO aanvaarde Long Term Defence Programme, dat een verhoging van de defensieuitgaven
met 3% (gecorrigeerd voor inflatie) voorziet. Het
lijkt niet te gewaagd te stellen, dat de Amerikaanse regering de kritiek van de Senaat al had
zien aankomen, en mede daarom het feitelijke
niveau van de Amerikaanse strategische kernmacht ongeveer 200 eenheden onder het bij
SALT 11 toegestane plafond heeft gehouden.
De regering van de SU heeft min of meer stilzwijgend toegestaan dat de Senaat op tal van
punten van ondergeschikt belang een voor de
VS gunstiger interpretatie van het verdrag
vastlegt. 9 Zo heeft minister van Defensie Brown
inmiddels kunnen verklaren, dat het zgn. non-circumventieverbod (verbod van ontduiking) van
artikel XII niet in de weg staat aan normale technische uitwisselingsprogramma's tussen de
NAVO-bondgenoten. Het verbiedt volgens hem
alleen de overdracht van zeer speciale technieken, zoals het lanceren van cruise missiles vanaf
de zeebodem.
En dan is er het protocol, geldig tot 1981. De
Senaat kan dit aanvaarden op voorwaarde dat
het niet wordt verlengd. Dan is het eigenlijk verworpen, en kunnen - mede op grond van de
nieuwe interpretatie van art. XII - van zee en
land af lanceerbare kruisraketten voor de lange
afstand vrij komen voor de NAVO-bondgenoten.
Deze kwesties hebben sterk de aandacht getrokken in het openbare debat. Deskundige
commentatoren hebben er echter wrevelig op
gewezen, dat bij alle bezorgdheid om de veiligheid van het Westen over het hoofd gezien
wordt, dat er bij SALT veel fundamenteler kwesties aan de orde zijn, en dat het verdrag beide
partijen toestaat meer kernwapens te maken
dan in hun planning is voorzien. De VS mogen
hun aantal atoomkoppen opvoeren van 9200 nu
tot maximaal 17.300 in 1985; de SU mag versterken van 5000 nu tot 14.300. De vraag is, of
het verstandig is als zij al deze mogelijkheden
benutten. 1o

doen gevoelen van wat de voormalige Amsterdamse historicus Jan Romein heeft genoemd de
wet van de remmende voorsprong. En dit heeft
nu geleid tot een nieuwe wedijver.
Aanvankelijk waren de VS superieur. Hun
ICBM's waren onkwetsbaar opgesteld in ondergrondse silo's; de Russische launchers stonden
merendeels kwetsbaar, bovengronds opgesteld.
De Russische ICBM's waren bovendien minder
nauwkeurig en moesten dus een groter explosief
vermogen hebben en zwaarder zijn dan de Amerikaanse. De VS hadden een voorsprong in de
kernwapenonderzeeërs, die als het meest onkwetsbare wapen van de toekomst werden beschouwd. De dominante Amerikaanse strategische doctrine was die van mutual and assured
destruction (dus een strategische kernoorlog is
zinloos) op basis van een uitgewogen 'mix' van
kernwapens te land, ter zee en in de lucht.
Ter compensatie van haar technische achterstand en min of meer ook als tegenwicht tegen
de aanwezigheid van de kernwapens bij de
NAVO-bondgenoten en van China, stond de
Amerikaanse regering bij SALT I aan de SU een
overwicht in aantallen ICBM's en SLBM's toe.
De SU mocht 1618 ICBM's hebben en 740
SLBM's, de VS 1054 ICBM's en 656 SLBM's.
Het verschil werd bovendien voor de helft goedgemaakt door de Amerikaanse strategische
luchtmacht, die sterker was dan de Russische.
De Amerikaanse Senaat was het daar niet mee
eens en eiste in september 1972 een gelijke
sterkte in de strategische middelen (Jackson
amendment). Bij het akkoord van Wladiwostok
(1974) werd overeengekomen: beide zijden
2400 eenheden. President Carter wilde dit getal
omlaag brengen. Het werd 2250, maar inmiddels zijn per raket meer atoomkoppen toegestaan, zodat van een echt reductie toch geen
sprake is. Binnen de toegestane plafonds hebben de VS vastgehouden aan een spreiding over
de land-, zee- en luchtwapens. De nadruk bleef
liggen op second strike inzet, al is sinds de
Schlesinger-doctrine (1974) wel gewerkt aan
het opstellen van ICBM's voor selectieve counterforce inzet, om een beperkte uitwisseling van
slagen met strategische raketten mogelijk te
maken en een situatie van alles of niets inzetten
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Het is niet eenvoudig een strategisch evenwicht
tot stand te bregen tussen twee partijen wier
strategische arsenalen van elkaar afwijken, als
gevolg van verschillen in technische ontwikkeling, produktievermogen en daarbij aansluitende
strategische concepties. Bij SALT heeft zich iets

9 Aldus International Heraid Tribune van 14 augustus 1979
in een zeer uitvoerig commentaar: Moscow Sees Senate Appro ving

SALT-2.

10 Zie de beschouwingen van G. F. Treverton en Lothar Ruehl over SALT 11 in Europa-Archiv. 1979. p. 451-473.
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tegenover de groeiende Russische kernrnacht te
vermijden. Bij de SU is - mede vanwege de
beperktere middelen - de nadruk blijven liggen
op de ICBM's, En in de afgelopen jaren is dit
land de VS op spectaculaire wijze gaan inhalen
in de technologie van het MIRVen. Haar zware,
logge ICBM's bleken nu een voordeel op te kunnen leveren. Technisch zou het mogelijk zijn op
een SS-18 raket een 20 à 30 atoomkoppen aan
te brengen. Dat zou een enorm counterforce potentieel opleveren tegen de Amerikaanse
ICBM's, Voor de SU is dit een zeer sterke troef
geweest en de enige concessie die zij terzake
van deze zeer zware raket heeft willen doen is
de beperking van het aantal atoomkoppen per
raket tot maximaal 10. De Amerikaanse regering kon hier - vanwege verzet in de Senaat!
- geen gelijkwaardig wapen tegenover stellen
en nam haar toevlucht tot de cruise missile voor
de lange afstand als onderhandelingsobject; het
wapen is alleen geschikt voor inzet tegen andere
doelen dan vijandelijke raketten.

baar ICBM-potentieel ter beschikking hebben.
Het gaat hier om een fundamentele kwestie,
waarbij VS en SU moeizaam tussen Scylla en
Charibdis hebben gemanoeuvreerd, Want juist
deze regelingen, die stabiele, wederzijds controleerbare wapenbeheersing beogen, hebben ten
gevolge dat de bezorgdheid voor een counterforce strike tegen de ICBM's in geval van een gewapend conflict is blijven bestaan. Als wederzijds bekend is waar de wapens staan en hoeveel er zijn, en ze kunnen getroffen worden, dan
gaat het er maar om wie het eerste toeslaat. De
strategische verhouding tussen VS en SU krijgt
dan iets van een kaartenhuis.
Voor de MX raket is nu een lanceersysteem gekozen, dat tot de grens van het toelaatbare gaat:
iedere MX raket krijgt een aantal lanceerplaatsen; gecamoufleerd wordt hij tussen deze heen
en weer gevoerd. Het totaal aantal lanceerplaatsen zal ± 4000 bedragen. De kans op uitschakeling van de raketten wordt hierdoor zeer sterk
beperkt, zo niet weggenomen, Maar tegelijk
wordt nu van Amerikaanse kant de controle op
het verdrag bemoeilijkt en kan er voor de SU reden zijn zich kwetsbaarder te gaan voelen, De
Russische regering heeft laten weten dat zij de
opstelling als zodanig van 200 MX-raketten niet
in strijd acht met SALT 11, maar de kwestie van
het lanceersysteem volgt zij met argusogen, De
grens tussen vaste en mobiele lanceerinrichtingen kan vloeiend zijn, Als de lanceerplaatsen
niet meer tevoren bepaald en bekend zijn, is het
systeem van vaste lanceerinrichtingen doorbroken.
De SU heeft dan verschillende mogelijkheden
om te reageren, Formeel afstappen van het systeem van vaste lanceerinrichtingen; voor de lichtere raketten kan het eind 1981, door opzegging
van het protocol bij SALT 11, voor de zware raketen moet gewaht worden tot het verdrag afloopt, in 1985;" invoering van nieuwe, beweeglijke raketten als de SS-1 6 ( = de SS-20 met een
derde trap); verhoging van het aantal atoomkoppen per ICBM; opheffing van het verbod van rapid reload in samenhang met het mobiel maken
van de lanceerinrichting. De kans op uitschakeling van het Russische ICBM-potentieel is dan
sterk verminderd, maar de controleerbaarheid
,van SALT is er technisch moeilijker door geworden en meer afhankelijk van de medewerking

Stabiliteit door wapenbeheersing en
kwetsbaarheid
Onder invloed van de kritiek op SALT II heeft de
Senaat nu de invoering van 200 MX raketten
geëist, Daarmee kan in de loop van de jaren '80
de balans op het gebied van kwetsbaarheid en
counterforcevermogen worden hersteld. Maar er
gaan op zijn minst belangrijke onzekerheden
rond SALT II ontstaan, als de VS verder zouden
gaan en een 300 MX raketten zouden opstellen,
of meer, Dan zouden de verhoudingen in het
voordeel van de VS gaan uitvallen en zou de SU
zich genoodzaakt kunnen zien om af te stappen
van de huidige grondslagen van SALT.
Bij SALT II is overeengekomen dat beide zijden
alleen gebruik maken van vaste lanceerinrichtingen. Dit is geschied op wens van de VS, omdat
de SU een controle op eigen grondgebied van
haar aantal ICBM's niet aanvaardbaar vond, Dit
systeem maakte het tevens gemakkelijker te bepalen, dat beide zijden afzien van 'rapid reload'
(snelle herladings-)technieken. De raketten voor
herlading zouden immers in de nabijheid van de
lanceerinrichtingen opgeslagen moeten zijn en
direct waargenomen worden, omdat de lanceerinrichtingen wederzijds voortdurend door waarnemingssatellieten worden geobserveerd, Het
verbod van rapid reload voorkomt, dat partijen
na een eerste salvo onmiddellijk weer een inzet-

326

11 Het verbod van mobiele lanceerinrichtingen voor zware
raketten is neergelegd in art. IX, 1 (d) van het verdrag.
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van partijen. En welke kansen blijven er op reducties bij SALT lil?
Het is dus van groot belang, dat de VS de nodige beperkingen in acht nemen bij het opstellen
van de MX-raket en zich onthouden van het al
dan niet doelbewust terugverkrijgen van strategisch voordeel. Een van de factoren die bij de
besluitvorming hierover meetelt, is de militaire
balans in Europa.

waarvan ons land binnenkort voor belangrijke
beslissingen staat.
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De strategische krachtsverhouding tussen de VS
en de SU en de militaire krachtsverhouding in
Europa zijn om tal van redenen van direct belang
voor elkaar.
- De partij die zich regionaal het zwakst acht,
zal compensatie willen zoeken op het strategische vlak. Zo heeft de NAVO tot aan het begin
van de jaren "70 sterk geleund op de strategische superioriteit van de VS, en is het verloren
gaan daarvan in NAVO-kringen hard aangekomen.
- Nu de VS en de SU een diplomatieke strijd
voeren over gelijkheid op het vlak van de strategische kernwapens, staan beide zijden aan de
verleiding bloot om voor de concessies die zij
terzake moeten doen compensatie te zoeken op
het regionale niveau.
Het zou voor de VS voordelig kunnen zijn om
Russische ICSM's uit te schakelen met kernwapens die in West-Europa staan opgesteld. De
SU heeft met wapens als de SS-20 en de Sackfire een reglonaal nucleair overwicht gecreëerd.
Dit verruimt haar mogelijkheden om een nucleair conflict tot West-Europa te beperken en
de VS af te houden van strategische vergelding.
Bovendien kan de SU met beide wapens een
optie open houden op nieuwe wapens met intercontinentaal bereik, als zij daar behoefte aan
mocht krijgen. Van haar kant wijst de SU steeds
op de kernwapens van o.m. Engeland en Frankrijk. Zij kan haar regionale wapenopbouw niet
beperken zolang deze twee landen hun kernmachten niet beperken.
- In het wapenbeheersingsoverleg leidt dit tot
de zgn. circumventieproblemen: een beperking
van de bewapening op het ene niveau moet onderbouwd worden door gelijktijdige beperkingen
op het andere niveau.
Ziehier enkele achtergronden van het debat over
de grijze-zonewapens, dat zowel bij SALT als
binnen de NAVO aan de orde is en ten aanzien

G rijze-zonewapens
Een haarscherpe omschrijving van het begrip
grijze-zonewapens valt niet te geven. In het algemeen worden daar die kernwapens toe gerekend die niet vallen onder de door SALT bestreken strategische systemen (de zgn. centrale systemen van VS en SU, met een bereik van 5500
km of meer). noch tot de voor direct gebruik op
het slagveld ontworpen kernwapens met een
dracht van ten hoogste enkele honderden kilometers. Voor beschouwing in het kader van de,
grijze-zonewapens komen in principe in aanmerking:
De kernwapens van de NAVO met een bereik van 1000 km of meer, alsmede die voor de
200-1000 km (zgn. theater kernwapens).
- Overeenkomstige kernwapens van de VS in
het Verre Oosten.
- De theater kernwapens van de SU in Europa en Azië.
De strategische kernwapens van Engeland
en Frankrijk.
In feite gaat het vooral om de kernwapens in
Europa. De Franse regering wil de Force de frappe overigens niet tot de grijze-zonewapens gerekend zien en wil haar ook buiten elk wapenbeheersingsoverleg houden. Zou de NAVO er akkoord mee gaan dat de Force de frappe indirect
wordt ingebracht - doordat aan de SU een
compensatie voor deze kernmacht wordt gelaten - dan zal Frankrijk zich hier niet aan gebonden achten.
Engeland is voor de vernieuwing van zijn kernmacht afhankelijk van de VS en voert daarover
ook consultaties met bondgenoten. Mogelijk zal
het daarom wèl bereid (moeten) zijn kernmacht
bij SALT 111 of daarmee verbonden overleg in te
brengen. Het is niet duidelijk of de Engelse regering de Engelse kernmacht tot de grijze-zonewapens laat rekenen; zij heeft echter geen protest
tegen deze benaming aangetekend.
Het zou eenvoudiger zijn de term 'Eurostrategische wapens te gebruiken, maar volgens
NAVO-kringen slaat men dan de weg in van
'ontkoppeling' van de veiligheid van West-Europa en die van de VS.
Twee beslissingen zijn thans aan de orde: onder
welke voorwaarden moeten de grijze-zonewapens worden opgenomen in het wapenbeheersingsoverleg in het kader van SALT 111; en: is niet
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tegelijk een modernisering van de theater kernwapens van de NAVO nodig?

1. Het Warschau-pact beschikt thans niet alleen over superioriteit op het gebied van de conventionele bewapening, ook de regionale nucleaire belans is in het voordeel van de SU gewijzigd. Volgens een overzicht van de ministers
Van der Klaauw en Scholten, in juni jl. aangeboden aan de Tweede Kamer (12) ziet deze balans
er nu als volgt uit:

Veranderde krachtsverhouding
Voor het beantwoorden van de laatste vraag is
in de eerste plaats de veranderde militaire
krachtsverhouding in Europa van belang.
NAVO

WP

totaal

nucl. taak

totaal

nucl. taak

GZ wapens met bereik
1000 km of meer

848

583

4368-4568

2008-2018

200-1000 km

810

445

± 700

475

maritiem

642

642

824

824

Door toevoeging van de aan de NAVO toegewezen Amerikaanse onderzeeërs (hoewel reeds begrepen onder SALT) en de Force de frappe krijgt
de NAVO er ruim 150 overbrengingsmiddelen
voor meer dan 1000 km bij, maar de SU blijft
ruim in het voordeel. Dit geldt ook indien alleen
gelet wordt op de overbrengingsmiddelen met
een nucleaire taak (tegen NAVO, resp. WP).
Deze laatste cijfers zijn berekend door invoering
van aftrekposten: niet alle wapens zijn voortdurend paraat; een aantal Russische wapens staat
opgesteld tegen China; er zijn dual capable middelen (gevechtsmiddelen geschikt voor inzet van
kernwapens èn conventionele wapens), die, althans in eerste aanleg, conventioneel worden ingezet (in ieder geval door de NAVO) en dan verloren kunnen gaan; niet alle bemanningen zijn
opgeleid voor nucleaire taken, enz.
De NAVO-kernwapens voor boven de 1000 km
dateren hoofdzakelijk uit de jaren '60, die van
het WP vooral uit de jaren "70. De SU heeft een
intensief bouwprogramma. De produktie van de
Backfire wordt volgens SALT 11 beperkt tot 30
per jaar. Voor de SS-20 worden 40 à 50 lanceerinrichtingen per jaar gemaakt; het produktietempo van de raketten is niet precies bekend.
2. Het vermogen van het WP om offensief toe
te slaan is sterk toegenomen. Dit heeft niet alleen te maken met de Backfire en de SS-20, die
heel West-Europa kunnen treffen. Het WP beschikt ook over een groot aantal vliegtuigen met
zgn. stand-offraketten (bereik tot 600 km), die
zonder het NAVO-luchtruim binnen te dringen
grote delen van het NAVO-grondgebied kunnen
treffen: de Bondsrepubliek, de Benelux, de flank-

328

landen (de landen aan de noord- en zuidflank
van de NAVO). Ook heeft het WP van land af
lanceerbare kruisraketten tot 600 km en een
sterk toegenomen maritieme aanvalscapaciteit.
3. Het WP heeft een sterke luchtverdediging
opgebouwd, van een 10 à 12.000 SAM raketten en tegen de 3000 onderscheppingsjagers.
Deze kunnen weliswaar geen bedreiging vormen voor de raketten van de kernwapeno'1derzeeërs van de NAVO, maar dit zijn relatief zware
en minder nauwkeurige wapens. Gezien de
nieuwe nucleaire krachtsverhouding tussen Oost
en West komen deze wapens pas in laatste instantie in aanmerking voor inzet. De lichtere
kernwapens van de NAVO voor afstanden omstreeks 1000 km of meer (d.w.z. potentieel tegen de SU) moeten worden overgebracht door
vliegtuigen, maar het penetratievermogen daarvan is vergaand aangetast door de luchtverdediging van het WP. Dit geldt ook voor het in Engeland opgestelde F-111 vliegtuig en voor
Amerikaanse bommenwerpers. De Britse Vulcanbommenwerper wordt vervangen door de
Tornado, met een actieradius van minder dan
1000 km. Het bereik van de huidige Pershing 1
raket is 450 mijl, d.w.z. een 750 km. Deze wapens kunnen de SU dus niet bereiken.
Het is goed in het oog te houden, dat de veranderde militaire krachtsverhouding in Europa dus
niet alleen aan de Backfire en de SS-20 mag
worden toegeschreven. Er is bij het WP sprake
12 Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting 19781979, 15 300 hoofdst~lk V en X, nr 122. (Antwoorden en
vragen vastgesteld 21 juni 1979)
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van een continue militaire versterking, conventioneel en nucleair.
4. De Amerikaanse strategische atoomgarantie
is verzwakt. Het open houden van de optie op
eerste inzet van strategische kernwapens is op
gespannen voet komen te staan met het streven
naar begrenzing van de strategische kernwapens. Inzet van kernwapens behorend tot de
centrale systemen leidt tot een rechtstreekse
kernoorlog tussen VS en SU,

schijnlijkst is echter een verschuiving van de
machtsverhoudingen in Europa ten gunste van
de SU. Dit behoeft geen gevolg te zijn van doelbewuste Russische expansiedrift. Waarschijnlijker is dat dit zich voltrekt doordat de waarde van
de NAVO en de kernwapens voor het gevechtsveld verder uitslijten en West-Europa zich bij crises en conflicten meer en meer naar de Russische wensen gaat voegen, om een gewapend
conflict te vermijden. Een vernieuwing van de
theater kernwapens van de NAVO bevestigt
daarentegen de militaire èn de politieke leiding
van de VS over het bondgenootschap, en voorkomt dat Europa een Slagveld van de supermachten wordt.

De NAVO heeft daarom op strikt militaire gronden behoefte aan vernieuwing van haar theater
kernwapens door kernwapens voor de middellange afstand die een voldoende doordringingskans hebben tegen het WP en waarmee via beheerste stappen van followon use (inzet van
kernwapens na de eerste inzet, dieper in het
WP-gebied) een dreiging tot in de SU kan worden uitgeoefend en uitgevoerd. Dit is dus het tegendeel van ontkoppeling! Afwijzing van deze
modernisering zou er toe leiden dat de NAVObondgenoten de indruk laten ontstaan, dat zij
minder hechten aan bescherming door kernwapens voor de middellange afstand, dan wel meer
specifiek: aan bescherming door Amerikaanse
kernwapens voor deze afstand. Wat zijn de mogelijke gevolgen?
- Een verdere vermindering van de waarde
van de strategische atoomparaplu van de VS en
erosie van de NAVO. Het is immers minder
waarschijnlijk geworden dat de Amerikaanse
president ineens over zou gaan van inzet van
kernwapens voor de kortere afstand op inzet
van Amerikaanse centrale kernwapens, als de
NAVO-bondgenoten zelf zich van strategisch
(tegen de SU) inzetbare kernwapens hebben gedistantieerd.
- Denkbaar is ook, dat Frankrijk en/of Engeland het 'gat' in de afschrikking gaan vullen, terwijl de Amerikaanse afschrikking naar de achtergrond verschuift. Dat zal evenwel tot een spanningsverhouding tussen de Westeuropese samenwerking en de NAVO leiden, en in de richting van een Westeuropese kernmacht.
- Ook kan de Bondsrepubliek haar standpunt,
dat zij niet als enige voor de opstelling van nieuwe kernwapens in aanmerking wil komen, herzien, en in of buiten de NAVO naar compensatie
gaan zoeken.
- Het kan ook zijn, dat er geen antwoord op
de nieuwe situatie komt, noch van de NAVO,
noch van enig Westeuropees lid van de geïntegreerde deferisie-organisatie van de NAVO. Men
kan niet uitsluiten dat dat goed gaat. Het waar-

Welke wapens en hoeveel?
Hier kunnen de verschillende gezichtspunten tot
uiteenlopende conclusies leiden. Strikt militair
bezien behoeft het de NAVO, gegeven een strategische gelijkheid tussen VS en SU, om niet
méér te gaan dan een beperkt potentieel voor
het behoud van de koppeling tussen de kernwapens voor de kortere afstanden en de centrale
systemen van de VS. Een soort minimum-deterrent is dan voldoende. Deze kan gerealiseerd
worden binnen het bestaande potentieel van
7000 atoomkoppen van de NAVO, of zelfs bij
reductie ervan. Er zou dan een accentverlegging
zijn van kernwapens voor de kortere afstanden
naar die voor de langere, d.w.z. beklemtoning
van de afschrikkingsrol. In dit verband zij gewezen op de ook door Kissinger voor de Amerikaanse Senaat beklemtoonde wenselijkheid van
vermindering van de afhankelijkheid van de
NAVO van vroegtijdige inzet van kernwapens.
Zij die vooral de nadruk leggen op de machtsverhoudingen tussen Oost en West zullen insisteren op gelijkheid tussen beide zijden in de theater kernwapens.
Vanuit het gezichtspunt van wapenbeheersing
kunnen verschillende opvattingen worden verdedigd. Uitgaande van de Russische opvatting
dat akkoorden hierover wederzijdse en gelijkwaardige concessies vergen, zou de NAVO eerst
tot een aanzienlijke uitbreiding van haar theater
kernwapens over moeten gaan. Op dit probleem
is met name gewezen door de Amerikanen, met
een beroep op hun ervaringen bij SALT. Maar
dan gaat men bewapenen om op korte termijn
te ontwapenen, of men slaagt hierin niet en
werkt slechs mee aan een verder opdrijven van
de bewapening.
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Vandaar de gedachte dat de NAVO voor zich
een minimum-militaire behoefte moet vaststellen, met opties op verhoging. De SU zou op die
basis moeten worden uitgenodigd tot reducties
over te gaan. Bij een positieve reactie zou het
NAVO-minimum nog iets naar beneden kunnen
worden aangepast. Bij een negatieve reactie zou
de NAVO zich voorshands tot het minimum
moeten beperken, de opties op toekomstige versterking open houden en laten weten onder
deze omstandigheden niet verder te willen streven naar een wapenbeheersingsakkoord met de
SU. Deze benadering is ook vanuit financieel
oogpunt realistischer.
Vanuit het gezichtspunt van wereldwijde wapenbeheersing kan men tot een geheel ander
oordeel komen, op basis van een andere afweging van prioriteiten, en willen afzien van modernisering van de theater kernwapens van de NAVO. Op dit standpunt wordt nog nader teruggekomen.
Amerikaanse voorstellen, die j.1. juni bekend zijn
geworden, kornen op het volgende neer:
- invoering in 1983 in een niet nader aan te
geven aantal NAVO-landen, van de Pershing 2,
met een bereik van 1000 rnijl.
- Verrnindering van het aantal NAVO-kernwapens voor de artillerie en van de Atomie Demolition Mines.
- Het aantal Pershing 2 raketten kan worden
beperkt als de SU instemt met beperking van de
theater kernwapens aan beide zijden.
- Reductie van het aantal vliegtuigen dat tot
de theater kernwapens van de NAVO behoort.
Latere berichten spreken van een 200-600
Pershing 2 raketten en cruise rnissiles voor de
afstand boven 600 krn; de laatsten vooral vanwege de inmiddels over het protocol bij SALT 11
ontstane beroering. Het aantal 200 is duidelijk
karakteristiek voor een minimum-deterrent. Het
aantal 600 ligt in de orde van grootte van de
sterkte van de Russische raketten voor het Europese theaer, de SS-4, de SS-5 en de SS-20 (±
700). Men zou zich ook kunnen indenken, dat
het Westen tot een wapenbeheersingsakkoord
met de SU zou kunnen komen op basis van en
aantal dat ongeveer op de helft van beide aantallen ligt. Niet-invoering van de bovenste helft
zou dan de concessie van de NAVO zijn. De rapporten van de High Level Group van de NAVO
(militaire behoefte) en van de Special Group
(wapenbeheersing). die begin oktober a.s. verschijnen, zullen hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen. Hopelijk gaan zij ook reeds in op
de vraag of de NAVO aan de SU een cornpensa-

tie wil laten voor de kernwapens van Engeland
en Frankrijk, en zo ja, op welke wijze.
In het begin van dit jaar heeft het ACDA (Bureau
voor Wapenbeheersing en Ontwapening) reeds
een rapport uitgebracht over de wapenbeheersingsaspecten. Het spreekt een voorkeur uit
voor invoering van de Pershing 2 raket boven de
invoering van een geheel nieuwe raket voor de
middellange afstand of van van zee en land af
lanceerbare kruisraketten voor afstanden boven
de 600 km. Een keuze voor een van de drie
laatstgenoernde wapens zou neerkomen op de
invoering van een geheel nieuw type wapen in
Europa. Bij de cruise missiles rijzen eerder vragen m.b.t. de proliferatie van dit wapen. De inzet
ervan kan eerder onzekerheid en een overreactie
bij de tegenpartij oproepen, omdat deze praktisch tot het laatste moment niet kan weten
waar het wapen zal neerkomen; de koers ervan
kan steeds worden gewijzigd. 13 Complicaties
zouden kunnen rijzen bij de invoering, in een latere fase, van cruise missiles voor de langere afstand met een conventionele lading. Ook deze
zouden, evenals de kernwapens van de NAVO,
onder het regime van de 'dubbele sleutel' geplaatst moeten worden (Amerika en de bondgenoten bewaken beide de inzet van kernwapens).
Er is ook gedacht aan verbetering van de F111. Maar hier treedt waarschijnlijk toch na vrij
korte tijd weer het probleem op van kwetsbaarheid voor de luchtverdediging van het WP.
Gezien het doel van de nieuwe wapens: een minimum-deterrent als koppeling tussen de tactische en de strategische kernwapens, ligt het in
de rede dat hun bereik beperkt wordt tot de
Westelijke districten van de SU en dat niet gestreefd wordt naar inzetbaarheid van deze wapens tegen de kernwapens van het WP. De doelen moeten bij voorkeur wel van militaire aard
zijn: opslagplaatsen, vliegvelden, verbindingen,
enz. De inzet rnoet afbreuk doen aan het vermogen van het WP om een gewapend conflict in
Europa door te zetten, maar niet gericht zijn tegen doelen van strategisch belang. Ook het genoernde ACDA-rapport gaat in deze richting.
Het is niet onverschillig waar de wapens worden
opgesteld. Bij opstelling binnen het z.g.n. reductiegebied van MBFR, het overleg in Wenen over
troepenverrninderingen, (Bondsrepubliek, Benelux) komt in feite de ratio van het MBFR-aanbod
van december 1975 (reductie van 36 Pershing
13 Arms Contral and Disarmament Agency: Arms Contral
Impact Statement Long-Range Theater Nuclear MissiIe Programs. January 31, 1979.
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1 lanceerinrichtingen, 54 Phantoms en 1000
atoomkoppen) te vervallen. Het aanbod zou opnieuw geformuleerd moeten worden, met opname van een groter aantal atoomkoppen. Het is
evenwel nog een vraag of met name de Bondsrepubliek hier voor voelt. Deze complicaties zouden in mindere mate gelden, of misschien vermeden kunnen worden, bij opstelling van de
nieuwe kernwapens buiten het reductiegebied,
bijv. in Engeland of Italië. Het zou van belang zijn
te weten, of het nieuwe NAVO-voorstel tot uitbreiding van de z.g.n. confidence-building measures (vertrouwen wekkende maatregelen) als
uitweg uit de problemen bij MBFR met de hier
gesignaleerde kwestie verband houdt.
Tijdens de jongste bijeenkomst van het parlement van de Westeuropese Unie heeft minister
Scholten een uiteenzetting gegeven van het Nederlandse defensiebeleid en van zijn standpunt
inzake de vernieuwing van de theater kemwapens. Hij heeft zich daarbij uitgesproken voor beperking van de functie van de nieuwe kernwapens. Derhalve: geen pariteit ten opzichte van de
Russische wapens, maar ook geen te grote dispariteit. Een nadere getalsmatige invulling heeft
de minister echter nog niet gegeven.
Feitelijk beschouwd is het wel waar dat Nederland, gezien de houding van de Bondsrepubliek
een soort sleutelrol vervult in het debat over de
vemieuwing van de theater kernwapens. Maar
het is een nieuw voorbeeld van het gebrek aan
gemeenschappelijke en gecoördinerde besluitvorming; de bondgenoten blijven de moeilijke
beslissingen op elkaar afwentelen. Het nucleaire
beleid van de NAVO moet gezamenlijk vastgesteld worden door de lid-staten en getuigen van
eensgezindheid en zin voor matiging. In een uitvoerige analyse heeft Christopher J. Makins beschreven hoe het daar de laatste jaren aan
heeft ontbroken en tot welke gevolgen dit heeft
geleid. 14 Eerst wilden de Westeuropese landen
de grijze-zonewapens buiten SALT houden, hetgeen voortdurende complicaties in het overleg
tussen de VS en de SU heeft opgeroepen. De
SU heeft nu in het kader van de non-circumventieregelingen van SALT II een aantal beperkingen op de cruise missile verkregen, waartegen
de NAVO en de Westeuropese regeringen via de
Amerikaanse Senaat te hoop zijn gelopen. En
dat tervvijl een beperking van de cruise missile
voor de langere afstanden niet zo onverstandig
is. 15 Na veel inteme strubbelingen hebben de
NAVO-bondgenoten de theater kernwapens ingebracht bij MBFR, in december 1975. Maar
hier is - mede door de houding van de SU in-

zake het vraagstuk van de conventionele pariteit
- nog steeds geen overeenstemming bereikt.
Hadden de NAVO-landen meteen ingestemd
met inbreng van de grijze-zonewapens bij SALT,
dan zou het voor de SU minder gemakkelijk zijn
geweest de SS-20 buiten dit wapenbeheersingsoverleg te houden. Nu moet 10 jaar na het
begin van SALT nóg een aanvang gemaakt worden met het overleg over een omvatende regeling voor de grijze-zonewapens. Het is ook om
deze reden dat de NAVO haar beslissingen niet
te lang meer kan uitstellen. Ook al is de feitelijke
invoering van nieuwe wapens geen zaak die op
korte termijn gerealiseerd behoeft te zijn, de
bondgenoten èn de Oostelijke landen moeten
op afzienbare termijn weten welk beleid de
NAVO inzake bewapening en wapenbeheersing
wil voeren. Dit met het oog op de voortzetting
van MBFR, de stembepaling van de Amerikaanse Senaat inzake SALT II (met name t.a.v. het
protócol) en de voorbereiding van SALT 111.
De noodzaak van wereldwijde wapenbeheersing
blijft het sterkste argument tegen de modemisering van de theater kernwapens van de NAVO.
Het valt niet te ontkennen dat er een spanningsverhouding tussen deze beide doelstellingen bestaat, ook indien de NAVO haar algehele bestand aan kemwapens niet zou verhogen, of
zelfs verlagen; ook het vermelde ACDA-rapport
geeft dat toe. Van modernisering zou moeten
worden afgezien, indien de Amerikaanse Senaat
SALT II zou vervverpen. Tegen een volstrekte afwijzing ervan pleiten echter twee argumenten.
In de eerste plaats zou op deze wijze aan de SU
een zeer hoge premie worden gelaten voor het
niet reageren op de talloze oproepen van Westelijke zijde, om zich te matigen in haar bewapening. Voor het forum van de intemationale publieke opinie lijkt de SU vaak bezorgder om ontwapening te bereiken dan het Westen. Dit is
schijn. De SU heeft een consistenter beleid, omdat zij voor heel het WP de doelstellingen van
bewapening en ontwapening bepaalt. Zij kan
sneller reageren en voorstellen doen. De NAVO
als bondgenootschap van democratische staten
heeft veel meer tijd en energie nodig om tot een
eensgezinde en consistente opstelling te komen.
Maar de druk waaraan de Westelijke regeringen

14 Christopher J. Makins: Bringing in the Allies, Foreign Policy, Number35, Summer 1979, p. 91-109.
15 De beperking van de produktie van de Backfire tot 30
per jaar is bereikt door concessies van de VS inzake de cruise
missiles,
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bloot staan om hun bewapening te matigen, is
veel groter.
Ook moet men er voldoende zeker van zijn, dat
de betrekkingen tussen Oost en West al zo stabiel zijn, dat zij ook voor de langere toekomst
een verdergaande erosie van de nucleaire afschrikking van de NAVO kunnen opvangen. Het
is op deze gronden, dat ook defensie-woordvoerders van de Westduitse SPD, zoals Pawelczyk, die hard hebben geijverd voor de wapenbe-

heersing in Europa een modernisering van de
theater kernwapens van de NAVO niet categorisch afwijzen. Zij erkennen dat deze stap nodig
is, als zinvolle akkoorden over wapenbeheersing
tussen Oost en West niet haalbaar blijken.,a

16 Aldus ook het rapport van Peter Corterier: Draft General
Report on Alliance Political Developments, North Atlantic
Assembly, May 1979.
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door dr. W. Albeda*

I. Inleiding.
Onze economische orde is, en het lijkt wel meer
dan ooit, in discussie. Natuurlijk heeft iedere tijd
zijn economische problemen. Veel van de huidige problemen zijn niet nieuw, maar door de
economische teruggang zijn de sociaal-economische problemen die ten tijde van de achter
ons liggende decennia van economische expansie verscholen bleven, duidelijk aan het daglicht
gekomen.
Wat is de oorzaak van de huidige problemen? AI
inventariserend stuit men op vele en vaak tegenstrijdige meningen. Zo zou volgens velen de economische recessie ontstaan zijn, doordat het
krachtenspel van de economie te veel vrijheid is
gelaten. Anderen menen dat juist het feit, dat
men de markteconomie geen ruim baan heeft
gelaten, de grondoorzaak is van onze problemen. Eenzelfde tegenstelling treft men aan bij
het zoeken naar een oplossing voor onze problemen: vergt deze een grotere omvang en invloed
van de overheidssector of juist een kleinere? De

Dr. W. Albeda is minister van Sociale Zaken;
daarv66r rector van de Stichting Bedrijfskunde te Delft en lid van de redactie van ARS.

onvrede heerst alom. Op zichzelf is dit niet verwonderlijk. Het gaat om een uiterst complex geheel. Bovendien zou het al heel toevallig zijn als
de 'mix' van onze gemengde economie ook
maar enigszins nauwkeurig zou aansluiten op de
uiteenlopende individuele voorkeuren.
De huidige economische recessie is, we kunnen
er niet omheen, méér dan een economische terugslag. Mag men stellen, dat het gaat om een
crisis van het systeem? Zeer zeker gaat het om
een crisis in het functioneren van ons economisch systeem, die te wijten is aan een samengaan van diepgaande veranderingen in dit stelsel. Wij beleven veranderingen met een structureel karakter. Ten eerste is er het proces van de
'ont-industrialisering' van de grote ontwikkelde
Westerse economieën. Het aandeel van de industrie in het totaal van onze activiteiten loopt
voortdurend terug.
• Ik dank de heer br. G. J. M. de Vries van het Ministerie van
Sociale Zaken voor zijn onmisbare bijdrage aan het voorbereiden en concipiëren van dit artikel.
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Ten tweede zijn er recente ontwikkelingen die
de vraag doen rijzen in hoeverre de groei-economie geconfronteerd wordt met grenzen waarmee het marktmechnisme geen weg weet: ik
noem slechts de eindigheid van de grondstoffenvoorraden en de energiereserves en de
steeds meer ontoelaatbaar wordende welvaartsverschillen met de Derde-Wereldlanden. De
energiecrisis bleek in staat de wereldeconomie
diepgaand te verstoren. De toenemende welvaartskloof tussen arme en rijke landen heeft de
aandacht gevestigd op de vraag of de internationale economische orde niet aan een fundamentele herziening toe is. Maar ook binnenslands
ontmoet het marktmechanisme beperkingen:
milieuvraagstukken en het functioneren van de
arbeidsmarkt vragen om steeds intensievere bijsturing. Daarbij rijst de vraag, gaat het om bijsturing of om meer. Of anders gezegd: wanneer
gaat bijsturen over in omvorming?
Bij een globale beschrijving van de huidige
moeilijkheden kunnen de sociale ontwikkelingen, deels samenhangend met het algemene
verschijnsel van schaalvergroting, niet achterwege blijven. De welvaartsgroei heeft onder meer
geleid tot een verruiming van de opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor is er een
toenemende mondigheid ontstaan die de burger
in staat heeft gesteld steeds actiever te participeren in beslissingen, die hem aangaan. De industriële concentratiebeweging heeft als tegenkracht de organisatie van de werknemers opgeroepen. Het complexe karakter van de moderne
maatschappij leidt ertoe dat het marktmechanisme tekort schiet. vooral op het sociale terrein.
Een markteconomie wordt gekenmerkt door
voortdurende verandering. Maar de markt kan
die veranderingen niet op verantwoorde wijze
begeleiden. Voor die begeleiding zorgen vele
organisaties, opgericht door mensen, die hun
belangen in de knel zagen komen en die wat
wilden doen. Zodoende wordt een moderne samenleving gekenmerkt door vele organisaties
die de ontwikkelingen trachten bij te sturen. Zij
trachten ook elkaars beleid te beïnvloeden en
komen uiteindelijk bij de overheid met hun wensen en verlangens. Inspraak gaat meer en meer
beïnvloeding van de overheid worden. Ook in financieel opzicht rekent men voortdurend op de
overheid. Uiteraard worden de mogelijkheden
van de overheid maar al te vaak overschat. De
grote betrokkenheid van de overheid met alle
delen van onze maatschappij. de economische
expansie en de daarmee gepaard gaande nog
sterkere groei van de collectieve sector hebben

de indruk gewekt dat de overheid vele nieuwe
claims moet en ook kan honoreren.
De markteconomie wordt een 'organizational
society'. De organisaties worden zo belangrijk en
zo machtig dat de overheid niet slechts zeer gevoelig wordt voor de druk die van de machtige
organisaties uitgaat. maar ook moeilijk beleid
kan voeren, dat tegen de wil van de zeer groten
ingaat. Dit leidt ertoe, dat zij gaat pacteren met
die organisaties. Daarmede groeien wij naar een
'overleg-economie', waarin het beleid groeit uit
voortdurend wisselende afspraken tussen organisaties onderling en tussen hen en de overheid.
Spreiding der verantwoordelijkheden en decentralisatie van macht, belangrijke elementen van
de Christen-democratische optiek, spelen daarbij
een rol. Men kan hierin een vorm van sociaaleconomische democratie zien. Echter moet de
vraag gesteld worden of deze ontwikkeling een
welkome en nuttige aanvulling is op onze parlementaire democratie, of veeleer een bedreiging
daarvoor vormt. Bovendien is het gevaar niet
denkbeeldig, dat de overleg-economie toch
weer uitmondt in een gecentraliseerde economie. Een kritische bezinning blijft geboden.
Hierboven heb ik een aantal elementen genoemd dat naar mijn mening een hoofdrol
speelt bij wat men zou kunnen noemen, de crisis
van onze gemengde economische orde. Ik wil in
dit verband graag even stilstaan bij de opvattingen van Goudzwaard over dit onderwerp, zoals
die zijn neergelegd in zijn inspirerende boek 'Kapitalisme en vooruitgang'. In de visie van Goudzwaard hangen al onze problemen op fundamentele wijze samen met de dominantie van de
vooruitgang. De tomeloze vooruitgang is het
gouden kalf van de laatste twee eeuwen waaraan alles ondergeschikt is gemaakt. De werkelijke problemen ontstaan, aldus Goudzwaard,
wanneer de omgeving, de markteconomie en de
mensen de aanpassing die van hen door de economische vooruitgang wordt gevergd, niet meer
kunnen opbrengen.
Afgezien van een opmerking van semantische
aard ('vooruitgang' betekent 'verbetering' en niet
wat Goudzwaard eronder verstaat, namelijk 'verslechtering') moet ik zeggen dat ik Goudzwaard's analyse van de hedendaagse problemen overtuigender vind dan zijn poging ze alle
toe te rekenen aan de vooruitgang. Er zijn nu
eenmaal veel meer motieven, die bijgedragen
hebben tot de fenomenale economische groei
der laatste 100 jaar. Het lijkt mij onjuist om er
alleen maar 'vooruitgangsgeloof in te zien. Vele
mensen en vele groepen hebben ertoe bijgedra-
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gen, dat toen eenmaal het huwelijk tussen techniek en commercie zijn mogelijke vruchten toonde, op elk terrein deze formule werd ingezet.
Het gaat niet aan daar alleen maar negatief over
te doen. Maar Goudzwaard heeft gelijk, wanneer hij stelt, dat wij hier te maken hebben met
een cultuurontplooiing, die valse goden dient.
Daardoor komen andere dan economische
waarden in het gedrang, werd het milieu verkracht en de humaniteit op velerlei manieren in
gevaar gebracht. Men mag echter de invloed der
tegenkrachten op de huidige constellatie niet
onderschatten. Overheid en vakbeweging bouwden een 'sociaal vangnet' op. De sociale zekerheid verminderde de kwetsbaarheid der werknemers. Arbeidsrecht en collectieve onderhandelingen namen hun reactieloosheid weg. De tijd
waarin men de economische groei wilde tot elke
prijs ligt ver achter ons. De mening ontstond dat
door selectieve of genormeerde groei een evenwicht tussen de voor- en nadelen van economische groei kan worden gevonden. Maar ook
komt de mening naar voren dat economische
groei niet meer als overheidsdoelstelling moet
worden beschouwd. In 'Gespreide Verantwoordelijkheid', waarin deze mening is neergelegd, is
deze beargumenteerd op grond van het bereikte
welvaartsniveau en de nadelen voor o.m. het
milieu\ Maar economische groei blijft vooralsnog een belangrijke factor voor de ontwikkeling
van de werkgelegenheid, zowel voor de creatie
van arbeidsplaatsen in de marktsector als in de
kwartaire sector 2 •
Sociaal gezien was het stelsel reeds lang gemuilkorfd. Maar juist de sociale bodem onder de
markt versterkte de noodzaak steeds meer economische groei na te jagen. Pas de laatste jaren
gaan we ons realiseren dat er naast een sociale
rem op de werking van het marktmechanisme
ook een ecologische rem noodzakelijk is. Sociale
beheersing en ecologische begrenzing zijn onvermijdelijk en de vraag komt naar voren of wij
daarmee kunnen volstaan. Met andere woorden.
willen wij een bijgestuurde markteconomie of
iets anders? Ik denk, dat wij een ontwikkeling
meemaken naar een economisch stelsel, waarin
een nieuwe 'mix' naar voren komt van directe
overheidsleiding en overlegeconomie, De markteconomie wordt ingeperkt tot die sectoren,
waar zogeheten goede eigenschappen (decentralisatie, efficiency, redelijke aanpassing van de
produktie aan de vraag) tot hun recht komen, en
de slechte kunnen worden vermeden (ecologische onverschilligheid, ongevoeligheid voor
menselijke gevolgen van economische groei).

Maar voor het vinden van de juiste 'mix', ook uit
een oogpunt van gespreide verantwoordelijkheid, bestaan geen simpele formules. De ervaringen met 'socialistische' oplossingen hebben
dat wel bewezen,

11. Economische ontwikkeling.
De economische structuur, zowel nationaal als
internationaal, heeft ingrijpende veranderingen
te zien gegeven. De afgelopen decennia hebben
een forse groei van de dienstensector te zien gegeven, terwijl het aandeel van de werkgelegenheid in de primaire en secundaire sector afnam.
De groei van de tertiaire sector, waarvan mag
worden aangenomen dat deze voor een niet onbelangrijk deel overwegend voor de binnenlandse markt produceert, doet de vraag rijzen of landen op weg naar een post-industriële samenleving, steeds meer autarkisch worden. Vast staat
dat ondanks deze ontwikkeling de internationale
handel sterk is toegenomen. Het volume van de
buitenlandse handel van de E.G.-landen verdrievoudigde tussen 1960 en 1976. Mede door
deze onderlinge afhankelijkheid ontstaat een zekere lotsverbondenheid, De oliecrisis, als gevolg
van de mondiale energieschaarste en de monetaire crises als gevolg van het uiteenlopende
economische beleid dat in de verschillende landen werd gevoerd, maakten in het begin der zeventiger jaren een einde aan de periode van stabiele groei. Ook de opvattingen over de economische politiek ondergingen drastische wijzigingen. De Keynesiaanse oplossing voor de werkloosheidsproblemen is weliswaar niet officieel
onbruikbaar verklaard, maar blijkt thans de problemen niet aan te kunnen, ze zelfs te verergeren, Stagflatie vraagt om een ander beleid dan
stagnatie door deflatie.
Deze veranderingen hebben niet nagelaten een
belangrijk stempel te drukken op het functioneren van onze gemengde economieën, De afbraak van het aandeel van de werkgelegenheid
in de industriële sector leidde tot reacties, Er
werd gezocht naar mogelijkheden om de optredende werkloosheidseffecten te faseren in de
tijd of, nog beter, door herstructurering van de

1. Gespreide verantwoordelijkheid, Christen Democratisch
Appel, Den Haag, 1978, pag. 96.

2. Zie bijv. prof. mr. B. M. Teldersstichting, Arbeid, Een studie over de plaats van arbeid in de maatschappij van morgen, 's-Gravenhage, 1977, p. 54 en p. 96.
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industrie op te vangen. De internationale interdependentie en met name de arbeidsverdeling
met de Derde-Wereldlanden bepalen de grenzen waarbinnen dergelijke acties succesvol kunnen zijn.
De internationale afhankelijkheid stelt ook
steeds duidelijker grenzen aan de mogelijkheden
van beïnvloeding van de sociaal-economische
ontwikkeling. Het beïnvloeden van investeringsbeslissingen moet immers steeds verenigbaar
blijven met de eisen van een evenwichtige relatie met het buitenland. Repercussies in de vorm
van een dalend aandeel op de wereldmarkt en
op de eigen markt waar men met importgoederen moet concurreren, zijn anders hiervan het
gevolg. Ernstiger nog lijken de consequenties
wanneer ondernemingsactiviteiten of beleggingsactiviteiten worden overgebracht naar het
buitenland.
In feite hebben deze verschijnselen zich niet op
een schaal van enige betekenis voorgedaan. Wel
spelen deze mogelijkheden voortdurend een rol
op de achtergrond, wanneer de omgeving waarbinnen ondernemingen opereren in het ene land
sterker wordt gewijzigd dan in andere landen.
Uiteraard betekent dit ook dat de handelspartners er naar moeten streven aanpassingen in de
wijze waarop de economie functioneert, zoveel
als mogelijk simultaan te laten verlopen.
De eerder genoemde afbraak van werkgelegenheid in de industriële sector leidde reeds tot een
steeds toenemende belangstelling voor het mesoniveau. Deze tendens wordt nog versterkt
door de veranderde opvattingen over de doelmatigheid van de instrumenten van het economische beleid. De Keynesiaanse benadering, gemakshalve aangeduid als het beïnvloeden van
de omvang van de effectieve vraag voorziet in
een bij uitstek globaal werkend instrument. Deze
algemene benadering moet echter meer en
meer plaatsmaken voor het afzonderlijk volgen
van de bedrijfstakken 3 . Uiteraard kàn een beleid
dat is afgestemd op sectorale werkgelegenheid
niet functioneren zonder de betrokkenheid van
de sociale partners. Ondernemers moeten erop
inspelen. Vakverenigingen moeten er rekening
mee houden. Geen van beide zullen ze de hun
toegewezen rol willen spelen als ze het beleid
niet mee kunnen bepalen. Een relatief grotere
overzichtelijkheid van de problematiek en een
geringere verwevenheid van een sectoraal werkgelegenheidsbeleid met het nationale en internationale financiële en monetaire beleid maken
het mogelijk dat de partijen in veel sterkere mate
participeren dan bij een globaal beleid.

Hierbij komt nog dat de consequenties van gerichte maatregelen gemakkelijker herkenbaar
zijn, hetgeen de herbij betrokken sociale partners
in de gelegenheid stelt op doelmatiger wijze een
bijdrage te leveren. Daarbij komt dat van een
meer op mesoniveau aangrijpend beleid verwacht mag worden, dat het dichter bij de mensen staat en hun de kans geeft zelfverantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling in de
eigen leefsfeer.
Ondanks de grote betekenis die de bovengeschetste mesobenadering in de toekomst gaat
krijgen, neemt dit niet weg dat de macrobenadering een onontbeerlijk complement blijft van
het sociaal-economische beleid. De veranderingen in de economische structuur voltrekken zich
dermate snel, dat een actieve begeleiding van
dit proces noodzakelijk is. Als het waar is dat het
aandeel van de tertiaire sector op den duur tot
80% zal uitgroeien, zoals Fourastié en Polak
hebben gesteld, lijkt het raadzaam om op deze
ontwikkeling te anticiperen 4 . In Nederland is in
samenhang met dit aspect - de voortdurend
teruglopende werkgelegenheid in de industriële
sector - een discussie ontstaan of niet de overheid zelf de groei in de dienstensector dient te
entameren door middel van een expansie van de
kwartaire sector (het niet-commerciële deel van
de tertiaire sector). De huidige oppositieleider en
oud minister-president J. M. den Uyl heeft dit
probleem fundamenteel aangepakt door te wijzen op de mogelijkheid van 'socialisatie van de
vraag' daarmee bedoelend dat 'de gemeenschap
zelf een vraag creëert ter vervulling van gemeenschapsbehoeften, die anders via de markt niet
aan bod komen 5 ". Het behoeft geen betoog dat
dit voorstel van wezenlijke betekenis voor de bestaande economische orde is. Het is gebruikelijk
dat goederen die niet via de markt kunnen worden voortgebracht, zonder dat technische eigen3. In het eEP 197B is het aantal pagina's over de bedrijfstakontwikkeling ten opzichte van voorafgaande jaren verdubbeld. Illustratief voor deze aandachtsverschuiving is ook het
Nieuwjaarsartikel van F. W. Runen, Op hoop van zegen, Economisch Statistische Berichten, 1979, dat ingaat op de
voordelen van een gericht beleid in vergelijking met die van
een globaal beleid.
4. J. J. Siegers, Ontwikkelingen op lange termijn in de verdeling van de beroepsbevolking over de grote bedrijfstakken,
Economisch Statistische Berichten, 1977. Siegers zelf komt
op basis van een analyse over historische cijfers op een
grenswaarde voor de dienstensector in Nederland van bijna
54%.
5. J. M. den Uyl, Die tijd komt nooit meer terug. Rede uitgesproken in Eindhoven op 17 mei 1977.
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schappen van dat goed een dergelijke voortbrengingswijze belemmeren, slechts dan door
de overheid worden geproduceerd wanneer externe effecten of maatschappelijke onderwaardering dat rechtvaardigen. Het voorstel van Den
Uyl vergt een afweging van consumptievrijheid
enerzijds en een specifiek werkgelegenheidsbeleid anderzijds.
Een ernstig probleem daarbij is dat de financieringsbehoefte van de uitbreiding van de kwartaire sector door middel van afwenteling de afbraak van werkgelegenheid in de marktsector
kan versnellen. Een mogelijkheid om aan deze
vicieuze cirkel te ontsnappen is om 'ook voor publieke voorzieningen een koppeling tussen prijs
en goed of dienst tot stand te brengen'e. Een
vergelijkbare suggestie is ook door mij naar voren gebracht door het aan de orde stellen van de
mogelijkheid om de toepassing van het profijtbeginsel uit te breiden. Vanzelfsprekend vereist
deze toepassing ook een zorgvuldige afweging
omdat, al naar gelang de voorzieningen die voor
toepassing in aanmerking komen, er andere inkomenseffecten kunnen optreden. Deze effecten
stellen duidelijke randvoorwaarden aan deze wijze van benadering van het afwentelingsprobleem.
De huidige crisis in de economische orde wordt
vooral gekenmerkt door de vertraging in de economische groei zoals die in de Nederlandse samenleving valt waar te nemen. Dit leidt tot een
aantal moeilijke problemen op meerdere terreinen. Ik noem er drie.

c. Problemen als gevolg van de economische
groei.
Een derde probleem dat bij dit alles optreedt is,
dat we erfelijk belast uit de achter ons liggende
periode van economische groei te voorschijn zijn
gekomen. Wij zijn als samenleving als het ware
verslaafd aan de economische groei. Groei is
voor een samenleving kennelijk een soort 'hard'
of 'soft' drug. We zijn gewend geraakt dat vele
van de claims die bij de overheid werden ingediend - met name op het terrein van de sociale
zekerheid - zonder al te grote problemen werden gehonoreerd. Ook bleek in de afgelopen periode afwenteling van de collectieve lastendruk
geen onoverkomelijke problemen op te leveren,
de rekening daarvan wordt ons nu pas gepresenteerd. Dit betekent, dat we geconfronteerd
worden met een te zware druk van de collectieve sector. In plaats van claims te kunnen honoreren, moeten we de groei van claims matigen.
Samenvattend heeft de afnemende groei ons
voor problemen gesteld van mindere welvaartsstijging, de noodzaak tot grotere inkomensoverdrachten en het volgen van een ontwenningskuur.
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a. Problemen van het inkomensbeleid.
Kon vroeger een inkomensverbetering worden
gefinancierd uit economische groei, bij een afnemende groei vergt inkomensverbetering tevens
inkomensherverdeling. Daarbij komt, dat noodzakelijke verschuivingen in de inkomensverhoudingen zich bij een economische groei gemakkelijker laten realiseren dan zonder groei. Deze herverdelingsproblematiek wordt nog verscherpt
door de werkloosheidsgroei als gevolg van de
teruglopende economische expansie.
b. Problemen van het werkgelegenheidsbeleid.
De werkloosheidsgroei is dan nog maar een
deelprobleem van de groei van het totale aantal
niet-actieven. Tussen 1968 en 1976 groeide
het aantal niet-actieven jaarlijks met ruim 4%
terwijl het aantal actieven een lichte daling vertoonde 7 • In deze jaren steeg het aantal niet-actieven van 1.785 tot 2.476; het aantal actieven
van 4.276 tot 4.252 gemeten in duizendtallen
manjaren.

111. Ontwikkeling van de economische orde
De economische orde is de organisatie van de
formele en feitelijke beslissingsbevoegdheid
over het economisch proces. Het lijkt mij, voor
een beter inzicht in ons onderwerp, dienstig na
te gaan welke veranderingen zich in onze economische orde globaal hebben voltrokken. Deze
vraag kan worden benaderd door aan te geven
welke verandering de betekenis van de verschillende kenmerken van onze economische orde
hebben ondergaan. Enkele karakteristieken lijken
hierbij onmisbaar:
- de werking van het marktmechanisme
- betekenis van de overheidssector qua omvang en samenstelling
- het stelsel van het formele en informele
overleg
- de wijze waarop macro-economisch beleid
wordt gevoerd en de mate waarin regulerend
wordt opgetreden door de overheid

6. Discussienota Economie, Partij van de Arbeid, 1978, p.
14.

7. Rapport van de Commissie Economische Deskundigen,
Sociaal-Economische Raad. 1978. tabellen 2.5 en 2.6.
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- de betekenis van het stelsel van de sociale
zekerheid.
In de jaren tot de economische crisis van 1929
had het marktmechanisme de overhand. Waar
het marktmechanisme niet werkzaam kon zijn,
namelijk op het terrein van het overheidsbudget
en op het terrien van het macro-economische
(hier monetaire) beleid, waren zodanige regels
opgesteld, dat geen storende invloeden op de
werking van de markt konden optreden.
Het waren de regels van de gulden financiering
en van de gouden standaard. De werkloosheid
van de jaren dertig maakte aan deze passieve rol
van de overheid drastisch een einde. De opvatting ontstond dat de private sector innerlijk instabiel was en dat de overheid actief moet optreden voor de handhaving van het economisch
evenwicht. Door de oorlog ontstond een nieuwe
situatie. De overheid kreeg een tijdelijk forse uitbreiding van haar takenpakket waarna het budget zich stabiliseerde op een hoger niveaus.
Daarna volgde voor Nederland de tijd van de
centraal geleide loonpolitiek en internationale
economische opleving, waardoor een grote materiële vooruitgang mogelijk werd. De welvaartsstaat bleek in staat op vele fronten tegelijk haar
voorzieningen uit te breiden, waaronder met
name het stelsel van sociale zekerheid. Alleen de
inflatie, als eerste symptoom dat de optelsom
van de materiële verlangens van maatschappelijke groeperingen de grenzen van het technisch
mogelijke overschrijden, tekent zich als een negatieve ontwikkeling af. Het handhaven van relatieve posities en het inhalen van achterstanden
leidt tot een actievere rol van diverse belangengroepen. Sedert de problemen van de jaren zeventig worden de activiteiten uitgebreid tot het
participeren in de actieve wijze waarop de overheid probeert de recessie te bestrijden. Deze
participatie is erop gericht om verworven posities te behouden en zodanige oplossingen tot
stand te brengen dat de groepsbelangen worden
gewaarborgd. Sterker dan ooit treedt de onverenigbaarheid van de vele verlangens die gedeeltelijk nog steeds dateren uit de tijd van economische expansie aan het licht. Vanuit ons gezichtspunt moet er op gewezen worden, dat het gevaarlijk is, wanneer men er vanzelfsprekend vanuit gaat dat de overheid alle problemen oplost
en alle tekorten financiert. Naar de mate waarin
zij hieraan toegeeft blijkt dat een onomkeerbaar
proces plaatsvindt. Een regering die geen eigen
verantwoordelijkheid vooronderstelt zal die ook
niet aantreffen. De bevolking gaat dan optreden
als verwende kinderen.

IV. De marktsector en de collectieve
sector

e

Hierboven is in grote lijnen de ontwikkeling van
de economische orde geschetst. Wellicht is het
nuttig om tegen de achtergrond van de hernieuwde belangstelling voor het vraagstuk van
de toelaatbare grens voor de collectieve sector 9 ,
nader in te gaan op de problemen samenhangend met de voortbrenging van goederen en
diensten via de marktsector en via de collectieve
sector. Vooropgesteld zij, dat dit onderscheid in
de praktijk zeker niet erg scherp is; de marktsector is immers in vrij sterke mate onderhevig aan
overheidsinmenging op directe en indirecte wijze. Voorts is er een omvangrijk en groeiend
grensgebied tussen beide sectoren; een grensgebied dat bestaat uit staatsbedrijven enerzijds
en bedrijven die met overheidssteun worden
geëxploiteerd anderzijds.
Het lijkt niet zo nodig op de voordelen van de
marktsector te wijzen. Deze zijn algemeen erkend en zijn nauwelijks aan discussie onderhevig. Deze voordelen zijn die van de gedecentraliseerde besluitvorming, welke liggen in de sfeer
van de adequate besluitvorming door de betrokken partijen en de - in beginsel - optimale allocatie door de informerende werking van het
prijsmechanisme. De nadelen daarentegen
staan op wisselende wijze in de belangstelling.
Kenmerkend voor de huidige situatie is dat de
markt niet in staat is een voldoende omvang van
de effectieve vraag te genereren. Ook ten aanzien van de arbeidsmarkt wordt gesteld, dat het
marktmechanisme niet bevredigend functioneert 10• De problemen die zich voordoen bij de
primaire inkomensvorming zijn van veel oudere
datum en ook in belangrijke mate aangepakt.
Vermoedelijk zal de grondstoffen- en milieupro-

8. Dit is de zogenaamde plateau-theorie van A. T. Peacock
en J. Wiseman. Zie voor een bespreking van dit onderwerp
Th. A. Stevers, Welke factoren bepalen de veranderingen in
het niveau en de structuur van de belastingen in de 1ge en
20e eeuw?, Smeetsbundel. Deventer, 1967.
9. Zie b.v. M. Friedman, The Line We Dare Not Cross. The
Fragility of Freedom at 60%, Encounter 1976. In ons land
heeft de omvang van de collectieve sector geleid tot een diScussie in kringen van de Partij van de Arbeid, welke discussie
door sommigen wordt aangeduid als 'het economendebat'.
10. Ik erken heel wel de hier en daar voorkomende opvatting dat op de arbeidsmarkt het marktmechanisme gedeeltelijk onklaar is gemaakt doordat de feitelijke inkomensverschillen te gering zijn, maar ik meen niet dat de hoofdoorzaak
hierin is gelegen.
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blematiek in de toekomst voortdurend meer en
meer bijsturing van de werking van de markt
vergen. Bij de milieuproblematiek speelt de
meetbaarheid en de toerekening een hoofdrol.
Hiemaast staat het open karakter van onze economie een geïsoleerde oplossing niet toe, ook al
maakt de bevolkingsdichtheid van Nederland de
milieu problematiek hier urgenter dan in sommige andere landen.
Ook ten aanzien van de toekomstige grondstoffenschaarste is het marktmechanisme niet op
zijn taak berekend. Volgens 1inbergen reikt de
'tijdshorizon' van het marktmechanisme niet verder dan 5 jaar". Men mag echter niet verwachten dat de maatschappij op de mededeling
'Energie uitverkocht' passief zal reageren.
De tekortkomingen van het marktmechanisme
hebben in het verleden herhaaldelijk geleid tot
absorptie van taken in het overheidspakket. Het
is niet op voorhand te zeggen dat deze ontwikkeling wenselijk is. De plateautheorie van Peacock en Wiseman suggereert dat de collectieve
sector een palwielmechanisme heeft: wat erin
zit komt er niet meer uit. Het is de vraag of niet
ook gekeken moet worden naar mogelijkheden
om de werking van het marktmechanisme te
verbeteren of bij te sturen. Het marktmechanisme kan ook heel wel ingezet worden voor het
bereiken van overheidsdoelstellingen, getuige de
voorstellen van Tinbergen en Pen om via de wet
van vraag en aanbod beloningsverhoudingen te
corrigeren' 2.
De collectieve sector is de afgelopen twintig jaren in ons land sterker gegroeid dan in enig ander OESO-land. Nederland heeft sedert geruime
tijd de grootste collectieve sector in de westerse
wereld. Ofschoon op zichzelf de omvang van de
collectieve sector geen enkele indicatie vormt
voor de gewenste verdere ontwikkeling is er een
aantal argumenten dat, althans voor Nederland,
een verdere uitbreiding ongewenst maakt. Deze
argumenten zijn bekend; ze hebben onder meer
betrekking op de afwenteling van de collectieve
lastendruk hetgeen tot uitdrukking komt in een
stijging van de reële arbeidskosten, afnemende
winstmarges en/of hogere inflatie (tax-push inflation). Ook treden de bovengenoemde bezwaren van 'verwenning' op, en ontneming van verantwoordelijkheden van groepen en individuen.
Deze verschijnselen hebben op hun beurt weer
gevolgen voor de werkgelegenheid doordat door
de hoge arbeidskosten marginale produkties onrendabel worden en de afnemende winsten de
investeringsactiviteiten bemoeilijken. Voor onze
open economie komt daar nog bij dat hoge infla-

tiepercentages een rechtstreekse aantasting vormen van de concurrentiepositie.
Tegen deze achtergrond kan het beleidsplan zoals dat in Nederland is neergelegd in Bestek '81
niet worden gezien als een bewuste beïnvloeding van onze economische orde door de overheid. Veeleer gaat het in dit plan om het beter
doen functioneren van het bestaande stelsel.
Uitgangspunt is daarbij het gegeven dat de inkomenstrekkers hun welvaartsontwikkeling meten
aan de hand van het zogenaamde 'reëel vrij beschikbaar inkomen', hetgeen betekent dat de
toelaatbare groei van de collectieve sector, gegeven de macro-economische groei, vastligt'J.
Het alternatief, van het met kracht terugdringen
van de particuliere consumptie, dat de oppositie
aanwijst, lijkt de regering niet wel uitvoerbaar.
Het is ook in strijd met onze visie op de noodzaak van een gespreide verantwoordelijkheid.
Ik heb gesproken over het grensgebied van de
markt- en overheidssector, dat van de staatsbedrijven en dat van de 'staatsbedrijven tegen
wil en dank'. Met name op het laatste element
zou ik de aandacht willen vestigen. Als antwoord op de recessie hebben de regeringen van
de verschillende landen maatregelen genomen
om bedrijfsmatige activiteiten met financiële
steun tegemoet te komen, wanneer die zonder
deze hulp niet zouden kunnen worden gecontinueerd. Oogmerken hierbij kunnen zijn het behouden van werkgelegenheid; het beheersen en
temporiseren van de sociale consequenties van
bedrijfsbeëindiging en het nastreven van een gewenste economische structuur. In vele gevallen
gaat het om reddingsoperaties die door de nood
zijn ingegeven mede onder sterke dwang van
maatschappelijke organisaties en het parlement.
Het is zeer de vraag of op deze wijze de recessie
op adequate wijze wordt aangepakt. Belangrijker nog dan deze economische overwegingen
zijn echter de consequenties voor de maatschappelijke orde. Kunstmatig in stand gehouden bedrijfsmatige activiteiten betekenen een
regelrechte aantasting van de mededinging. De
overheid, in de regel de bewaker van eerlijke
concurrentieverhoudingen, opereert nu via

------

-----

------

------------

11. Vermeld in B. Goudzwaard. Kapitalisme en vooruitgang,
Assen. 1978.
12. J. Tinbergen en J. Pen. Naar een rechtvaardiger inkomensverdeling, Amsterdam 1977.
13. Hierboven is er al op gewezen dat van 'socialisatie van
de vraag' geen oplossing inhoudt voor de afwentelingsproblematiek.
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steunverlening zelf als partij in deze verhoudingen.
Meer dan ooit gaat het woord op van Stoléru:
'L'état s'engage dans la compétition'14. De vraag
hierbij is in hoeverre de betrokkenheid van de
overheid leidt tot tijdelijke vervanging of aanvulling van het prijsmechanisme, dan wel aanleiding vormt tot concurrentievervalsing. Het zal
geen verbazing wekken dat bedrijven welke
geen overheidssteun ontvangen maar voor dezelfde markt produceren als gesubsidieerde bedrijven, weinig gelukkig zijn met deze gang van
zaken. De overheidssteun werkt dan niet uitsluitend positief uit, maar kan, wanneer er gevaar
van concurrentievervalsing dreigt, nadelige gevolgen hebben voor de financiële positie of zelfs
werkgelegenheidsontwikkeling van de gezonde
bedrijven.
De overheidssteun heeft nog andere nadelige
kanten. De besluitvorming heeft vaak een ad
hoc karakter, terwijl de belangen van de bij de
operatie betrokken bedrijven vereisen dat een
zekere geheimhouding gewaarborgd is. Op deze
wijze wordt een parlementaire controle ernstig
bemoeilijkt, een probleem waar diverse kamerleden niet nalaten op te wijzen. De 'invisible hand'
van het marktmechanisme van Adam Smith
wordt geconfronteerd met de 'invisible hand'
van de steunverlening door de overheid. Ook dit
onderwerp illustreert overduidelijk hoe problematisch de gemengde economie kan uitpakken
wanneer op zichzelf onverenigbare doelstellingen simultaan moeten worden verwezenlijkt.

beidsplaatsen middels premiëring te versterken.
De nota en de inmiddels over de WIR uitgebrachte SER-adviezen laten zien hoeveel uiteenlopende belangen op evenwichtige wijze moeten worden samengebracht. Nog duidelijker treden de belangentegenstellingen naar voren bij
de hantering van het tweede door mij genoemde instrument, de produktiekosten.
Aangezien de produktiekosten veelal voor het
overgrote deel uit loonkosten bestaan, is de wijze waarop het loonbeleid tot stand komt van
doorslaggevende betekenis. Vanzelfsprekend
heeft de overheid hierbij een belangrijke rol,
maar uiteraard lopen ook hier de meningen uiteen over de vraag hoe belangrijk. Het is voor
economen verleidelijk te denken aan de mogelijkheden die ontstaan wanneer het loonbeleid
aan de overheid wordt toevertrouwd. In ons land
hebben Van den Doel, De Galan en Tinbergen
aangegeven hoe groot de voordelen van centralisatie van de besluitvorming over de loonontwikkeling zijn. Zij wijzen met name ook op de
nadelen verbonden aan een gedecentraliseerde
besluitvorming l5 • Ik geloof niet dat deze oplossing wenselijk of mogelijk is. Een corporatistische besluitvorming heeft als groot bezwaar dat
dit het parlement buiten spel zet, maar maakt
men niet een vergelijkbare fout door de vakbeweging buiten spel te zetten? Bovendien geloof
ik niet dat binnen afzienbare tijd aan een essentiële voorwaarde kan worden voldaan (die overi
gens ook door de schrijvers wordt genoemd),
namelijk dat de overheid de gestelde doeleinden
ten volle kan realiseren.
Een dergelijke opzet vereist dat de direct betrokkenen (werkgevers en werknemers) het loonbeleid willen aanvaarden. Indien zij daartoe niet
bereid zijn, ontstaat een moeilijk grijpbare 'zwarte markt' voor arbeid, zoals de nadagen der geleide loonpolitiek aan het begin der jaren zestig
lieten zien. Ik wil hier nog kort ingaan op de argumentatie van de schrijvers. De nadelen van
een gedecentraliseerde besluitvorming vloeien
voort uit het feit dat individuele deelnemers aan
de loononderhandelingen er van uitgaan, dat
hun opstelling niet van invloed is op het totale
eindresultaat van alle onderhandelingen.

V. Enkele concrete problemen.
De huidige problemen concentreren zich in concreto met name op de volgende terreinen: dat
van de werkgelegenheid, van de inkomensverdeling en van de inactieven. Het werkgelegenheidsbeleid van de marktsector bedient zich van
een aantal instrumenten van invloed op de produktiecapaciteit, de produktiekosten en de afzet.
De discussie die zich sedert de publikatie van de
breed gedocumenteerde Nota Selectieve Groei
in Nederland ontspon, heeft zich geconcretiseerd in de besprekingen die zijn gevoerd rond
het belangrijkste instrument dat in deze nota is
voorzien, de Wet Investeringsrekening (WIR).
De voor de capaciteitsuitbreiding noodzakelijke
investeringen worden door een gedetailleerd
premiëringsstelsel 'gestuurd' in de maatschappelijk gewenste richting. Ook in andere EG-landen zijn pogingen in het werk gesteld om de
band tussen investeringen en de creatie van ar-

14. L Stoléru, L'empératif industrie/, Pariis 1969. Voor de
jaren 1974 tot en met 1977 zijn de volgende bedragen aan
noodlijdende bedrijven als steun verleend: 1974: 90; 1975:
452; 1976: 498; 1977: 630 miljoen gulden.
15. J. van den Doel, C. de Galan, J. Tinbergen. Pleidooi voor
een geleide loonpolitiek, Economisch Statistische Berichten,
1976.
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Maar als iedereen er zo over denkt kan een resultaat ontstaan dat door niemand wordt gewenst. Dit verschijnsel, het meewerken aan ongewilde uitkomsten, staat bekend als het 'Prisoner's Dilemma'. Uit de sociale psychologie zijn
vele experimenten bekend die het bestaan van
dit verschijnsel bevestigen. Maar daarbij is ook
aangetoond dat, naarmate communicatie tussen
de partijen toeneemt, de uitkomsten meer in
overeenstemming komen met wat voor de partijen te zamen als wenselijk wordt beschouwd.
Bij loononderhandelingen is communicatie, zowel tussen werknemers en werkgevers onderling als tussen beide groepen, in het algemeen
wel aanwezig. Van groot belang is het, dat ook
van de zijde van de overheid een optimale bijdrage geleverd wordt tot informatie van alle betrokkenen. Overigens meent Van den Doe1 18,
dat het 'Prisoner's Dilemma' slechts kan worden
vermeden, indien partijen elkaar sancties kunnen
opleggen, indien enkelen zich niet houden aan,
de gemeenschappelijk geachte richtlijnen. Omdat alleen de overheid die sanctie-mogelijkheid
heeft, wil Van den Doel de gehele bevoegdheid
om inkomens vast te stellen in overheidshanden
leggen. Ik heb daar twee bezwaren tegen:
a. Een geheel verstatelijkte inkomensvorming is
in strijd met de noodzakelijke spreiding van verantwoordelijkheid en macht in de samenleving.
b. In een niet-totalitaire staat is zo'n staats-inkomensbeleid niet afdwingbaar. Van den Doel
overschat de macht van een democratische
overheid.
Naast het werkgelegenheidsbeleid kan, ook al
loopt er via de loonontwikkeling een duidelijke
verbinding, het terrein van de inkomenspolitiek
worden onderscheiden. Een van de grootste toekomstige problemen is de snelle groei van het
aantal niet-actieven dat recht heeft op een onafhankelijk inkomen. Weitenberg heeft berekend,
dat voor ons land - bij ongewijzigd beleid het aantal inkomenstrekkers ten laste van de publieke sector in verhouding tot het aantal inkomenstrekkers in de marktsector, welke verhouding in 1960 0,57 bedroeg, in 1982 maar liefst
1,35 zal bedragen 17 .
Voor 1976 bedroeg dit cijfer 1,11. Dit impliceert
een vrijwel onbeperkte behoefte van de overheid
aan financiële middelen. Naast de reeds vermeIde financiële consequenties van het economische structuurbeleid, legt dit een zware last op
de samenleving. Gegeven de bovengenoemde
problemen die ontstaan wanneer de overheid
probeert meer financieringsmiddelen te verkrij.gen, dient de aandacht vooral uit te gaan naar

de vraag hoe deze ontwikkeling kan worden afgeremd. Uiteraard is deze benadering ook de
meest aantrekkelijke, omdat zij inhoudt dat meer
mensen de gelegenheid wordt geboden om aan
het arbeidsproces deel te nemen. Naarmate
deze benadering minder succes heeft en de afgelopen jaren hebben ons er voldoende voor gewaarschuwd, dat optimisme over een positieve
werkgelegenheidsontwikkeling niet altijd gerechtvaardigd is, zal de druk op het overheidsbudget toenemen. De keuze gaat bij een tegenvallende ontwikkeling tussen een verhoging van
de collectieve lastendruk en een herbezinning op
de samenstelling van het uitgaven pakket van de
overheid. In beide gevallen staat de solidariteit
centraal. in het eerste geval de solidariteit tussen
actieven en niet-actieven, in het tweede geval
de solidariteit van specifieke belangengroepen
en de niet-actieven. Het moge duidelijk zijn dat
waar de maatschappelijke solidariteit in het geding is, de maatschappelijke groeperingen een
zware stem moeten hebben in zulke beslissingen wanneer die zich in de toekomst mogelijk
voordoen.

VI. Positie van de overheid bij de besluitvorming op macroniveau.
Als mogelijke oplossing voor een aantal problemen - ik denk hier met name aan de werkgelegenheid - kan men de gedachten laten uitgaan naar een intensivering van de gecentraliseerde besluitvorming l8 . De overheid zou op
basis van uitgebreide informatieverstrekking
kunnen proberen de richting vast te stellen,
waarin een werkzame en bevredigende ontwikkeling mogelijk lijkt. Deze opgaaf is verre van
eenvoudig omdat op simultane wijze het algemeen belang alsmede deelbelangen moeten
worden gediend l9 .
Langman heeft gedetailleerd aangetoond hoe
moeilijk - zo niet onmogelijk - het is om voor
16. Hans van den Doel, Het biefstuk-socialisme en de economie, Utrecht/Antwerpen, 1978.
17. J. Weitenberg, Werkgelegenheid en economisch draagvlak, Naamloze Vennootschap, 1978. Tot de inkomenstrekkers van de publieke sector behoren ook actieven, maar dezen dragen slechts voor '/. bij aan de groei van de omvang
van deze groep in de genoemde jaren.
,

18. Voor een bespreking van een intensivering van gedecentraliseerde besluitvorming door structurering en coördinatie verwijs ik naar W. Albeda en P. J. Vos, Pre-advies van
de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Leiden, 1977.
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de industriële sector gelijktijdig rekening te houden met de betalingsbalanspositie enerzijds en
een positieve werkgelegenheidsontwikkeling
anderzijds 20 • Onze economie zit vol van dergelijke trade-offs die, al dan niet onderkend zoals de
relatie volgens Phillips-curve, de policy-makers
het leven zuur maken.
Betekent dit dat de overheid kan afzien van het
naar zich toehalen van nieuwe taken wanneer
de kans op succes erg gering lijkt? Ik dacht dat
het antwoord hierop nee zou moeten zijn. De
overheid kan door het blootleggen van deze trade-offs, door het vergaren van informatie over
de voorgenomen bedrijfsactiviteiten en door het
in kaart brengen van de te verwachten internationale economische ontwikkelingen, die voor
onze economie van belang zijn, een bijdrage leveren aan een betere besluitvorming in de ondernemingen. Essentiëel hierbij is, dat de overheid tevens de aandacht kan vestigen op het algemeen belang, daarbij in het bijzonder aangevend hoe dit maatschappelijk belang bij de bedoelde besluitvorming kan worden betrokken.
Een dergelijk opererende overheid die haar optreden veeleer baseert op deskundigheid en
overredingskracht dan op eenzijdig opgelegde'
richtlijnen, kan heel wel bijdragen aan de totstandkoming van een evenwichtige ontwikkeling, die de steun heeft van werkgevers en werknemers. Uiteraard is het mogelijk dat de inbreng
van de overheid in de besluitvorming zwaarder
is. De overheid geeft dan op minder vrijblijvende
wijze aan welke ontwikkelingsgang van het bedrijfsleven zij als de wenselijke ziet.
Uiteraard brengt deze verplichting ook de noodzaak met zich mee, dat een deel var de verantwoordelijkheid van de uitkomsten voor rekening
komt van de overheid. Werknemers en werkgevers die zich loyaal hebben opgesteld ten aanzien van de overheid moeten zekere garanties
krijgen dat hun bijdragen ook gehonoreerd worden. Ofschoon in feite deze werkwijze enigszins
van toepassing is bij de participatie van de Nederlandse overheid in totstandkoming van arbeidsplaatsenovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers, lijkt mij een ruimere toepassing thans nog prematuur.
De voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om
met enige redelijke kans van succes een dergelijke ontwikkelingsgang te beschrijven - ik
wees hier reeds op - lijken thans nauwelijks in
concreto te formuleren.
En bovendien, hoe ver kan de overheid eigenlijk
gaan bij het toezeggen van waarborgen? Aantrekkelijker lijkt mij de methode waarbij de over-

heid met de haar ter beschikking staande middelen op paritaire wijze bijdraagt aan de besluitvorming der sociale partners.
De hierboven geschetste opzet (Langman
spreekt in een vergelijkbaar verband van 'the
gentie art of persuasion' waarbij ik zou willen
aantekenen, dat deze 'persuasion' bij voorkeur
wederkerig zou moeten zijn) kan op velerlei wijzen worden ingevuld. Daarbij doen zich vragen
voor op welk niveau dit overleg kan plaatsvinden, op macro-, op mezo- of op microniveau.
Voorts is er het toepassingsgebied: gaat het om
het arbeidsmarktbeleid, het structuurbeleid en
industriebeleid of het regionale beleid. Tenslotte
kan ook gedifferentieeerd worden naar doelsteIIngen: werkgelegenheid, inkomensontwikkeling, etc .. Het lijkt mij hier niet de juiste plaats in
te gaan op welk terrein of naar welke functie
zo'n overleg mogelijk lijkt dan wel prioriteit verdient. Waar wij als onderwerp de economische
orde bespreken, waarbij mij bovendien is verzocht mij in het bijzonder te richten op het macroniveau, zou ik enige opmerkingen willen besteden aan zo'n overlegvorm als onderdeel van
de macro-economische beleidsvoorbereiding.
Deze beperkte kwestie is ook daarom aantrekkelijk omdat hierover reeds gedachten zijn ont'wikkeld, zoals ten onzent vrij recentelijk door
SER-voorzitter De POUS 21 .
In de visie van De Pous is het gewenst te komen
tot een indicatieve planning voor een middellange termijn, waarbij de hoofdlijnen van het te
voeren beleid in grote lijnen wordt overeengekomen. De uitkomst van dit overleg tussen regering en het georganiseerde bedrijfsleven zou, in
de woorden van De Pous 'het referentiekader
verschaffen, zowel voor de vaststelling van het
regeringsbeleid ter zake van het budgettaire,
monetaire en conjuncturele beleid, zoals in het
najaar gepresenteerd in de Miljoenennota als
voor het overleg en de beleidsvorming in de particuliere sector ter zake van lonen en andere arbeidsvoorwaarden welke zich in het najaar en in het vroege voorjaar - in de Stichting van

C
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19. Een vergelijkbaar voorstel. maar meer gericht op het afbakenen van verantwoordelijkheden en het uitwisselen van
informatie. is te vinden in het rapport van het Christen-Democratisch Appel, Gespreide verantwoordelijkheid, Den
Haag. 1978. p. 136.
20. H. Langman. 5Pre-advies van de Vereniging voor de
Staathuishoudkunde. Leiden. 1977.

i
21. J. W. de Pous, De overheid en de ontwikkeling van de
arbeidsverhoudingen, Sociaal-Economische Raad, 8 mei
1978.

r
l'

a.r.
staatkunde

1-

t-

'1

n
e

r-

e

r-

I-

i

n
~.

(-

t-

)r

'n

1-

te

)~-

in

De sociaal-economische orde en het macroeconomische beleid

dr. W. Albeda

de Arbeid en in de bedrijfstakken voltrekken'.
In een aantal EG-landen, in Engeland en gedurende lange tijd in Frankrijk, zijn ervaringen opgedaari met het vroegtijdig betrekken van de sociale partners bij de voorbereiding van het
beleid 22 . Deze ervaringen wijzen erop dat praktisch functioneren van indicatieve planning vele
haken en ogen kent. Dit betekent dat de overlegvorm zorgvuldig moet worden gekozen. Het
doel lijkt het waard om gedurende een overgangsfase bepaalde teleurstellingen te riskeren
wanneer deze niet bij voorbaat kunnen worden
voorkomen. Wel wil ik in het bijzonder op twee
problemen wijzen die nadere bestudering vragen. Het eerste probleem is technisch van aard.
De tijd die nu gelegen is tussen de jaarlijkse
vaststelling van het voorgenomen beleid wordt
voor een niet onbelangrijk deel benut voor de
voorbereiding binnen het overheidsapparaat.
Wordt geruime tijd voor deze vaststelling plaats
ingeruimd voor overleg met de sociale partners
dan zal de overheid ook haar besluitvormingsprocedures moeten versnellen. Bovendien ontstaat minder ruimte voor bijstellingen onder invloed van de jongste ontwikkelingen. Het tweede probleem betreft de positie van het parlement. Vooroverleg met de sociale partners zou
niet tot een situatie mogen leiden waarin het
parlement niet naar behoren kan functioneren.
Het parlement moet de regering controleren en
niet de sociale partners.
De' resultaten van het vooroverleg zouden dan
ook zodanig geformuleerd moeten worden dat
het parlement niet belemmerd wordt in de uitoefening van haar functie.

een zelfstandig opererende overheidssector met
een toenemende bemoeienis met de private besluitvorming. Inmiddels zien we een steeds toenemende private bemoeienis met de besluitvorming van de overheid. Hierboven heb ik een
aantal argumenten gegeven die deze ontwikkeling hebben ingegeven: schaalvergroting, toenemende mondigheid, de steeds intensiever wordende interdependentie waardoor een bredere
opstelling van belangengroepen noodzakelijk
wordt, de economische recessie waardoor het
mezoniveau sterker in de aandacht komt te
staan, de steunverlening van de overheid aan
noodlijdende bedrijven, de ontwikkeling van de
niet-actieven en de daarmee verbonden maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegen deze
achtergrond gezien, kan ik me voorstellen dat er
een steeds sterker wordende drang komt om bij
de besluitvorming op centraal niveau te worden
betrokken. Er zijn, als gevolg van economische
ontwikkelingen, een aantal middelpuntzoekende
krachten die ertoe leiden dat steeds meer zaken
vanuit een centraal niveau worden bekeken. Dit
houdt niet in dat de toenemende belangstelling
voor dit niveau ook betekent dat de centrale besluitvorming uiteindelijk zal overheersen. Het is
maar schijnbaar zo dat er geen alternatieven
zouden zijn. De sterke aandrang om verantwoordelijkheden te ontnemen aan de mezostructuur
(regionaal en sectoraal) behoeft niet gevolgd te
worden. Een regering die de visie aanvaardt van
een blijvende gespreide verantwoordelijkheid zal
zich tegen een dergelijke aandrang verzetten. Zij
zal met name zich hoeden voor het in gang zetten van een proces, waarbij verantwoordelijkheden zodanig worden uitgehold, dat de overheid
ze wel moet overnemen. Het is niet waar dat de
economische orde wordt gedicteerd door de
economische feiten. In laatste instantie is onze
keuze bepalend voor de vraag of de staat verantwoordelijkheden absorbeert of wel veeleer in
stand houdt en stimuleert.
Ik hoop te hebben aangetoond dat daarbij niet
zozeer de omvang van de staatstaak, als wel de
intenties van het beleid daarvoor beslissend zijn.
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Deze slotparagraaf zou eigenlijk als titel moeten
hebben de vraag: 'Waarheen met onze economische orde'. Ik heb althans geprobeerd elementen aan te dragen die zouden kunnen bijdragen aan het inzicht in de taken waarvoor onze
economische orde staat. Een belangrijke hinderpaal voor een antwoord op het 'waarheen' is dat
een enigszins gedetailleerde voorspelling van de
ontwikkelingsgang van de economische orde,
bij de gegeven cumulatie van problemen, een
hoogst onzekere zaak lijkt.
Wellicht is het wel mogelijk nader in te gaan op
de vraag in hoeverre we op een breekpunt staan
in de ontwikkeling van de economische orde.
Nadat aan de overheersing van het economisch
liberalisme een einde was gekomen, ontstond er

22. Zie over de ervaringen in Engeland het hierboven genoemde Pre-advies van H. Langman, en over de ervaringen
in Frankrijk, W. Albeda, Participatie in planning; de Franse
ervaring, Economisch Statistische Berichten, 1977.
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Dr. W. L. M. Adriaansen, Overheid en multinationale onderneming, 276 blz., Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1978.
Harry Antonides, Multinationals and the peaceable kingdom, XXIV en 248 blz" Clarke, Irwin,
TorontoNancouver, 1978.

Multinationale onderneming en
internationale economische orde

Enkele notities bij
twee publikaties

Dit boek wordt besproken door dr. P. W. Huizenga, economisch adjunct-directeur van een
intemationaal aannemingsbedrijf. Hij promoveerde in 1969 op een proefschrift, getiteld 'De
Jaarrekening van ondernemingen', en publiceerde o.a. 'De Ondernemingsraad, Instrument van
hervorming en medezeggenschap', Kampen,
1977.

door dr. P. W. Huizenga

1. Inleiding
De veelbesproken en gekritiseerde multinationale onderneming (af te korten tot MNOl. gekenmerkt door vestigingen in meerdere landen,
staat sinds de jaren zestig in het centrum van de
belangstelling. De discussie is daarna nog versterkt door de publikaties van de Club van Rome
over de problemen op wereldschaal van grondstoffen, voedsel, energie en milieu, thans reeds
aanwezig in vele ontwikkelingslanden.
Hoewel het verschijnsel van de MNO in de vorige eeuw al is ontstaan, vooral in de oliesector,
is pas na 1945 de ontwikkeling stormachtig geweest, vooral sinds de jaren zestig. De concentratietendens in die jaren, mede door internationalisatie en diversificatie, gaat nog onverminderd voort, ook door de grotere markt van de
EEG en door afbraak van tarieven via de GATT.
Het vroegere politieke kolonialisme lijkt vervangen door het louter economisch imperialisme
van de grote concerns, die soms ingrijpen in de
politiek niet schuwen (zie Chili). Hierdoor krijgen,
ook in de westerse landen, de kleinere bedrijven
in industrie, handel en middenstand het steeds
moeilijker en verliest ook de overheid vaak de
mogelijkheid haar taak uit te oefenen. Zal, om
het socialistisch strijdlied aan te halen, straks
niet 'de internationale' (van de arbeiders). maar
de multinationale (onderneming) 'heersen op

aard'? Zijn er naast de positieve effecten nog
kansen om de negatieve te beperken, bijv. door
de overheid, nationaal of internationaal. en hoe
dient men dit vanuit een christelijke staatkunde
te bezien?
Beide genoemde studies nu willen we graag bij
de lezers introduceren, omdat zij een goede inleiding geven in de problemen en ook wegen ter
oplossing wijzen. Dat van Adriaansen 1 - dissertatie Erasmusuniversiteit Rotterdam - beschrijft duidelijk de economische problemen, ook
van theoretisch-economische zijde, en wat er
nationaal en internationaal door economische,
maar vooral politieke, organisaties gedaan wordt
aan studies en aanbevelingen. Antonides beschrijft de ontwikkeling van de MNO, met als
voorbeeld Canada, dat van de westerse landen
het meest overspoeld is door buitenlandse bedrijven (deel 1L de publikaties van particulieren
en overheden over de ontstane problemen (deel
2) en, in deel 3, de wortels van de problemen en
vooruitzichten voor herstel en vernieuwing vanuit een christelijke visie op de samenleving. Eerst
echter een schets van de problemen.

1. Hij was secretaris van de Interdepartementale Werkgroep
voor Multinationale ondernemingen, die een interim-rapport
uitbracht en ook een enquête hield bij MNO-en, beide Den
Haag, 1976.
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2. Problematiek

die winst en groei met hoogwaardige techniek
nastreeft, en de nationale staat. die het algemeen belang moet behartigen, inclusief de belangen van werknemers en afnemers. De MNO
kan zich goeddeels onttrekken aan de overheid
van het moederland en op dochterondernemingen in andere landen hebben de overheden daar
minder greep. Bij internationale economische relaties zijn economische groei en nationale zelfstandigheid vaak moeilijk te combineren. De
ontwikkelingslanden lijden vaak aan afhankelijkheid van of exploitatie door de MNO: winst en
technologie ten koste van de bevolking (honger
en werkloosheid).2

Ook voorheen waren er wel veel internationaal
opererende bedrijven, maar zij deden dit dan
door export, dus handel, terwijl de produktie in
eigen land geschiedde. Bij vrije concurrentie zou
volgens de theorie - de wet van de comparatieve kosten - ieder land datgene produceren,
waarvoor zijn kosten relatief het laagst zijn.
Het produceren ook in andere landen geschiedde vaak om importbeperkingen te ontgaan,
maar ook om potentiële concurrenten op een
bepaalde markt vóór te zijn, om dichter bij de
markt te zitten (beter inzicht). om aan overheid
en afnemers van het land het beeld van een nationaal bedrijf te geven of mede uit kosten-overwegingen (arbeid, vervoer, kapitaal) en financiële
steun, terwijl ook het veilig-stellen van de aanvoer van grondstoffen of van de afzet soms een
rol speelden. Als voorbeeld van de kostenfactor
(en ook als laatste fase in de levenscyclus van
een produkt) zij genoemd het produceren in
lage-Ionenlanden om van daaruit naar eigen en
andere landen te exporteren (radio's en t.v.'s
worden in de USA vrijwel niet meer gemaakt).
De groei van de MNO, met vaak tien- of honderdtallen bedrijven in vele landen, onder één
centrale leiding, werd zeer bevorderd door superieure technologie en managementtechnieken
(ook voor marketing en financiering). het best in
de USA.
Het gevolg was, dat de buitenlandse produktie
van alle MNO's naar schatting in 1971 ongeveer gelijk was aan de totale export van alle landen, nl. 300 miljard dollar.
De voordelen van deze internationalisatie kunnen zijn, dat wereldwijd zo goedkoop mogelijk
wordt geproduceerd. Dit gaat echter, reeds in de
theorie, lang niet altijd op door uitschakeling van
concurrentie en het kweken van behoeften door
reclame. Ook de interne leveringen binnen een
concern, die van grote omvang zijn, gaan buiten
de markt om, zodat een optimale prijsvorming
niet vaststaat. Verder zou de MNO beter de beperkingen van de nationale staat kunnen overwinnen, ook de grenzen met de Oostbloklanden,
zodat daardoor ook de politieke verschillen kunnen verminderen (hoewel daar weinig aanwijzingen voor zijn). Ook wordt vaak genoemd, dat de
MNO een goed middel is om kapitaal en kennis,
met name technologie, te verschaffen aan de
Derde Wereld om daarmede de ontwikkeling te
bevorderen.
De nadelen van de MNO kunnen worden samengevat als de controverse tussen de MNO,

3. Economische orde. nationaal en
internationaal
a. Nationaal
Als we de economische orde, zoals de organisatie en de werking van het economisch leven
kortheidshalve wordt aangeduid, nationaal bezien, dan valt op, dat het hier reeds moeilijk is
voor de overheid om de ondernemingen binnen
eigen perken te houden. Zij kan regelen stellen
door allerlei nationale of regionale wetten en
maatregelen, bijv. subsidies en heffingen; zij kan
de wettelijke kaders bieden voor PBO-organen
in bedrijfstakken; zij kan door wetten inzake verslaggeving, structuur van de grote vennootschap
en medezeggenschap, openbaarheid en goed
functioneren van de vennootschap stimuleren
en zij kan ernstige uitwassen door enquêterecht
en fusiecontrole trachten te voorkomen. 3
Maar de interne gang van zaken in een onderneming en de externe effecten vallen heel moeilijk
te reguleren vanwege de internationale concurrentie en het gebrek aan goede verslaggeving
(zie hierna 3b en 5).
De M NO is nog minder te beïnvloeden, omdat
zij boven de nationale economische orde uit-

2. Zie voor een goede oriëntering Chr. Tugendhat. The Multinationals, 1971 (penguin books 1973) en R. Vemon, Sovereignty at Bay, The Multinational Spread of US Enterprises,
1971 (Penguin Books 1973).

3. Zie P. Verloren van Themaat, Rapport over het Nederlands economisch recht, en Het economisch recht der LidStaten van de Europese Gemeenschappen in een economische en monetaire unie, beide Brussel, 1973, een juridisch
supplement op het rapport van J. Zijlstra (met B. Goudzwaard!. Economische politiek en concurrentie-problematiek
in de EEG en de lid-staten, Brussel, 1966.
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gaat. Daarom is de laatste jaren getracht door
verdragen of vrijwillige gedragscodes een nieuwe intemationale economische orde te scheppen (afgekort als NIEO) ter vervanging van de
oude, die berustte op vrijheid voor de onderneming, maar ook voor elke staat om naar believen
in te grijpen.
Antonides laat aan het Canadese voorbeeld
(waar 34% van de investeringen in buitenlandse,
voornamelijk Amerikaanse, handen is) duidelijk
zien, wat de nadelige effecten zijn, die bij ontwikkelingslanden nog sterker werken. Drie uitvoerige overheidsrapporten en particuliere acties
hebben nog weinig resultaat gehad: men wenst
zowel de Canadese economie te 'repatriëren' en
de culturele autonomie van het land veilig te
stellen, als de materiële groei te handhaven.
Ook in het voornaamste moederland van de
MNO, de Verenigde Staten, is men bezorgd over
de geringe invloed van de overheid op de MNO:
sommigen wensten deze extern te beperken en
intern te beïnvloeden door verantwoordingsplicht en democratisering. Wel heeft men protectionistische maatregelen genomen tegen investeringen in het buitenland ter wille van de betalingsbalans. Reeds hier stelt Antonides terecht,
dat het niet gaat om een soort evenwicht van
belangen, maar om het zien van de aard van de
staat en van de onderneming. Hij acht een fundamentele kritiek nodig van de grondslagen van
de moderne samenleving en een positieve visie
op de taken van staat en onderneming overeenkomstig ieders aard. Hij raakt problemen, die we
hierna eerst zullen zien bij andere auteurs over
de juridische grondslagen van de economische
orde.

leid van de westerse landen: tot 1964 vooral financiële steun (1 % van het nationale inkomen)
daarna ook inzake het gehele economische en
monetaire stelsel. In 1970 werd een Verklaring
aanvaard over een internationale ontwikkelingsstrategie van 1970-1980.
De noodsituatie in 1972 en '73 inzake voedsel
en de energiecrisis van 1973 leidden tot het instellen van de Groep van 77 (nu 117) niet-gebonden landen en - op de 6e speciale zitting
van de VN - tot de NIEO-Verklaring en het
NIEO-Actieprogram, beide van 1 mei '74: algemene aanbevelingen met veel voorbehoud,
vooral over nationalisatie van bedrijven met
schadevergoeding en arbitrage, over grondstoffen en investeringen. De 2ge Algemene Vergadering nam in december 1974 een Handvest
van economische rechten en plichten van staten
aan. Tenslotte werd in september 1975 een
Verklaring over ontwikkeling en internationale
economische samenwerking aanvaard over bepaalde onderwerpen, die geen regels bevatten
voor een betere economische orde, maar een
program voor verdere studie en onderhandelingen.
Ondanks al deze verklaringen bleef er een duidelijk verschil in visie tussen de Groep van 77 en
de westerse landen. Wel kwam er tussen hen
- 1 9 namens de eerste groep en de 8 belangrijkste van de tweede, waaronder de EG - de
zgn. Noord-Zuiddialoog tot stand, de Parijse
conferentie voor internationale economische samenwerking (C.I.E.S.), van december 1975 tot
juni 1977, om in kleine kring (met vier commis-

4. De zgn. nieuwe internationale
economische orde 4
De groeiende ongelijkheid in rijkdom tussen
westerse en ontwikkelingslanden, ook door de
gevolgen van de oliecrisis in 1973, werd steeds
nijpender, De problemen van de internationale
economische orde kwamen daarom steeds
meer naar voren, vooral na UNCTAD 2 in 1968
(de wereldhandelsconferentie, opgericht in
1964).
In 1969 namen de Verenigde Naties (VN) een
Verklaring aan over sociale vooruitgang en ontwikkeling met als kernpunten de eigen verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden en
steun van de industriële landen. Men gaf normen voor het beleid van de ontwikkelingslanden
(ook al in 1961) én voor het internationale be-

4. Zie Studies over internationaal economisch recht, onder
hoofdredactie van prof. mr. P. Verloren van Themaat. deel
1.1: P. J. G. Kapteyn, De verenigde naties en de internationale economische orde, Den Haag, 1977;
De Nieuwe Internationale Economische Orde, Preadviezen
van P. J. G. Kapteyn. De grondslagen van de 'Nieuwe Internationale Economische Orde', p. 3-72. en E. P. Wellenstein,
De Nieuwe Internationale Economische Orde', p. 73-117.
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, nr. 75 (en nr. 76 Verslag van de Algemene ledenvergadering september 1977, beide samengevat in: Netherlands International Law Review, 1978, p. 217-234), Deventer, 1977; W. van Gerven, Het economisch recht van de

lid-staten van de Europese Gemeenschappen in een economische en monetaire unie, in: S. E. W. mei 1975, p. 295308 (bespreking van het tweede in noot 3 genoemde werk
van Verloren van Themaat).
Zie hiervoor ook W. van Gerven, De ontwikkeling van de sociaal-economische rechtsorde in EG-verband, in: Waarheen
gaat onze sociaal-economische orde, p. 78-94, Baarn, 1976;
P. Verloren van Themaat, Recht en economische orde, in: S.
E. W. april/mei 1977, p. 258-276; J. Tinbergen, Naar een
rechtvaardiger internationale orde, Amsterdam, 1976.
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sies: energie, grondstoffen, ontwikkeling en financiën) een aantal concrete punten door te
spreken. Dit gaf duidelijke, nog niet gepubliceerde, resultaten, o.a. over energie, een gemeenschappelijk grondstoffenfonds, stabiliteit van exportopbrengsten, handelspolitiek, volume en
kwaliteit van ontwikkelingshulp.

veel literatuur, maar ook met besef van roeping:
hij pleit voor verdergaande richtlijnen en betere
verslaggeving en wenst voor Nederland speciaal
een leidende rol in het internationale overleg,
Het boek van Antonides is niet alleen een goede
aanvulling daarop, maar ook afzonderlijk een uitstekend overzicht van de achtergrond, de groei
en de gevolgen van de MNO, met daarbij verreikende aanwijzingen voor verbetering, Antonides
is een 'self-made man', hij emigreerde na de
oorlog naar Canada, werkte op het land en in fabrieken en behoorde tot de oprichters van de
'Christian Labour Association of Canada'; thans
is hij secretaris daarvan voor onderzoek en vorming, Hij is dus een man van de praktijk, maar
beheerst ook de literatuur. 8
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De Groep van 77 niet-gebonden landen was
ook de oorzaak van het rapport van de 'Groep
van Eminente Personen' in 1974: 'De invloed
van transnationale ondernemingen op het ontwikkelingsproces en op internationale verhoudingen' met vele aanbevelingen aan ondernemingen en staten, De beoordeling van de MNO,
een schakel in de ketting van de NIEO, werd
duidelijk naar voren gebracht, niet alleen als
brenger van ontwikkeling en welvaart, maar ook
de problemen en nadelen,5
De VN hebben daarna een speciale commissie
voor transnationale ondernemingen ingesteld en
een Informatie- en Researchcentrum,6
Het Rapport van 1974 heeft, met 53 beleidsaanbevelingen en vele minderheidsstandpunten,
de problemen uitvoerig aan de orde gesteld, De
genoemde commissie en het centrum zijn bezig
met nadere uitwerking, vooral het formuleren
van gedragsregels, het verlenen van technische
bijstand, de invloed van de MNO op de gastlanden op velerlei gebied en het inzicht in de activiteiten van de MNO's (het opzetten van een informatiesysteem over en gestandaardiseerde
verslaggeving van de MNO, zie ook 5,),
Ook andere lichamen zijn op dit terrein bezig: er
zijn gedragsregels van de Internationale Kamer
van Koophandel van 1972, van de OESO (Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling) en van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), terwijl ook de Unctad en de
VN een verdrag voorbereiden over onrechtmatige praktijken, De EEG gaf een rapport uit in
1973 en sloot in 1975 met 50 ontwikkelingslanden de conventie van Lomé, Kortom, de resultaten zijn nog niet groot, maar er is een begin
gemaakt

erk

so~en
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6. Zie Het Financiële Dagblad van 30 januari en 15 februari
1979 door mr. J, E, baron de Vos van Steenwijk.
7, Zie over het economisch grondslagenrecht, de juridische
grondslagen van de economische orde, de zeer belangrijke
bijdragen van W. van Gerven, Het economisch recht van de

lid-staten van de Europese Gemeenschappen in een economische en monetaire unie, in: S.E.W. mei 1975, p, 295-308
(bespreking van het tweede in noot 4 genoemde werk van
Verloren van Themaat; zie ook W, van Gerven, De ontwikkeling van de sociaal-economische rechtsorde in EG-verband, in: Waarheen met onze sociaal-economische orde, p.
78-94, Baarn 1976) en van p, Verloren van Themaat, Recht
en economische orde, in: S,E.W. april/mei 1977, p, 258276, Beiden betogen, dat de rechtsorde niet alleen in dienst
behoort te staan van economische orde en politiek: voor
rechtsorde en economische orde dient men algemene maatschappelijke beginselen te formuleren, zoals vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid, solidariteit, ook voor het economisch
recht, vanuit een fundamentele mens- en maatschappijbeschouwing. Het bedrijfseconomisch ondernemingsrecht en
het sociaal-economisch marktrecht ontmoeten elkaar bijv, bij
de vraag of investeringsregelingen de bedrijfsrentabiliteit of
de sociaal-economische rentabiliteit voorop moeten stellen,
Een principiële vraag voor de economische orde is, aldus
Verloren van Themaat, of de investeringsbeslissingen, en
daarmee het risico, gedragen worden door de overheid (althans een meerderheid van externe belangen) of door de 'insiders' (leiding, eigen werknemers, kapitaalverschaffers),
Kapteyn noemt als concreet punt voor ontwikkelingslanden
het formuleren van juridische grondslagen voor de verhouding tussen ontvangen steun en eigen ontwikkelingsbeleid.

8. Evenals Jean Monnet (de 'vader van de Europese Ge-

10-

)5-

5, Een goed overzicht bij Adriaansen met de kritiek erop van
de Internationale Kamer van Koophandel, p, 168-177,

5. Overheid, MNO en het vrederijk

7

Het boek van Adriaansen is een gedegen inleiding tot de problemen met veel deskundig verwerkt materiaal vooral vanuit economisch gezichtspunt Het is als proefschrift typisch een
wetenschappelijk werk, behoedzaam en met

meenschap'), zonder academische opleiding, Diens vader gaf
hem de les mee op reis: neem geen boeken mee, niemand
kan voor jou denken, Kijk uit het raam en spreek met mensen. let op degene, die naast je staat (In het fraaie artikel
van p, Verloren van Themaat, De universele planmethode

van Jean Monnet als verbindend element tussen nationaal,
Europees en internationaal economisch recht, in: S.E.W.
april/mei 1977. p. 346-359, ook over beginselen en instellingen voor internationale economische samenwerking.)
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Prof. Rotstein van Toronto geeft in een inleiding
de kern van het boek weer: de MNO wordt beschreven, in de samenleving van de laatste twintig jaar, met de economische, politieke en culturele gevolgen, vooral voor Canada en de ontwikkelingslanden. Onze samenleving rust op morele
en religieuze grondslagen, die ons sociale bestaan tot een samen-Ieving maakten. Thans
echter rapen wij de vruchten, o.a. de MNO, van
een fundamentele wijziging daarvan.
Het gaat om de aard van de onderneming met
wetenschappelijke technologie en veel kapitaal,
en om de waarden erachter, om de religieuze
vooronderstellingen. Die van het humanisme zijn
het geloof in technologische redding, de menselijke autonomie met het geloof in de rede, die de
natuur wilde beheersen: het vooruitgangsgeloof
van de Verlichting.
Nodig is, aldus Antonides, de terugkeer tot de
wortels van onze beschaving, de bijbelse religie:
de mens is geen waardevrij, neutraal, redelijk
wezen: de erkenning daarvan reeds brengt tolerantie, want alle mensen zijn religieus, moeten
antwoorden op de fundamentele vragen van
hun bestaan. Woorden als gelijkheid, vrijheid en
democratie krijgen hun betekenis pas in het gebruikte perspectief, afhankelijk van de beginselen: godsdienst niet als een afdeling, want Gods
Woord richt zich tot het gehele leven van de
mens, ook in de samenleving, met allesomvattende eisen; De bijbelse boodschap biedt hoop
en leven en herstelt de zin van de schepping, als
deze ontsloten wordt naar de wil van God, die
de structuur van de schepping ook na de zondeval handhaaft. De christenen echter zijn meestal
in paniek gevlucht voor de problemen (piëtisme)
of kwamen tot een synthese met het humanisme. Antonides wijst erop, dat de bijbel ook de
basis geeft voor een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Hij ziet daarbij in het werk van
de christelijke wijsbegeerte van Dooyeweerd en
Vollen hoven, in het voetspoor van Groen en
Kuyper, een belangrijke poging tot het nadenken
over de werkelijkheid, dat de schepping en de
samenleving ziet in dienst van God, met grote
gevolgen ook voor theoretisch onderzoek en
voor het maatschappelijke en politieke leven,
omdat het uitgaat van een normatief begrip van
de mens en van de samenlevingsstructuren (z.L
de belangrijkste denkrichting thans in het bijbels
christendom).
Antonides geeft in deel 3 van zijn studie een
fundamentele kritiek op de grondslagen van de
moderne industrielanden en ziet als hoofdproblemen o.a. de macht van de technologie (met

de standpunten van denkers als Grant, Ellul en
Heilbroner), die zichzelf vernietigt (zie Mishan,
de Club van Rome, Schumacher); menselijke
verantwoordelijkheid
tegenover
technische
noodzaak, de grote welvaartsverschillen, de
nieuwe technocraten (tegenover de politici), de
crisis van de arbeidsverhoudingen met veel corruptie, het dilemma van de moderne democratie: veel regelingen, zonder normen; een gezagscrisis.
Als vooruitzichten voor vernieuwing noemt hij:
de rechtsstaatgedachte, die ruimte eist voor personen en groepen (pluralisme), een normatieve
visie op de onderneming, met eigen aard en
taak, nl. rentmeesterschap (de soevereiniteit in
eigen kring o.a. van staat en onderneming); uitwerking voor gebieden als eigendom, gezag,
produktie (gevaren van het wetenschappelijk
management) en consumptie (de excessieve reclame en de grote inkomensverschillen).
Zo tekent hij de moderne mens, net als een
astronaut, als slaaf van de techniek en de organisatie, die menselijke contacten en de natuur
vernietigt. Deze band moet worden hersteld: ván
de groei in hoeveelheid en omvang naar het
eenvoudige, directe, menselijke en kleinschalige,
zodat de techniek niet domineert, maar alleen de
menselijke krachten uitbreidt. Dit is niet te volbrengen zozeer door allerlei structurele veranderingen, maar pas echt vanuit een beslissing over
het doel van het leven, voor de christen uit de
verlossende macht van God.
Tenslotte geeft hij een aantal suggesties voor
herziening van de onderneming inzake medezeggenschap, kwaliteit van het werk en de produkten, ontbinding van holdings en marktbeheersende bedrijven, beperking van reclame, en
hulp aan ontwikkelingslanden, ook door internationale samenwerking inzake verslaggeving en
belastingrecht.
Als kernelementen hiervan ziet hij: verlaging van
de levensstandaard en inkomensnivellering in de
rijke landen, besparing op schaarse hulpbronnen, invoering van menselijke werkmethoden en
hulp aan arme landen voor een evenwichtige en
rechtvaardige ontwikkeling, een NIEO.
In de Conclusie (p. 195-202) wijst hij erop, dat
het probleem van de MNO, dus van buitenlands
kapitaal in een land, alleen goed te zien is in het
kader van de onderlinge afhankelijkheid van
onze samenleving en in het licht van een geloofsovertuiging. Menselijke autonomie leidde door
beheersing van de natuur tot materiële welvaart,
maar de schaduwzijden worden steeds duidelijker. De wortels van liberalisme en socialisme
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zijn dezelfde en herstel is alleen te verwachten
,. vanuit bijbelse normen, niet vanuit de kerkinstituten. Hij besluit met een aantal nationale prioriteiten voor Canada vanuit een fundamentele
herziening van de economische en technologische groei en wijst op de beloften uit Deut. 8:69 en Mattheus 6:25-33. 9
Naar mijn mening is dit boek voor de christelijke
sociale en economische politiek één van de belangrijkste boeken na 1945. Het past als toespitsing op de huidige problemen ook uitstekend
bij Goudzwaards 'Kapitalisme en Vooruitgang'
van 1976.

6. Verslaggeving
Om de MNO in 'bedwang' te krijgen is allereerst,
met name voor de overheid, maar ook b.v. voor
werknemers, regelmatige informatie nodig over
de resultaten en de financiële positie, dus minstens een jaarrekening met een verslag (ook
over niet-financiële zaken) en met uitsplitsing
.; naar soort van activiteit en naar gebied zowel
voor het concern als geheel als over iedere
dochteronderneming.
Hierover is veel gaande, vooral in de EG, maar
de ontwikkeling gaat m.L in de richting van versluiering van informatie, zodat 'de concernjaarrekeningen - vooral bij de grote concerns, die op
velerlei terrein in diverse landen actief zijn een vergaarbak worden, waarin veel interessante informatie teloorgaat'.' 0
Nederland, dat reeds het minst, nl. vrijwel niets,
over en door dochterondernemingen behoeft te
geven, komt nog verder achteraan, als een deel
van de SER (in het ontwerp-advies over het
Voorstel voor de EG-concernjaarrekening, dat in
mei wordt vastgesteld) zijn zin krijgt, want dan
wordt vrijwel alles geschrapt wat inzicht kan geven.
Reeds wijkt de in 1978 vastgestelde Vierde
Richtlijn van de EG over de (gewone) jaarreke"1 ning in nadelige zin af van het ontwerp van
1974: normale dochterondernemingen worden
vrijgesteld niet alleen van publikatie, maar ook
van opstelling en accountantscontrole van de
voorgeschreven jaarrekening (ook de criteria
voor kleine vennootschappen, die veel minder
mogen opstellen en publiceren, zijn aanzienlijk
verlicht). De splitsing van gegevens per jaarrekening (b.v. balansgegevens, omzet, kosten en resultaat) naar soort van activiteit en naar gebied,
die eerst omzet en resultaat betrof, werd beperkt
tot de omzet (met allerlei voorbehoud en dan
nog in uitzonderlijke gevallen; precies hetzelfde
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is gebeurd bij het gewijzigde voorstel voor de
concernjaarrekening van 1979, vergeleken met
dat van 1976. In Nederland is deze splitsing bij
amendement in de wet gekomen, maar alleen
naar soort van activiteit, niet per gebied, en dan
nog alleen de mate van bijdrage tot het resultaat
(de omzet in geld behoeft bij ons in het geheel
niet).
Wat nu de concernjaarrekening verder betreft,
het ontwerp van 1976 had ook een deelconcernjaarrekening opgenomen, maar dat van
1979 geeft vrijstelling als het een gewoon deel
van een concern is. Wel moet elke dochteronderneming haar eigen jaarrekening opmaken en
bij bepaalde grootte publiceren, maar het is de
vraag of dit zo blijft. Een deel van de SER wil namelijk de Nederlandse vrijstelling voor dochterondernemingen, ook van internationale concerns, zelfs de opstelling en de controle daarvan,
handhaven; dit deel is ook tegen deelconcernjaarrekeningen. Wel wil men de splitsing van gegevens naar produkten en gebieden niet ingeperkt zien. Maar splitsing van enkele gegevens
naar groep en gebied is naar mijn mening pas
zinvol, als er een basis is en dat kan alleen zijn
de naar wettelijke normen opgestelde en ge-

9. Nog een paar grepen. Stephen Hymer stelt dat het particulier multinationaal kapitalisme niet verenigbaar is met vrede en welvaart; er is een ander systeem nodig van landen,
waartussen kennis en technologie vrij zijn, maar kapitaal, dus
macht, niet. Hij verwijst naar Keynes in 1933 '... Iet goods
be homespun ... and above all let finance be primarily nationar (in: Hearings voor de Groep van Eminente Personen, zie
Antonides, p. 74).
Antonides verwijst ook naar R. J. Barnet en R. Müller, Global
Reach, op p. 69, en naar A. Solzjenitsyn, op p. 195, die op
matiging aandringt, in: A. Solzjenitsyn, ed., From under the
Rubble, 1975 (ook in Fontana pocket, Collins, Londen, 1976
en in Nederlandse vertaling), een werk, dat aan Groen van
Prinsterers Ongeloof en Revolutie doet denken, evenals de
twee delen Memoires van mevrouw N. Mandeistam. Ook
noemt hij, op p. 195, Campbell, die in 1975 stelde dat nog
8-10 jaar resteren voor een andere levenswijze, wil het niet
te laat zijn. Tenslotte zij gewezen op twee Londense docenten Bauer en Yamey, wie de kritiekloze roep om een NIEO
verbaast: het accent moet vallen op het beleid van en in de
ontwikkelingslanden zelf, want de voomaamste factoren van
vooruitgang zijn h.i. menselijke vaardigheden en overtuigingen en maatschappelijke en politieke instellingen (bij Wellenstein, p. 112, zie noot 41, maar dit kan geen enkel excuus zijn
voor de verantwoordelijkheid van de rijke landen.
10. De Concernjaarrekening, Voorstel voor een zevende
richtlijn van de EG, mei 1976, Bulletin van de EG, Suppl.
9/76, p. 26.
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controleerde jaarrekening van elke dochteronderneming, van deel concerns en van het concern als geheel. Anders missen de als aanvulling
bedoelde gesplitste gegevens elke controleerbare basis."
Als deze ontwikkeling doorgaat, met eventuele
steun van de Nederlandse SER, moeten we
geen illusies hebben, dat de feiten van de MNO
gekend worden, laat staan dat aan de problemen iets kan worden gedaan. En dit terwijl de
ontwikkeling in de wereld dit niet alleen vereist,
maar ook in VN-verband hier hard aan gewerkt
wordt, nl. door de groep van experts van de
commissie voor transnationale ondernemingen
samen met het centrum voor TNO-en.'2

11. Antonides noemt. op p. 36, enkele voorbeelden van verslaggeving: de rentabiliteit van 15 farmaceutische concerns
lag in 1968 tussen 38 en 962%, gemiddeld 162%, maar
volgens de jaarverslagen gemiddeld 6,7%; voor rubberbedrijven was dit 43%, volgens de jaarverslagen 16%, etcetera,
met vaak zeer hoge winsten behaald in ontwikkelingslanden
Isoms 10 tot wel 50 maal de wereldprijzen I en met vernietiging soms van een groot deel van de lokale industrie.

<'

12. Zie het ontwerp van 30 juli 1977 voor de vierde vergadering van de Commissie van mei 1978: Report of the
Group of Experts on International Standards of Accounting
and Reporting, E!C 10/33, New Vork.
Dit rapport vraagt van elke dochteronderneming een volledige jaarrekening, en voorts deelconcernjaarrekeningen per
land met verdere splitsing per soort activiteit. Deze splitsing
is ook voorgesteld voor elke dochteronderneming en voor
het concern als geheel, zowel wat gebied als soort activiteit
betreft.

[

r
d

Iu
g
ti
\i
e
d

n
d
e
s
~

d
k.
ti

t
>-

(

ti
n
c
s
k
n
p

I:
9
t

~ J
350

a.r.

staatkunde

9/9

79/9

Dostojevski, de mens en de politiek

I

ver-

:erns
maar
edrij,tera,
nden
1ieti-

,.
Cl

c:
:i2

1!!

Co

dr, G. Puchinger

Dr. K. J. Popma en dr. H. E. S. Woldring: Monniken en Moordenaars. Het dubbelgangers-motief
in het mensbeeld van Dostojevski. Christelijk
Perspectief nr. X'>N. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Amsterdam, 1979. 255 pag. Prijs:

127,50.

Vl
\I)

.c

ergathe
1ting

.:t!

\I)

o

.c

lolle1 per
tsing
voor
viteit

Dit boek wordt besproken door dr. G. Puchinger,
lid van de redactie van AR-Staatkunde.

Dostojevski, de
mens en de politiek
door dr. G. Puchinger
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Het is met de serie Christelijk Perspectief van de
uitgeverij Buijten en Schipperheijn in het kort
gegaan zoals met de gereformeerde emancipatie in het algemeen en met de leerstoelen van de
Vrije Universiteit in het bijzonder: de theologie
en de wijsbegeerte gingen voorop, de letterkunde volgde pas veel later. Dit boek Monniken en
moordenaars, over Dostojevski, dat als nr. 25 in
de serie Christelijk Perspectief verscheen, is het
eerste boek in deze serie dat geheel aan een
strikt literair onderwerp is gewijd.
Nu kan men zich afvragen: waarom dan aandacht voor dit boek in Anti-revolutionaire Staatkunde, het studie-orgaan van een politieke partij?
Allereerst omdat schrijvers als Shakespeare,
Goethe (Faust!), Dostojevski, en ten onzent Arthur van Schendel, in hun oeuvre de mens zelf,
met zijn raadselen en gebrokenheid, hebben
centraal gesteld en grondig hebben geanalyseerd. Hiermee nu heeft ook de politiek te maken. Want zonder ons diep te bezinnen op de
raadselen en gebrokenheid van de mens kán de
politiek niet meewerken aan herstel van die gebrokenheid. Dit herstel zal uiteraard altijd
gedeeltelijk zijn, want zonde, ziekte, dood, chantage, leed en pijn zullen nooit uit te bannen zijn;
maar met dat al, ook de poging om deze storende factoren terug te dringen - ook daar waar

ze niet erkend worden! - blijft, als het goed is,
het wezenlijke doel van alle politiek.
Bovendien hebben wij te bedenken dat onze politieke activiteit steeds mede bepaald wordt door
niet-politieke factoren: religie, gevoelens, cultuur, esthetica, ethiek, of ook de erkenning daarvan. Daarbij is de zin van iets nooit identiek aan
dat iets, maar stijgt boven dat iets uit en omvat
dat iets tevens. Dit geldt ook voor de zin van de
politiek. Ons motief om aan politiek te doen is
daarom ten diepste van niet-politieke aard. Wie
slechts politiek bedrijft óm de politiek, loopt gevaar om enkel een edel of onedel spel in en met
de politiek te bedrijven. Een weloverwogen politiek en politicus moeten daarom qua achtergrond uitgaan van een bezinning op de mens,
liefst een grondige bezinning.
Maar zelfs een bijbelse bezinning op de mens
kan het niet alleen van theologie en wijsbegeerte hebben. Hoe onmisbaar op zich zelf ook, toch
is er méér met de mens aan de hand dan theologie en wijsbegeerte ons kunnen verklaren. En in
die noodzakelijke aanvulling gaan de vier genoemde en andere literaire schrijvers ons voor.
Goethe is daarbij evenzeer grandioos als in zekere zin het onvolmaaktst, omdat op hem zelf toepasbaar is wat Gretchen in de Faust met al haar
schijnbare naïviteit zo raak tot Faust opmerkt:
'Denn du hast kein Christentum'. Maar in het al-
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gemeen gezegd verdiepen de vier genoemde en
andere grote literaire schrijvers onze blik op de
mens op ongemene wijze, omdat zij óók plaats
bieden aan het musisch aspect van de mens, en
dit aspect mag niet gemist worden, wanneer wij
de totale mens bestuderen. Dostojevski nu biedt
ons zo'n musische blik op de mens, en toont
hem ons tevens in zijn religieuze grootheid en
afgronden, Men kan daarom met beide schrijvers van het hier aan te kondigen werk in hun
eerste zin 'het hoofdthema van de romans van
Dostojevski' als 'de bedreigde mens in een verscheurde samenleving' (pag, 7) typeren.
In de tweede plaats verdient het hier aan te kondigen werk de aandacht van onze lezers omdat
Dostojevski ons een grondige analyse biedt van
de Russische mens, ja van het Russische volk en
zijn cultuur, een analyse die zowel hoogst origineel is als diep pastoraal.
Nu moet een politiek geïnteresseerde oog hebben voor ándere mensen, ándere generaties, ándere landen, ándere standen, ándere partijen,
ándere volken, ándere rassen, ándere beroepen,
ándere tijden, ándere religies, ándere takken van
christendom dan waartoe hij zelf behoort of
waarmee hij in aanraking komt, kortom: voor de
ánder. En die ánder kan men het unieke en zeldzame motief van het werk van Dostojevski noemen, juist ook omdat hij zo veel en zo diep met
zich zelf is bezig geweest. Als bijna geen schrijver heeft Dostojevski aangetoond dat wij ons
zelf 'in' de ander kunnen ontmoeten. Om het
met Marsman te zeggen, zozeer, dat de een als
hij soms naar den ander ziet bij zichzelven zegt:
maar ben ik dat niet?
Dostojevskïs thema kan daarom voor ons 'westerlingen' worden weergegeven met: 'de Russische mens', en dat is ook in deze tijd, waarin
Rusland een van de drie à vier brandpunten is
van de wereldpolitiek, toch waarlijk niet van weinig belang, te meer niet omdat Dostojevski ons
de Russische mens heeft afgeschilderd als één
die zich zelve een raadsel is.
Rusland behoort bovendien ook vandaag nog
tot de landen die men, mede ten gevolge van de
taalbarrière, ook door reizen niet zo eenvoudig
kan ontmoeten, laat staan goed leren kennen en
begrijpen. Men is voor wat Rusland betreft in
feite nog steeds voornamelijk op lectuur, wil
men, op de studeerkamerstudie aangewezen; en
tot de klassieke auteurs daaromtrent behoren
dan vooral Tolstoi en Dostojevski.
Om beide redenen - een algemeen menselijke
en een zeer gericht politieke - is Dostojevski
dus een nauwelijks te evenaren schrijver, van

groot belang voor allen die zich werkelijk op 'de
mens' en op 'de Russische mens' willen bezin- ,
nen. En wie zich door Dostojevski laten leiden in
hun bezinning op de mens en op de Russische
mens, voegen werkelijk een nieuw inzicht aan
eigen leven toe, of zoals de dichter Achterberg
het formuleert: vonden in hun tentopeningen
een nieuw, oneindig morgenrood.
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Maar het wordt ze niet cadeau gegeven. Dostojevski voor het eerst lezen is, evenals dat het geval is bij Plato, dóórdringen in een ondoorzichtig
bergwoud. Maar wie er doorheen komt, heeft
verlichte ogen gekregen. Ook hier geldt het
woord van Slauerhoff: 'Rijkdom verkrijgt men
slechts door ijver'. Want ook Dostojevski is niet
gemakkelijk te ontginnen. De uitgever G. A. van
Oorschot gaf de allervoornaamste werken van
Dostojevski in het Nederlands uit; de al/ervoornaamste, want er is natuurlijk in de oorspronkelijke taal veel en veel meer van belang dan de
beide schrijvers van het hier aan te kondigen
boek hebben kunnen verwerken. Deze tiendelige )
Dostojevski-vertaling van Van Oorschot is, evenals trouwens de gehele uitgave van zijn Russische Bibliotheek, een grote cultuurdaad, waarvoor wij hem niet genoeg dankbaar kunnen zijn.
K. J. Popma en H. E. S. Woldring hebben daarvan in hun publikatie ruim de vruchten geplukt
met het citeren uit deze vertaling. Maar er blijven voor de beginnende lezer van Dostojevski
desondanks nog diverse barrières bestaan, die
niet zo gemakkelijk overwonnen worden, waaronder reeds de bijna niet bij te houden hoeveelheid personen, die in Dostojevskïs romans en
verhalen optreden, wier karakters en uitingen
door de lezer goed met elkaar vergeleken en
grondig geanalyseerd dienen te worden, doch
wier Russische namen voor de Nederlander al
moeilijk uit elkaar zijn te houden. Wat dat betreft
ware een naamregister, inclusief van de in de romans en verhalen voorkomende personen, die in
het boek van Popma en Woldring besproken ..
worden, gewenst geweest na de nuttige bibliografie op pag. 244-250.
Om al deze redenen is een inleiding in Dostojevskïs oeuvre geen luxe, en voor de beginnende lezer eigenlijk een noodzakelijkheid.
Nadat dr. P. H. Esser in de jaren dertig en veertig
vanuit gereformeerde kring reeds grondig en
helder over Dostojevski geschreven had, en ds.
S. J. Popma in de serie Denkers van deze tijd, II
(1955) een studie aan hem had gewijd, is dit
thans opnieuw gedaan door prof. dr. K. J. Popma en dr. H. E. S. Woldring. Als algemene in-
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druk moet gezegd dat zij, voor zover zij een inleiding op het werk van Dostojevski hebben willen
geven, een nuttig en helder boek hebben geschreven, Dat het boek niet al te 'gründlich' en
diepzinnig is geworden, geeft ons juist het recht
deze studie in ons politieke studietijdschriftAntirevolutionaire Staatkunde aan te kondigen en
ter lezing aan te bevelen aan wie in de politiek
actief en geïnteresseerd zijn,
Dat de titel van het boek niet zo overtuigend is,
want er wordt wel in verband met Dostojevski
over monniken en moordenaars geschreven, die
in zijn boeken voorkomen, maar het boek van
Popma en Woldring gáát niet over monniken en
moordenaars; dat de structuur van een enkel
hoofdstuk wat zwak is en het ene hoofdstuk met
het andere wel eens in kwaliteit verschilt; dat de
schrijvers erg gepreoccupeerd blijken te zijn door
het antwoord op de vraag welke roman van
Dostojevski de sleutel is tot zijn gehele oeuvre
(h,i. is dit De Dubbelganger, maar het ontgaat
, me wat er tegen zou zijn wanneer een ander de
'I Aantekeningen uit het ondergrondse of De idioot
als zodanig beschouwt, want een reuzengebergte als dat van Dostojevski heeft nu eenmaal
meerdere toegangswegen, zoals de één Bach
vóór alles benadert via zijn orgelwerken, de ander via zijn Hohe Messe, zijn Matthäus Passion
of cantates); dat een bepaalde kernthematiek
die de schrijvers blijkbaar aanhangen (de dualiteit van ik-zegger en lichaam-zijn) coûte que
coûte centraal moet staan en aan de lezer evenals de sleutelvraag (pag. 7, 11,40-42,43, 51,
53,67-68,70,87,88-89,152,157,194,195,
199, 209, 226 en 241) door middel van herhaling bijna wordt opgedrongen (pag. 44, 67, 87,
152, 194, 199 en 241); dat hun uitspraken
soms wel eens wat apodictisch aandoen; dat
sommige andere niet onvermaarde Dostojevskicommentatoren, zoals Biélinski (pag. 41-42, 51,
86 en 87), Leo Sjestov (pag. 31 en 70), Stephan
Zweig (pag. 25, 45, 72, 80-82; in gunstiger zin
:ot echter pag. 71) en Carp (pag. 43, 44, 46, 4950, 52, 82; in gunstiger zin echter pag. 83) bij
beide schrijvers vrijwel geen goed kunnen doen;
dat, blijkbaar in herinnering aan het feit dat de
serie Christelijk Perspectief eens als wijsgerige
serie is gestart, aan het einde van het boek plots
de wijsbegeerte als zodanig komt opdraven, en
een wat onverwachte confrontatie plaatsvindt
van Dostojevski met neo-platonisme (pag. 116,
• 226-227,228-229), met Plato (pag. 227-228)
en Plotinus (pag. 229-233 en 239) - het zal
de lezer, die voor het eerst iets over Dostojevski
te weten wil komen - en voor hen toch blijkt
I
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dit boek vóór alles geschreven te zijn - allemaal een zorg wezen! Van méér en doorslaand
belang is voor die lezer dat dit boek doorgaans
onderhoudend en begrijpelijk geschreven is, dat
er veel goed gekozen citaten met bronvermeldingen naar de vertaling van Van Oorschot in
voorkomen, dat de voornaamste werken van
Dostojevski helder besproken worden en dat er
bovendien een verband gelegd wordt met diverse andere schrijvers die over Dostojevski geschreven hebben, zodat dit boek zowel tot Dostojevski als tot de Dostojevski-studie kan inleiden. Hoog aangeschreven staan met name Roma no Guardini (pag. 34, 113-114, 143-144 en
185; kritiek echter op pag. 167 en 184) en Bohatec (pag. 34, 206-207, 209-211, 217, 220221 en 228), terwijl Thurneysen (pag. 61), Dirk
Coster (pag. 25 en 84), Berdjajew (pag. 35 en
39), Thomas Mann (pag. 71), P. H. Esser (pag.
237), S. J. Popma (pag. 108 en 185), Eekman
(pag. 223 en 225) en J. M. Meijer (pag. 95) instemmend geciteerd worden. De interpretatie
van Camus (pag. 170-172) wordt afgewezen;
Carr wordt zowel bestreden (pag. 108) als geprezen (pag. 110). En nu noem ik nog slechts de
voornaamste Dostojevski-interpretators, die beide schrijvers hebben geraadpleegd en ter sprake
gebracht.
Theo Kroon vermeldt in zijn artikel over Nolens
in het Leids Dagblad van 23 november dat dr. L
N. Deckers hem vertelde dat toen Nolens in de
Kamer eens een fractiegenoot verdiept in lectuur aantrof, hij deze collega de sneer toevoegde: 'Goed zo, jongen, alleen ik studeerde vóór ik
in de Kamer kwam'. Het is een opmerking die
Nolens ons toont van zijn minder beminnelijke
kant. Bovendien had Nolens in dit geval natuurlijk helemaal ongelijk: een politicus moet aan de
studie blijven, en zo nodig nieuwe studieterreinen betreden. Maar afgezien van zijn speciaalgebied kan van een praktisch politicus doorgaans
niet verwacht worden dat hij diep en langdurig
zal graven in studiegebieden waar hij niet direct
bij betrokken is.
Geïnteresseerden en betrokkenen bij de politiek
doen er goed aan om Dostojevski te kennen,
reeds vanwege de centrale en indringende wijze
waarop we door hem bij de Russische mens
worden bepaald. Maar men kan van niet-literatoren, niet-wijsgeren en niet-theologen, met een
drukke politieke dagtaak niet verwachten dat zij
zich diep in de Dostojevski-studie zullen begeven. En al zouden zij het willen - en de mens
wil vaak juist dingen die hij niet kan - ze heb-
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ben wel wat anders te doen! Een actief politicus.
die toch al eindeloos binnenlandse en buitenlandse rapporten en nota's moet lezen en bestuderen, is daarom voor zijn algemene ontwikkeling doorgaans aangewezen op korte, heldere
lectuur, die hem vanuit een vertrouwd klimaat
snel brengt naar een onbekend land, om ook dat
onbekende land hem zo snel mogelijk bekend en
vertrouwd te máken.
In dit verband is dit helder geschreven boek nuttig voor politiek geïnteresseerden en wordt daarom ook in een politiek orgaan als Anti-revolutionaire Staatkunde terecht aanbevolen. Ook de
politicus zal via dit boek in Dostojevski gedachten vinden die voor hem vruchtbaar zijn om te
worden overwogen, 't zij hij deze gedachten zelf
aanvaardt of verwerpt.
Voor de kritiek van Dostojevski op West-Europa
was uiteraard alle reden - evenals voor die van
Tolstoi - maar ze was niet alleen, zoals Popma
en Woldring formuleren 'niet mild' (pag. 21)
maar ook overdreven en eenzijdig (pag. 17 -21 ,
77-79,100 en 242), evenals die op de RoomsKatholieke Kerk (pag. 21-23, 138 en 184), terwijl zijn afkeer van het jodendom, met name van
het joods messianisme (pag. 209-217) meer op
gevoelsrivaliteit dan op feiten lijkt te steunen.
Maar met dat al liggen in deze kritieken gedachten en beelden verscholen, die soms aangrijpend
zijn, zoals het bekende verhaal van de kardinaalgrootinquisiteur uit De gebroeders Karamazow,
dat door Popma en Woldring goed verteld wordt
weergegeven (pag. 176-186).
Ook op het vraagstuk van anarchisme (pag.
137-142, en 172) en socialisme (pag. 13, 2021, 140 en 172) wordt ingegaan, waaruit wel
blijkt dat Dostojevski voor geen van beide verschijnselen, zoals deze zich in de vorige eeuw
openbaarden, ook maar enige sympathie had.
Dat - volgens Dostojevski - het socialisme
een uitwas zou zijn van het rooms-katholicisme,
is iets wat Den Uyl in zijn stoutste ogenblikken
nog niet aan Van Agt heeft verweten, noch Van
Agt aan Den Uyl, maar men kan deze gedachte
in dit boek als gegeven aantreffen (pag. 22). Het
is een van de ontelbare uitspraken van Dostojevski, waarover men met hem volkomen van
mening kan verschillen, maar in het geheel van
Dostojevski's oeuvre geplaatst, is er aanleiding
tot diepere bezinning ook op wat men afwijst.
En een schrijver die ons daartoe stimuleert heeft
mogelijk een diepere greep op ons dan een auteur die onze eigen overtuiging en inzichten
slechts onderstreept.
Met nadruk wordt door de schrijvers herinnerd

aan Dostojevski's rede over Poesjkin, op 8 juni
1880, enkele maanden voor zijn dood, waarin
Dostojevski zich uitte in al zijn ruimheid van
waardering voor 'de ánderen' die bijdragen tot
onze beschaving, óók in West-Europa (pag. 2930, 200-206 en 209). De tendens van deze
rede doet terugdenken aan de laatste rede die
Schaepman in september 1902 te Nijmegen
hield, ter onthulling van het standbeeld van de
martelaar-bisschop mgr. Ferd. Hub. Hamer,
eveneens enkele maanden voor 's sprekers dood
uitgesproken, een rede die Schaepman beëindigde met de treffende woorden: 'Alle ware
vroomheid, alle ware grootheid is het gemeen
bezit van geheel het volk. Dat is zijn teerspijs,
zijn wijn van vreugde en kracht op den tocht
door de historie. 0 mijn klein, mijn gelukkig, mijn
glorievol Vaderland! U geeft de almachtige God
die gave der waardeering, die de grootheid
Uwer kinderen huldigt en viert. Daarom zijt gij
ons groote Vaderland. Gij verstaat uwe kinderen
wat taal des geestes zij spreken, als zij spreken
van geloof en liefde, van moed en kracht'.
Van het meeste belang is dat Dostojevski een
even diepe als originele bezinning heeft gegeven
op de betekenis van Christus voor de mens binnen de relatie van de mens tot God.
Iedere politiek en politicus die zich van deze
vraagstukken geen rekenschap wil of kan geven,
loopt gevaar te ontaarden in een onbedoeld verstoken materialisme, waarbij het uiteindelijk nog
alleen dreigt te gaan over lonen, prijzen, geldswaarde en belastingtechnieken. Iedere politiek
en politicus daarentegen die de bezinning op
Christus en op het diep-geestelijke vraagstuk
van de mens op aarde (Paulus, Luther, Shakespeare, Pascal, Goethe, Kierkegaard, Van Schendei, en zo ook Dostojevski) zich voor ogen wil
houden, staat in principe open voor de noodzaak
van een ethisch reveil, dat zijn grondslag - ook
in de politiek - kort en krachtig geformuleerd
weet in Vondels kernachtig woord: Eeuwig gaat
voor 't ogenblik. Mits wij daarbij wel ruimte laten
voor een spiritualiteit, die we óók in de politiek
vaak ontmoeten, en die beide schrijvers inzake
De Idioot treffend weergeven met de simpele
woorden: 'Inderdaad is de prins een oprecht
christen; maar hij spreekt er zo goed als nooit
over' (pag. 127).
Vanuit het geheel van de vele Dostojevski-interpretaties bezien is het hier kort aangekondigde
boek, waarop wij in dit orgaan uiteraard niet
grondig konden ingaan, slechts een druppel op
een gloeiende plaat. Maar waar in onze kring
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niet zó velen met de grote Dostojevski zijn bezig
geweest of bezig zijn - P. H. Esser was in onze
kring wel een van de eersten, evenals inzake
Kierkegaard, en kreeg veel te weinig gehoor! is het een opmerkelijk feit dat er, na de studie
van ds. S. J. Popma, wederom in onze kring een
Dostojevski-studie is verschenen, dat om door
ons genoemde redenen ook voor politiek geïnteresseerden en voor politiek ervarenen met
vrucht kan worden gelezen, omdat het onderhoudend geschreven is en het als geheel genomen tot Dostojevski een goede inleiding geeft.
Menig wat agressief aandoende uitspraak van
beide schrijvers zal de lezer uitdagend voorkomen en zal hem dus mede daarom boeien. Een
enkeling die zich daaraan ten onrechte ergert,
zal hierin echter hebben te berusten, aangezien
het boek door een onoplosbare dubbelganger is

geschreven, zodat een eventueel wat geprikkelde lezer geen verhaal op het geboden verhaal
heeft, tenzij hij aan de uitgever verzoekt mee te
delen, wie van beide auteurs nu voor welke uitspraken precies verantwoordelijk is. Maar dat zal
wel voor altijd tot de ondergrondse geheimen
van beide auteurs blijven behoren, in wier souterrain ook een uitgever voor wat dit betreft nauwelijks kan doordringen. Want evenals in de politiek zijn er ook in de literaire schrijverswereld
paleisgeheimen die, ondanks alle openheid die
men ook in de literatuur nastreeft, niet dan node,
zeer node onthuld worden. Hetgeen altijd betekent dat zelfs een vrijmoedig interviewer - en
dat is een recensent! - er geen navraag naar
moet doen ...
Oxford, Pinksteren 1979
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Van de redactie

Verantwoording

Verantwoording

De jongerenorganisatie van de ARP, de Arjos,
bestaat 50 jaar.
Het bestuur van de Arjos heeft zich dit voorjaar
tot de redactie van AR-Staatkunde gewend met
het verzoek, de inhoud van één (thema)nummer
van ons blad te mogen verzorgen.

*

*
*

De redactie staat niet graag haar verantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad af. Maar in
dit geval heeft zij met veel genoegen positief op
dit verzoek gereageerd; bij wijze van geschenk
aan de jubilerende Arjos en als blijk van onze
sympathie voor een zo actieve en creatieve jongerenorganisatie.

*

*

*
Het is niet onbelangrijk hier te vermelden, dat
AR-Staatkunde sinds de veranderingen van begin 1978 een aanzienlijk aantal jongerenabonnementen (studenten, leden Arjos, leden CDJA)
erbij heeft gekregen.
Wij sluiten niet uit dat dit wellicht een van de redenen is geweest van de Arjos om ons dit verzoek voor een themanummer te doen. De redactie wil gaarne van haar kant benadrukken dat zij
dit sterk groeiende aantal jonge lezers zeer op
prijs stelt; het stimuleert ons voort te gaan op de
weg die wij begin vorig jaar met ons blad zijn ingeslagen.

*

*
*

De inhoud van dit nummer valt onder de verantwoordelijkheid van de samenstellers, die hiernaast de artikelen zullen verantwoorden.
Onze opvatting is, dat de Arjos er in is geslaagd
ten behoeve van haar studieconferenties een
aantal goede discussie-artikelen te bundelen onder de in onze kring uitdagende titel: Geloof en
Revolutie.
358
~-----

=--- - -

--

In november 1979 is het 50 jaar geleden, dat de
Arjos, toen nog onder de naam Arja (Anti-Revolutionaire Jongeren Actie) werd opgericht.
In de periode oktober-november wil de Arjos dit
jubileum vieren. Zij wilde dit echter niet alléén
doen, maar met iedereen die van mening is, dat
antirevolutionaire politiek niet iets is van het verleden, van 50 of 100 jaar terug, maar dat de
wereld van vandaag nog steeds vraagt om een
evangelisch antwoord op de revolutie.
Een wereld, waarin de mens zich revolutionair
los maakt van God en zelf het heft in handen
neemt of, zoals Groen van Prinsterer het zelf
zegt in 'Ongeloof en Revolutie': ' ... de richting,
welke ten gevolge der zelfverheffing van den
mens, in staatsrecht en wetenschap, niet zonder
wederspraak evenwel, heerschappij voert, uit
verwerping van het Evangelie is ontstaan'.
De Arjos wil haar jubileumviering in het teken
stellen van de vraag naar de relatie tussen 'Ge- ..
loof en Revolutie'.
De redactie van AR-Staatkunde was bereid om
dit nummer hieraan te wijden en schrijvers uit
de Arjos in de gelegenheid te stellen hun visie te
geven. De Arjos is de redactie voor dit gebaar
zeer erkentelijk en dankbaar.
Dit nummer van ARS is slechts het begin van de
discussie. In de laatste twee weken van oktober,
worden gespreid over het land, een viertal regionale studieconferenties gehouden, waarop, op
basis van deze artikelen, op het thema zal worden ingegaan. Aan de hand van de verslagen
van deze discussie en inleidingen van de heer
W. F. De Gaay Fortman sr. zal de discussie op
zaterdag 24 november in Utrecht voorlopig worden afgerond.
Natuurlijk is het een discussie zonder einde, niemand zal het laatste woord kunnen hebben en
het ook niet mogen hebben, want wij zullen ons
blijvend hebben te bezinnen op de waarde of
onwaarde van maatschappelijke instituties; op
de keuze, die we moeten doen tussen 'Staatsman' of 'Evangelie-belijder'.

,..

(

r

1

r
(

j

B:

h;
h,

d

Cl

eJ

nl
ti

C;

li!
sJ
IE;
r~

1/\
1/\

o·
Vi

Ee
k~

ZEi

0
t~

Tot deze discussie roepen wij niet alleen Arjosleden op, maar iedereen, die van mening is, dat
deze 'gebroken wereld' hunkert naar evangelische politiek.

Klaas de Vries
voorzitter Arjos

Hans Westhoft
voorzitter jubileumcie.
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Bij het schrijven van een historisch opstel over
het thema 'geloof en revolutie' kan men niet in
het verleden blijven steken. Het onderwerp heeft
daarvoor te veel aanrakingspunten met onze tijd.
De lezer van nu wordt als vanzelf uitgedaagd
een vergelijking te maken tussen antirevolutionair heden en verleden. Een gevoel van opluchting kan zich hierbij van hem meester maken
('wij weten wel beter'), maar ook kan teleurstelling het gevolg zijn: 'Die idealen hebben we nog
steeds niet weten te bereiken'. In enkele gevallen zal hij wellicht verrast met de ogen knipperen als blijkt dat vroeger een probleem reeds
werd gezien; in de manier waarop een vraag
wordt gesteld ligt immers al een deel van de
oplossing 1 Het onderstaande zou gaarne enige
van deze gevoelens opwekken,
Er moeten in het bestek van een artikel beperkingen worden gemaakt, terwijl toch enkele wezenlijke facetten aan de orde horen te komen,
Daarom is er gekozen voor de belichting van het
thema uitgaande van de vraag welke de rol is
die geloof, beginselen en geschiedenis hierin
spelen. De politieke realiteiten en activiteiten
blijven zodoende onderbelicht. Ter verdere beperking is een drietal personen genomen uit de
anderhalve eeuw dat de anti-revolutionaire gedachte leeft, En hoewel ze misschien niet alle
drie even representatief zijn, kan zeker worden
gezegd dat deze hoofdfiguren, Groen van Prin-

Johan Knibbe studeert natuurkunde aan de
Vrije Universiteit. Binnen de Arjos is hij o.a. voorzitter van de Amsterdamse club Vondelpark en
lid van de binnenlandse commissie.

sterer, Colijn en Berghuis, een belangrijke plaats
hebben ingenomen in het vormen en leiden van
het antirevolutionaire leven in hun wel zeer verschillende werelden, Groen (1801-1876), de
legger van de fundamenten waarop Kuyper vervolgens het antirevolutionaire gebouw optrok,
kon slechts dromen van een levenskrachtige
groep gelijkgezinden om zich heen. Hij moet zich
vaak als een roepende in de woestijn hebben
gevoeld. Colijn (1869-1944) daarentegen wist
zich vertegenwoordiger van een georganiseerde
stroming, welke ondanks haar relatief bescheiden omvang vol zelfvertrouwen de maatschappelijke en politieke problemen te lijf ging. De
derde figuur, Berghuis (geb. 1911) leidde de in
oorlog en doorbraak geschokte partij een tijd
binnen van groeiende welvaart waarin nieuwe
wegen zich openden. Overal waar er lijnen worden getrokken tussen de drie hoofdpersonen
moet er uiteraard worden bedacht, dat dit the-
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matische en geen chronologische lijnen zijn. Het
is immers nog maar de vraag of men Kuyper op
de lijn tussen Groen en Colijn, of bijvoorbeeld
Schouten op die tussen Colijn en Berghuis terug
zou kunnen vinden. Noodzakelijkerwijs wordt de
meeste aandacht besteed aan Groen van Prinsterer. Het zijn namelijk zijn denkbeelden die hun
stempel op de AR-Partij drukten en drukken. Latere meningen en standpunten kunnen met dit
gedachtenbouwsel worden vergeleken, en wel
des te beter naar mate ze zich op een abstracter
niveau bevinden. Met enige overdrijving zou
men kunnen zeggen dat de anti-revolutionaire
geschiedenis het plaatsen van voetnoten bij
Groen is.

zijn van alle wijsheid. Dankzij deze systematische aanpak weet Groen een brede visie te ontwikkelen, waarbinnen de drie onderwerpen die
zijn speciale (en werkzame) belangstelling genieten op vele manieren met elkaar in verband worden gebracht: theologie, geschiedenis en politiek. Groens denken kenmerkt zich door het streven naar een grote mate van samenhang, waarbinnen desondanks uiteindelijk - zoals we zuIlen zien - spanningen niet uitblijven.
In zijn godsdienstige opvattingen weerspiegelt
Groen niet zijn 'verlichte' tijd. Behorende bij die
kleine kring van christenen die onder de naam
Réveil wordt samengenomen, IS hij een uitzondering op de rationalistische regel. Hoewel hij
door zijn vele activiteiten geen buitenstaander
wordt, raakt hij door zijn Réveil-lidmaatschap
wel verwijderd van goede vrienden, zoals van
Thorbecke die hij leerde kennen in zijn studententijd. Maar ook binnen de kleine groep leven
verschillen. Zo is de Amsterdamse kring meer op
persoonlijke beleving gericht, terwijl de Haagse,
waar Groen de drijvende kracht van is, hst ge- ..
loof ook in de samenleving gestalte wil geven. 2
Grote nadruk wordt gelegd op de in de XVle en
de XVlle eeuw tot stand gekomen protestantse
belijdenisgeschriften, welke voor hem de kern
uitmaken van de rechte leer. Mag de omvang
van de opwekkingsbeweging dan niet zo imposant zijn, haar uitingen lopen bijzonder in het
oog. De grondlegger en initiator van het Réveil
in Nederland, Bilderdijk, behoorde al in de eerste
helft van de negentiende eeuw tot de toen
schaarse opvallende en afwijkende persoonlijkheden. Zijn leerling Da Costa, lid van de Amsterdamse Réveilkring, deed in dit opzicht zeker niet
voor hem onder: bij de verschijning van zijn 'Bezwaren tegen de geest der eeuw' (in 1823) ging
er een schok van ontzetting door het goede vaderland. Men hoorde zich notabene zeggen dat
de gedachte van de voortreffelijkheid van de eigen eeuw 'van een hoogmoed, zoo beiachIijk als
voorbeeldeloos, en zoo ongegrond als gevaarlijk'.
was. 3 Groen is in taalgebruik natuurlijk de mindere van de virtuoze Da Costa. Maar ondanks dat
hij rechtvaardiger en meer afgewogen kritiek uitoefent, weet Groen zijn mening over de stand van
kerk en geloof in Nederland toch in voor iedereen duidelijke bewoordingen te stellen: 'Eene

Geloof en beginselen
'Zoolang God niet als hoogste Wetgever wordt
erkend, is de Staat gebouwd, in plaats op den
eenigen rotsgrond, op hetzelfde oeverzand, waar
reeds zoo menig trotsch gesticht van menschenwijsheid door een stormwind omvergeworpen,
of ook wel door een ademtogt weggeblazen
werd:
Een dergelijke uitspraak zal men wellicht niet allereerst verwachten in een boekje met als titell
'Bijdrage tot herziening der grondwet in Nederlanschen zin'. Het toch tamelijk technisch-juridisch aandoende onderwerp doet eerder langdradige en droge betogen vermoeden, zeker ook
waar we het jaar 1840 schrijven. Zien we echter
naar de schrijver, dan wordt de verbazing tot
herkenning. Weinigen uit de eerste helft van de
vorige eeuw kan dit staatkundig credo meer uit
het hart zijn gegrepen dan mr. Guillaume Groen
van Prinsterer'. Het is eigenlijk meer dan een
staatkundig credo, het is uiting van een diepe
persoonlijke christelijke overtuiging. Hiervan
heeft hij nooit een geheim gemaakt, of ook maar
kunnen maken. Alle uitingen van Groen zijn
doordrenkt van een levend geloof. Of hij nu de
geschiedenis van het vaderland beschrijft en zich
in allerlei staatsrechtelijke aangelegenheden
mengt, of hij strijdt tegen onderwijswetgeving
en gezapigheid in de kerk, op vrijwel elke bladzijde van zijn boeken, geschriften en artikelen
hoort men de gepassioneerde christen. Zoals uit
het begincitaat al opgemaakt kan worden, is er
bij Groen geen sprake van een impulsieve onsamenhangende doordringing van al zijn levensuitingen - hiervoor is hij te veel jurist en classicus. Uitgangspunt is, dat alle terreinen van het
leven juist gestructureerd dienen te worden vanuit de Goddelijke beginselen, welke het begin
360
------~--

--

1. Bijdrage (Leiden, 18401 blz. 151.
2. Zie: M. E. Kluit, Nader over het Réveil (Kampen, z.j.1 blz.
89.
3. De uitgave in Spectrum van de Nederlandse letterkunde
(Utrecht/Antwerpen. 19681 dl. 20, blz. 123.
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Groen, Colijn en Berghuis over revolutie

Johan E. Knibbe

alles verdraaiende of verflaauwende Godgeleerdheid, eerst uitgegaan van de Scholen, zoekt
haar heerschappij thans op de predikstoelen, onder de Gemeente duurzaam te vestigen' en in
ons land moet 'de geloovige de resultaten van
eene partijdige en levenslooze letter zifting voor
Schriftverklaring of de droomen eener half-Heidensche Wijsbegeerte voor Christendom laten
opdringen',4 Het behoeft dan ook niet te verbazen dat Groen voor bewegingen, die zijns inziens
meer recht willen doen aan de belijdenis van de
kerk veel sympathie koestert, De maatregelen
tegen de Afscheiding van 1834 worden door
hem in het openbaar scherp aan de kaak gesteld
en vergeleken met die tegen de Arminianen in
de zeventiende eeuw,5 Na enige aandrang in die
richting te hebben laten blijken wordt hij er echter door vrienden van weerhouden zich bij de Afgescheidenen aan te sluiten,6 Dit, ondanks zijn
grote bezwaren tegen de toenmalige Hervormde
Kerk, Een overstap naar de Afscheiding strookt
ook niet met de zijn sterk historisch bepaalde
kerkopvatting, De sprong is te groot voor iemand die zoveel waarde hecht aan een 'onveranderlijke Kerkleer' en aan een statische of maar
zeer langzaam veranderende verschijningsvorm
van de kerk,7

geschiedenis meer welligt dan die van eenig
christelijk Volk het verhaal der leidingen en der
wonderen Gods is'.9 Ook elders spreekt hij in
één adem van de 'vrijmoedige belijdenis van mijnen Heer' en 'de liefde tot mijn Vaderland'.lO
Men zou kunnen zeggen dat de cirkel zich weer
sluit: een theologisch geïnterpreteerd verleden
wordt door Groen we.ei als baken bij zijn godsdienstige activiteiten gebruikt. En verder is het
duidelijk dat hier verwarring dreigt tussen het
door God gewenste en bewerkte en de werkelijkheid en het verleden zoals die zich met alle
zondige menselijke trekken aan ons voordoen.
Groen wil zich uitdrukkelijk niet scharen bij de
contrarevolutionairen, want hij is niet tegen alle
resultaten van de revolutie gekant (vaak heeft hij
het over de Revolutie, waarmee dan de Franse
van 1789 wordt bedoeld). Hij noemt zich daarom antirevolutionair, dat wil zeggen tegen de
per definitie goddeloze beginselen van de revolutie. Toch heeft hij met de Restauratie gemeen
dat hij zich het verleden vaak als ideaal stelt, zij
het dan niet de tijd van vlak voor de Revolutie
maar die van enkele eeuwen terug. Groen ontkomt niet altijd aan het gevaar de bestaande
toestand te sanctioneren zuiver en alleen vanwege de verbondenheid met het verleden.
Het verleden wordt nog des te hoger opgehemeld naar mate er meer sprake is van belijdenis
van de zuivere christelijke godsdienst. Het is ook
in dit thema dat we de onlosmakelijke verband
aantreffen die Groen legt tussen beginsel en uitwerking. Is het namelijk zo dat verbetering van
de toestand waarin het land verkeert bewerkstelligd moet worden door aanvaarding van de
soevereiniteit Gods over alle dingen, dan dienen
we ons te spiegelen aan een tijd die wel dit juiste beginsel erkende. En de Nederlanden uit de
begintijd van de Republiek zijn voor Groen het

De rol en status van de geschiedenis in de godsdienstige gedachten van Groen van Prinsterer
waarop we hier stuiten, geven ook de beperkingen aan van de consequenties die hij aan zijn
fundamentele en felle theologische kritiek verbindt. Hij kan zich maar moeilijk losmaken van
het gewordene, Behalve dat de wisselwerking
tussen geloofsovertuiging en geschiedsopvatting naar boven komt in de verschijning van de
geschiedenis als rem op het praktisch gestalte
geven aan zijn kritiek, is diezelfde geschiedenis
ook bepalend voor de grondvisie van waaruit de
kritiek wordt geleverd, Een van Groens strijdleuzen is namelijk 'Er is geschied i', en hierin vindt
hij het bastion van waaruit hij zijn pijlen kan richten telkens wanneer het heden de vergelijking
met het verleden niet kan doorstaan,8 Dit moeten we niet in de eerste plaats zien als een bevooroordeelde reactionaire houding, maar het is
ten diepste een belijdenis van het werken van
God in de geschiedenis tot nu toe, en wel in het
bijzonder in de vaderlandse historie, 'De Heer
heeft hier zijne Kerk geplant; voor haar instandhouding tegen aanval van buiten en afval van
binnen gezorgd; den met haar vereenigden
Staat, om harentwil met de keur en den overvloed zijner weldaden begunstigd; zoodat onze

4. Adviezen in de Tweede Kamer der Staten Generaal (Leiden. 1840) blz. 32 v.
5. In Grondwetherziening en eensgezindheid. (Amsterdam,
1849) blz. 407; zie ook zijn geruchtmakende De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsrecht getoetst uit
1837.
6. Volgens A. J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk
vanaf 1795 (Kampen, 1974) blz. 70.
7. Zie bijvoorbeeld bovengenoemde Grondwetherziening
blz. 423.
8. Zie J. van den Berg, Groen en de Nederlandse Hervormde Kerk in: Een staatsman ter navolging (1976) blz. 128.
9. Handboek der geschiedenis van het vaderland (Amsterdam, 1895) blz. 67.
10. Bijdrage blz. 150.
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voorbeeld bij uitstek, Hij noemt ze zelfs 'een
tweede Israël'),l1
Althans voor zolang als er nog enige hoop op
herstel is tracht Groen met grote vasthoudendheid het gewenste herstel te bewerken, Een van
die pogingen is het adres van de 'Zeven Haagsche Heeren' (waaronder Groen) aan de Hervormde Synode van 1842, waarin onder andere
handhaving van de Formulieren van Eenigheid
wordt gevraagd. Ook hier schuwt hij het openbare effect niet. 'dit adres verwekte groote commotie' schrijft Van der Does dan ook. 12
Dergelijke acties bezorgen Groen in den lande
een niet altijd even goede naam en ook meer in
directe omgeving valt het vaak verkeerd. De brochure van 1837 is bijvoorbeeld oorzaak van verwijdering tussen Groen en Koning Willem,
wiens archivaris hij in die tijd is. 13 Groens in beide betekenissen van het woord uitgesproken
ideeën wekken medestanders op, maar leiden
ook tot persoonlijke teleurstellingen. Hij is nonconformist. niet bang om van het gebruikelijke af
te wijken.

hebben wij allereerst nodig een vasten grondslag en een onwankelbare overtuiging'.14 Wat
echter bij Groen nog in de geschiedenis aangewezen kan worden als juiste inzettingen - de
christelijk-historische werkwijze (per slot van rekening is hij bekwaam historicus) - krijgt bij
Colijn een hiervan meer losstaande, geabstraheerde betekenis. In zijn spreken over 'de gehoorzaamheid aan de ordinantiën Gods' en de
'onderworpenheid aan de eeuwige beginselen
van Gods Woord'15 vinden we nauwelijks meer
dan een kleine vingerwijzing naar de historie.
Wordt dit misschien veroorzaakt door de inmiddels voltrokken afsplitsing van de zich christelijkhistorisch noemend en, of komt het voort uit een
in de tijd van Colijn (ook kerkelijk) wijdverbreid
lettergeloof dat moeilijk over de gecanoniseerde
programartikelen heen kon kijken? Hoe dit ook
zij. een andere factor van belang voor deze ontwikkeling is de niet alleen door Colijn gevoelde
onrust in de samenleving. 'Veel van wet vast
scheen in de instituten dezer aarde is logeraakt.
Alles beweegt zich. 's Menschen raad biedt
geen uitkomst meer tegen de moeilijkheden van
dezen tijd', waarop onmiddellijk volgt: 'Alleen
God is de onveranderlijke. Alleen in Hem en bij
Hem is vastheid. Die in-den Hemel woont lacht
om het gewurm van den mensch om buiten
Hem om een wereld in het leven te roepen
waarin Vrede en Gerechtigheid zullen wonen'.16
Colijn herhaalt hier de gedachte van Groen dat
menselijke zelfverheffing uit ongeloof voortkomt
of, sterker, ongeloof is. Ook het verschil tussen
anti- en contrarevolutionair vinden we bij Colijn
terug: 'daartegenover (d.w,z. tegen de contrarevolutionairen, j.e.k,) wenscht de antorevolutionair,
hun in hardnekkigheid van verzet tegen het beginsel van het ni Dieu ni maître niets toegevend,
het oog niet te sluiten voor de omstandigheden,

Met zijn scherpe en gelovige geest doorziet
Groen veel van het kerkelijk falen van zijn dagen
als zijnde ten diepste tegen God gekeerd omdat
de autonome mens zelf uit denkt te kunnen maken wat goed of verkeerd is. Met een ijver en
opofferingsgezindheid, grenzende aan die van
een beroepsrevolutionair draagt hij zijn ideeën
uit. Ze vinden maar weinig directe weerklank in
de besturende organen van de Hervormde Kerk,
maar toch wordt hij door andere reacties voldoende gesterkt om door te kunnen gaan. Ondanks de kracht die straalt uit zijn analyse, wordt
de angel uit het verdere betoog verwijderd door
maar al te graag terug te gaan in de tijd om daar
'goedgekeurde' oplossingen te vinden voor de
eigenlijke problemen. Het woord Réveil betekent
niet voor niets opwekking, waaronder we maar
al te vaak moeten we verstaan de opwekking
van de waarheden der vaderen.
De in het leven van Groen zo belangrijke rol van
kerk en theologie vinden we noch bij Colijn noch
bij Berghuis zo openlijk terug. Wel is een overeenkomst in het drietal de grote waarde die
wordt toegekend aan de christelijke beginselen.
Wanneer Colijn een 'koude onaandoenlijkheid
tegenover vele geestelijke levensvragen' signaleert, waarschuwt hij meteen: 'dat gevaar dreigt
juist de zenuw van onze kracht te verlammen.
Immers, onze strijd is bovenal een geestelijke
strijd en om een geestelijken strijd te voeren

362
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11. Handboek blz. 67. waar hij verder schrijft: 'Nederland
een tweede Israël? Niet bij gelijkstelling. maar bij vergelijking. De zegeningen van het evangelie. niet bij uitsluiting, bij
uitnemendheid aan Nederland verleend. Geen hoogmoed dit
te beweren; grove ondankbaarheid dit te miskennen.'
12. J. C. van der Does, Bijdrage tot de geschiedenis der

wording van de antirevolutionaire of christelijk-historische
staatspartij lAmsterdam, 19251 blz. 248 v.
13. J. Donner, Groen en de 'afgescheidenen' in: Een staatsman, blz. 131.
14. Rede van Colijn uit 1921 in: Geen vergeefs woord
IKampen. 19511 blz. 236
15. Colijn, Het karakter der Anti-Revolutionaire Partij in:
Schrift en historie IKampen, 19281 blz. 18 en 34. Curieus
genoeg gewaagt Colijn in dit verband van 'de moderne danswoede onzer dagen, met al wat er aan vastzit'. hetgeen
'thans om luider bestrijding [roept] dan 50 jaar geleden'.
16. Geen vergeefs woord, blz. 239.
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dat de revolutie, zij het ondanks het verkeerde
uitgangspunt in sommige opzichten ook zegenrijke gevolgen heeft gehad'. 17 Tegenover de ondoorzichtige woelingen zet Colijn de rust en
vastheid gevende beginselen voorop. Dit is niet
de houding van een generaal zonder leger, maar
een vastberadenheid van de vertegenwoordiger
van een, zij het niet al te grote, dan toch hechte
en krachtige partij van een bevolkingsgroep.
Na de Tweede Wereldoorlog ligt het niet meer
op ieders pad de band met de beginselen als
enig zaligmakende kem van de kerkelijke en politieke bezigheden aan te prijzen. Er vindt een
verschuiving in twee richtingen plaats. Aan de
ene kant wordt er meer aandacht gegeven aan
wat men zou kunnen noemen de concrete politieke aangelegenheden, die als het even kan zakelijk moeten worden besproken en beslist zonder er al te veel 'ideologische' argumenten bij te
slepen. En aan de andere lost het samenhangende gebouw van de beginselen zich allengs
op in vagere algemeenheden, die wel als kernwoorden en zodoende als herkenningspunten
functioneren, maar aan welke veel minder eenduidig, duidelijk en direct inhoud valt te geven.
Een oorzaak van deze ontwikkelingen kan worden gezocht in het steeds meer veranderende en
complexer wordende van de samenleving, zodat
men het inzicht in de samenhang ervan kwijtraakt en verzeild raakt in het kleinste en het
grootste. Hiermee enigszins samenhangend is
misschien de veel grotere toevloed van informatie. De (vele) problemen worden zo duidelijk
zichtbaar, dat er geen tijd 'verloren' mag gaan:
hier en nu moet een oplossing worden gevonden.

hij ervoor 'vertraagd aan verleden of bestaande
vormen (te) blijven vasthouden'.
De kijk van Berghuis op de geschiedenis is veel
dynamischer dan die van Colijn. De laatste voelt
zich juist tot de calvinisten aangetrokken omdat
ze zo 'steady' zijn,19 en hij cultiveert de 'objectieve onaantastbare norm' zozeer dat hij in 1921
zelfs kan zeggen: 'Maar niet minder zijn we zo
behoudend, omdat wij ons tegen het terugdringen van dien invloed (van christendom op staat
en maatschappij, j.e.k.) met alle kracht die God
ons gaf zullen verzetten. Waar het gaat om het
behoud van de christelijke grondslagen van ons
volksleven zijn we, en willen we niet anders zijn
dan puur conservatief 20 Colijn laat dan ook niet
veel gelegenheden onbenut om te wijzen op de
dreigende aantasting van gezag, gezin en zedelijkheid. Hoe anders dan dit tegen zijn tijd nogal
schrikachtig aanziend spraakgebruik klinkt het
voorzichtige 'en dan komen wij er als beperkte
en zondige mensen nimmer geheel mede klaar,
wat dit in concreto precies inhoudt en hoe dit
nauwkeurig voor een ieder is te omschrijven en
onder alle omstandigheden te realiseren' uit de
mond van Berghuis. 21 Twijfel aan de stelligheden van Colijn omtrent de taak van de overheid
inzake de religieuszedelijke normen klinkt al in
de vijftiende stelling bij zijn proefschrift uit
1937,22 maar later is het al veel duidelijker dat
veelgebruikte termen en begrippen aan inhoud
en zeggingskacht verliezen. 23 Een eerste vereiste
voor de christelijke politiek is dientengevolge dat
ze met beide benen in de 'stormachtige' moderne tijd moet staan, en zich als levende christelijke partij nieuwe wegen moet banen. 24
Natuurlijk blijft het principiële bij Berghuis niet in
de kast staan. Er is bijvoorbeeld nog wel meer
van waarde dan het materieel eigenbelang, en
hij noemt het een 'revolutionaire aantasting'
wanneer men het staatsbegrip zelf uitsluitend
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gelijg, bij
,d dit

Toch moet er in de zestiger jaren van onze eeuw
binnen de Anti-Revolutionaire Partij nog steeds
gevochten worden tegen een hang naar het verleden, die sinds haar grondlegger tot haar wezen
heeft behoord. Partijvoorzitter Berghuis laat niet
af de partijgenoten op het hart te binden dat het
wel eens noodzakelijk kan zijn met iets nieuws
onder de zon te komen. 'De staatsverbanden en
de staatkundige vormen, die er in het verleden
geweest zijn, zijn tenslotte historisch bepaalde
tijdelijke verschijningsvormen, waarin in hun tijd
de eigenlijke overheidstaak haar vervulling moet
vinden·. lB
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17. Saevis tranquillus In undis (Amsterdam. 1934) blz. 1.
18. Kruispunt der historie (uit. ARP, 1960) blz. 18.
19. Brief van Colijn aan Lohman waarin hij over het gereformeerde volk o.a. schrijh 'Er is zooveel weëe weekheid in de
wereld en daar hebben deze nu juist zoo weinig last van'. G.
.Puchinger, Colijn (Kampen, 1961 7) blz. 122.
20. Geen vergeefs woord, blz. 239.
21. Rechtsstaat en welvaartsstaat, rede voor de Ca Iv. Jur.
Ver. 9 mei 1959 (z.p.,z.j.) blz. 19.
22. Het rechtskarakter der ambtenaars verhouding (Amsterdam. 1937) stelling XV: het is ten zeerste gewenscht, dat in
de antirevolutionaire opvattingen inzake het vraagstuk van
de taak der overheid met betrekking tot de religieus-zedelijke
normen meer klaarheid wordt gebracht.
23. Rechtsstaat, blz. 17.
24. A.W. blz. 4 en 21. Zie ook de aanhaling van Berghuis bij
A. en H. Borstlap in ARS 49 (1979) 3/4 blz. 123/4.
- - - - - - - - - - - - - - - ------ - - -
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sociaal-economisch gaat kwalificeren, want 'dan
vindt een wezens-ontwaarding van de staat
plaats',25
Het zal - zo zegt hij in 1964 - ook eens tijd
worden dat een kabinet over principiële aangelegenheid van de binnenlandse politiek valt. 28

hernieuwd belijden van Zijn Naam de welvaart
weer doen keren; dit zou niet het eerste wonder
zijn dat God naast vele tuchtigingen in onze geschiedenis heeft bewerkt!32 Samenvattend kan
worden gezegd dat Groen zijn eigen tijd in dubbele zin als spiegelbeeld ziet van de bewierookte
tijd van Willem de Zwijger en Maurits. Het is een
spiegelbeeld omdat hij het heden zich laat spiegelen aan het verleden, en bovendien blijkt dan
het heden in zijn kern het spiegelbeeld, het omgekeerde te zijn van de vroegere toestand.

Maar het is toch meer een zoeken dan een zekerheid a priori dat de politieke drijfveer uitmaakt:
'De staten van Europa staan op een kruispunt der
historie. Zij zullen moeten kiezen de richting, die
voor het verkrijgen van de wezenlijke doeleinden
der politiek de juiste is, En dat niet omdat zij het
zelf zo graag willen, maar vanwege de politieke
verantwoordelijkheid die God hen op de schouders heeft gelegd',27
Ook Groen van Prinsterer is ervan overtuigd dat
het Nederland van zijn dagen op een gewichtig
punt is aangeland, Het is bijvoorbeeld zo, dat
'het volk zich, ten gevolge ook der Grondwetherziening, op een keerpunt bevindt, waar met dubbelen ernst de vraag voorgelegd wordt, of Nederland begeert te volharden in de gewijzigde
toepassing van begrippen welke, met vernietiging van voorvaderlijken zegen en nationale
veerkracht, tot revolutionairen rampspoed en revolutionaire ontzenuwing hebben geleid?'28
Maar de therapie behoeft niet in een zoektocht
te worden ontdekt, 'ik acht dat het Vaderland
behoefte aan haar beginselen heeft; omdat het
volgen van die beginselen alleen na de eensgezindheid van 1848, eene geheel verschillende
eendragt teweeg zou kunnen brengen, ter wezenlijke hervorming van den Staat, met vooruitgang en behoud',29 Die vooruitgang is hard
nodig, want Nederland en Europa verkeren in
een uiterst betreurenswaardige toestand, Het de
koning toekomende gezag wordt aangetast door
de rechtstreekse verkiezingen, de staatsschool
kan bezwaarlijk meer als christelijk worden aangemerkt, en het ergste is nog wel dat 'het evangelie, het zout der wereld, door de Roomschen
uitgeworpen, ook bij de Protestanten zouteloos
(is) geworden, tot algemeen bederf,30 Kritisch
merkt hij op dat het aan de conservatieve geest
te wijten is dat het streeft 'enkel naar stoffelijke
welvaart, dat dagelijks meer in de hoogere en
middelbare standen karakteristiek wordt',3' Zoals we al eerder hebben gezien is in de visie van
Groen het eerste dat er moet gebeuren de terugkeer van het Nederlandse volk tot de vanouds bekende reformatorische belijdenisgeschriften, Hieruit moet het de kracht en inspiratie vatten en ook nu weer voorspoed verkrijgen,
Zoals de huidige 'afgrond der ellende' veroorzaakt is door afval van het Woord, zal God bij

364

'*

Revolutie. voor of tegen?
Wanneer we de vraag stellen naar de geneigdheid van Groen, Colijn en Berghuis om tot revolutionaire veranderingen in de samenleving aan
te sporen, dan is hun gezindheid tegenover de
eigen tijd van groot belang. Uit het voorgaande
is al duidelijk geworden dat geen der drie als politicus erg tevreden is over de mate waarin zijn
eigen idealen in de wereld rondom tot uiting komen. De wens tot verandering is dus geen van
allen vreemd. Maar verandering is nog geen revolutie. Laten we dus proberen enig licht te werpen op de bij hen levende visie op de waarde,
noodzaak en natuur van politiek na te streven
verandering.
Of men zich ervan bewust is of niet, iedere politicus heeft als drijfveer van zijn als zodanig bezig
zijn nodig het nastreven van wijziging van de bestaande toestand of tendenties. Ook voor een
christen in de politiek ('een staatsman niet! een
evangeliebelijder') als Groen wil zijn, behoort
men niet te wachten tot de hand Gods in de geschiedenis zijn gang gaat, maar heeft men de
plicht tot eigen werkzaamheid op zich te nemen:
'De houding van wie dan zegt: 'Laissez passer la
justice de Dieu', kwalificeert hij als een 'op de
oordelen Gods vooruitloopen, door, met eigen
pligtverzaking, vrijen loop te laten aan het
onregt' '.33 Naarmate nu de bestaande toestand
meer afwijkt van wat men idealiter zou wensen,
ligt er voor de politiek een grotere taak te wach-

25. AW. blz. 21/2.
26. De vreugde van de politiek (uitg. ARP 19601 blz. 10.
27. Kruispunt, blz. 23.
28. Grondwetherziening, blz. 476.
29. AW. blz. 128.
30. Ongeloof, blz. 11 9.
31. AW. blz. 244/5.
32. Zie Handboek, blz. 67/8.
33. Aangehaald in H. Smitskamp, Groen van Prinsterer als
historicus (Amsterdam, 19401 blz. 96.
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ten. Wanneer Groen dus in de kritiek op zijn tijd
tot op de diepste roerselen terug gaat en al het
staatkundig en maatschappelijk feilen in dat licht
ziet, verwacht men ook hier een krachtig pleidooi voor snelle en omvangrijke verandering.
Het is hier echter met Groen net zo gesteld als
we op kerkelijk-godsdienstig gebied hebben gezien; de radicale kritiek wordt gedempt door een
hieraan tegengesteld motief. Alles kan en mag
namelijk slechts heel geleidelijk aan veranderen.
Door deze gedachtengang heen vlecht zich zijn
theologische overtuiging: 'Als de langzame werking van den tijd inderdaad identiek is met den
wil Gods, betaamt respect voor wat stand
houdt' schrijft Smitskamp.34 Het is wel merkwaardig dat een zo vanuit de grond van zijn hart
sprekend mens als Groen niet zo opstandig
wordt dat hij de wereld de wacht aanzegt met
het stellen van allerlei scherpe en directe eisen
ter verbetering. Naast zijn geschiedsopvatting
die al het gebeuren als heilsgeschiedenis interpreteert ('maar het is den geloovigen en ootmoedigen Christen even min vergund het oog te
sluiten voor de lichtstralen waarin, bij de wonderen der Historie, de glans zijner volmaaktheden
schittert',35 is zijn fundamentele aanpak van alle
dingen een belangrijk gegeven om deze 'geleidelijke' opstelling te verklaren. Groen vertaalt
zijn absolute vertrouwen in God op het politieke
vlak tot absoluut vertrouwen in 'beginsels'.
Brengt men maar de grondslag van de staat in
orde, dan zal het met de verdere kwalijke zaken
ook wel snel zijn gebeurd. De kern van de door
hem als revolutionair betitelde wereld is immers
het loslaten van Gods geboden als grond voor
de staat. Uit het belang dat hieraan hecht is de
grote inzet te verklaren die hij aan de dag legt
voor de verschillende aan de orde zijnde grondwetsherzieningen der negentiende eeuw. Talloze
geschriften, polemieken en redevoeringen getuigen hiervan. Maar door zijn grote aandacht men zou haast zeggen gefixeerdheid - voor
deze grondslagkwestie heeft Groen weinig oog
meer voor directe veranderingen en verbeteringen. De aparte bijzondere school is eigenlijk
meer noodsprong dan ideaal, en de Afscheiding
verdedigt hij wel tegen onrechtvaardige en onrechtmatige vervolging, maar hij kan zich niet bij
haar voegen.

De schrijver kan hierin ook niet tot een andere
conclusie komen dan dat Groen van de strijd tegen de Revolutie (dat is dan de Franse, of beter:
haar beginselen) zijn levenswerk heeft gemaakt.
Daarbij vinden de Nederlandse revolutie in de
zestiende eeuwen de Engelse van 1688 in hem
wel een lofredenaar, maar dat is omdat ze gehoorzaamheid aan God als allervoornaamste beginsel hebben. Hij concludeert dat Groen zeker
vóór 1848 'het recht van verzet alleen geldig
acht tegeoover godsdienstvervolging', maar ook
dat in latere jaren, ondanks gewijzigde inzichten
omtrent bijvoorbeeld de status van de monarchie, hierin geen verandering komt. 37 Hier
wreekt zich Groens eenzijdig godsdienstig maatschappijopvatting. Kenmerkend blijft ook wat
Groen in een polemiek uit 1849 schrijft; 'Zelfs
op den titel van Revolutionair zal ik naijverig zijn,
zood ra Revolutie eene regtmatige en onmisbare
hervorming, naar den eisch van tijd en omstandigheden, beduidt', 38 waarna hij meteen opmerkt dat een dergelijk hanteren van het woord
revolutie niet gebruikelijk is, en dat er juist het
hele gebouw van beginselen onder moet worden verstaan. Hervorming is wel het uiterste tot
waar hij kan gaan. En hierbij kunnen de vruchten
van de kwade boom hun diensten bewijzen: 'Ik
vlei mij ook aldus het bewijs geleverd te hebben
dat ik voor de goede vruchten, niet van het Revolutiebeginsel, maar van het Revolutietijdperk,
een geopend oog heb'. Maar eerst zullen ze 'van
het Revolutiebeginsel ontdaan en met historie
en regt in overeenstemming moeten worden gebragf. Bij alle hervorming blijft dus de blik achterwaarts gericht. en ook voor Nederland geldt
dat 'door het opsporen der historische grondtrekken elke wenschelijke verbetering verkrijgbaar ware geweest'. 39
Als vertegenwoordiger van de tweede generatie
antirevolutionaire politici na Groen van Prinsterer vinden we in Colijn een geheel verschillende
persoonlijkheid. Natuurlijk zijn er over de decennia die hen scheiden heen wel kenmerken aan
te wijzen die hen binden. Hieronder vallen de al
eerder genoemde nadruk op de principiële kant
van de politiek, en de visie op de overheid die
wordt beschouwd als van God gegeven. Een op-

In 1934 verschijnt een artikel van de al eerder
genoemde H."Smitskamp over 'Groen van Prinsterer' s denkbeelden over het recht van
opstand',36 een actueel thema in een tijd van zoals hij zelf zegt 'veldwinnend staatsabsolutisme'.

34. A.W. blz. 92. Smitskamp noemt dit een irrationalistische ontsporing, een karakteristiek die we maar niet al te negatief opvatten.
35. Handboek, blz. IX.
36. ARS driemaandelijks 8 (1934) blz. 182 w.
37. A.w. blz. 189.
38. Grondwetherziening, blz. 479. Vgl. Ongeloof. blz. 72.
39. A.W. 368/9 en Ongeloof. blz. 72.
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vallend verschil is de bij Groen vergeleken minieme aandacht die Colijn besteedt aan diepere geschiedkundige en theologische vragen. Hier liggen duidelijk niet zijn interesses. Daartegenover
staat een veel grotere aandacht voor het sociaaleconomische leven. 4o Men kan bijkans geen
rede van Colijn opslaan of er wordt in gesproken
van de toenemende duurte, de uit de hand lopende tekorten op de overheidsbegroting of de
maatregelen die daartegen genomen zouden
moeten worden. Het economische is bij hem
zelfs zozeer op de voorgrond komen te staan,
dat het eerste wat hij over de gevolgen van de
Eerste Wereldoorlog heeh te zeggen is: 'De economische gevolgen zijn nog in geen velden of
wegen te overzien, maar wel kan men nu reeds
zeggen dat de volken in economischen zin niet
allen geslagen worden; neen, ze worden geranseld'.41 De vaste remedie tegen die duurte is beperking van uitgaven, en in het bijzonder van die
van de overheid; maar dit tussen haakjes.
De overheid is weliswaar de dienaresse van
God, maar niet altijd wordt dit er ook bij gezegd.
Bijvoorbeeld niet wanneer Colijn Kuyper instemmend aanhaalt: 'Aan de overheid komt het toe
heerschappij te voeren. Ze heeh een heerschende, niet een bedienende macht ontvangen'. En
wanneer hij laat volgen: 'De handhaving van die
autoriteit houdt voor het volk een rijken zegen in;
prijsgeving ervan veroorzaakt onherstelbare
schade'42 dan had Groen dit kunnen zeggen,
maar met dit verschil dat autoriteit dan eerder
met een hoofdletter stond geschreven. Van
enige sympathie voor degenen die zich wel
enige vrijheden veroorloofden tegenover de
overheid (de socialisten bijvoorbeeld met de
'T roelstra-revolutie' van 1918) kan in Colijns visie geen sprake zijn. Door het ontbreken van
diepgaande theologische of ideologische argumenten valt er niet veel meer over zijn opvattingen te zeggen dan dat ze een statisch, voomamelijk op het heden gericht karakter hebben.
We hebben al de revolutionaire troebelen in Nederland van 191 8 genoemd. Nog belangrijker
dan zijn mening over deze mislukte poging is
wel Colijns visie op de Russische omwenteling
van een jaar eerder. In zijn eerste deputatenrede
(van 1920)43 gaat hij hierop in. Ondanks dat de
Amerikaanse president Wilson en Lenin ('zoo
moet men aannemen') beide de wereldvrede
nastreven, wordt de tweede toch wel even anders beoordeeld. 'Die wereldrevolutie was zijn
naaste doel. De dictatuur van het proletariaat
het werkzame middel. Is het noodig om onder
ons veel te zeggen over dezen weg om den vre-
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de op aarde te brengen 7' Natuurlijk niet I 'De ellende in Rusland, de slachting onder de bevolking aangericht' en dan nog het streven naar ~
'volkomen ontbinding van de bestaande samenleving en de algehele omzetting van den socialen bouw der Maatschappij' is voldoende om
een gedecideerd nee te laten horen. Interessant
is dat hij hiema uitgebreid ingaat op wat hij ziet
als het gevolg: de socialisatiegedachte, welke hij
afzwakt tot het streven naar medezeggenschap
en winstdeling. Hij vindt het nog te vroeg voor
een oordeel, maar er zijn toch nog wel een paar
gunstige woorden over te zeggen. Medezeggen·
schap, natuurlijk behoorlijk te regelen, is op zich
geen bezwaar. Zelfs ook de winstdeling kan
worden toegestaan. Immers 'alle voortbrenging
is de vrucht van samenwerking tusschen kapitaal en arbeid en beide hebben recht op een behoorlijke belooning'. Een verandering van de samenleving in deze richting is dus wel aanvaardbaar, zij het onder voorwaarden. 'Op zichzelf is
het christendom zeker niet gebonden aan één
bepaalden vorm van voortbrenging en verdee- ::..
ling van goederen, maar een bepaalde vorm kan
wel tot gevolgen leiden, die met de Christelijke
grondwaarheden en levenswandel in strijd zijn.
En dan zullen wij er front tegen moeten maken'.
Jammer genoeg echter wordt er ondanks zijn
niet al te negatieve houding met geen woord
gerept van mogelijke of wenselijke antirevolutionaire initiatieven. Passief wordt er op een voorstel gewacht. Er ontbreekt bij Colijn een duidelijk
en bezielend ideaal voor de lange termijn. Voor
de nabije toekomst liggen er wel enkele dingen
te doen, maar daarbij worden evenals bij Groen
alleen kleine veranderingen toegestaan 44 Continuïteit staat voorop, over revolutie valt met Colijn niet te praten.
In de tijd van Berghuis kan men zoals gezegd
niet meer zo goed overweg met de eeuwige beginselen: 'Jaren die zo ontzaglijke prestaties van

40. Idenburg vergelijkt hem in 1922 met zijn voorganger
Kuyper, en zegt dan dat 'misschien het theoretische woord
wel eens minder apodictisch zal zijn 8n daarom de uitersten
iets minder bezielend'. maar dat daartegenover staat zijn
ervaring in de praktijk des levens. Zie J. C. Rullmann, Or H.
Colijn (Leiden, 1933) blz. 82.
41. Over den volkerenknïg (Utrecht, 1914') I, blz. 36. In de
latere deeltjes wordt hier wel meer aandacht aan gegeven.
42. Geen vergeefs woord, blz. 269 (rede van 23 april
1925).
43. A.w. blz. 223 w.
44. Inleiding van Colijn in H. Smitskamp, Wat heeft Groen
van Prinsterer ons vandaag te zeggen? I's-Gravenhage,
1945) blz. 11.
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wetenschap en techniek hebben te zien gegeven, dat zij vele tevoren in ons menselijk brein
vaststaande zekerheden niet alleen aan het
wankelen hebben gebracht maar ook ondersteboven hebben gegooid, met zelfs dit risico dat
dit gebeuren ons met het wezen van ons historisch-christelijk geloof in het ongerede doet raken, indien wij er niet aan vasthouden, dat ook
dit gebeuren slechts een momentopname is in
het raadsplan van de Schepper van hemel en
aarde'.45 Een van de gevolgen hiervan is dat de
zware nadruk op de overheid wegvalt Het wezen van de overheid - een geliefdkoosd thema
van Berghuis - is dat ze een genadegave van
God is, en hij hoopt dat ze tegenover de samenleving 'zich bewust is een door de zonde noodzakelijk geworden faktor daarin te zijn',46 Binnen
deze opvatting komt de 'onderdaan' een veel
grotere vrijheid en ook verantwoordelijkheid toe
om de samenleving te veranderen, dan bijvoorbeeld in die van Colijn, Is het soms ook met het
oog op het ,antirevolutionaire verleden dat hij in
1959 zegt dat het niet valt te ontkennen 'dat het
verzet tegen de welvaartsgedachte zich niet altijd richt op de principiële waardering van haar
inhoud, maar soms de indruk wekt zich te doen
bepalen door de vrees, dat gegroeide belangenof machtsposities worden aangetast'?47 Zo'n uitlating duidt nu niet bepaald op een vijandige
houding tegenover verandering, Die indruk
wordt verstrekt door de geruchtmakende uitspraak uit 1964 dat hoewel het schema links-

rechts aan de oppervlakte blijft' de ARP van huis
uit (... ) sociaal gezien zowel nationaal als internationaal links is'.46 Het leven moet nu worden
geleefd met het oog op morgen, of liever: met
het oog op de jongste dag, Hoewel er nog voorzichtig op volgt dat we de band met het verleden niet moeten verliezen is deze zinsnede in de
antirevolutionaire historie een veelzeggend geluid: 'We kunnen nu niet altijd heel eenvoudig
gestadig voortborduren op het verleden, maar
zijn soms genoodzaakt sprongen te maken'.49
De drang naar verbetering van de samenleving
en realisering van de idealen is nu zo groot geworden, dat het bij langzame verandering niet
kan blijven. Naast de door Verkuyl50 in de ARP
(en CHU) gesignaleerde neiging tot restauratie
in het voetspoor van Groen, treedt zo in deze jaren ook een belangrijke stroming in de richting
van vemieuwing op.
Alles bijeengenomen valt de vergelijking tussen
Groen, Colijn en Berghuis uit als die tussen politici werkende respectievèlijk met de blik op het
verleden, heden en de toekomst gericht Vooral
bij de laatste richting kan men sympathie voor
revolutionaire veranderingen verwachten.
45.
46.
47.
48.

Koers en eenheid (uitg. ARP, 1965) blz. 5.
Rechtsstaat, blz. 24.
A.w. blz. 4.
Vreugde, blz. 13. Vgl. Koers blz. 20/1.

49. Kruispunt, blz. 24.
50. In zijn samen met H. G. Schulte Nordholt geschreven
Verantwoorde Revolutie (Kampen, 1970') blz. 33.
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De revolutionaire
erfenis van de
Nederlandse
protestanten
door Aart van Bochove
'Zoals gewoonlijk trachtte de religie de revolutie
van de aarde weg te goochelen door haar zegepraal in de hemel in uitzicht te stellen',
Erich Kuttner over de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1562.
Nederland behoort tot die naties, wier oorsprong
gelegen is in een gewelddadige opstand, een
massaal volksverzet, een revolutie. Het ligt dus
voor de hand om, wanneer we een aantal zaken
die te maken hebben met het verschijnsel 'revolutie' op een rijtje willen zetten, dat te doen aan
de hand van onze eigen geschiedenis.
Twee opmerkingen vooraf. In de sociologie
wordt als werkdefinitie van revolutie gehanteerd: een beweging die de sociale orde omver
wil gooien in de richting van meer vrijheid en
meer gelijkheid. Dus niet elke regimeverandering wordt automatisch als revolutie gezien, men
denke slechts aan Duitsland 1933 en Iran 1979,
gebeurtenissen, die niet aan deze definitie voldoen.
De tweede opmerking is een stelling, afkomstig
van Erich Kuttner: 'Klassestrijd is de moeder van
de revolutie, menselijke ellende de verwekker,
de vroedvrouw is het geestelijke idee dat voortkomt uit de materiële omstandigheden, maar
gelijk een eigen weg gaat'. Laten we vanuit deze
stelling eens de opstand van 1568 bekijken, het

368

begin van de tachtigjarige oorlog, en de periode
daar direct aan voorafgaand.
Voor wie is grootgebracht op een 'School met
de Bijbel' en aldaar tijdens de 'vaderlandse geschiedenis'-Iessen is volgestouwd met de halfmythologie over oorsprong van calvinisme, Nederland en Oranjehuis, is Erich Kuttners' beroemde boek 'Het Hongerjaar 1566'1 weinig
minder dan een openbaring. Kuttner beschrijft
hoe de losse verzameling provincies, bekend onder geen andere naam dan de Lage Landen, na
1540 allengs armer werd. De Spaanse monar·
chie, die de landen bezette, putte de financiële
bronnen volkomen uit terwille van een serie
oorlogen tegen Frankrijk, terwijl tegelijkertijd
door speculatie en wanbeleid de voedselprijzen
de pan uit rezen.
Natuurlijk was er politieke oppositie, door Kuttner als 'nationaal-liberaal' gekenschetst: nationaal vanwege het verzet tegen vreemde inmenging in Nederlandse aangelegenheden en vooral
tegen immenging door het Spaanse clericaalconservatieve regiem, liberaal vanwege de strijd
tegen het clericalisme en voor de handhaving
van oude middeleeuwse privileges en vrijheidsrechten tegen de toenemende centralisatie van
1, Erich Kuttner, het hongerjaar 1566, Amsterdam 1949.
Gebruikt is de tweede druk, 1964.
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de monarchie. Het verzet bleef echter beperkt
tot de edelen. Calvinisten waren er ook al, maar
het waren slechts enkele rijken in de zuidelijke
steden, die hun geloof in het verborgene beleden.
In de ideeën van de leden van deze oppositie
stuiten we op iets wat welhaast iedere latere revolutie ook zou vertonen: een element van restauratie, 'terug naar vroeger, toen het beter was',
een wars zijn van opgelegde modernisering.·
Kuttner: 'Voor zover wij in die tijd het begrip politieke vrijheid al enigszins omschreven vinden,
knoopt het aan bij de privileges: vrijheid betekent voor de burger der zestiende eeuw geen
blik in de toekomst, doch naar het verleden; het
betekent handhaven van de oude privileges. Het
is de vrijheid van de middeleeuwse staatsregeling, die nu tegen het meer moderne absolutisme der vorsten wordt verdedigd. Daarnaast
komt weliswaar een nieuw vrijheidsbegrip tot
ontwikkeling. Het ontspringt echter niet aan het
politieke, doch aan het godsdienstige streven
van die tijd. Het is het begrip gewetensvrijheid.'

Organisatie alleen is echter niet genoeg. Nog in
1562 maant de nieuwe Nederlandse geloofsbelijdenis tot gehoorzaamheid jegens de overheid.
Met slechts een beperking: de gehoorzaamheid
strekt zich alleen uit tot 'alle dingen, die niet strijden tegen Gods' Woord'. Deze ene restrictie zou
de brug worden waaroverheen het calvinisme
zich van een loyale tot een revolutionaire beweging ontwikkelde.

Calvinistische opstand
In het begin van de jaren 1560 breekt de kleine
secte van het calvinisme plotseling uit het duister en verwerft grote aanhang, eerst onder de
hogere klassen, daarna ook onder de burgerij.
De Frans-Spaanse oorlog, die vooral de zuidelijke Nederlanden had geteisterd, had de bevolking revolutierijp gemaakt. Maar waarom was
juist het calvinisme de vroedvrouw, het idee, dat
de revolutiegezinde krachten met elkaar verbond? Kuttner meldt, dat het calvinisme iets
deed wat aan anderen niet gelukt was en wat
de katholieke kerk niet eens geprobeerd had,
iets waar het zijn eigenaardige vastheid en
stootkracht aan zou ontlenen: het organiseerde
de leken, 'het promoveerde hen van object tot
subject van het kerkelijke apparaat en schiep aldus het eerste moderne voorbeeld van burgerlijk
zelfbestuur. Men zou haast kunnen zeggen, dat
het het moderne beginsel van organisatie uitvond, dat gebaseerd is op vrijwillig lidmaatschap
en op zelfbestuur en dat toch de eenmaal toegetreden leden aan een nauwkeurig toezicht en
controle door de zelfgekozen organen onderwerpt. Het voornaamste bestuursorgaan van de
calvinistische kerk waren de consistories,2 en zij
zijn het dan ook die ons als de eigenlijke leidende instanties van de volksopstand van 1 566 tegemoet treden'.

In 1566 bereikt de economische nood een
hoogtepunt. Er zijn ooggetuigenverslagen bekend, over vrouwen die zich ophingen om de
aanblik van hun van honger stervende kinderen
niet te hoeven verdragen. Nog komen uit de calvinistische stadsstaat Genève bezorgde brieven
van Beza, opvolger van Calvijn, die manen tot
rust. Beza weigert de rol van leider in deze revolutionaire beweging. De discussie over geweldloosheid, die in de gemeenten sedert 1562 gevoerd werd, loopt ten einde: onder druk van de
bloedige vervolgingen in vooral Vlaanderen,
komt men meer en meer tot de conclusie dat de
consequenties van matiging en geweldloosheid
aanzienlijk wreder en gruwelijker zijn dan die van
het gebruik van geweld. Een Vlaamse gemeente
wil met de wapens een aantal geloofsgenoten
uit de gevangenis bevrijden. De reactie van de
ballingengemeente in het veilige Londen doet, in
het licht van de discussies in onze eigen Wereldraad van Kerken, pijnlijk actueel aan: geen wapens gebruiken, aldus de Londenaren, alleen val-'
se sleutels ...
In 1 566 breekt de massale opstand van het calvinistische volk uit, bekend geworden onder de
populaire naam 'beeldenstorm'. De latere geschiedenis heeft van deze geplande volksrevolutie een kwajongensoproer willen maken: de nauwe band tussen calvinisme en opstand tegen de
maatschappelijke orde mocht niet permanent
worden. Bloedig werd de revolutie in 1567 gebroken. In het zuiden zou de nederlaag later definitief worden, in het noorden begint de opstand
een jaar later opnieuw, met nog steeds het calvinisme in de vroedvrouwenrol.
Nog geen twintig jaar na de Nederlandse Geloofsbelijdenis had de noordelijke burgerij een
andere taal leren spreken: 'De onderdanen zijn
niet door God terwille van de vorst geschapen,
om hem in alles te gehoorzamen wat hij beveelt
en om hem, hetzij met hetzij tegen God, hetzij

2. Kerkeraden.
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met hetzij zonder recht, als slaven te dienen ...
Wanneer de vorst zijn onderdanen, in plaats van
hen te beschermen, onderdrukt, kwelt, het van
hun oude vrijheid, privileges en oude rechten be-.
rooft en als slaven wil bevelen, dan heeft men in
hem geen heer, doch een tyran te zien'. Met
deze trotse woorden begint het Plakkaat van
Verlatinge, waarmee de noordelijke gewesten in
1581 de Spaanse monarchie afzweren en zich
als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onafhankelijk verklaren.
De Amsterdamse professor Wertheim 3evalueert
de opstand als een op werkelijke vernieuwing
van de gehele samenleving gerichte emancipatiebeweging, die met recht de 'Nederlandse Revolutie' genoemd mag worden.

hoogontwikkelde industriestaat barstensvol problemen. Biedt een revolutie, 'een omverwerping
van de sociale orde in de richting van meer ge- ,~
lijkheid en meer vrijheid', nog steeds perspectief?

Blijft, tenslotte, wat de sociologen noemen de
Thermidor-kwestie:4 is het juist, dat iedere revolutie gevolgd wordt door een verraad aan de revolutionaire idealen en het op de lauweren gaan
rusten met hetgeen bereikt is? Het is hier niet de
plaats om te bezien wanneer de Nederlandse
Revolutie z'n Thermidor kreeg, vast staat dat er
een Thermidor geweest is: antirevolutionairen
en christelijk-historischen, de mensen die zich
opwerpen als erfgenamen van '1568', lijken in
meerderheid-een fundamenteel andere visie aan
te hangen op staat en opstand tegen de gevestigde orde dan diegenen, die zij als hun geestelijke voorvaderen aanwijzen.

Een onder Europese en Amerikaanse jongeren
en politici al decennia lang zeer invloedrijke stroming in de sociologie, die bekend staat onder de
naam Frankfurter Schule, heeft de nadelen van
die industriestaat. de verslaving van de mens
aan technologie en consumptie, op indringende
wijze duidelijk gemaakt. In onze kring worden de
Frankfurter Schule of mensen die ideeën van
deze school tot de hunne maken met gemengde
gevoelens bezien. Vaak wordt de Schule aangewezen als de bron van het RAF wanhoopsterrorisme in de Bondsrepubliek. Dat zal best wel zo
zijn, zoals elk idee met enige kracht tot onjuiste
consequenties aanleiding kan zijn. Toch valt er
op de reserves ten opzichte van de Frankfurter
Schule een boel af te dingen. Zo biedt hun stelligheid dat wetenschap en techniek niet waardevrij, nooit doel in zich mogen zijn, maar altijd
dienstbaar gemaakt moeten worden aan een
politiek van emancipatie, tal van aanknopingspunten met het christelijke denken, dat immers
net zo min wetenschap en techniek als autonoom wil zien maar wil onderwerpen aan de
normen die de bijbel voor de menselijke samenleving aanreikt.

De betekenis van de Nederlandse Revolutie is in
de geschiedenis steeds meer verdraaid, verworden tot een heldhaftige maar voor het heden onschuldige mythe, gebruikt als verklaring en
rechtvaardiging van een maatschappelijke toestand, die ver verwijderd is van de oorspronkelijke idealen. Hetzelfde zou later gebeuren met
onder anderen de Amerikaanse (1776) en de
Russische Revolutie (1917): noch de Amerikaanse noch de Russische samenleving lijkt gedomineerd te worden door de vrijheid en gelijkheid, in naam waarvan beider politieke regiems
nog altijd menen te mogen opereren.
Zelfs worden tussentijdse pogingen om de oude
idealen opnieuw tot leven te roepen, zoals in
Nederland de Patriotten revolutie in de jaren
1780 onder Joan van der Capellen, in de geschiedenisboekjes genegeerd of zwart gemaakt.

Maar wat is nu het antwoord wat deze school
geeft, na de trieste analyse over het alom vastlopen van de mensen in hun zelfgemaakte maatschappij? In veel Derde-Wereldlanden is een revolutie niet alleen mogelijk, maar zelfs wenselijk.
Anders ligt het in een industriële samenleving,
waar eigenlijk geen vijand meer aan te wijzen is
waartegen een revolutie zich zou moeten richten. De vijand is abstract, is een systeem geworden, elk mens is drager van die ideeën en
dwangmatigheden die het geluk en de vrijheid in
de weg staan. Niemand weet meer welke individuen nu precies voor wat verantwoordelijk zijn.
De RAF kan Buback en Ponto vermoorden,
maar ook zij zijn slechts exponenten van een

Perspectief nu

4. Naar de 9de Thermidor in het jaar II van de Vrijheid, 27
juli 1794 volgens de christelijke tijdrekening, de dag waarop
het Fransrevolutionaire radicale regiem van Robespierre ten
val werd gebracht en de gematigden de macht ovemamen.

3. W. F. Wertheim, evolutie en revolutie, Amsterdam 1974.
Gebruikt is de Engelse Penguin editie: Evolution and Revolu-

tion, The Rising Waves of Emancipation.

We zijn vier eeuwen verder en leven in een
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De revolutionaire erfenis van de Nederlandse
protestanten

Aart van Bochove

systeem. Na hen kamen twee anderen, want dat
systeem is niet meer van individuen afhankelijk.
Maar wat dan?
'Mars daor de instituties', luidt het bekende antwaard: stuur duizenden, miljoenen, politiek bewuste mensen die voar de zwakke en voar de
vrijheid gekazen hebben naar de schalen, de bureaus, de ministeries, de kranten, de kerken, de
bedrijven, Laat revolutianaire ideeën, dat zijn
ideeën gericht 'op een sociale arde met meer
vrijheid en gelijkheid dan de huidige, 'Op deze
evalutionaire wijze de maatschappij doordrin(len.
l..aten we in het vervalg van dit artikel eens bekijken hoe het christendom zich tat zo'n mars
daar de instituties verhoudt.

Het christendom kreeg z'n Thermidar. Onder
keizer Constantijn de Grote, begin vierde eeuw,
werd de tegenstelling tussen christendom en
staatsalmacht geslecht. Het christendom wàs
de nieuwe staatsalmacht. De rechtlijnigheid van
het christendam, die eerst de zinloasheid van zoveler leven daorbroken had, ging nu tegen hen
werken, het heil werd opgschaven naar een ver
hiemamaals. Niet meer de bemaedigende naties
van kroanschepsel en beelddrager zijn, maar de
bedreigende naties van erfzonde en onderworpenheid kwamen 'Op de vaorgrond, De concrete
palitieke en sociale baodschap van de bijbel
werd verzwegen. Wel bleek de cyclische wereldbeschauwing definitief te zijn verdwenen, de
menselijke geest kreeg ruimte 'Om te denken
'Over en te werken aan een taekomst die beter
zou kunnen zijn dan het heden. Als zodanig zijn
de voaruitgangsideolagieën liberalisme en sacialisme kinderen van het christendom, Van de permanente vaorhoederol, die aanvankelijk voar het
christendom leek weggelegd, kwam echter weinig meer terecht. Zelfs werd sinds de tweede
helft van de achttiende eeuw daor revalutionairen de rede tegenover de gadsdienst gesteld.

Ontspoord christendom
Veel is gefilosafeerd 'Over de vraag af het jange
christendam in de eerste drie eeuwen een revolutionaire beweging was, We denken dan aan
de gelijkheid voar God van slaven en meesters,
vrouwen en mannen, aan het vóórgaan van de
kleine en de arme, aan de boadschap van verdraagzaamheid en vrede in een wereld gedamineerd daor de Romeinse staatsalmacht. Maar
wellicht veel ingrijpender was de verandering in
het beeld wat de mensen van zichzelf hadden,
Het christendam en zijn joadse wortels spraken
tot een hellenistische wereld, die zichzelf klem
gezet had. De heersende geschiedenisopvatting
was cyclisch, het universum werd bestuurd doar
cyclische wetten. Uit een wereldbrand was alles
ontstaan, uit de as was het leven gegroeid, in
een nieuwe brand zou iedereen 'Ondergaan en
alles zou 'Op identieke wijze opnieuw plaatsvinden, Mensen in hun wereld als onbeduidende
radertjes in een eeuwig cirkels beschrijvende
kasmos, Geen 'Ontsnapping mogelijk.
Het christendam veegt dat hele cyclische bouwsel van de kaart. De geschiedenis krijgt ineens
een begin, een middelpunt en een einddoel: de
schepping en de roeping van de mens 'Om
beelddrager te warden; het kruis en de 'Opstanding, als afrekening met angst en machteloosheid; de wederkomst, het aag in oog met God
staan van mensen die hebben volgehouden,
Mensen, niet als 'Onbeduidende radertjes, maar
als kroanschepselen, voar wie geen barrière
meer te veel is, Het leven werd platseling zinval,
het kreeg een bran en een dael, een vaste plaats
op een rechte lijn in plaats van een willekeurig
puntje in een zeepbel.

Heeft Erich Kuttner, zelf een daar de nazi's vervolgde en later vermoarde joadse Duitser, dan
tach gelijk met zijn bitterheid in de aanhef van
dit artikel? De christenen zijn te vaak, om een
waord van Kuttner te herbruiken, 'Objecten van
een vaag, ver, geestelijk Rijk, christenfatalisten.
Zij moeten meer subjecten worden, actief handelende burgers van dat Rijk, christenactivisten,
Sterker dan vaarheen dient het besef te zijn dat
de radicale politieke boadschap van de profeten
uit het Oude Testament nag altijd actueel is; dat
Jezus' systematische keuze voar de armen ons
nag altijd dwingend ten voarbeeld staat: 'Waar
arm en rijk tegenaver elkaar staan kiest Christus
zijn plaats naoit bij de meer gegoeden maar sluit
hij zich altijd bij de armeren aan',6
Met enige schraom moeten we vaststellen dat
de fakkel van de revolutie, in welke gedaante
dan 'Ook, doar de Nederlandse christendemacratie slechts met een beverig handje wardt vastgehouden. Juist een geleding als de ARJOS verkeert in de unieke pasitie om als 'Onderdeel van
de christendemacratie het vertrouwen te genieten van vele groeperingen die minder bang zijn
voar brandblaren. Maar wat voor lading kan er

5. Abraham Kuyper op het christelijk-sociaal congres, 1891.

371

a.r.

staatkunde

79/10

De revolutionaire erfenis van de Nederlandse
protestanten

Aart van Bochove

door zo'n kanaal vervoerd worden? Wat hebben
christendom en revolutie elkaar nog te vertellen,
nu niet in de harde context van de Derde Wereld
maar in de schijnbare uitzichtloosheid van WestEuropa? Anders gezegd, hoe ligt de relatie 'Ongeloof en Revolutie' een eeuw na de dood van
Groen?

menselijkheid en het dwingen zich daarin met
haar hoop en haar beloften te incarneren, zodat
het geloof geen opium wordt maar een zuurdesem blijft'.
Zonder geloof dus geen revolutie. Maar heeft
Garaudy gelijk wanneer hij de begrippen socialisme en revolutie onderling verwisselt? Heeft
het christendom werkelijk het socialisme nodig
om tot die 'vernieuwing zonder einde' te komen? Het zou mooi zijn om nu met een vurig
nee te kunnen antwoorden. Maar de politieke
praktijk van het beverige handje aan de fakkel
moet ons wat bescheidener maken.

Ongeloof en revolutie
De Franse protestant Roger Garaudy is jarenlang lid geweest van het centraal comité van de
communistische partij in zijn land. Als hij in zijn
boek 'Parole d'homme'6 een leven met de twee
grootheden socialisme en christendom wil samenvatten, doet hij dat met een eenvoudig: 'Er
is geen revolutie mogelijk zonder liefde',
'Het socialisme', aldus Garaudy, 'kan en moet
wetenschappelijk zijn in de middelen die nodig
zijn om het te vestigen. Maar de beslissing
waardoor ik revolutionair word, de 'bekering' die
ertoe leidt, en mij er zelfs de dood voor doet
aanvaarden, kan nimmer worden afgeleid uit
een logica of uit een dialectiek en ook niet uit
een wetenschappelijk bewijs. Het uitgangspunt
is een keuze, een 'geloof: Garaudy moet het geloof aan de revolutie een profetische dimensie
geven; de Thermidor, het opsluiten in zelfgenoegzaamheid, verhinderen, En voortdurend
openbreken naar een toekomst van vernieuwing
zonder einde: Te zeggen dat God bestaat, betekent, dat de toekomst van de mens niet .alleen
maar resultaat is van voorwaarden en oorzaken
die reeds bestonden, maar dat die toekomst als
ik mij ervoor in wil zetten, morgen al anders is.
(... ) Te zeggen dat God almachtig is, betekent
dat er geen verrukking bestaat die zo sterk zou
kunnen zijn dat zij de mens de mogelijkheid om
zich ertegen te verzetten zou kunnen ontnemen'.
Maar het is tweerichtingsverkeer: 'Anderzijds
moet het socialisme aan het geloof de militante
historische dimensie geven en verhinderen dat
het geloof zich zou onttrekken aan de strijd voor
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En toch. De Berlijnse theoloog Helmut Gollwitzer zegt het in wat persoonlijker bewoordingen
wanneer hij vertelt over wat volgens Paulus het
enige, werkelijk het enige duurzame onder mensen is, het enige wat een Thermidor kan voorkomen. 'Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar
de meeste van deze is de liefde'.
Gollwitzer: 7 'Nu zegt Paulus: uw geloof en hoop
zijn niets waard als de diepste kern, de liefde, ontbreekt. Aan het begin van dit Corinthe 13 hoofdstuk heeft hij een geloof en een hoop zonder liefde beschreven: een geloof dat bergen kan verzetten maar zonder liefde is; een hoop die stand
houdt tot in het martelaarschap en haar lichaam
laat verbranden maar zonder liefde is. Hij zegt:
dat baat allemaal niets. Daardoor maakt hij ons
erop attent dat geloof en hoop op zich nog
steeds onder de betovering van ons egoïsme
kunnen staan. (... ) Zolang we zo hopen en geloven zijn we nog oude mensen, nog geenszins
nieuwe. Want wat is liefde in de zin van het
nieuwe testament? Uefde is: zichzelf wegschenken. Gods' liefde is zichzelf wegschenkende liefde:
6. Roger Garaudy, Parote d'Homme, in Nederlandse vertaling uitgegeven onder de titel Het Hart op de Tong, Baarn
1976.
7. Helmut Gollwitzer, Vortrupp des Lebens, in Nederlandse
vertaling uitgegeven onder de titel Een Teken van Leven,
Baarn 1976.
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Geloofsmotieven in
de politiek:
berusting of
beweging?
door Klaas de Vries
'Christelijke politiek kan en mag niets anders zijn
dan de beleving van ons christelijk geloof ... in
het staatsverband."
Met deze woorden - uitgesproken in 1964 op
een studieconferentie van de Arjos - wilde de
toenmalige directeur van de Dr. A. Kuyperstichting mr. J. H. Prins aangeven dat heel het leven
van de christen een geloofsbelijdenis en geloofsbeleving behoort te zijn. In al zijn politieke handelen brengt hij daarom ook zijn geloof in Christus tot uitdrukking.
Christenen gaan echter vanuit hun geloof in één
God niet alleen in de kerk, maar ook in de politiek verschillende wegen.
Als het waar is dat (christelijke) politiek een geloofsbeleving is, dat de christen in zijn politiek
handelen zijn geloof in Christus tot uitdrukking
brengt, dan kan men zich afvragen of het verschil in politieke keuze niet terug te brengen is
tot een verschil in geloofsbeleving.
Is het antwoord op de vraag, door welke geloofsmotieven de christen zich laat leiden niet
bepalend voor zijn politieke grondhouding?
Hans de Boer heeft al eens een poging gedaan
om de verschillen in grondhouding van de modale antirevolutionair, CHU-er en KVP-er te
schetsen. 2
De antirevolutionair werd door hem getypeerd
als iemand met twee zielen: '... één die het van
het naar binnen gericht heil, van de persoonlijke

Klaas de Vries (geboren 1948) is sinds november 1977 voorzitter van de Arjos. Hij is lid van
de gemeenteraad van Delft. Tevens is hij medewerker van het CDA-Tweede-Kamerlid De
Kwaadsteniet.

bekering verwacht en één die het morgenrood
der genade in het hiernumaals reeds sterker wil
zien; die de omkering, het op-weg zijn naar het
koninkrijk waarin gerechtigheid woont, hier en
nu gestalte wenst te geven.'
De CHU-er kwam er uit als iemand wiens bezorgdheid over zijn persoonlijk zondebesef en
zieleheil zijn veranderingsgezindheid in de weg
staat.
De KVP-er tracht vele groepen mensen, behorend tot één wereldkerk, in hun tegengestelde
belangen bijeen te houden. Het samen-thuis-zijn
schept een distantie tot 'de anderen', vooral tot
de socialisten die heel de samenleving willen
hervormen.
De gegeven karakteristieken zijn zeer globaal.
lets anders werd ook niet beoogd. In werkelijk1. mr. J. H. Prins. politiek als geloofsbeleving, Arjos studieconferentie, 2 en 3 oktober 1964.
2. Op de Arjos ledenvergadering van 19 november 1977.

373

a.r.

79/10

staatkunde
Geloofsmotieven in de politiek:
berusting of beweging?

Klaas de Vries

heid zullen de typeringen ook wel eens onderling
uitwisselbaar blijken te zijn.
Maar het gaat nu ook niet zo zeer om politiekgodsdienstige verschillen in het CDA. De vraag
hoe wij in de politiek ons geloof beleven dient
hier centraal te staan. Het gaat om de vraag
door welke geloofsmotieven wij ons laten leiden
in de politiek. Welke geloofsmotieven brengen
ons in beweging?
Hoe komt het dat de ene christen zich vanuit zijn
geloof actief inzet voor de verwezenlijking van
veranderingen in de bestaande orde terwijl de
andere christen, ook vanuit zijn geloof, tot een
afwachtende, passieve grondhouding komt als
het om maatschappijvernieuwing gaat?

Volgens Okke Jager schuilt achter deze negatieve mensbeschouwing en de daarmee verbonden
huiver voor veranderingen 'een ideologisch systeem, waarvan de oerdwaling ligt in een scheiding tussen idee en werkelijkheid, tussen hogere
en lagere dingen. Zodra de werkelijkheid het hogere ideaal tè kras tegen spreekt, heeft deze ideologie meteen een bruikbaar zondebegrip bij de
hand: wij hadden eigenlijk (vanuit het ideaal) wel
anders gewild, maar de zondige werkelijkheid
stond het ons niet toe: 3
Zelfs zonder de boosaardige opzet, die Okke Jager veronderstelt kan niet ontkend worden dat
een dergelijk zondebesef dikwijls ontaardt in
passiviteit, in een berustende, fatalistische levenshouding of in politiek realisme.
De machteloosheid is dan geen gevolg van de
zondige werkelijkheid, maar juist één van de
oorzaken daarvan. De fout is niet dat men geen
open oog heeft voor de zelfzucht van de mens,
maar dat men door deze zondeleer - Okke Jager noemt het de zondeleer van de verdedigers
van de bestaande orde - de zonde niet tijdig
ontdekt. De zonde wordt als uitgangspunt genomen.
Mr. W. C. D. Hoogendijk noemt deze levenshouding 'een in christelijke verpakking gepresenteerde dogmatiek van de hopeloosheid, waarmee
een tekort aan verantwoordelijkheidsbesef en
aan daadkracht wordt gelegimiteerd. Het evangelie wordt aldus gedeformeerd tot een in dubbele zin tweeslachtige boodschap en opdracht,
namelijk:
a. dat door de komst van de Here Jezus Christus op aarde alle dingen weliswaar vernieuwd
zijn, maar dat wij het ten opzichte van elkaar
toch niet waar kunnen maken en het pas echt
gewaar zullen worden nadat wij gestorven zijn;
b. dat wij het goede wel moeten nastreven, ook
al weten wij op voorhand dat wij er toch niet in
zullen slagen het te bewerkstelligen.
Politiek, gebouwd op deze exegese, wordt aldus
een schimmige aangelegenheid. Het wordt de
politiek van de goede beginselen, zonder dat wij
het aandurven daaraan te verbinden dat het tevens de politiek is van de goede praktijk: 4
In het onlangs verschenen CDA grondslagrapport wordt radicaal afstand genomen van deze
pseudo-christelijke noodlots-filosofie van de bestaande orde; 'Het kan niet genoeg worden gezegd dat het onheil dat wij tegenkomen niet het

Zondebesef als alibi
In de politiek gaat het om de wijze waarop en de
richting waarin wij de macht van de overheid
willen aanwenden ten behoeve van de ordening
van het menselijk samenleven.
Een belangrijke vraag die voorafgaat aan het
praktische politiek handelen is: hoe moeten wij
vanuit de bijbel aankijken tegen de mens en de
samenleving? Wij weten dat God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis.
Daarom is de bestemming van de mens gelegen
in het heersen over (= dienstbaar zijn aan) de
schepping. Tot eer van de Schepper. God heeft
de mens zelfs bijna goddelijk gemaakt. Hij is de
'kroon van de schepping (psalm 8).
De mens is vaak ontrouw aan zijn bestemming.
We noemen dat zonde. De gevolgen van die
zonde komen tot uitdrukking in, wat wij noemen, de gebrokenheid van het leven.
De christelijke geloofstraditie heeft sterk benadrukt dat de mens zondig is.
De mens is immers 'van nature onbekwaam tot
enig goed en geneigd tot alle kwaad: De werkelijkheid is echter dat de mens zondigt. Hij wordt
er niet toe gedwongen, hij kiest er voor. Hij zelf
en niemand anders is voor die keuze verantwoordelijk. In de komst, het leven, het kruis en
de opstanding van Jezus Christus heeft God de
mens laten zien dat hij hem wil bevrijden en dat
hij niet in zijn zondigen hoeft te berusten.
Het menselijk leven heeft geen statisch karakter,
waardoor je zou kunnen zeggen: de mens is
goed of slecht, maar is dynamisch van aard: hij
kàn goed doen en hij kàn slecht doen.
Dat statische zondebegrip drukt op de geloofsbeleving van veel christenen een zwaar stempel.
De kansen op de totstandkoming van een rechtvaardiger wereld door mensenhanden worden
door hen meestal niet erg hoog aangeslagen.
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3. dr. Okke Jager. wij zijn niet machteloos, Baarn 1978.
4. mr. W. C. D. Hoogendijk, de samenleving vernieuwen,
Arjos studieconferentie, 6 en 7 oktober 1967.
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gevolg is van een noodlot dat onafwendbaar
over ons is uitgestort. De verantwoordelijkheid
daarvoor ligt bij mensen. Mensen hebben door
de keuzen die zij maakten ... en de prioriteiten
die zij stelden, hun macht, waaronder politieke
en sociaal-economische macht, te vaak ten
dienste van het onheil in plaats van ten dienste
van het heil aangewend."6
Wij kunnen en mogen de zonde niet hanteren
om de wanorde in de wereldeconomie, de onvoorstelbare nood in de Derde Wereld, de waanzin van de kernbewapening, de totale ontsporing
van economische en technologisch groei goed
te praten. Dan doen wij tekort aan de boodschap van de bijbel, die mensen juist in beweging wil brengen tegen onrecht, onvrede, onheil
en die hen oproept daar niet in te berusten.

nij in Egypte, zo moeten wij ons laten bevrijden
en ons losmaken uit de slavernij van onze tijd:
de macht van economie, techniek, wetenschap,
consumptie, prestatiezucht.
Daartoe moeten de kansen tot vernieuwing en
'bekering' aangegrepen worden. Terecht heeft
Jürgen Moltmann gezegd, dat in bijbels licht de
geschiedenis niet zozeer bestaat uit feiten, als
wel uit kansen. 8 Die kansen kunnen verspeeld
worden. Maar ze kunnen ook in verantwoordelijkheid aangegrepen worden.
De op gang gekomen beweging van mensen die
de waanzin van de kernwapenwedloop niet
meer nemen moet zijn politieke vertaling nog
krijgen. Mensen die ernst maken met een verantwoorde levensstijl krijgen het gevoel tegen
windmolens te vechten wanneer de politieke beslissingen die tot een drastische beperking van
het energie- en grondstoffengebruik leiden uitblijven. De bewogenheid met het lot van vluchtelingen en de bereidheid hen op te vangen
wordt door de politiek niet beantwoord met een
ruimhartig toelatingsbeleid, maar met een
krampachtige hantering van formele regels.
Wie kansen wil aangrijpen moet ze ook willen
zien en niet verschillen achter zijn eigen beperkingen.
Dorothee Sölle slaat ons de argumenten voor
machteloosheid uit handen:
'Wij hebben de langste adem
vvij hebben de betere toekomst nodig
bij ons horen mensen met erger pijn
de slachtoffers van het kapitaal
bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld
dat voldoende was voor allen.
Wij hebben de langste adem
wij bouwen de menselijke stad
onze bondgenoten zijn
de mensen zonder rechten in de inrichtingen
de mensen zonder land in de steden
bij ons horen de doden van de Tweede Wereldoorlog
die eindelijk gerechtigheid te eten willen hebben
bij ons is al eens iemand opgestaan van de
doden."9
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Onze politiek moet heenwijzen naar het koninkrijk Gods. Het moet een politiek zijn in de actieve
verwachting van het gekomen en komende
Messiaanse Rijk, zoals Verkuyl ons op de jubileummanifestatie van de ARP voorhield. Dat is
niet een te grote pretentie. Het is geloven in de
mogelijkheid van het 'toetsend tasten naar de
wil van God'6 voor het samenleven van mensen.
Niet omdat wij een blauwdruk van een samenleving naar de maatstaven van het Koninkrijk
Gods op zak hebben, zoals prof. dr. W. H. Velema schijnt te denken, als hij verzucht: 'De zekerheid waarmee velen in onze tijd over de wil van
God spreken, als het gaat om maatschappelijke
hervormingen, doet mij zeggen: wat weet men
het allemaal precies."7
Maar wij weten in ieder geval wèl wat Gods wil
niet is. De ontluisterde wereld is niet in overeenstemming met Gods wil. 'Niet tot een baaierd
maar tot bewoning heeft Hij haar geschapen."
Wanneer wij ons oriënteren op het Messiaanse
Rijk mogen wij ons opgenomen weten in de
heilsbeweging van God, die handelt als Bevrijder
in de geschiedenis. 'Heel dat bevrijdende handelen van God, dat zich richt op mensen en structuren, zien wij vervuld en uitgelegd in het leven
en werk van Jezus Christus. Hij is de Heelmaker,
de Heiland. Hij roept de mensen op tot bekering.
Dat wil zeggen: een heroriëntatie in het leven,
wèg van de beweging van het onheil, je daarvan
losmaken en je richten op het Koninkrijk van
God, dat zich baan breekt in deze wereld. Dat is:
je laten bevrijden van de zonde, die daarin bestaat, dat je als mens je doel, namelijk mens te
zijn op aarde naar Gods bedoelingen, mist."6
Zoals God het volk Israël bevrijdde uit de slaver-

5. Rapport van de grondslagcommissie van het CDJA. heelmaken wat gebroken is.
6. prof. dr. J. Verkuyl, het zoeken naar de wil van God in
deze tijd, in: één gids - twéé wegen?, Kampen.
7. prof. dr. W. H. Velema, bijbel en maatschappelijk handelen, in: één gids - twéé wegen?, Kampen.
8. prof. dr. J. Verkuyl, het zoeken naar de wil van God in
deze tijd, in: één gids - twéé wegen?, Kampen.
9. Dorothee Sölle, de langste adem, Baarn, 1977
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In een andere bijdrage aan dit nummer hebt u
kunnen lezen wat de visie van Groen van Prinsterer was op de verhouding (on)geloof en revolutie. Nu is zijn visie niet de enig mogelijke en
bestaande. Om een voorbeeld te geven van hoe
de relatie tussen geloof en revolutie anders gezien kan worden, volgt hier een korte uiteenzetting van wat genoemd wordt: de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie.
Om de inhoud en bedoeling van deze theologie
enigszins duidelijk te maken, zal ik eerst proberen te beschrijven in welke situatie, door welke
mensen en door welke invloeden deze theologie
ontstaan is.

Ontwikkeling
Latijns-Amerika is een werelddeel waar nog
steeds vele mensen in een ontstellende armoede leven en lijden aan honger, ziekten en onderdrukking. Om de levensomstandigheden van de
mensen te verbeteren werden in de zestiger jaren allerlei activiteiten gestart, die je zou kunnen
noemen 'ontwikkelingshulp'. Naar het voorbeeld
van de Marshall-hulp, waarmee het in de Tweede Wereldoorlog geruïneerde Europa met behulp van Amerikaans kapitaal weer op de been
gebracht werd, dacht men ook voor LatijnsAmerika aan een plan om met buitenlandse
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steun dit werelddeel tot ontwikkeling te brengen.
Als oorzaken voor de armoede en achterstand
(van Latijns-Amerika ten opzichte van de Verenigde Staten en Europa) werden gezien aan het
continent inherente factoren als luiheid, bureaucratie en andere factoren van culturele aard. De
oplossing zou zijn allerlei ontwikkelingsprogramma's om die achterstand zo snel mogelijk weg
te werken. Het wachtwoord, ook voor de kerken,
werd 'ontwikkeling'.
Juist de mensen die zich inspanden om in het
kader van deze ontwikkelingsprogramma's mee
te werken aan de vooruitgang van Latijns-Amerika, de opheffing van ellende en nood, begonnen zich in de loop van de zestiger jaren vragen
te stellen. Een priester merkt op: 'Het was in
deze tijd dat ik zelf door een machtig industrieel
grootgrondbezitter werd geprezen om het belangrijke sociale werk dat ik deed voor zijn arbeiders: voedsel en kleding uitdelen, organisatie
van naai- en knipcursussen voor landbouwverbetering en volkshygiëne, coöperaties. De man
vond het allemaal geweldig. Dat was pas ontwikkeling en dat behoorde de kerk te doen. Hij
merkte dat zijn arbeiders er mee vooruitgingen.
Hun lonen echter niet, en dat vond ik verdacht."
'1. E. R. Toro, Het Zuidamerikaanse evangelie van de bevnïding, De Horstink, Amersfoort, 1978, blz. 8.
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Langzamerhand begon door te dringen dat de
armoede, de honger en de achterstand andere
oorzaken hadden, n.1. de uitbuiting van het volk
door een bovenlaag van grootgrondbezitters en
industriëlen die nauw samenwerkten met buitenlandse maatschappijen om aan hen de rijkdommen van Latijns-Amerika (grondstoffen,
landbouwprodukten) te verkopen. Bepaalde
groepen gingen beseffen dat de achterstand van
Latijns-Amerika ten opzichte van Noord-Amerika en Europa niet louter het gevolg was van in
Latijns-Amerika zelf aanwezige factoren, maar
zeer nauw te maken had met de betrekkingen
tussen Latijns-Amerika en de z.g. ontwikkelde
landen. Deze laatsten hebben de arme landen
niet arm aangetroffen, ze hebben ze arm gemaakt door ze te koloniseren. Bovendien ontdekten deze groepen dat de Z.g. ontwikkelingsprogramma's de oorzaken van de armoede niet
wegnemen.
Onder sociologen en economen was het inzicht
gegroeid in de vorm van afhankelijkheid van de
arme landen van de ontwikkelde en ontstond de
z.g. 'dependencia'-theorie. Ook verhelderend
bleken de theorieën van Marx en Lenin te zijn n.l.
dat het kapitalisme steeds meer expansief
wordt. Het zoekt grondstoffen voor de industrie
en afzetmarkten voor zijn produkten. In dat verband gingen sommigen de z.g. ontwikkelingsprogramma's ook zien als accentuering van de
afstand tussen arme en rijke landen en niet meer
als een poging die afstand te overbruggen. Achter de gedachte van ontwikkeling blijkt de economische noodzaak van afzetgebieden schuil te
gaan.

Deze ontdekkingen en ontwikkelingen gaan niet
voorbij aan kerk en christenen. Kleine groepen
gaan over tot deelname aan allerlei activiteiten
die gericht zijn op bevrijding: groepen bestaande
uit intellectuelen, religieuzen, leken en priesters
(b.v. de Golconda-groep in Colombia, priestersvoor-de-Derde-Wereld in Argentinië en anderen).
Onder deze groepen moeten de oorspronkelijke
dragers van de theologie van de bevrijding gezocht worden. Hun ervaringen in het proces van
bevrijding vroegen om een theologische reflectie. Gutierrez, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de theologie van de bevrijding
en hoogleraar in de theologie en de sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van
Lima in Peru, leidt zijn hoofdwerk Theologie van
de bevrijding' dan ook als volgt in: 'Dit werk probeert een reflectie te zijn over het Evangelie en
de ervaringen van mannen en vrouwen die
geëngageerd staan binnen het proces van bevrijding in dat sub-continent van onderdrukking en
uitbuiting: Latijns-Amerika'.2 Het zijn niet de armen zelf nog die hier spreken, maar priesters, intellectuelen en leken die zich solidair verklaren
met de armen, uit hun naam willen spreken en
voor hun doen en denken rekenschap willen afleggen ten opzichte van hun medechristenen en
zichzelf.
In zijn inleiding zegt Gutierrez: 'Het gaat erom
ons onder het oordeel van het Woord van God
te stellen, ons geloof te doordenken, onze liefde
volkomen te maken en rekenschap te geven van
onze hoop, vanuit een engagement dat radicaler,
vollediger en doeltreffender zal worden. Dit is
wat de z.g. theologie van de bevrijding op het
oog heeft' (blz. 11). Door deze betrokkenheid
van groepen christenen bij het bevrijdingsproces
in Latijns-Amerika is een nieuwe kijk op bijbel en
theologie gegroeid.
I n het begin lag de motivatie om die stap te
doen vooral in de overtuiging dat het Evangelie
radicaal onverenigbaar is met een onrechtvaardige, vervreemdende samenleving en werd het
verband tussen actie voor een rechtvaardiger
wereld en het geloofsleven vaak nog slechts intuïtief gevonden. Langzamerhand begint men in
de bijbel noties te ontdekken die lange tijd over
het hoofd gezien zijn; met name Gods aandacht
voor de armen en verdrukten, de uittocht uit
Egypte en de bevrijdende dimensie in het optreden van Jezus. Stonden in de eerste jaren vooral
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Bevrijding
Deze ontdekkingen brachten velen ertoe de 'ontwikkelingshulp' af te gaan wijzen en de noodzaak te erkennen van bevrijding. Wat houdt dat
in: bevrijding?
Bevrijding uit de structuren van afhankelijkheid
en de daarmee verbonden onderdrukking (1964
staatsgreep in Brazilië met medewerking van de
CIA; 1965 Amerikaanse interventie in Dominicaanse Republiek). Er groeide het besef dat Latijns-Amerika zich niet langer moest laten gebruiken als een verlengstuk van een vreemd
economisch systeem en mensen begonnen te
zoeken naar mogelijkheden voor bevrijding uit
deze situatie. Het volk begon zich te verzetten
(tweede helft vijftiger jaren in Cuba, later ook
Chili, Peru, Argentinië).

2. G. Gutierrez, Thf'ologie van de bevrijding, Ten Have,
Baarn. 1974, blz. 11.

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
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de bevrijding uit het slavenhuis Egypte en de bevrijdende werking van Jezus' optreden op de
voorgrond, de laatste tijd staat Gods aandacht
voor en toegekeerd zijn naar de armen sterk op
de voorgrond. Ook de eschatologische dimensie
van het Koninkrijk Gods en de relatie van dit
Koninkrijk met het historische bevrijdende handelen van mensen krijgt veel aandacht,

tijns-Amerika. Vanuit de armen gezien werkt de
kerk vaak samen met de onderdrukkers! Een gevolg hiervan is de grote nadruk die theologen
van de bevrijding leggen op de praktijk: iedere
theorie en theologie wordt beoordeeld naar wat
ze in de praktijk uitwerken. Het betekent ook dat
kerk en theologie moeten erkennen dat ze politiek bezig zijn. Dat is geen schande, maar het
betekent dat je als theoloog ook je politieke keuzes met hun implicaties voor de theologie moet
onderzoeken op hun uitwerking.
Juist hierin ligt dan ook het verschil met de
Europese politieke theologie. Terwijl de Europese theologie voornamelijk in discussie is met de
niet-gelovige burger en zo ook grotendeels ingaat op vragen van deze burger, heeft de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie haar wortels
in een heel andere sociale werkelijkheid nl. in die
van de volksklasse die zich opstelt tegenover de
burgerlijke ideologie en de heersende cultuur.
De dragers van de bevrijdingstheologie zijn (aldus Gutierrez in 1978) de uitgebuite sociale sectoren; in Latijns-Amerika de Indianen, de kleine
boeren en de arbeiders, oftewel zij die in de Bijbel de armen worden genoemd.

ar

Verder moet opgemerkt worden dat de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika ook veel invloed heeft ondergaan uit Europa en wel van de
politieke theologie (met als belangrijkste vertegenwoordiger J. B. Metz), Deze theologie kenmerkt zich door de erkenning van de emancipatie en autonomie van het politieke terrein (en is
daarmee een vrucht van de Verlichting en het
daarna op gang gekomen secularisatieproces).
De politieke orde wordt gezien als een orde van
vrijheid en de politieke structuren als structuren
die niet langer aan de vrijheid van de mens vooraf gaan (zoals nog wel bij Groen van Prinsterer).
maar het zijn realiteiten gebaseerd op vrijheid,
waarvoor de mens verantwoordelijk is en die hij
veranderen kan. Deze nieuwe kijk maakt het
mogelijk te onderscheiden tussen staat en maatschappij. Zo wordt het ook mogelijk staat en
kerk te zien als machtsinstanties, die de menselijke vrijheid kunnen bevorderen en ook belemmeren en met het oog op die vrijheid veranderd
kunnen worden. Hiermee hangt ook nauw samen de grote waarde die aan de sociale wetenschappen wordt toegekend. In een wereld die
bevrijd is van de bevoogding van kerk en theologie ontstaat ruimte om gebruik te maken van de
inzichten van de sociale wetenschappen. Het
zijn ook juist deze geweest die duidelijk gemaakt
hebben dat de relatie tussen de ontwikkelde en
de arme landen er één is van overheersing en afhankelijkheid; zij hebben ook de aard en de werking van de machtsstructuren blootgelegd. Bovendien bieden zij de mogelijkheid om de rol en
de functie van de kerk te bestuderen. Gutierrez:
' .. , terwijl men er vroeger toe neigde de wereld
vanuit de kerk te zien, is tegenwoordig bijna het
omgekeerde waar te nemen: de kerk wordt gezien vanuit de wereld. In het verleden gebruikte
de kerk de wereld voor haar doeleinden; vandaag vragen vele christenen en niet-christenen
zich af of ze bijvoorbeeld het maatschappelijk
prestige van de kerk moeten gebruiken om het
proces van transformatie van de sociale structuren te versnellen' (blz. 62).
Men moet hierbij wel bedenken dat ze dit doen
vanuit hun betrokkenheid bij de armen in La-
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Geloof en revolutie
Hoe komt nu tegen deze achtergrond de relatie
tussen geloof en revolutie naar voren?
E. Dussel, kerkhistoricus en verbonden aan de
universiteit van Mexico, stelt in een recent artikel
dat het streven naar bevrijding uit de onderdrukkende en uitbuitende structuren met als doel te
komen tot een meer rechtvaardige, concreet:
een socialistische maatschappij-inrichting, wordt
gezien als een uiting van de armen en verdrukten om gehoor te geven aan Gods eisen en
beloften. 3
In dit verband wordt een revolutie niet gezien als
een produkt van ongeloof, rnaar als een produkt
van geloof. Het is het niet stil blijven staan bij de
bestaande onrechtvaardige verhoudingen, maar
vanuit de hoop en het geloof werken aan de opheffing van de uitbuiting en onderdrukking.
Gutierrez vertelt over de ervaring van christenen
in Latijns-Amerika het volgende: 'Zij die pretendeerden het goede nieuws aan de armen te
brengen, hadden de ervaring dat de armen aan
hen het evangelie verkondigden. Deze ervaring
bracht ons tot het concrete inzicht dat precies de
3. E. Dussel, International Review of Missions Vol. LXVIII,
no. 270, april '79, blz. 115-130.
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armen de blijde boodschap brengen, en we leerden begrijpen dat God zich in de geschiedenis
openbaart juist via de armen. Aan hen is de liefde van God geopenbaard en zij aanvaarden, verstaan en verkondigen die liefde'. En even verder:
'De evangelisering, de verkondiging van het blijde nieuws van Gods vaderliefde, voltrekt zich
precies in het bevrijdingsproces waarin de liefde
tot de medemensen zich uitdrukt. De praxis
brengt ons ertoe te stellen dat de armen door
zich te bevrijden het evangelie verkondigen: 4
In de loop van de jaren '70 zijn in Latijns-Amerika christelijke volksgemeenschappen ontstaan,
waarin geprobeerd wordt de bevrijdende kracht
van het geloof te ontwikkelen, die als zijnde subversief het gevaar loopt onderdrukt te worden.
En tegelijk wordt daarin gewerkt aan de bewustwording van het volk als een sociale klasse, die
actief een revolutie kan dragen en een andere
maatschappij opbouwen. Zo is bij een verdrukt
volk dat christelijk is, de mogelijkheid van een
bevrijdend geloof gebonden aan de mogelijkheid
revolutionair te zijn.
Kan dit nu maar zo? Deze identificatie van de
strijd van de armen met het geloof in God? Is dit
niet een al te gemakkelijke gelijkstelling, die al
snel zal leiden tot het goed praten van alles wat
in naam van de bevrijding gebeurt?
Ook de verhouding tussen theologie en sociale
wetenschappen roept vragen op; wordt de theologie niet aangepast aan de resultaten van de

sociale wetenschappen of is zij inderdaad een
oorspronkelijke reflectie op het gelovig bezig zijn
van christenen in Latijns-Amerika? En wat stellen de bevrijdingstheologen zich voor bij een socialistische maatschappij?
Op deze vragen is niet zomaar een afdoend antwoord te geven. Het zou een grondig onderzoek
vereisen naar het functioneren van de theologie
van de bevrijding. Wel lijkt het me duidelijk dat
deze manier van theologiseren een grote uitdaging vormt voor ons, omdat vanuit een heel andere maatschappelijke context bijbelse noties
naar voren worden gehaald die bij ons lange tijd
niet opgemerkt zijn of zelfs ontkend. En dat terwijl ze bij een eerlijke bestudering van de bijbel
toch als legitiem erkend moeten worden.
Er worden ook vragen gesteld aan ons zelfverstaan in relatie tot de arme landen in de wereld.
Hoe zien wij deze landen, de oorzaken van hun
armoede en de rol die wij daarbij spelen? Hoe
stellen we ons op als zij zich organiseren en in
actie komen om veranderingen tot stand te
brengen in hun eigen landen en in de verhoudingen tussen 'ontwikkelde' en 'onderontwikkelde'
landen?
Dit lijken mij belangrijke vragen en zinnig genoeg om er diepgaander mee bezig te zijn.

4. G. Gutierrez, Tijdschrift voor Theologie, 1979 (191. aprilmei-juni, blz. 147-163.

Rectificatie
In ARS 1979/7.8 (juli/augustus) moet op
blz. 260 onder 111.3 in de eerste regel het
woord 'autoriteit' vervangen worden door
'autonomie'.
In ARS 1979/9 (september) staat in de
boekbespreking van dr. G. Puchinger op blz.
351 in de rechterkolom 6e regel van boven
'erkenning', Dit moet zijn: ontkenning.
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Inleiding
In dit artikel zal een poging worden ondernomen
om de visie van de AR-partij op de nationalistische revolutie in Indonesië weer te geven. Een
visie die de AR tussen 1945 en 1950 in een isolement bracht, een isolement zonder kracht.
Eerst wordt ingegaan op de visie van de partij
sedert 1879, toen Kuypers eerste Ons Program
verscheen, tot de naoorlogse jaren op de verhouding tussen Nederland en Indië.
Er is hierbij verondersteld dat de geschiedenis
van Ned.-Indië gedurende deze periode bekend
is bij de lezer.

De verhouding Nederland-Indië
volgens Ons Program van 1879 en
1916
Toen dit eerste Ons Program werd geschreven
(1879) was er nog nauwelijks sprake van een
nationalistische beweging in Indië en in het Program wordt dan ook niet expliciet op een eventuele volledige onafhankelijkheid ingegaan. Voor
Kuyper is het belangrijkste de 'vrije prediking
van het evangelie' (p. 243). In Indië bestond de
mogelijkheid tot het bedrijven van zending n.1.
slechts in beperkte mate aangezien de bewindvoerders vooral behoefte hadden aan rust terwijl
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bekeringsarbeid moeilijkheden zouden kunnen
opleveren tussen de verschillende geloofsgroepen.
Kuyper bestrijdt voorts de zinsnede in de grondwet die Indië een deel van het Rijk noemt. Hij
stelt dat Indië er niet een deel van is maar eraan
behoort. Gezien het verschil in volksaard en cultuur zou het volgens Kuyper in-revolutionair zijn
anders te beweren (p. 245).
De kolonie zou zoveel mogelijk alles zelf moeten
regelen en beslissen onder de Soeverein, hetgeen op een dominionstatus neerkomt, al wordt
dat niet met zoveel woorden gezegd.
Wat moeten we met Indië aan? Kuyper stelt een
stelsel van voogdij voor (het pleegkind is dan Indië, p. 251).
Dit betekent dan dat Nederland: a) Indië zedelijk
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moet opvoeden (kerstening), b) zijn bezit te zijnen bate met overleg dient te beheren; 'om het
in de toekomst, zoo God dit wil, het innemen
van een zelfstandiger positie mogelijk te maken'.
Kuyper wil af van de uitbuiting van Indië (batigsaldo politiek). Hij besluit (p. 257) als volgt: 'Zo
blijft ons niets anders over, dan om, na opheffing
van dit dwangstelsel, met kalme bewustheid
voor het stelsel der vrijheid te kiezen; en niet te
vragen 'wat Java ons geeft' maar alleen: 'Wat
wil God dat we voor Java zijn zullen?' ' Opvallend is dat met Indië hier blijkbaar alleen Java
wordt bedoeld.
In 1916, na zijn premierschap, spreekt Kuyper
wat duidelijker over de band tussen Indië en Nederland en komen ook de Z.g. buitengewesten
meer binnen het blikveld.
Voogdij is nog steeds het kernwoord. In de toelichting op het tweede Ons Program, Anti Revolutionaire Staatkunde, Hoofdstuk XXI-p. 5,
schrijft hij hierover: 'Drieërlei toch ligt in dit begrip van voogdij uitgedrukt. In de eerste plaats,
dat de Inlandsche bevolking op deze eilanden
nog niet sociaal uitgegroeid en gerijpt is, om
reeds aanstonds als een zelfstandig volk op te
treden. In de tweede plaats, dat het desniettemin zoo geleid en opgevoed moet worden, dat
het straks die geheel zelfstandige positie zal kunnen aanvaarden. En in de derde plaats, dat de
voogd, hiermede te belasten, niet te zoeken is,
maar vanzelf door het verleden is aangewezen'.
Vergelijking met normale voogdij gaat volgens
Kuyper wel ietwat mank omdat bij déze voogdij
de tijdsduur geenszins vastligt. 'Er is hier geen
autoriteit die aan Nederland deze voogdij opdroeg en de omvang van de tijdsduur bepaalde:
Hier, in 1916, ontvouwt Kuyper reeds plannen
voor decentralisatie: het vormen van provinciën,
zoals toen reeds op Sumatra aanwezig.
Op grond van cultureel en etnisch verschil werd
ook de deling van Java gesuggereerd. Op Java
wonen immers van oost naar west respectievelijk Madurezen, Javanen en Soendanezen met
ieder hun eigen taal en cultuur.

goede zijden van het kolonialisme voor de inlander belicht, zelfs met betrekking tot de batig-slot
politiek, al wordt deze nog steeds afgewezen.
Keuchenius, één van de anti-revolutionairen van
het eerste uur wordt erbij gehaald om te verklaren: 'Indië door Nederland losgelaten, ware
meer te beklagen dan Nederland vrij van Indië:
Het economisch aspect komt nu meer dan in
1879 en 1916 naar voren en het heeft er de
schijn van dat we nu weer gaan vragen wat
Java voor ons kan doen.
De AR partij bepleit participatie van de inlanders
op lager bestuurlijk niveau om ze te scholen in
besturen en om later meer centralisatie te kunnen verwezenlijken mèt inbreng van de grote
meerderheid van de inlanders.
In 1932 verklaart Colijn in 'Hoofdlijnen der koloniale politiek' omtrent de relatie Indië-Nederland: 'Met de groei van dit alles is veel ongerechtigheid gepaard gegaan, maar daarom is die
vestiging in het Oosten en de daaruit voortvloeiende bewindvoering op zichzelf nog allerminst
te veroordelen. Wij althans zien in dat proces
van vier eeuwen de leidingen Gods in de historie
der wereld en we leiden daaruit voor ons land
een roeping en taak tegenover land en volk van
Indië af, waartoe we ons van Godswege geroepen achten: Kortom: het Nederlandse volk als
instrument Gods tot opheffing van de inheemse
bevolking.
Zeer treffend verhaalt Colijn over de oorzaken
van het pas ontstane nationalisme dat o.m.
wordt teruggevoerd op meer contact met de
westerse beschaving en de meer intensieve
scholing; hij besluit: 'Daarin ligt de tragiek van
de moderne koloniale staatkunde. Feitelijk veroorzaakt ze zelf de onrust waarmee men in het
koloniale bewind te worstelen heeft:
Het nationalisme is in die tijd duidelijk in opkomst. Toch is er volgens Colijn geen sprake van
een Indonesische natie, er is n.1. te veel cultureel
verschil, hij sluit deze natievorming echter niet
voor de toekomst uit.
Als positieve zijde ziet Colijn dat uit dit vragen
naar zelfstandigheid blijkt dat de voogd wel iets
begint te bereiken met zijn pupil. Deze wil immers zelf verantwoordelijkheid; iets dat, volgens
Colijn, 50 jaar geleden in apatisch-Indië niet bestond.
Doel van de koloniale politiek is volgens Colijn
'veeleer gericht op behoud, op bestendiging van
de band met Indië, dan de verbreking ervan'. Hij'
gaat hierover verder: ' - mag men zulk een verlangen koesteren? Mag althans hij dit, die gelooft, dat er in de wereldhistorie niets 'bij geval'

De jaren dertig
Bij de volgende toelichting op het program, dit
keer van Diepenhorst in 1935 in 'Ons isolement'
is men weer minder vergaand dan Kuyper in
1879. In hoofdstuk XIII schrijft Diepenhorst: 'De
herziening van 1916 liet i.p.v. militanten meer
mystieken toon van dankbaarheid horen: Hier
worden nu, evenals ten dele al in 1916, ook de
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geschiedt, dat God zelf alles leidt en dat Hij het
was die, naar Zijn Raad, Nederland en Indië samenbracht? Mag ook die zijn staatkundig bestel
zo inrichten, dat hij regelrecht aanstuurt op de
scheiding van wat onder Gods bestel bijeengevoegd werd? .. De openbaring Gods spreekt tot
ons 66k uit die historie. Naar die stem willen
we óók hier luisteren. En daarom kan het ARstandpunt geen ander zijn dan dat ons streven
gericht behoort te wezen op het behoud van de
eenheid van het Rijk, zooals het door vroegere
geslachten aan ons overgedragen is.'

vullen, heeft de Overheid vooral hiervoor zorg te
dragen, dat zij haar gezag handhaaft. Hiertoe is
allereerst nodig, dat zij zich onvoorwaardelijk
houdt aan wet en recht. Als dienaresse Gods,
die de bron is van alle recht, is zij daartoe volstrekt verplicht. Maar indien zij aldus aan God
gehoorzaam is, kan zij verlangen, dat de onderdanen haar gehoorzaam zijn. Zonder gezagshandhaving is noch orde, noch rechtszekerheid,
noch volkswelvaart mogelijk.
De Overheid, die haar gezag niet handhaaft en
- waar er inbreuk op werd gemaakt - het
niet terstond herstelt, verzaakt haren eerste
plicht. Zij wordt ontrouw aan haar roeping. En
deze, hare ontrouw wreekt zich op ontzettende
wijze aan de onderdanen. De orde wordt verstoord; de rechtszekerheid verdwijnt; de misdrijven nemen toe; de slechtste elementen van de
samenleving geven de toon aan; het leven en de
eigendommen der rustige burgers komen in gevaar; de Overheid zelve wordt eene aanfluiting.
Er is alle aanleiding met grooten nadruk op dezen plicht tot gezagshandhaving te wijzen. Uit
de woorden en daden van het tegenwoordige
kabinet is zonneklaar gebleken, dat het niet het
minste begrip heeft voor hetgeen tot de plicht
der Overheid behoort, in het bijzonder waar het
de gezagshandhaving betreft. De wijze, waarop
de Nederlandse regeering in Nederlandsch-Indië
gedurende het laatste half jaar is opgetreden en niet is opgetreden - verdient in hoge mate
afkeuring. De eer van Nederland is in gevaar gebracht en in tal van streken zijn de toestanden
ontstaan, die zich altijd voordoen, wanneer het
gezag ontbreekt; de orde is verstoord; de misdadigheid is toegenomen, volkomen onschuldigen,
zelfs vrouwen en kinderen, worden beroofd, mishandeld, vermoord; eenige rechtszekerheid bestaat niet meer; de volkswelvaart is verdwenen ... In plaats van het onderhandelen met opstandigen moet eene krachtige gezagshandhaving treden opdat de eer van Nederland worde
hersteld en bovenal tot uitdrukking kome, dat de
Nederlandse Overheid het inzicht heeft herkregen in hare primordiale roeping:
In hetzelfde partijprogramma werd met betrekking tot de 'overzeesche gebiedsdelen' geschreven: 'Herstel, met kracht en beleid van het wettig gezag in Indië. Evenzoo van den rechtsstaat,
gepaard gaande met verdere ontwikkeling daarvan. De politiek zij gericht op krachtige bevordering van de samenleving ten bate van de bevolking, en op het zoo mogelijk tot stand brengen
van volledige autonomie, evenwel met besliste
handhaving van de eenheid van het koninkrijk:

De periode '45-'50
Tijdens de Japanse bezetting krijgen de nationalistische leiders hun kans en het nationalisme
raakt in zulk een stroomversnelling dat aan het
einde van de oorlog, op 17 augustus 1945, de
Indonesische nationalisten de Republiek Indonesië uitroepen. Dit geschiedde door de, in de
ogen van vele Nederlanders, collaborateurs Hatta en Soekarno. Met deze republiek werd Nederland bij zijn terugkeer naar Indië geconfronteerd.
De AR stelde zich totaal afwijzend tegenover
deze revolutionairen op en verweet de regering
een onstandvastige politiek en wilde een harde
lijn alsof dat, gezien de toenmalige verhoudingen in de wereld een reële mogelijkheid was. De
AR stelde zich meer principieel dan reëel op.
Om de geest van die tijd te proeven is het beter
naar de stemmen uit die tijd zelf te luisteren.
In 1946 schrijft mr. dr. E. J. Beumer in Nederlandse Gedachten een artikel onder de titel:
'Handhaving van het gezag'. Hieruit de volgende
citaten: 'De Overheid heeft zich steeds voor
ogen te stellen dat zij de dienaresse Gods is, het
volk ten goede. Daarom is het haar roeping en
plicht het gezag haar toevertrouwd, te handhaven en te herstellen waar het niet wordt geëerbiedigd: Dit is een citaat uit het partijprogramma van dat jaar. Hierop borduurt Beumer verder:
'De Overheid ontleent haar bevoegdheid om
heerschappij te voeren niet aan zichzelve, niet
aan eenige medemenschen, maar aan God. Zij is
Gods dienaresse. Zij is van God geordineerd en
daarom moeten we haar gehoorzaam zijn. En
omdat zij Gods dienaresse is moet zij Gode gehoorzamen. De Overheid is Gods dienaresse, het
volk ten goede ... Zij bezit niet een onbeperkte
macht ... Integendeel zij is er voor het heil des
volks ... De Overheid heeft tot taak de misdadiger te straffen en de rustigen burger te beschermen ... Teneinde hare taak te kunnen ver-
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Bruins Slot licht dit als volgt toe. Eerst betoogt
hij dat in de AR-visie het Nederlands gezag zoals
vastgelegd in de grondwet het wettig gezag is,
vervolgens: 'Aangezien ook dit wettige gezag als
zoodanig het goddelijk karakter draagt dat aan
het aardse gezag in Rom. XIII wordt gegeven en
belast is met de hooge en dure roeping hetzelve
in Rom. XIII opgelegd, is het de plicht van de regeering dit gezag, met alle middelen, waarover
zij beschikt te handhaven en waar nodig te herstellen. Dientengevolge verwerpt de AR-partij
elke politiek die hetzij rechtstreeks, hetzij langs
een omweg zou neerkomen op een miskenning
Vim dit goddelijk karakter en op een verzaken
van deze goddelijke opdracht. Dit geSChiedt door
onderhandelingen
al dan niet gepaard gaande aan een de facto of de jure erkenning - met
een zich noemende 'regeering' van een zoogenaamde 'republiek'. Door dergelijke onderhandelingen geeft de NederlandschE; regeering vOE;t
aan de revolutie. Daartegenover dient de regeering door het aantrekken van de gezagsgetrouwe elementen, door het verschaffen op grote
schaal van de noodige voorlichting aangaande
hare bedoelingen ten aanzien van de toekomstige staatkundige economische en sociale ontwikkeling van Indië alsmede door een zoo snel
mogelijke aanwending van de Nederlandsche
gewapende macht tegen de gewapende benden. het wettig gezag te herstellen ... Het doel
van het gezagsherstel is eensdeels het herstel,
van de toestand van voor de bezetting door Japan, in een ander opzicht een progressieve politiek.
Wat hersteld moet worden is de rechtsstaat,
zooals die door het Nederlandsche gezag in Indië was gevestigd, waardoor rust, orde, veiligheid, vrijheid, ook voor minderheden, een onpartijdige rechtsspraak, een gezond, deskundig en
moreel onaantastbaar overheidsapparaat en een
vooruitstrevende welvaartspolitiek waren verzekerd. Door de Japansche overheersing, door de
terreur thans van de inheemsche, van Japansche wapenen voorziene, benden, zijn al de goederen dezer rechtsstaat in de gebieden waar
deze benden en de zich noemende 'regeering'
der zoogenaamde 'republiek', die op benden
steunt, hun revolutionair geweld uitoefenen, verloren gegaan. Eerste doel van het gezagsherstel
is de terugkeer van deze rechtsstaat ten behoeve van de inheemsche bevolking.'
Algemeen kan gesteld worden dat de meest uiteenlopende argumenten werden aangedragen
om te bewijzen dat de republiek geen bestaansrecht had. De leiders waren landverraders van-

wege hun oorlogsverleden, Sjahrir daar gelaten:
de situatie in de door hen 'gecontroleerde' gebieden was er een van anarchie en geweld, hetgeen zou bewijzen dat de regering van de RI
geen gezag had: de mensen uit andere delen
van Indië dan Java zouden binnen een RI slecht
aan hun trekken komen. Vele dergelijke argumenten werden aangevoerd altijd resulterend in:
Nederland moet in Indië zijn plicht doen 'volgens
zijn geweten dat gebonden is aan de goddelijke
wet van naastenliefde en gerechtigheid'.
Ergens werd gesteld: 'Zowel een poging een gerijpt volk met een beroep op die plicht te blijven
regeeren als een zich onttrekken aan die plicht
ten opzichte van een volk, dat leiding zoo bitter
noodig heeft, is plichtsverzaking en ongehoorzaamheid aan Gods wet, die zich vroeg of laat
moet wreken. 'Gerechtigheid verhoogt een volk,
maar de zonde is een schandvlek der natiën':
C. Groen schreef in 1946 uit Indonesië in Nederlandse Gedachten zelfs: 'Maar juist daarom
zal ik schieten, als de onwaarschijnlijke noodzakelijkheid zich voordoet, wanneer ik binnenkort
meega met een militaire expeditie tot herstel
van orde en rust. Schieten zal ik, op onschuldige
arme drommels, die 'erin gelopen zijn', en op
overtuigde nationalisten, die meenen te vechten
voor de vrijheid van hun land. Schieten zal ik en
ráák, want zachte leenneesters maken stinkende wonden. Schieten zal ik met onduldbare, felle
pijn in mijn hart. Maar ik zal schieten ... omdat
ik zoveel van deze menschen houd:
Tijdens de gehele periode van 1950 tot eind
1949 blijft de AR totaal onverzoenlijk ten opzichte van de republiek en veroordeelt telkens
weer de regering vanwege haar ambivalente
houding ten opzichte van deze republiek. De regeringspolitiek was inderdaad ook niet erg consistent in deze kwestie; waarschijnlijk onder
meer veroorzaakt doordat het rooms-rode coalitiekabinet steeds compromissen moest zoeken.
De linkervleugel van de PvdA stelde zich immers
sympathiek op ten opzichte van de jonge republiek terwijl de rechtervleugel van de KVP in essentie niet veel anders dan de AR voorstond, zij
het vanuit andere beginselen. De interne troebelen binnen de RI schenen de AR te bevestigen in
haar standpunt dat de RI niet rijp was voor het
dragen van gezag. Schouten schreef hierover in
NG in 1948: 'Zo blijkt bij vernieuwing, dat de revolutie, welke haar gang kan gaan, dood en verderf zaait. Zij vernietigt degenen, die haar proclameerden, en die haar kinderen zijn:
Door haar zeer afwijzende standpunt isoleerde
de AR zich zeer in die tijd. Schouten schrijft hier-
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over naar aanleiding van de overdracht op 27
december 1949 in NG: 'De antirevolutionairen
hebben in dien strijd een eigen plaats ingenomen, en hun eigen woord gesproken. Zij konden
het beleid van de regeering niet steunen, Zij
moesten om des beginsels wil tegen dat beleid
in oppositie gaan:
Toch wil de AR nu niet gaan kniezen: Wij zijn
antirevolutionairen, niet contrarevolutionairen',
vervolgt Schouten. 'De contrarevolutionair keert
zich tegen alles wat feitelijk tijdens, in en door
de revolutie verwerkelijkt wordt. Hij is ten principale niet afkerig van een reactie door middel van
een staatsgreep, een tegenrevolutie, met het
doel het vroegere te herstellen. De antirevolutionair keert zich tegen de idee, de geest, de grondgedachten van de revolutie. Hij verwerpt de revolutionaire theorie in het algemeen en de revolutionaire actie in het bijzonder. Hervorming, reformatie is zijn doel, niet teruggrijpen naar hetgeen voorbij is en zijn tijd heeft gehad. Hij streeft
deze hervorming na door bevordering van de erkenning van de waarheden van het evangelie en
de toepassing ervan in haar betekenis voor staat
en maatschappij. en door de principiële bestrijding van de revolutionaire leer en praktijk:
Later schreef Bruins Slot in '. , , en ik was gelukkig' over deze periode, Hij zegt daar dat de AR in
die jaren onvoldoende oog had voor de rechten
van de Indonesiërs en de principiële onaanvaardbaarheid van kolonialisme, Dat men te
slecht wilde erkennen dat er geen groep mensen
is die heer kunnen zijn over andere mensen. Verder wijst hij op een overspannen overheidsnotie
bij de gereformeerden van die dagen, gebaseerd
op Rom. XIII. De bijbel werd algemeen gezien
als een encyclopedie, een wetboek en niet als
één geheel dat één gebod heeft - de liefde, en
één belofte - het heil in Jezus Christus. Bij tiet
sterven van Sjahrir schreef hij ronduit: 'We hebben het mis gehad en we hebben de zendingsmensen (Verkuyl c.s.) onrecht gedaan. Het was
een hele ommezwaai en het is me nogal eens
verweten. Maar ik troost mij met de gedachte
dat de ommezwaai van Paulus nog van een heel
wat groter kaliber was:

thiserende buitenwereld werd onvoldoende onderkend. Ook het verlangen naar vrijheid en zelfbeschikking van de Indonesiërs werd niet voldoende op waarde geschat. De rol van de katalysator die de oorlog hierin heeft gespeeld werd
ten ene male miskend. De machinerie die tijdens
de Japanse bezetting in werking was gezet kon
niet meer gestopt worden. Een proces was in
gang gezet waarvan de diepte en omvang totaal
aan onze mensen was voorbijgegaan. De gedachte dat oude tijden konden weerkeren en het
proces van geleidelijke overgang naar zelfstandigheid van voor de oorlog weer in werking kon
treden zou voor de elite van de Indonesiërs een
enorme teruggang betekenen die nooit aanvaardbaar meer kon zijn. Dit werd ondanks goede bedoelingen niet gezien. Toch werd de politiek gevoerd uit diepe motieven van naastenliefde. Er was diepe bezorgdheid over de toekomst
van Indië onder het bewind van Soekarno c.s. en
ten dele heeft men daarin helaas ook gelijk gekregen. Onvoldoende werd echter gezien dat de
Europeaan helemaal geen garantie is voor een
betere en meer rechtvaardige maatschappij als
hij het roer in handen heeft. Hierin schuilt immers een enorme hoogmoed die zeker na de
verschrikkingen in WO 11 gepleegd door Europeanen, geheel niet op zijn plaats was.
Het is altijd een kwaad om onszelf uitnemender
te achten dan anderen want 'allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods'. Bij iedere revolutionaire beweging zullen we dit laatste moeten realiseren, en niet bij voorbaat gaan
idealiseren. Het kwaad dat wordt bestreden kar.
plaats maken voor een groter kwaad; hoe mooi
de woorden van de bestrijder van het eerste
kwaad ook zijn, we moeten altijd een kritische
houding aannemen ten opzichte van welke beweging dan ook, Dat betekent niet dat we alle
revolutionaire ontwikkelingen per se negatief tegemoet moeten treden en de voorkeur moeten
geven aan de bestaande orde. Dan maken we
dezelfde fout als we in 1945-'50 hebben gemaakt. Nee, Kuyper schreef al in 1879 over de
AR-partij het volgende: 'Alzoo is ze van huis uit
een militante partij. die, geen vrede hebbend
met de bestaande orde van zaken, daarop critiek
uitoefent, die bestrijdt en poogt te wijzigen'. Dat
is nog steeds een actuele uitspraak; ook de bestaande orde kan revolutionair zijn; in revolutie
tegen God en strijdig met de geest van het
Evangelie. In vele gevallen wordt er in deze zin
binnen de bestaande orde zeer revolutionair gehandeld en moeten we dan dus ook waarlijk antirevolutionairen zijn, óók anno 1979!

Naschrift
Er kan inderdaad worden geconstateerd dat de
AR eertijds fouten heeft gemaakt, hoewel het nu
voor ons èrg gemakkelijk is daarover te oordelen. Het begrip overheid werd, zoals hopelijk uit
dit artikel is gebleken, wel erg strikt opgevat en
de realiteit van een niet met Nederland sympa384
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Geloof en Revolutie

WoutOpreI

Geloof en
revolutie
door Wout Oprel

'"

I

Over revolutie en revolutionaire verschijnselen
werd en wordt veel nagedacht, geschreven en
gesproken. Voor de één is het een dodelijk
kwaad voortvloeiende uit ongeloof dat de mens
en de samenleving voortdurend bedreigt. Voor
anderen is het de weg naar het heil, het nieuwe
leven in zijn alomvattendheid. Voor de gedreven
revolutionair betekent revolutie heil, het kwaad
wordt geëlimineerd, voor degene die niet in de
revolutie gelooft, onheil. Het geloof in de revolutie - eigenlijk Revolutie - wordt door de Russische revolutionair Netsjajew (1847-1882) beleden. 'De revolutionair is een gedoemd mens.
Hij kent geen persoonlijke belangen, geen eigen
aangelegenheden, geen gevoelens, geen banden, geen bezit, zelfs geen eigen naam. Alles in
hem wordt beheerst door één doel, één gedachte, één hartstocht: de Revolutie."
Zijn geloof in de revolutie is zo sterk dat hij zelfs
in de gevangenis bewakers tracht te 'bekeren'.2
Van Essen schrijft, wanneer zij het over de geschiedbeschouwing van Groen van Prinsterer
heeft: 'De revolutie kan wel de personen vermoorden en de instellingen afschaffen, maar
niet de natuur der dingen veranderen.'3
Brengen revoluties nu wel of geen heil en wat is
dat heil? Bevorderen revoluties nu wel of niet
een grotere vrijheid en gelijkheid en wat wordt
er dan onder die vrijheid verstaan? Het zijn vragen die oprijzen wanneer men inzicht tracht te

Wout Oprel (26) studeerde culturele antropologie aan de VU en behaalde tevens de bevoegdheid geschiedenis. Hij is werkzaam als leraar
maatschappijleer aan de Chr. Scholengemeenschap Oude Hoven te Gorinchem. Hij was een
aantal jaren hoofdbestuurslid van de Arjos en op
dit moment voorzitter van de Arjos in NoordBrabant.
In samenwerking met o.a. Rob Bosch schreef hij
bulletins voor de Arjos over Indonesië; over de
Zuidmolukse problematiek en over onderontwikkeling.

krijgen in het wezen, de aard en de gevolgen van
revolutionaire verschijnselen. Daarbij komt dat
er niet zoiets bestaat als de revolutie. Er hebben
tal van revoluties plaatsgevonden, de Nederlandse opstand tegen Spanje, de 'Glorious Re-

1. Leih, H, G., Rusland op weg naar de revolutie. Serie
'Dichterbij'. Kok, Kampen, blz, IV en V
2, Idem, blz, VII.
3, Essen, J. L van, Groen van Prinsterer en zijn geschiedbeschouwing, In: Bijbel en Wetenschap, jrg, 4, nr. 23, blz, 13-
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volution' (1688/89) in Engeland, Franse revoluties in 1789, 1830, 1848 en 1871, de Russische revolutie in 1917 en onlangs de - nog
niet voltooide - revolutie in Iran, maar deze revoluties vertonen zowel overeenkomsten als
verschillen.

dat zich op deze aarde in 1260 zou voltrekken. B
De denkbeelden van Joachim da Fiore zijn de
beginsignalen van een andere kijk op de geschiedenis en daarmee op revolutie. Was het
verzet in de middeleeuwen een teruggrijpen
naar het verloren gegane verleden, een herstel
van de als goed beschouwde orde, de visie op
revolutie die voortvloeit uit denkbeelden als die
van Joachim da Fiore en die met Renaissance
en humanisme verder gestalte krijgt, kenmerkt
zich juist door een willen breken met het verleden en de weg naar een nieuwe toekomst.

revo

Revolutio
In de oudheid werd revolutie, omwenteling, gebruikt voor de onveranderlijke baan die de hemellichamen beschrijven. Het begrip 'revolutio'
was ingebed in de hiermee samenhangende cyclische geschiedopvatting. De jaren wentelden
zich voort - volvere - zoals de sterren hun
banen draaien, Was de kringloop voltooid dan
begonnen de jaren opnieuw te wentelen - revolvere. 4 De revolutie was ingebed in een geschiedopvatting waarbij de herhaling, de kringloop centraal stond.
De revolutie bracht geen vernieuwing maar herhaling. In de loop der eeuwen heeft het begrip
revolutie voortdurend een andere inhoud gekregen.
Deze begripsverandering hangt ten nauwste samen rnet de veranderingen in de visie op de geschiedenis. (Duidelijk moet worden gesteld dat
de cyclische geschiedopvatting niet universeel
was, de joodse geschiedopvatting is lineair.) In
feite geeft elk verschijnsel dat als revolutie wordt
betiteld het begrip een andere inhoud.
Het verzet en de opstanden - revoluties - in
de rniddeleeuwen, bijv. de boerenopstanden,
werden beheerst door 'een hunkering en een teruggrijpen naar een geïdealiseerd verleden.'5 De
mens in de middeleeuwen leefde in het eind der
tijden en elke verandering bracht dat einde naderbij. Verzet en opstand waren daarom naar
het verleden gericht. 'Over een aardse toestand
van vrijheid en gerechtigheid en van een betere
wereld theoretiseerde de middeleeuwer niet zo
veel.'6 Eerst de boerenopstand onder Thornas
Münzer, 1525, heeft trekken die kenmerkend
zijn voor de tegenwoordige revolutie: 'de bewuste wil tot omverwerping van de bestaande sociaal-politieke orde en tot vestiging van een aards
rijk van sociale gelijkheid en gerechtigheid.'7
De gedachte dat het rijk van de goddelijke gerechtigheid op aarde zou aanbreken is terug te
voeren op de ideeën van Joachim da Fiore
(1131-1202), een Zuiditaliaanse abt. Deze leerde dat na de tijd van de Vader, de tijd van de
Zoon, de tijd van de Heilige Geest - de tijd van
de liefde - zou aanbreken. Een heiigebeuren
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Verlichtingsfilosofen
Bij de Verlichtingsfilosofen, als Voltaire, wordt
het revolutiebegrip geplaatst in het kader van
een geseculariseerd, aards vooruitgangsgeloof.
In de 18de eeuw vindt een overgang plaats van
'de religieuze waarden die met het christendom
en de Kerk samenhingen naar de politiek: het
Volk, de Natie, de Gerechtigheid, de Gelijkheid,
de Vrijheid _ '9
Het centraal stellen van de rede brengt Voltaire'
tot de verwachting van een 'revolutie der geesten'. Een revolutie die een einde zal maken aan
de machten van duisternis, dwaling en bijgeloof
en die een nieuwe beschaving zal brengen van
rede en waarheid, van vrijheid en gerechtigheid. lo Beïnvloed door dit denken ontstaat bij pe
Franse burgerij het bewustzijn van het onrecht
dat door het ancien régirne in stand gehouden
wordt. Revolutie krijgt de inhoud van een bewust streven naar staatkundige verandering. De
verwachting wordt uitgesproken dat de revolutie
tot technische volmaking, verlenging van het
mensenleven, uitbanning van de oorlog, een volkenbond, één wereldtaal zal leiden. De revolutie
in naam van de vooruitgang zal de volmaakte
mens tot werkelijkheid maken. Een nieuwe, betere wereld zal tot stand worden gebracht.

Marxisme
In de loop van de 19de eeuw krijgt het begrip

4. Everts, Ph. P. e.a., Revolutie in viervoud. Agon Elsevier,
Amsterdam, 1972, blz. 11
5. Leih, H. G., Revolutie. Serie Dichterbij. Kok, Kampen,
blz. 6.
6. Idem, blz. 6.
7. Idem, blz. 7.
8. Zie bijv. Löwith, K., Weltgeschichte und Heilsgeschehen.
Stuttgart, 1953, blz. 136-147.
9. Baechler, J., Vormen van revolutie. Het Spectrum, Aula
487, blz. 188.
10. Zie 5, blz. 14.
. _ - - _ .._ - - -
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revolutie in plaats van een politiek accent een
sociaal-economisch accent. Voor Marx betekent
de revolutie dat de mens wordt bevrijd uit zijn
zelfvervreemding en gebracht tot de volkomen
vrijheid, tot het volmaakte geluk van de ware
mens. De vervreemding van zichzelf en van zijn
medemens vindt bij Marx zijn oorzaak in de produktieverhoudingen. De geschiedenis wordt gereduceerd tot een sociaal-economisch proces,
wordt teruggebracht tot economische tegenstellingen. Het al of niet bezitten van de produktiemiddelen leidt tot klassentegenstellingen, die tot
de klassenstrijd voeren. De klassenstrijd, de revolutie ligt in de historische ontwikkeling besloten en zal uiteindelijk leiden tot de klassenloze,
communistische maatschappij waarin de totale
verlossing van de mens en de mensheid wordt
gerealiseerd.
De visie van Marx op de geschiedenis en in dat
kader op de betekenis van de revolutie bevrucht
de theoretici van de Russische revolutie.
Lenin neemt de toekomstverwachting van Marx,
de communistische maatschappij, over. De oktober-revolutie van 1917 houdt in een 'bewust
en gewelddadig optreden, de radicale breuk met
de maatschappelijke continuïteit, de ideologie en
de heislverwachting:"

Eigentijdse revolutiefilosofen

Derde Wereld
De revoluties in de Derde Wereld hebben en
hadden in het algemeen een andere meer beperkte inhoud. In deze revoluties ging het primair om nationale onafhankelijkheid. De geschiedenis van de Indonesische revolutie is daar
een voorbeeld van. Aan de roep van Indonesische nationalisten in de jaren twintig en dertig
om - een grotere mate van - onafhankelijkheid werd geen gehoor verleend. De onafhankelijkheidsgedachte was door de Tweede Wereldoorlog (Japanse bezetting) stevig verankerd in
het denken van vele Indonesiërs. De Indonesische revolutie, de strijd tussen Nederland en de
Republik Indonesia tussen 1946 en 1949 was
een strijd om de onafhankelijkheid. De Indonesische revolutie had primair de onafhankelijkheid
als doel.
In vrijwel alle koloniën in Afrika en Azië zien we
hetzelfde beeld van onafhankelijkheidsbewegingen die de koloniale mogendheden duidelijk maken dat de tijd van overheersing voorbij is.
Anders ligt de situatie in Latijns-Amerika. De
meeste landen zijn daar al sinds halverwege de
vorige eeuw onafhankelijk.

Als eigentijdse revolutiefilosofen kunnen Marcuse en de Frankfurter Schule gezien worden.
Deze neomarxistische maatschappijcritici hekelen de overheersing van de mens door het technische en economische systeem.
De huidige industriële samenleving vervreemdt
de mens van zichzelf.
De hedendaagse consumptiemaatschappij manipuleert de mens, maakt hem 'een-dimensionaal'. Kunstenaars, studenten, enz. zullen de
mens brengen naar het rijk van de vrijheid, d.w.z.
de totale menselijke autonomie.
De revolutiegedachten lopen parallel met de visie op de geschiedenis. Een visie op de geschiedenis die wordt gevormd in wisselwerking met
het mens- en maatschappijbeeld. Om dat mensen maatschappijbeeld nog wat duidelijker te
maken zullen we nog eens ingaan op een aantal
overeenkomsten die revoluties vertonen. BaechIer onderscheidt vijf constante thema's, die hij
als fundamenten van de revolutionaire ideologie
ziet.'z
Hij omschrijft revoluties als bewegingen van
strijdbare weerstand, die opkomen om zich van
de macht meester te maken.' 3
De vijf constante thema's zijn:
a Het dualisme, d.w.z. elke revolutionaire beweging is op het duel gebouwd. Het is een strijd
tussen Goed en Kwaad. In een revolutie zijn drie
groepen: de bewust revolutionairen (minderheid), de bron van het kwade (minderheid) en de
potentiële revolutionairen (de overgrote meerderheid).
b Vrijheid en gelijkheid zijn twee constante eisen in de revoluties, waarvan hij zegt: 'Nu liggen
zij objectief gezien tegenover elkaar. Inderdaad
hebben wij getracht aan te tonen dat de vrijheid
berust op het politieke pluralisme, dat zelf weer
berust op de pluraliteit van de beslissingscentra,
dus op ongelijkheden. Dit is de grond waarom
het gelijkheidsstreven logisch en praktisch leidt
tot totalitarisme, terwijl het vrijheidszoeken zich
weinig of niet om de gelijkheid bekommert:'4
Baechler zegt in feite dat het streven naar absolute vrijheid haaks staat op de gelijkheid en dat
het streven naar gelijkheid de vrijheid beperkt.

11.
12.
13.
14.

Idem. blz.
Zie 9, blz.
Idem, blz,
Idem, blz.

32.
200-205.
98.
202.
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Het is een constatering die maar al te waar lijkt
te zijn.
Het spanningsveld tussen gelijkheid en vrijheid
wordt niet opgeheven door het te ontkennen.
c De terugkeer tot de oorsprongen. Hoewel niet
in alle revolutionaire bewegingen even overheersend aanwezig, zit in iedere revolutionaire ideologie een verwijzing naar iets als een Gouden
Tijd of een staat van onschuld die op een zekere
dag werd verloren.
d De catastrofale breuk. De tijden die aan de revolutie en het bereiken van het heil voorafgaan,
worden steeds voorgesteld als rampen van de
mensheid die aan de grens verergeren: uit de
overmaat van het Kwade zal het Goede geboren
worden!
e De omkering. De breuk wordt ervaren als een
algemene verandering van kentekenen. De armen worden rijk, de zwakken machtig, de onaanzienlijken gaan meetellen. Kortom, het
kwaad wordt geëlimineerd en maakt plaats voor
het goede (voor de revolutionair Kwaad en
Goed).
Over de revolutionaire ideologie zegt Baechler
verder: 'De gehele verstandelijke constructie berust op een onbewijsbaar en onweerlegbaar axioma; de revolutie is een onvermijdelijk goed: 15
Het vertrouwen in de goedheid van de revolutie
is in wezen een geloofszaak.
De schrijver wist verder op een aantal kenmerken van revoluties en revolutionaire ideologieën
die in discussies over deze materie niet vaak aan
de oppervlakte komen. Zo wijst hij bijv, op het
gegeven dat opstanden plaatsvinden wanneer
de omstandigheden van het volk verbeterd zijn:
'Niet de absolute graad van ellende veroorzaakt
revolutionaire bewegingen, maar de plotselinge
depressie binnen een continuïteit: 16
De Franse Revolutie, 1789, is een duidelijk
voorbeeld, dat deze stelling onderbouwt. Het is
dan ook niet de onderontwikkeling van de ontwikkelingslanden die revolutionaire verschijnselen dreigt voort te brengen, maar kort en goed
ontwikkeling, Dit ondanks het feit dat vele (contra-) revolutionairen een tegengestelde illusie
koesteren,17
De samenhang tussen onderwijs en nationalisme in de koloniën ondersteunt deze zienswijze.
Zo zegt M. Hatta in de verdedigingsrede die hij
voor de rechtbank in Den Haag in 1928 uitsprak: 'Men aarzelt geen ogenblik om de Indonesische jeugd de geschiedenis te leren van heldhaftige strijd van Nederland om zich vrij te maken van de Spaanse overheersing, Men doet
haar beseffen, dat geen recht heiliger en meer

onvervreemdbaar is dan het recht van elk volk
zichzelf te regeren. Voortreffelijker kan geen
middel zijn, om de opstandige geest bij de Indonesische jeugd aan te kweken. Dankzij het Hollands onderwijs rijzen de nationale helden en
martelaren voor haar ogen: 18
Vanuit zijn visie op revoluties als strijd om de
macht beschrijft Baechler de rol van de verschillende deelnemers aan revolutionaire verschijnselen: 1) De elite. 'Per definitie kan alleen de elite zich van de macht meester maken'. En meer
speciaal zijn dat de hogere kaders van het leger,
omdat zij over de wapenen beschikken. 2) Het
volk. Het volk maakt nooit een revolutie maar
neemt er aan deel. Het volk helpt een elite de
macht te veroveren maar is zelf niet in staat om
die te veroveren. 3) Het rapaille kan op allerlei
manieren tijdens een revolutie opereren, maar
heeft geen schijn van kans als groep een revolutie tot stand te brengen. 19
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Tot slot nog het gegeven dat vrijwel alle revoluties op een monopolistisch - d.w.z. waar de
macht geconcentreerd is - regime uitlopen en
dat pluralistische - d,w.z. waar de macht verspreid is over verschillende beslissingscentra regimes als produkt van revoluties zelden voorkomen (Engeland in 1688, de Amerikaanse vrijheidsoorlog en Frankrijk 1 830 worden genoemd).20 De Franse Revolutie bracht Napoleon
aan de macht. de Russische Revolutie liep uit op
de dictatuur van Stalin en de Iraanse revolutie
- waar ontwikkeling tot revolutie leidde
heeft tot de tirannie van Khomeini geleid.
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Vrijheid, gelijkheid en
broederschap
Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn mooie
idealen, die onderling een sterke spanning vertonen, maar of deze door revoluties naderbij kunnen worden gebracht kan worden betwijfeld.
'Door revoluties is tot dusver steeds nieuw onrecht en nieuwe tirannie gekweekt: 21 De nieuwe mens in de nieuwe maatschappij lijkt niet
door revoluties te worden verwezenlijkt. En of
vooruitgang dankzij of ondanks revoluties tot
15. Idem, blz. 196.
16. Idem, blz. 165.
17. Idem, blz. 166.
18. Kooij, C. G. van der en Schreven, D. J. van, Nederland
en Indonesië. Van Goor Zonen, Den Haag, 1970, blz. 28.
19. Zie 9, blz. 125 e.v.
20. Idem, blz. 132.
21. Zie 5, blz. 43.
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stand komt is niet duidelijk. Revolutionaire verschijnselen brengen veranderingen teweeg, dat
is onmiskenbaar - hoewel de continuïteit wel
eens groter is dan men denkt -, maar of zij tot
vooruitgang of Vooruitgang van de mensheid
leiden hangt af van wat er onder vooruitgang
verstaan wordt.
Veelbetekenend is de kritiek die Maxim Gorki,
die sinds 1905 met de bolsjewieken sympathiseerde, op de Russische Revolutie uitoefende.
'Lenin, Trotski en kameraden zijn reeds door het
kwade van de macht besmet; daarvan getuigt
hun schandalige houding tegenover de vrijheid
van het woord en van het individu en tegenover
alle rechten, waarvoor de democratie opkwam.
Blinde fanatici en gewetenloze avonturiers slaan
hals over kop de weg in, die zogenaamd leidt
naar de 'sociale revolutie', maar in werkelijkheid
tot de anarchie, tot de ondergang van het proletariaat en van de revolutie. In het hele land
woedt de burgeroorlog; honderdduizenden mensen vermoorden elkaar zonder genade. Het leven van de mens telt even weinig als vroeger.
De gewoonten van het oude regiem verdwijnen
niet. De 'nieuwe overheid' is even grof als de
oude en heeft zelfs nog slechtere manieren.'22
Meerdere gevallen laten zien dat ten tijde van
revoluties opgehoopte conflictstof zich ongecontroleerd en vaak op onmenselijke wijze ontlaadt. Revoluties leiden niet tot de bevrijding van
de mens, maar tot een nieuw knechtschap, dat
versluierd wordt door een humane ideologie.
Een meer kritische houding ten aanzien van hedendaagse revolutionaire bewegingen is gewenst. Het op irrationele gronden sympathiek
staan ten opzichte van revolutionaire bevrijdingsbewegingen moet plaats maken voor een
grondige analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden van revoluties. Revolutionaire
ideologieën zijn absoluut. revoluties zijn naar
hun aard betrekkelijk, brengen geen eeuwigdurende gerechtigheid; vaak in het geheel niet. Revoluties kunnen niet anders dan tekort schieten
in het verwezenlijken van absoluut gestelde
idealen.

teweeggebracht wordt; niet enkel den omwentelingsstorm, welke in Frankrijk gewoed heeft,
maar de omkering van denkwijs en gezindheid,
in geheel de Christenheid.' De grondbegrippen
van revolutie zijn volkssoevereiniteit, vrijheid en
gelijkheid; en het revolutionaire tijdperk is de
vrucht der revolutie-begrippen. 23
Essentieel is de relatie tussen God en mens en
wel speciaal het zich losmaken door de mens
van God, de zelfverheerlijking van de mens. Het
kwaad is gelegen in het feit dat de mens als God
wil worden (Genesis 3). Het kwaad is het streven van de mens en de wereld naar autonomie.
Revoluties beogen eveneens 'het' kwaad te onderkennen en te elimineren. In de revolutie overwint het goede het kwade door het te negeren.
'Het kwaad wordt overwonnen door het af te
schaffen.'24 Bij Marx is het kwaad een structureel gegeven, wat door de historische ontwikkeling zal worden overwonnen. Het probleem is
echter dat het kwaad in de mens zelf zit en daarom niet door de mens kan worden overwonnen.
'In de verzoening wordt het kwaad niet afgeschaft maar verwerkt. Schuld en lijden worden
niet genegeerd maar aanvaard, niet als een laatste woord maar als een werkelijkheid, die in haar
consequenties moet worden verwerkt, wil ze
echt worden overwonnen, - liefde overwint
het kwaad door het te verwerken.'25 Bevrijding
betekent in dit kader, dat men door God bevrijd
wordt van een egocentrisch mens-zijn. Bevrijding leidt dus niet tot de autonomie van de
mens, maar tot de erkenning van de afhankelijkheid van God. De weg naar deze bevrijding is
niet de revolutionaire, maar de weg van de verzoening met God en de naaste.
Zowel revolutie als verzoening beogen een radicale verandering van de mens en de samenleving. Zowel de revolutie als de verzoening willen
het kwaad overwinnen. Bij Marx moeten daartoe de structuren veranderen. De revolutie zal de
klassenloze maatschappij brengen waaruit een
nieuw type mens zal ontstaan. Het kwaad is
voor christenen de zelfverheerlijking van de
mens. Het als God willen worden, zit in de mens
zelf. Niet macht, waarop alle revoluties gericht
zijn, maar de verzoening met God en de naaste

Geloof en revolutie
Groen van Prinsterer zag 'een noodwendig verband tussen ongeloof en revolutie'. Wat Groen
van Prinsterer onder revolutie verstaat maakt hij
in zijn inleiding duidelijk: 'Met Revolutie bedoel
ik niet een der menigvuldige gebeurtenissen,
waardoor verplaatsing van het openbaar gezag

22. Dalhuisen. L. G. e.a .. Revolutie in Rusland. Van Goor Zonen, Den Haag, 1970, blz. 23.
23. Groen van Prinsterer, G., Ongeloof en Revolutie bewerkt door dr. H. Smitskamp, T. Wever, Franeker, 1976, blz.
19.
24. Geertsema, H. G., Revolutie en verzoening. In: Beweging 76, blz. 38.
25. Idem.
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overwint het kwaad. Een verzoening die Christus
met zijn dood bewerkt heeft. 'In Zijn leven, door
Zijn dood aan het kruis van Golgotha, in Zijn opstanding uit de doden grijpt God de machten,
die ons verslaven aan, geschiedt de verzoening,
de vergeving der zonden, voltrekt zich de bevrijdingsactie en worden de grondslagen voor een
nieuwe wereld gelegd.'26
De bevrijding van de mens in deze zin heeft consequenties voor zijn handelen in de samenleving, Hij zal onvrede hebben met het onrecht dat
elke dag opnieuw geschiedt. Hij zal zien dat onrecht zowel door de individuele mens bedreven
als door - mensen gestalte gegeven - politieke, sociale en economische structuren in
stand gehouden wordt, Hij zal constateren dat
de kerken zich hadden en hebben verbonden
met regimes die hun machtsuitoefening niet
door de liefde lieten en laten leiden, De kerken
hebben meer dan eens onrechtvaardige structuren door hun steun gelegitimeerd, het liefdegebod verwisselend voor macht en rijkdom, Groen
van Prinsterer heeft daar ook te weinig oog voor
gehad, Groen van Prinsterer ontkwam niet aan
'de neiging om historische feiten, ordeningen,
structuren als normatief te beschouwen in
plaats van ze kritisch te toetsen aan het paslood
van Gods criteria en eisen.'27
De bijbel leert ons dat de maatschappij dag in
dag uit vernieuwd en omgevormd moet worden,
We leven in een gebroken wereld. Alle vormen
van menselijke samenleving en samenwerking
zijn door die gebrokenheid getekend. Door de
liefde moet de samenleving voortdurend vernieuwd worden; relaties moeten voortdurend
worden hersteld. De liefde tot de mens bracht
Christus aan het kruis, Hij heeft zijn bloed gegeven voor velen. Barabbas is de representant van
hen - vele revolutionairen, maar ook niet re'JOlutionairen - die menen het bloed van anderen
te mogen eisen om hun doelstellingen te ver-
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wezenlijken. 28 1 Cor. 13 attendeert ons telkens
weer op de werkzaamheid van de liefde. De lief
de is lankmoedig -- zij kwetst niemands gevoel
- zij zoekt zichzelf niet - zij rekent het kwade
niet toe - zij is niet blijde over ongerechtigheid,
maar zij is blijde met de waarheid. De liefde vergaat nimmermeer. Maar profetieën - (ir)rationele constructies die ons meedelen dat de revolutie vrijheid, gelijkheid en sociale gerechtigheid
verwezenlijkt, of (ir)rationele constructies die gegroeide samenlevingsvormen, die gekenmerkt
worden door ongerechtigheid, vergoddelijken
- zij zullen afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Wanneer Verkuyl zegt dat 'een revolutie onwettig, onzedelijk, onverantwoord (is), als ze niet
gedreven wordt door waarachtige liefde tot God
en de naaste'29 hebben we te maken met een
visie op revolutie van een andere aard dan de revoluties die hebben plaatsgevonden en plaatsvinden. Hij zegt dan ook: 'Een andere weg is er
beslist niet of liever alle andere wegen leiden
naar de anarchie of naar de tirannie en het totalitarisme en niet naar een nieuwe, een meer
rechtvaardige orde.'30
Het is te hopen dat degenen die, in Latijns-Amerika, Afrika of waar dan ook, vanuit hun geloof
en maatschappijanalyse tot de conclusie komen,
dat revolutie noodzakelijk en onvermijdelijk is
om aan ongerechtigheid een einde te maken,
een revolutie in deze zin voor ogen hebben en
zich bewust zijn van de gevaren die inherent aan
revoluties verbonden zijn,
Want de enige weg tot gerechtigheid is de weg
der liefde.
26. Verkuyl, J. en Schulte Nordholt H. G., Verantwoorde revo/utie. Kok, Kampen, 1970, blz. 17.
27 Idem, blz. 33.
28. Idem, blz. 70.
29. Idem, blz. 87.
30. Idem, blz. 87
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Van de redactie

M
N,

Dit nummer wordt geopend met twee bijdragen
over de modernisering van de Europese kernwapens; de heer M. H. von Meyenfeldt en prof. mr.
P. J. Teunissen schrijven hierover. De tweede
rondde zijn bijdrage half oktober af, de eerst half
november. Von Meyenfeldt wist tot welk voorlopig standpunt de CDA-Tweede-Kamerfractie
begin november was gekomen, Teunissen niet.
De discussie van de laatste maanden wijst uit
dat de kernwapenproblematiek ons voor een
welhaast onoplosbaar dilemma plaatst. Velen
hebben het gevoel niet echt overtuigd een keuze
te kunnen maken in de vraag naar het al dan
niet moderniseren van de kernwapens.
Er is een niet geringe groep mensen die weigert
nog verder binnen de bestaande kaders over de
kernwapenontwikkeling te spreken. De kernwapens moeten hoe dan ook weg; dit staat los van
hetgeen eventueel in onderhandelingen met de
Russen bereikt kan worden. Men wijst de discussies over aantallen wapens, strategieën etc.
af, omdat dit type discussies de waanzin van de
huidige ontwikkelingen versluiert. Men kan geen
enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor
een verder voortgaan op de weg van de kernbewapening. Men wil zich bewust geen rekenschap geven van de mogelijke gevolgen van het
niet-moderniseren; het stoppen van de verdere
ontwikkeling van de massavernietigingswapens
is op zichzelf al voldoende motief.
Anderen komen ook tot de conclusie dat er niet,
of niet nu, gemoderniseerd moet worden, maar
beargumenteren dat o.m. met verwijzingen naar
de bestaande militaire krachtsverhoudingen.
Deze groep, waaronder de heer M. H. von Meyenfeldt die dit nummer opent, plaatst zich niet
buiten de bestaande kaders, maar bedient zich
juist van extra argumenten die aan de machtsverhoudingen zijn ontleend.
De voorstanders van modernisering zijn evenmin

een eenheid. Er zijn er die de kernwapenontwikkeling als onafwendbaar aanvaarden en de mo- ..
dernisering zien als een door het oostblok afgedwongen reactie op de ontwikkelingen daar.
Moeilijker hebben die voorstanders het, die zich
bewust zijn van de vrijwel zelfstandige voortgang in de militaire technologie, die zowel in het
oosten als in het westen de politiek wordt opgedrongen. Dit is voor velen onaanvaardbaar, omdat het in de grond van de zaak een uitzichtloze
ontwikkeling is, die demonische trekken gaat
vertonen. Maar voor deze stroming is het even
onaimvaardbaar, door een abrupte en eenzijdige vermindering reacties op te roepen die voor
het in-stand-houden van de wereldvrede even
bedreigend kunnen zijn. Als gevolg van de
'kwaliteit' van de thans beschikbare kernwapens waar het in de recente discussie om gaat
(de z.g. 'grijze zone'-wapens in Europa, die qua
bereik liggen tussen de tactische en strategische
wapens in) is de koppeling van de verschillende
wapen systemen verslechterd, waardoor de afschrikwekkende functie in gevaar is gekomen. ..
Modernisering kan, zo zegt b. v. prof. Teunissen,
aldus de oorlog voorkomende functie verbeteren
en kan aanleiding zijn met de Russen te onderhandelen om tot wapenbeperking te komen.

*

*
*
Vervolgens schrijft ds. J. G. K. Littooij een zeer
informatieve bijdrage over het Midden-Oosten.
Hij heeft zijn bijdrage half juli afgerond. Uitvoerig
komen aan de orde de verhouding van Rome en
de protestantse kerken tot Israël. Het tweede
deel van zijn artikel beschrijft de verhouding van
het zionisme tot het Arabisme.

*

*
*

Dr. H. van Ruller en H. Koetje schrijven over het
minderhedenbeleid in ons land. Het grote probleem waarvoor wij staan is, hoe wij bij de aanwezigheid van zoveel buitenlanders in ons land
.gettovorming en discriminatie kunnen voorkomen. Zij beschrijven de spanning voor zowel de
buitenlanders als de Nederlanders tussen het
behouden van de eigen identiteit en het zich
aanpassen aan de situatie waarin zij verkeren.
De schrijvers tippen tal van beleidssectoren aan
(volkshuisvesting, werkgelegenheid, sociaal-cultureel werk, politieke participatie) en geven concrete aanzetten voor een beleid.

*

.*

Dr. G. Puchinger besluit dit nummer met een interview met ir. D. S. Tuijnman.

....
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Modemisering van
de NAVOatoombewapening "7
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door
M. H. von Meyenfeldt

Heeft het zin om nu nog iets te schrijven over de
modemisering van de atoombewapening van de
NAVO? Is er al niet voldoende over dit onderwerp geschreven en gezegd, en zijn de besluiten
al niet genomen? De indruk die uit de publiciteitsmedia overkomt, is dat Nederland zich tijdens de vergadering in december van de NAVO
niet zal verzetten tegen de produktie en plaatsing in West-Europa en ook in Nederland, van
de Amerikaanse Pershing-II raket en Tomahawk-kruisraket.
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Onze regering blijft uiteraard streven naar wapenbeheersing en hecht ook veel waarde aan
onderhandelingen met Rusland over de beperking van de atoombewapening in Europa. Maar
of dat streven tot andere resultaten leidt dan een
beperking van het in het vooruitzicht gestelde
aantal (572) nieuwe raketsysteem valt te betwijfelen. Is een artikel nu - en zeker als de strekking ervan is om geen besluit te nemen tot produktie en plaatsing van nieuwe raketten - dan
geen mosterd na de maaltijd?'
Misschien is dat wel zo. Misschien heeft het
geen invloed meer op het proces van besluitvorming. Maar wat blijft, ook na december, is de
noodzaak tot bezinning op de gevolgen van onze
besluiten voor de nationale en internationale sa-

M. H. von Meyenfeldt (geb. 1923) ontving zijn
opleiding aan de Hogere Krijgsschool en aan het
Command and General Staff College in Amerika. Hij is generaal-majoor van de infanterie.
Sinds 1976 is hij gouverneur van de Koninklijke
Militaire Academie te Breda. Daarv66r vervulde
hij verschillende militaire functies.

menieving. Een voortdurende bezinning is geboden wegens het belang van het vraagstuk en de
vele onzekerheden waarmee wij ook terzake van
deze problematiek worstelen; een bezinning die
wellicht kan leiden tot een koersverandering als
blijkt dat wij de verkeerde weg ingeslagen zijn.
Met dit artikel wil ik aan deze bezinning bijdragen.

Ontwikkelingen achter de
modernisering
Dat ook militair materieel tijdig moet worden
vervangen wanneer het is verouderd behoeft
geen betoog. Een voorwaarde is dat in het kader
van het geldende beleid de functie van het verouderde materieel niet overbodig geworden is.
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Modernisering van de
NAVO-atoornbewapening

M. H. van Meyenfeldt

Bij de modernisering van de atoombewapening
van de NAVO (voor middellange afstand; de Z.g.
'Grijze-zonewapens' die voor het Europese
strijdtoneel strategische waarde hebben) gaat
het echter om meer dan een vervangingsprobleem. Ook de functie van deze middelen is onder invloed van strategische en technologische
ontwikkelingen aan het veranderen. Over die
ontwikkelingen wil ik in het kort iets zeggen.

atoomwapensystemen steeds beter bruikbaar
tegen militaire doelen ook wanneer deze dieper _
liggen in het achterland van de tegenstander.
Met andere woorden: de bruikbaarheid van
atoomwapens voor de daadwerkelijke oorlogvoering neemt toe en dat is vooral voor de
NAVO interessant, omdat de organisatie ten opzichte van het Warschau-Pact nog steeds een
achterstand heeft op conventioneel militair gebied. Nu wil de NAVO natuurlijk geen oorlog. Integendeeloorlogsvoorkoming door afschrikking
van de tegenstander blijft het fundament van
haar beleid. Maar wat verandert, is de wijze
waarop deze afschrikking wordt nagestreefd.
Lag in het verleden vooral de nadruk op de dreiging met massale vernietiging, de ontwikkelingen die ik hiervoor schetste, leiden er toe dat de
afschrikking in toenemende mate wordt nagestreefd door de dreiging die uitgaat van een
slagvaardige strijdmacht, uitgerust met conventionele en atomaire strijdmiddelen, die in staat is
om in een conflictsituatie de militaire macht van
de tegenstander uit te schakelen.
...
Wij zijn daarmee de Russische opvattingen over
doel en gebruik van militaire middelen dicht genaderd. Het is de vraag of wij met deze ontwikkeling gelukkkig moeten zijn. Immers de gedachte kan veld winnen dat een atoomoorlog
een bruikbaar middel wordt voor het bereiken
van intemationale politieke doelstellingen.

Op het gebied van de strategische atoombewapening is Amerika zijn positie van overmacht ten
opzichte van Rusland kwijtgeraakt. Dat heeft zeker in West-Europa de twijfel doen groeien aan
de waarde van de Amerikaanse atomaire garantie voor de veiligheid van West-Europa. Is er
voor ons nog wel een plaats onder de Amerikaanse atoomparaplu?
Deze ontwikkeling op strategisch gebied heeft
zeker ook geleid tot een accentverschuiving in
het Amerikaanse veiligheidsbeleid. Het voorkomen van een atoomoorlog tussen Oost en West
is ongetwijfeld als een belangrijk politiek strategisch doel gehandhaafd. Maar mocht er onverhoopt een conflict in West-Europa uitbreken dan
moet dit zo beperkt mogelijk worden gehouden
en worden opgelost voordat het nodig is om de
intercontinentale strategische atoomwapens
daadwerkelijk in te zetten bijv. tegen civiele doelen in de Sovjet-Unie. Dat immers zou een reactie tegen het Amerikaanse grondgebied uitlokken die zo lang mogelijk moet worden voorkomen. Met andere woorden de geloofwaardigheid van de dreiging met massale vernietiging
tegenover Rusland is afgenomen en dat dwingt
tot een versterking van de geloofwaardigheid
van het regionale defensiesysteem (de NAVO)
om beperkte conflicten in Europa die het gevolg
kunnen zijn van de afnemende geloofwaardigheid van de strategische atoommacht van Amerika, te voorkomen en wanneer dat niet lukt, in
het voordeel van het Westen te beëindigen. In
het totale beleid van afschrikking en conflictbeheersing wordt dus een steeds belangrijker taak
toebedeeld aan de conventionele en atomaire
middelen van de NAVO.
De accentverschuiving in het strategisch beleid
gaat gepaard met - en is deels ook bevorderd
door - technologische ontwikkelingen op het
gebied van de atoombewapening. En ik denk
dan met name aan de toegenomen trefzekerheid van wapensystemen en de mogelijkheden
tot beperking en bijstelling van de effecten van
atoomwapens. Door deze ontwikkelingen zijn

Terzijde: Een éénzijdige vermindering van 1000
of 2000 atoomkoppen (op een totaal van 7000)
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"Een nieuw tijdperk
Door deze accentverschuivingen treedt de
NAVO mijns inziens op het gebied van de zorg
voor de veiligheid een nieuw tijdperk binnen. De
organisatie staat op het punt om de nucleaire
technologie definitief te aanvaarden en geïntegreerd met de conventionele militaire technologie aan te wenden voor het bereiken van haar
doelstellingen. Met het passeren van dit punt
neemt ook de betekenis van de rol van atoomwapens in denken en handelen toe. Een terugdringing ervan kan dan alleen nog maar geschieden langs de weg van de totale ontwapening.
Na het besluit tot modernisering van de NAVOatoom bewapening is het opnemen van het terugdringen van de rol van deze wapens als een
afzonderlijk beleidselement in programma's van
politieke partijen of regeerakkoorden mijns inziens overbodig geworden.
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Modernisering van de
NAVO-atoornbewapening

M. H. von Meyenfeldt

heeft op de rol van atoomwapens geen enkele
invloed.
Het aantal potentiële doelen is bepaald kleiner
dan het aantal atoomwapens dat in West-Europa overblijft.

bewapening in Europa? De beschikbare ruimte
laat slechts een enkele opmerking toe over dit
gecompliceerde vraagstuk,
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Kwetsbaarheid
Voordat ik overga tot de bespreking van de
noodzaak van de modernisering van de NAVOatoom bewapening wil ik, zij het kort, wijzen op
een tweetal aspecten die mijns inziens onvoldoende publieke aandacht gekregen hebben.
Het eerste betreft de kosten verbonden aan de
produktie en plaatsing van de Pershing-II raket
en de Tomahawk-kruisraket. Wat zijn de kosten
van het totale moderniseringsproject en hoe
groot is het Nederlandse aandeel erin? Een goed
inzicht in deze kosten lijkt mij een voorwaarde
voor deelname aan het project.
Belangrijk is ook de wijze waarop het Nederlandse aandeel wordt gefinancierd; binnen het
huidige defensiebudget of zullen de benodigde
gelden boven het plafond worden toebedeeld?
Het tweede aspect dat mijns inziens onvoldoende aandacht heeft en in de besluitvorming moet
worden betrokken is dat de installatie van atomaire wapensystemen op ons grondgebied,
waarmee doelen in Rusland kunnen worden
aangevallen, ons dichter in de 'frontlinie' brengt.
Immers deze systemen zijn voor Rusland een
groot gevaar voor eigen veiligheid.
De Russische inlichtingen-inspanning zal zich
zeker richten op het vaststellen van de aard en
de omvang van de dreiging, en in het militaire
beleid van het Warschau-Pact zal hoge prioriteit
worden gegeven aan het verrassend uitschakelen van deze atoomwapensystemen, kort voor of
bij de aanvang van een eventueel conflict. Een
besluit tot installatie van bijv. de Tomahawkkruisraket in Nederland zal dus gepaard moeten
gaan met adequate veiligheidsmaatregelen en
met een aanzienlijke verbetering van de bescherming van de burgerbevolking,

Modernisering noodzakelijk?
Hoe noodzakelijk is de modernisering van de
NAVO-atoombewapening? Is het onmogelijk
om met het besluit tot modernisering te wachten op de resultaten van het overleg tussen
Amerika en Rusland over de beperking van de

In de discussie over de noodzaak van modernisering wordt veel aandacht besteed aan de wederzijdse krachtsverhouding op het gebied van
de 'Grijze-zonewapens'. De één spreekt over
een redelijke verhouding; de ander over een verhouding 1:2 of 1:3 in het nadeel van de NAVO.
80mmige beoordelingen zijn duidelijk éénzijdig,
Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op de kwetsbaarheid, voor vijandelijke atoomwapenaanvallen (door o,a, 88-20). van atomaire wapensystemen als het Amerikaanse vliegtuig F 111 en de
Amerikaanse vliegtuigen aan boord van de vliegkampschepen, Deze middelen worden daardoor
in het kader van de NAVO-strategie minder
doelmatig geacht. Men gaat èr echter te gemakkelijk aan voorbij dat de uitschakeling van deze
middelen een inzet van atoomwapens van de
kant van Rusland vraagt die de strijd uittilt boven het niveau van een beperkt conflict en dat
brengt ons in een nieuwe situatie die met andere middelen moet worden beheerst.
Welke systemen moeten in de beoordeling worden betrokken? Een probleem daarbij is dat bepaalde systemen (zoals de 88-20) o,a, door hun
afstandsbereik en trefzekerheid bruikbaar zijn
voor meerdere potentiële strijdtonelen en voor
meerdere taken, Hoeveel van deze systemen zijn
in voorkomend geval bestemd voor gebruik tegen West-Europa?
In sommige beschouwingen wordt de NAVOstrategie te nadrukkelijk als uitgangspunt voor
de beoordeling van de krachtsverhoudingen gehanteerd, De neiging bestaat om zelfs de geringste achterstand als een gevaar te zien, Dat
ligt ook aan de strategie zelf,
Immers de NAVO-strategie vordert door
• de noodzaak om desnoods als eerste atoomwapens te gebruiken;
• de steeds verdere verfijning van de escalatieladder mede als gevolg van technologische ontwikkelingen;
• de behoefte aan een adequaat middelenbestand op elk niveau van escalatie om de tegenstander af te schrikken en mogelijke conflicten
te beheersen,
tenminste pariteit maar bij voorkeur een overmacht aan atomaire wapensystemen onder het
niveau van de intercontinentale atomaire wapensystemen.
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Er zijn ook deskundigen die voor het realiseren
van de NAVO-doelstellingen geen rekening houden met de Franse atoom macht en twijfelen aan
de beschikbaarheid of directe bruikbaarheid van
o.a. de F 111 vliegtuigen in Amerika; de Engelse
atoomonderzeeërs uitgerust met Polaris-raketten en de 4 aan de NAVO toegewezen Amerikaanse onderzeeboten met Poseidonraketten.

vaardbaar. Het voelt zich ongetwijfeld gedwongen om een adequaat antwoord te geven op o.a.
de atoomdreiging op zijn westflank en zal neigen
tot een overreactie ten opzichte van West-Europa mede om de ontwikkelingen in Amerika beter
te kunnen beheersen.
Een versterking van het atoompotentiëel in
West-Europa zal dan ook op zijn minst een verdere uitbouw van het Russische atoompotentieel voor middellange afstanden tot gevolg
hebben. Militair gezien kunnen de Russen geen
andere weg gaan.
De vraag naar de werkelijke behoefte aan
atoomwapens dringt zich op. Enkele honderden
wapens zijn zeker voldoende om een zodanige
chaos in Europa te creëren dat zelfs militaire
operaties onmogelijk worden. De militaire behoefte is dus beperkt. Maar hoe groot is de politieke behoefte? Een argument is dat Rusland
met een overmacht aan atoomwapens politieke
druk op West-Europa kan uitoefenen. De band
met Amerika lijkt mij echter sterk genoeg om die
druk tegen te gaan. Bovendien kan ook door
maatregelen .op bijv. economisch of technologisch gebied tegenwicht worden gegeven.
Blijft de noodzaak tot modernisering van de
NAVO-atoombewapening om het gebruik als
eerste van atoomwapens en de geldende conflictbeheersingsfilosofie in voorkomend geval
waar te kunnen maken.
Het is de vraag of het, gezien de consequenties
van een besluit tot modernisering voor o.a. de
wapenwedloop, niet beter is om met dat besluit
te wachten en eerst de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe strategie te ontwikkelen
waarin de rol van atoomwapens daadwerkelijk
kan worden teruggedrongen.

Maar het argument dat middelen die minder
passen of geen plaats hebben in onze strategie
ook niet in de beoordeling van de krachtsverhouding thuis horen, zal voor de Russen weinig
bruikbaar zijn. Zij ontwikkelen - overigens net
als wij - hun beleid met betrekking tot de benodigde middelen, op basis van de capaciteiten
van de tegenstander en gaan niet uit van bedoelingen of uitéénlopende visies ten aanzien van
het gebruik van atoomwapens. Rusland moet
wel degelijk rekening houden met de Amerikaanse F 111 vliegtuigen die snel van Amerika
naar Europa kunnen worden overgevlogen. Het
zal ook bij het voorbereiden van zijn reactie op
mogelijke aanvallen van atoomwapens, zeker
geen onderscheid maken tussen een aanval met
een Amerikaanse Pershing-raket of met een Poseidonraket van een Amerikaanse onderzeeboot.
De vraag is zelfs gerechtvaardigd of dat onderscheid zich in de praktijk laat vaststellen voordat
tot het nemen van tegenmaatregelen moet worden besloten.

Rusland-Amerika
Wat ik in veel beoordelingen mis, is voldoende
begrip voor de militair-strategische positie van
Rusland. In de confrontatie tussen Oost en West
gaat het tenslotte om een conflict tussen Amerika en Rusland. West-Europa is van secundair
belang.
Nu is de militair-strategische positie van Rusland bepaald minder rooskleurig dan die van
Amerika. De enige directe militaire dreiging voor
Amerika is een aanval van Rusland met zijn strategische atoom macht. En dat gevaar is aardig
ingedamd door de Salt-akkoorden tussen beide
landen. Rusland daarentegen moet naast een
mogelijke aanval van de strategische atoomrnacht van Amerika ook rekening houden met:
de atoomrnacht opgesteld in West-Europa; de
groeiende atoomrnacht van China en met de opkomst van 2 atoomrnachten op zijn zuidflank, te
weten Pakistan en India. Voor RUSland is deze
kwetsbare opstelling in het kader van de
machtsworsteling met Amerika politiek onaan-
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Geen modernisering
De militair-strategische situatie lijkt mij te ondoorzichtig om een verantwoord besluit tot modernisering van de NAVO-atoombewapening te
kunnen nemen. De discussie richt zich vaak te
éénzijdig op de kwantitatieve verhoudingen die
betrekking hebben op slechts een beperkt deel
van het middelenbestand. Er is onvoldoende
aandacht voor ontwikkelingen in andere sectoren (strategische bewapening, gebruik van de
ruimte) en voor andere factoren (economische,
sociale en technologische) die ook een bepalende invloed hebben op de relatie tussen Oost en
West.
De militaire noodzaak om tot modernisering
over te gaan, wordt in de verschillende beschou-
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NAVO-atoombewapening

M. H. von Meyenfeldt

wingen niet overtuigend aangetoond. De indruk
ontstaat dat het besluit eerder nodig is om interne NAVO-problemen zoals: het niet deelnemen
van Frankrijk aan de militaire organisatie, de
twijfel aan de Amerikaanse atomaire garantie en
een Westduits isolement, op te lossen dan om
een antwoord te geven op ontwikkelingen binnen het Warschau-Pact.

Tenslotte, bij de beoordeling van de ontwikkelingen in Europa op atomair gebied, kan ik mij niet
aan de indruk onttrekken dat een besluit tot modernisering van de NAVO-atoombewapening
een dliidelijk 'zwakte bod' onzerzijds is.

Een besluit tot modernisering lost mijns inziens
de werkelijke problemen waarvoor wij staan,
ook op militair gebied, niet op. Het stimuleert de
wapenwedloop en maakt ons in toenemende
mate afhankelijk van massavernietigingswapens. Een dergelijk besluit lijkt mij overbodig en
in strijd met onze veiligheidsbelangen. Wij zetten
een stap op een weg waarvan een terugkeer
welhaast onmogelijk wordt. In de huidige situatie dient het nationale beleid zich primair te richten op het bevriezen van de bestaande atomaire
bewapening in Europa en op het bevorderen van
onderhandelingen met Rusland om, in het kader
van een beperking van de totale atoombewapening en van de verspreiding van de atoomwapens over de wereld, te streven naar een vermindering van de atoomwapens voor middellange afstand van NAVO en Warschau-Pact.

Wat ons ontbreekt is een gemeenschappelijk
beleid als antwoord op de doelstellingen van de
Sovjet-Unie o.a. op internationaal-politiek gebied; een beleid vooral gericht op de verbetering
van de kwaliteit van de nationale en internationale samenleving. In onze partijprogramma's
worden daar mooie dingen over gezegd. Wij
gaan zelfs zover dat wij het (dreigen met het)
gebruik van massavernietigingswapens ter regulering van de internationale verhoudingen in beginselonaanvaardbaar achten.
Maar de praktijk leert dat de ontwikkelingen op
het gebied van de atoombewapening doorgaan
en de onvrede in de wereld toeneemt.
Wellicht komt dat omdat wij in ons denken en
handelen de opdracht om een wereld te bouwen
in vrede en gerechtigheid ondergeschikt hebben
gemaakt aan de zorg voor eigen veiligheid.
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In het septembernummer van AR Staatkunde
heb ik in een bijdrage over 'SALT, de NAVO en
Nederland' een uiteenzetting gegeven over strategische vraagstukken die aan de orde zijn bij
SALT en de militaire krachtsverhouding in Europa. In dit artikel gaat het vooral om de politieke
beslissingen waarvoor de NAVO en Nederland
staan.

Twee redenen voor modernisering
Vooraf een samenvatting van de strategische
vraagstukken. Tussen de VS en de SU is een
verhouding van gelijkheid in de intercontinentale
strategische kernwapens ontstaan. Het SALToverleg dient om die verhouding vast te leggen
en een beperking van de kernwapens mogelijk
te maken. SALT is bemoeilijkt doordat de kernwapenarsenalen van de VS en de SU verschillend zijn samengesteld en het probleem is blijven bestaan of toch niet één van beide zijden
beter in staat is dan de ander om als eerste een
strategische klap uit te delen. En omgekeerd:
SALT zal beter slagen naarmate beide supermachten de gedachte aan een eerste inzet van
intercontinentale kernwapens verder van zich afzetten. De regionale militaire verhoudingen zijn
nu belangrijker geworden. Deze hebben zich in
de jaren '70 per saldo in het voordeel van het
Warschaupact gewijzigd:

400

~

Prof. mr. P. J. Teunissen is namens de Stichting
Vredesopbouw bijzonder hoogleraar in de sociologie van de internationale betrekkingen aan de
RU te Groningen.

r;
\.

S
I1

s

"

"

Het WP is beter in staat tot offensief optreden, door de ontwikkeling van zijn zee- en luchtstrijdkrachten, van de SS-20-raket en de Backfire, enz.
Het WP is beter in staat de NAVO-afweer
tegen te houden. Het WP beschikt over een
hechte luchtverdediging, het kan de aanvoer van
versterkingen van overzee belemmeren, en bovenal: de SU kan door nucleaire dreiging trachten de VS te weerhouden van het inzetten van
intercontinentale strategische kernwapens (de
traditionele Amerikaanse 'nucleaire garantie').
In Europa is een probleem van de regionale
oorlog ontstaan. Bij een gewapend conflict zou
de SU kunnen besluiten tot een snelle en beslissende actie, er op mikkend dat de VS afgehouden kunnen worden van inzet van kernwapens,
althans van kernwapens tegen Russisch grondgebied.
Daarom heeft de NAVO behoefte aan:
1. Middelen om, zolang het gewapend conflict
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nog beperkt is, beheerst op te kunnen treden tegen het WP, met name ook nabij of tegen Russisch grondgebied, omdat de SU de strategie
van het WP voert. Het gaat hier om een selectieve inzet van kernwapens, als signaal aan het
WP om de militaire actie te stoppen en als middel om de tegenstander tegen te houden (interdictie).
2. Als uitllloeisel van 1: zo veel en zodanige
middelen, dat het WP er niet op mag rekenen
door een snelle actie de kernwapens van de
NAVO uit te kunnen schakelen voor ze zijn ingezet. De NAVO-kernwapens moeten in deze zin
'onkwetsbaar' zijn.
De NAVO kampt echter met twee problemen.
Het eerste is dat van de technisch/tactische veroudering. Dit heeft vooral betrekking op de
'vliegtuigen van de NAVO met een nucleaire rol.
Zij zijn kwetsbaarder geworden voor een eerste
klap van het WP en hun vermogen om door de
luchtverdediging van het WP heen te dringen is
sterk verminderd. Het tweede probleem is dat
van de verandering van de politieke en strategische rol van een aantal intercontinentale strategische kernwapens van de VS (intercontinentale
raketten en raketten op onderzeeërs),;- Zolang de
VS sterker waren, of zich sterker voelden, dan de
SU, konden zij een deel van hun intercontinentale kernwapens speciaal bestemmen voor de bescherming van West-Europa .• Deze wapens
vormden de garantie voor de 'onkwetsbaarheid'
van de NAVO en konden zo nodig ook in een
eerdere fase van de strijd worden ingezet. Zo
werd het nog bepaald door de Amerikaanse minister Schlesinger (1975). De Amerikaanse regering is echter onder toenemende druk komen
te staan om deze wapens uit deze rol weg te halen, en de inzet ervan uit te stellen tot het moment van een algemene kernoorlog.

bestemde intercontinentale kernwapens van de
VS is er niet zozeer sprake van een ontkoppeling
als wel van een verschuiving van verhoudingen.
De SU heeft dit in de hand gewerkt doordat zij
onder het niveau van haar intercontinentale
kernwapens haar regionale kernwapens is gaan
uitbouwen tot een offensief inzetbaar potentieel.
Voor de VS is het moeilijker geworden een inzet
van regionale Russische kernwapens te beantwoorden met inzet van intercontinentale strategische kernwapens. Van echte, ontkoppeling is
evenwel geen sprake. Want als NAVO-kernwapens tegen Russisch grondgebied worden ingezet, of dicht bij de Russische grens, lopen de VS
altijd de kans dat de SU kernwapens tegen de
VS gaat inzetten; zo niet tegen het hartland van
de VS dan toch tegen perifere Amerikaanse
dooien. Bij inzet van regionale westerse kernwapens krijgt de SU echter duidelijk de mogelijkheid en het signaal mee te werken aan stopzetting van het gewapend geweld en het niet tot
een algemene kernoorlog te laten komen.
Daamaast wordt de rolverandering van Amerikaanse kernwapens beïnvloed door het wapenbeheersingsoverleg. Bij SALT hebben de VS al'
hun intercontinentale kernwapens moeten inbrengen tegenover die van de SU; bij SALT 111
zal dat opnieuw gebeuren. Een beperking van de
regionale kemwapens van de SU zal dus langs
andere weg verkregen moeten worden. Ook dat
lijkt een ontkoppeling, maar de VS willen dat tegengaan door de NAVO regionale kemwapens
aan te bieden tegenover de regionale kernwapens van de SU, om dan met regionale én intercontinentale kernwapens met de SU te onderhandelen in het kader van SALT 111.

Ontkoppeling 7
Daarmee zijn we bij de vraag of de VS bezig zijn
hun eigen veiligheid los te maken van die van
West-Europa (z.g. ontkoppeling) en de positie
van West-Europa te verzwakken.
Bij modernisering van NAVO-kernwapens vanwege technisch/tactische veroudering is er zeker
geen sprake van ontkoppeling tussen de VS en
West-Europa. Het gaat hier om het in stand
houden van een vermogen waarover de NAVO
traditioneel heeft beschikt.
Bij de verandering van de politieke en strategische rol van de traditioneel voor West-Europa

Het aanbod van Brezhnew
De vraag is, of modernisering van de NAVOkemwapens niet overbodig is geworden door
het aanbod van Brezhnew van 6 oktober j.1. In
zijn rede te Oost-Berlijn bood Brezhnew aan:
eenzijdige terugtrekking uit de DDR. binnen een
jaar, van 20.000 man strijdkrachten en 1000
tanks; vermindering van het aantal middellangeafstandsraketten en vliegtuigen die kemwapens
kunnen vervoeren welke gestationeerd zijn in de
westelijke gebieden van de SU, onder de voorwaarde dat 'in West-Europa geen aanvullende
middellange-afstandsraketten en vliegtuigen die
kemwapens kunnen vervoeren worden gestationeerd'. De SU wil instemmen met wederzijdse,
beperking van militaire manoeuvres tot maxi-
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maal 40.000 à 50.000 man; aankondiging van
militaire manoeuvres vanaf 20.000 man en van
troepenverplaatsingen van meer dan 20.000
man.
Oe beste reacties op dit aanbod zijn naar mijn
mening uit de Bondsrepubliek gekomen. De leiders van SPD en FDP hebben er op gewezen
dat het serieuze elementen bevat; het lost niet
alle problemen van de NAVO op, maar het zou
onjuist zijn het te negeren. De bereidheid tot
aankondiging van troepenverplaatsingen is altijd
gevraagd door de NAVO en is nieuw. Nieuw is
ook de verlaging van de minimale omvang van
aan te kondigen manoeuvres van 25.000 tot
20.000 man. De beperking van manoeuvres tot
maximaal 40.000 of 50.000 man levert wel
enige problemen op voor de NAVO, omdat deze
de laatste jaren zeer grote oefeningen heeft gehouden, maar waarom de manoeuvres niet beperkt ter wille van de militaire rust? Zo wordt het
voor het WP onmogelijk zijn overmacht aan
landstrijdkrachten bij wijze van manoeuvre in
beweging te zetten. (N.B. het WP behoudt overigens wel zijn vermogen tot aanval 'uit de stand'.)
De voorgestelde reductie van 20.000 man komt
overeen met het aantal dat de WP-Ianden altijd
hebben genoemd voor een symbolische eerste
reductie van strijdkrachten bij MB FR. De 1000
tanks komen overeen met het aantal dat de WPlanden hebben verklaard te willen terugtrekken
als de NAVO 1000 atoomwapens terugtrekt en
54 Phantoms en 36 Pershing-1-lanceerders (de
z.g. optie 3 bij MBFR waarover onderhandeld is
sinds het aanbod van de NAVO van december
1975).
Als een supermacht bereid is tot eenzijdige stappen, is het niet waarschijnlijk dat er sprake is van
een loos gebaar. Toch moet de betekenis ervan
nog nader worden vastgesteld. Waarheen worden de manschappen en tanks teruggetrokken?
Worden hele eenheden teruggetrokken of niet?
Bij het MBFR-overleg te Wenen heeft de Russische vertegenwoordiger Tarasov op westerse
vragen geantwoord, dat het aanbod geen deel
uitmaakt van het MBFR-proces als zodanig.
Het zou nu denkbaar zijn dat het westen een
soortgelijk gebaar maakt, en een aantal atoomkoppen, Phantoms of Pershing-1-lanceerders reduceert. Tegelijk mogen we niet uit het oog verliezen, dat voor een behoorlijke regeling van de
militaire verhoudingen in Europa akkoorden met
wederzijds aanvaarde sterktecijfers nodig zijn; en
die zijn er nog steeds niet. Een probleem is ook
of de SU nog wel denkt aan realisering van de
optie 3 bij MBFR. Dan zou zij opnieuw tanks

moeten reduceren, en met goede sterkte cijfers
over de brug moeten komen. In het Nederlandse
parlement is er echter op gehamerd dat een
eventuele modernisering van de NAVO-kernwapens niet de uitvoering van deze optie 3 zou mogen doorkruisen (motie Van der Stoel, 13 februari 1979).
Een misschien vergezochte vraag is de volgende. Volgens de vertaling in N RC-Handelsblad
van 8 oktober j.l. heeft Brezhnew gezegd dat het
westen geen aanvullende nucleaire middelen
voor de middellange afstand zou mogen opstellen. Letterlijk genomen sluit dat niet uit, dat bestaande middelen voor deze afstand worden
vervangen of anderszins gemoderniseerd. Dat
zou met name soelaas bieden voor het probleem van de technisch/tactische veroudering
van genoemde middelen. Of is hier sprake geweest van een onnauwkeurigheid en heeft
Brezhnew bedoeld te zeggen dat de NAVO van
elke modernisering zou moeten afzien? Van
deze laatste interpretatie wordt hier voorshands
uitgegaan.
Dan blijft de vraag, of het aanbod van Brezhnew
gezien moet worden als een teken dat de OostWestverhouding zo aan het veranderen is, dat
modernisering van de NAVO-kernwapens overbodig of schadelijk is geworden? Vooral in de
Bondsrepubliek wordt erkend, dat Brezhnew
veel heeft willen doen voor de ontspanning. Er is
in de afgelopen jaren wel degelijk een en ander
bereikt met name ook op het gebied van de
'kleine ontspanning': personenverkeer, handel,
telefoonverkeer. enz. Maar politiek staan Oosten West nog tegenover elkaar. De deling van
Europa, de heerschappij van de SU over OostEuropa en de schending van de mensenrechten
aldaar blijven een bron van spanning. Tegenstellingen buiten Europa, b.V. aangaande het Midden-Oosten of de betrekkingen met China, kunnen een weerslag hebben op Europa. En dan is
er nog het probleem van de militaire doctrine
van het WP. Terwijl de NAVO-strategie van
flexible response mikt op crisisbeheersing en beperking van gewapend geweld blijven de sowjetstrategen de nadruk leggen op snelle en beslissende actie als een oorlog zou uitbreken.
Deze militaire doctrine staat averechts op de eisen van wapenbeheersing en van een werkelijk
vreedzame coëxistentie. De meest realistische
inschatting blijft dus, dat er voorlopig een militaire evenwichtsverhouding in Europa moet zijn. en
de vraag of het aanbod van Brezhnew de militaire problemen van de NAVO wegneemt blijft dus
reëel.
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Het aanbod doet dit niet, of slechts ten dele,
voor zover het gaat om de technisch/tactische
veroudering van NAVO-kernwapens. Deze
hangt namelijk niet alleen samen met de invoering van de Backfire en de SS-20, maar vooral
met de versterkte luchtverdediging van het WP.
En deze zal niet door wapenbeheersingsoverleg
ongedaan gemaakt kunnen worden.
Blijft het vraagstuk van de behoefte van de
NAVO aan 'onkwetsbaarheid' en het verminderd
beschikbaar zijn voor de NAVO van intercontinentale strategische kemwapens van de VS.
Hier is in de eerste plaats aan de orde weike regionale kernwapens de SU zou willen verminderen, en tot welk niveau. Brezhnew heeft gesproken over vermindering van kernwapens in de
westelijke gebieden van de SU, maar de SS-20
staat vooral achter de Oeral. En mogen we voorbijgaan aan het feit dat de SU in principe ook intercontinentale raketten tegen West-Europa kan
inzetten? Bij SALT 11 worden namelijk alleen de
lanceerders van deze raketten beperkt en niet de
raketten zelf. De SU heeft meer intercontinentale raketten dan lanceerders voor intercontinentale raketten.
De westerse regeringen hebben naar mijn mening gelijk waar zij tot de conclusie zijn gekomen
dat aan enige modernisering van de NAVOkemwapens voor de middellange afstand niet
valt te ontkomen. Uit NAVO-bronnen is onlangs
het plan gelekt tot invoering van 572 kernwapens: 108 Pershing-2-raketten en 464 cruise
missiles. De VS zouden voorts een 200 cruise
missiles op zee opstellen. Deze aantallen lijken
aan de hoge kant en niet vrij van de veronderstelling dat er bij onderhandelingen met de lidstaten nog wel iets af zal gaan. Men kan ze
krachtiger beargumenteren naarmate men de
veranderde rol van de traditioneel aan de NAVO
ter beschikking gestelde intercontinentale kernwapens en de onzekerheid over de beschikbaarheid van de vemieuwde Engelse kernmacht breder uitmeet.
TIjdens een recent bezoek van een PvdA-delegatie aan Bonn (eind september) is er over gesproken dat de Bondsregering een 200 kernwapendragers een minimale vervanging acht, waarover
bij SALT 111 niet kan worden onderhandeld, terwijl het resterende aantal (372) een reactie is op
de SS-20 en de Backfire, waarover zou moeten
worden onderhandeld met de SU.
Van belang is ook, welke middelen worden gekozen. Een rapport van het Amerikaanse Bureau
voor Wapenbeheersing en Ontwapening heeft
begin 1979 een voorkeur uitgesproken voor de

Pershing-2-raket.' De Amerikaanse SALT-onderhandelaar Paul C. Warnke heeft zich nogal
kritisch uitgelaten over invoering van de cruise
missile en een voorkeur uitgesproken voor raketten te land of ter zee. 2 Hij vreest een wedloop in
kruisraketten in Europa. Maritieme middelen
zouden duurder zijn, technisch moeilijker te realiseren; het zou neerkomen op invoering van
Westeuropese onderzeeërs met voor een deel
Amerikaanse bemanningen en met Amerikaanse raketten speciaal voor de regionale inzet.
Maar de onkwetsbaarheid zou beter verzekerd
zijn. Is het uitgesloten dat de NAVO op iets langere termijn toch voor dergelijke maritieme middelen kiest? Het belang van wapenbeheersing
zou daarmee kunnen zijn gediend.
Een probleem voor de landen van West-Europa
is, dat zij op korte termijn beslissingen moeten
nemen, want hoe langer gewacht wordt met de
standpuntbepaling, des te verder gaat inmiddels
de Russische wapenopbouw door. Brezhnew
heeft in Oost-Berlijn niet beloofd enige tijd te
wachten, al was dat misschien nog belangrijker
geweest dan zijn huidige aanbod. Politici en publieke opinie zijn vaak slecht geïnformeerd en in
verwarring. De Westeuropese landen zitten als
het ware ingeklemd tussen beide supermachten.
De SU ziet ongaame dat de NAVO haar kernwapens modemiseert, maar door haar bewapeningspolitiek en door haar opstelling bij SALT
heeft zij de VS er wel toe gebracht veranderingen aan te brengen in de westerse kernbewapening en te insisteren op vernieuwing van de
NAVO-kernwapens.

Eerst onderhandelen, of alvast
moderniseren 7
Deze vraag houdt de gemoederen nog zeer verdeeld, maar zij is al ten dele achterhaald. Het
plan tot invoering van 572 kernwapens is uitgelekt en Brezhnew heeft een antwoord gegeven.
In feite zijn de onderhandelingen nu al begonnen
en klemt opnieuw dat de NAVO moet weten
naar wat voor militaire verhouding in Europa zij
wil streven. 3 Het besluitvormingsproces binnen
1. Arms Controlimpact Statement Long Range Theater Nuelear Missile Programs, 31 januari 1979.
2. Paul C. Wamke: 'SALT 11 en de veiligheid van de NAVO'.
in NAVO-kroniek augustus 1979, p. 3 t/m 6.
3. Sedert het aanbod van Brezhnew is ook het overleg
BRD-DDR weer op gang gekomen. waarbij de DDR aandacht wil voor de ontwapening. Le Monde. 16 oktober
1979,p.1.
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de NAVO wordt sterk bemoeilijkt door wederzijds wantrouwen. Kritische stromingen vrezen
een ongeremde voortgang van de bewapeningswedloop en dringen aan op onderhandelen, uitstel van beslissingen. Juist daarom dringen politieke en militaire besluitvormers aan op reële besluiten tot modernisering. Was er minder verdeeldheid, dan zou de NAVO tegenover de SU
veel beter een beheerst gebruik kunnen maken
van principe-besluiten om concessies van de SU
te verkrijgen. De NAVO kan zich echter niet geheel tot principe-besluiten beperken, vanwege
de technisch/tactische veroudering van kernwapens. Overigens zal ook voor dit deel van de modernisering matiging mogelijk zijn, afhankelijk
van Russische bereidheid om de SS-20 en
Backfire te beperken. Een beslissing van de
NAVO-landen tot beperkte modernisering onder de voorwaarde van ratificatie van SALT II
- zou voor de SU het teken moeten kunnen
zijn dat de NAVO tot het nemen van moderniseringsbesluiten in staat is, en dat er dus reëel onderhandeld moet worden. Het wapenbeheersingsaanbod bij dit besluit zou versterkt kunnen
worden door eenzijdige stappen van de NAVO
in antwoord op de door Brezhnew aangekondigde stappen. Deze NAVO-stappen zouden kunnen liggen in de sfeer van reductie van atoomwapens voor de kortere afstand, reductie van
Pershing-1-raketten en reductie of het niet-nucleair stellen van vliegtuigen. Zo zouden Oost en
West de kant opgaan van een gedeeltelijke uitvoering van optie 3 van het MBFR-overleg door
wederzijdse eenzijdige stappen.

richt op het voorkomen van oorlog en het behouden van vrede en veiligheid in bondgenootschappelijk verband (art. 31 en toelichting). In
deze lijn ligt ook het rapport Vrede en Veiligheid. 4 Tegelijk spreekt het ontwerp-program ook
over de noodzaak van een wereldomvattende
bezinning over de grens van verantwoord wapengeweld; van Nederlandse initiatieven tot vermindering van de mondiale afhankelijkheid van
kernwapens (art. 30). Dit zal in de eerste plaats
gezien worden als liggend in de lijn van hen die
tegen modernisering zijn, of zelfs geheel tegen
de kernbewapening. Toch houdt het ook de erkenning van een verplichting in door hen die
voor modernisering zijn, Zij kunnen hier iets van
waarmaken door er naar te streven dat modernisering niet tot uitbreiding van het aantal kernwapens van de NAVO leidt, zo mogelijk met vermindering ervan gepaard gaat; door te voorkomen dat een wedijver om pariteit met het WP
ontstaat; door te werken aan vervanging van nucleaire taken door conventionele, enz.
Het ontwerp-program getuigt tegelijk zozeer van
de impasse waarvoor veel christenen zich bij het
vraagstuk van de kernwapens gesteld voelen,
dat het niet juist zou zijn te trachten het debat
alleen te beslissen met een beroep op de juiste
interpretatie van de tekst. Voor alle leden van
het CDA gaat het ook om een afweging van gevolgen van een standpunt. De voorstanders van
modernisering kunnen niet ontkennen dat zij een
voortzetting van de bewapeningswedloop riskeren. De tegenstanders doen er echter goed aan
te bedenken dat zij dezelfde of overeenkomstige
gevaren lopen: als de NAVO erodeert en er een
Westeuropese of Westduitse kernmacht komt;
als West-Europa in de invloedssfeer van de SU
komt en onderdeel gaat worden van haar mondiale machtspolitiek; als Nederland een neutraal
of semi-neutraal land wordt in een wereld waarin de bewapening doorgaat. Is dan behoud van
eenheid en gematigdheid in bondgenootschappelijk kader niet beter?

/Het CDA-standpunt
Het CDA staat voor een zeer moeilijke beslissing. Het ontwerp-program van uitgangspunten
van het CDA laat wel de ruimte voor een moderniseringsbesluit. Het spreekt van handhaving
van een effectieve en geloofwaardige defensie;
het terugdringen van de afhankelijkheid van
kernwapens; het terugdringen van de bewapeningswedloop in het kader van een beleid ge-
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Het MiddenOostenconflict :
enkele hoofdlijnen
door ds. J. G. K. Uttooij

In dit artikel ga ik nader in op de ontwikkelingen
in het Midden-Oostenconflict.
De volgende zaken komen aan de orde:
A. Kerkelijke betrokkenheid bij Israël en de Arabische wereld
Het Vaticaan
I
II De protestantse kerken (met name in
Nederland)
B. Zionisme versus Arabisme
111 Zionisme en politieke partijvorming (I)
Zionisme (I)
Zionisme (11)
Zionisme en politieke partijvorming (11)
IV De Arabische wereld
V Israël en de Palestijnen
VI Een mogelijke oplossing
VII Tenslotte
Gepoogd is om juist aan die zaken die veelal wat
minder bekend zijn wat meer aandacht te besteden. Daarom ben ik wat nader ingegaan op de
betrokkenheid van de R.-K. Kerk bij het conflict.
De achtergronden daarvan zijn vrij onbekend bij
velen. Iets dergelijks geldt van de protestantse
kerken. De toespitsing op Nederland acht ik verantwoord vanuit het gegeven dat naast de kerken verscheidene groeperingen met en vanuit
verschillende achtergronden zich bezighouden
met Israël.

Ds. J. G. K. Littooij te Zwolle is predikant in
dienst van Deputaten voor Kerk en Israël van de
Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het bovengenoemde uitgangspunt van de mindere bekendheid verklaart eveneens de wijze
waarop het zionisme en de politieke partijvorming in Israël beschreven is.
Het bovengenoemde uitgangspunt van de mindere bekendheid verklaart eveneens de wijze
waarop het zionisme en de politieke partijvorming in Israël beschreven is.
Ter karakterisering van de Arabisch-islamitische
wereld noem ik zeven punten. Meer zouden te
noemen zijn (o.a. de expansiedrang bijv. in Afrika), maar deze zeven geven al veel aan.
Interessant is het te zien dat de mogelijke oplossing van het conflict in de richting gaat van het
oorspronkelijke verdelingsplan van de V.N. Maar
of het een definitieve oplossing zal worden valt
- helaas - te betwijfelen, vooral vanwege die
eerder genoemde zeven punten.
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A. Kerkelijke betrokkenheid bij Israël
en de Arabische wereld

Zowel rond 1948 als na de juni-oorlog in 1967
zien wij aan Vaticaanse zijde een daarop gerichte enorme diplomatieke activiteit zich ontwikkelen. a
De laatste jaren is de roep om internationalisatie
van deze kant vrijwel niet meer gehoord.
Blijkbaar begint door te dringen, dat de bescherming van, de toegankelijkheid tot en de vrijheid
van eredienst op/in de heilige plaatsen nog nooit
zo goed geregeld geweest is als na 1967. Israël
heeft zich gehouden aan de door haar uitgevaardigde wetten betreffende de vrijheid van godsdienst en de bescherming van de heilige plaatsen.'
Daarnaast zal - op de achtergrond - meespelen de al gesignaleerde veranderde opvatting
over het joodse volk en zijn godsdienst. Weliswaar wordt de uitdrukking 'het joodse volk' nog
steeds zoveel mogelijk vermeden door het Vaticaan, maar niet ontkend kan worden dat het inzicht groeiende is dat het jodendom toch meer is
dan een levende religie alleen. 7
Terzijde wijzen wij erop dat alleen al de aanduiding levende religie getuigt van een enorme ontwikkeling in het katholieke denken ten aanzien
van het jodendom!
Nog een derde factor mag niet onvermeld blij-

I Het Vaticaan
Vanaf haar ontstaan heeft de kerk te maken met
het joodse volk. Daar zijn vele redenen voor te
noemen, zoals bijv. het feit dat Jezus zelf als
jood geboren is en ook als jood geleefd heeft.
Verder dient bedacht dat de eerste christenen
allemaal joden zijn geweest, het overnemen van
Tenakh/O.T. als integraal bestanddeel van de
Kanon etc.
Vanaf haar ontstaan heeft dan ook - vooral
voor de kerk - blijvend de vraag naar het gelijk
van hetzij de joodse, hetzij de christelijke geloofsovertuiging een niet te onderschatten rol gespeeld. De nog door veel christenen aangehangen idee, dat de kerk in de plaats van het joodse
volk gekomen zou zijn en dat daarmee 'dus' de
rol van dat volk in de hailsgeschiedenis uitgespeeld zou zijn - op zijn minst tot het aanbreken van de eindtijd - is tot op de dag van vandaag één van de hoofdwortels van het christelijk
antisemitisme.'
In de houding van veel christenen en ook van
veel kerkelijke instanties en de kerken zelf tegenover de moderne staat Israël werkt deze oeroude opvatting nog steeds door.
Het duidelijkst treedt dit misschien wel aan de
dag in de opstelling van het Vaticaan, dat ondanks de sinds 1965 ontwikkelde visie 2 op het
jodendom, nog altijd niet is overgegaan tot de
erkenning van de staat Israël, althans de iure.
Tijdens de audiëntie van Herzl bij paus Pius X
(25-1-1904) antwoordde de laatste op Herzl's
vraag om steun voor de zionistische beweging
o.a.: 'De joden hebben onze Heer niet erkend,
daarom kunnen wij het joodse volk niet erkennen'.3
Bezorgdheid over de status van de heilige plaatsen in met name Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth staat al vele eeuwen hoog genoteerd op
de agenda van het Vaticaan.
Zij heeft mede de aanleiding voor de kruistochten (1100- 1300) gevormd! In latere tijd zien we
een voortdurend pogen van het Vaticaan om
haar greep op die plaatsen veilig te stellen en
waar mogelijk uit te breiden.
Zowel in de houding tegenover het zionisme als
tegenover de staat Israël keert dit thema dan
ook al maar terug.
Verschillende encyclieken 4 spraken zich bijv. uit
v~or internationalisatie van Jeruzalem vanwege
de heilige plaatsen.

•

w.

1. Zi; bijv. J.
Parkes, Conflict of the Church end the Synegogue: A stucJy In thB Or/gins of Antillemltlllm (1934) herdrukt In pb-vorm, New Vork 1974'.
K. Rengstorl e.a., KlrchB und Synagoge: Hendbuch ZlJr Gilschichta von Christen und Juden, dl. I. Stuttgart 1968.
Na wereldoorlog 11 zien wij een enorm toegenomen studie
van de relatie tussen antisemitisme en christendom.
Wij noemen hier slechts: Willem Zuidema, Gods Pertner,
hfdst X en XI. Baam 1977.
2. 'Nostre Aetete; verklaring van Vaticanum 11, d.d. 2B-1O1965. Zowel de voorgeschiedenis (o.a. de Arabische tegenwerking) als het feit dat pas 10 jaar later nadere 'Koersbepelingen en suggesties betreffende het in prektijk brengen ven
de concllieverk/ering 'Nostre Aatete' (no 4)' verschenen, geven de moeizaamheid van de ontwikkeling naar een positievere opstelling van het Vaticaan jegens het jodendom aan.
3. Aldus weergegeven in het art. s. v. Vatican, in: EncyclopedieJudeiceJerusalem 1971. DI. 16, kl. 73-7~ ...
4. Q,a. Auspicie queedem (1-5-1948). In MultIplicibus (2410-1948) en In redemptoris nostri (15-4-1949). Men lette
op de data I
5. Uitvoerig vertelt P. E. Lapide daarover in zijn boek Brendpunt Jeruzelem (Naarden-Bussum 1974).
..
6, In de Onafhankelijkheidsverklaring van Israel (14-51948) vinden we reeds het uitgangspunt voor deze wetten:
'it (= the State of Israel) wil! ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it wil! guarantee freedom of religion, conaclence, language, education and culture; It wil! safeguard
the Holy Places of all religions; .. .'
7. Wij noemen slechts het commentaar op de al in ~oot 2
genoemde 'Koersbepalingen' in: Freiburger Rundbnef no.
XXVI, 1974, pp. 5-7.
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ven in deze uiterst summiere schets van de verhouding van de Katholieke Kerk tot het joodse
volk en de staat Israël.
Een niet onaanzienlijk deel van de christenen in
Israël en in de Arabische landen behoort nl. hetzij tot de R.-K. Kerk (vaak aangeduid met de
naam Latijnse christenen), hetzij tot met het Vaticaan geünieerde kerken. Bovendien stelt het
Vaticaan blijvend pogingen in het werk om de
relatie met vooral de verschillende orthodoxe
kerken zo goed mogelijk te laten zijn.
Elke stap op de weg naar een betere relatie met
zowel het jodendom als in het bijzonder met de
staat Israël roept felle reacties op van deze christenen, die veelal toch reeds in uiterst moeilijke
omstandigheden verkeren. als minderheid (10%)
temidden van een in grote meerderheid islamitische bevolking.
Zowel diplomaten als veel hoge geestelijken uit
de Arabische wereld oefenen een permanente
druk uit op het Vaticaan, die erop gericht is elke
ontwikkeling naar meer erkenning en een positieve waardering zowel van het jodendom als
van de staat Israël tegen te houden.
Ter illustratie zij in dit verband genoemd dat binnen de P.LO. één van de felste zich tegen Israël
opstellende leiders de christen George Habasj is.
Juist door zich sterk nationalistisch of pan-arabisch op te stellen proberen veel Arabische christenen hun islamitische broeders nl. te overtuigen
van hun loyaliteit aan 'de Arabische zaak'.s

11 De protestanten (met name in
Nederland)

sporen van de door die interesse gewekte kennis.
De grotere belangstelling (en lezing) van het
Oude Testament heeft natuurlijk zijn uitwerking
niet gemist op een breed publiek wat betreft de
kennis van de voorgeschiedenis van het joodse
volk. Het heeft daarmee waarschijnlijk ook invloed gehad op een zich wat wijzigende visie op
dat volk.
Veel belangrijker in dat opzicht is de - ook al
weer vooral sinds de 17e eeuw - herleefde
chiliastische onderstroom van het protestantisme, die nog steeds werkzaam is zowel in Nederland en Engeland als in Amerika.
Wat Nederland aangaat noemen we enkele namen en stromingen: Jacobus Koelman, Coccejus, Wilhelmus à Brakel, Isaac Da Costa," D.
Chantepie de la Saussaye,"J. H. Gunning
jr.,"Joh. de Heer, de zich 'Reverend' noemende
J. W. v. d. Hoeven en zijn Near East Ministry'2
(tot voor kort Mission), H. Verwey.13 Ook het Israël Comité Nederland'4 en bijv. de Evangelische Omroep dienen in dit kader vermeld. Zeer
veel leden van de verschillende protestantse kerken, die niet direct aangesloten zijn bij deze of
soortgelijke hier niet genoemde groepen en bewegingen, hangen in meer of mindere mate chiliastische opvattingen aan.
Tot in Palestijnse kring is dit verschijnsel doorgedrongen, getuige bijv. het artikel 'Christians for
Zion 1600-1919' van R. Sharif in Journalof Palestine Studies'6 over de relatie protestantisme/Israël/zionisme in de geschiedenis van Engeland.
Voor het ontstaan van de staat Israël, ja zelfs al

De verleiding is groot om iets uitvoeriger in te
gaan op de geschiedenis van de verhouding van
de verschillende richtingen binnen het protestantisme tot het joodse volk.
Toch zullen we ons beperken tot slechts enkele
opmerkingen daarover.
Allereerst merken we dan op dat, alhoewel het
protestantisme wel verschillende staatskerken
(anglicaanse en lutherse) kent. het geen enkele
kerkelijke staat bezit.
De houding van Luther en Calvijn tegenover het
joodse volk veronderstellen wij bekend. 9
Zeer belangrijk lijkt ons de ontwikkeling in met
name het calvinistisch denken vanaf de 17e
eeuw.'o Door Calvijns grote accent op de blijvend normatieve betekenis van het Oude Testament ontstond er vooral in Nederland grote wetenschappelijke interesse voor de Hebreeuwse
taal. De Statenvertaling draagt zeer duidelijk de

8. Zie bijv. Antonie Wessels, De nieuwe arabische mens:
moslims en christenen in het arabische oosten. Baam 1977.
M.n. de hoofdstukken 'Zijn arabieren antisemieten' en 'De
christelijke minderheden in het arabische oosten:
L C. Biegel. Minderheden in het Midden-Oosten: Hun betekenis als politieke factor in de arabische wereld. Deventer
1972.
9. Men zie bijv. de art. s.v. Luther en s.v. Calvin in: Ene. Jud.
resp. dl. 11 en dl. 5.
Verder bijv. S. Gerssen. Modern Zionisme en christelijke theologie, Kampen 1978 (diss. R.U. Utrecht). p. 155 e.v.
10. S. Gerssen, a.w. p. 160 e.v.
J. v. d. Berg. Joden en christenen in Nederland gedurende de
zeventiende eeuw. Kampen (reeks Verkenning en Bezinning
jrg 3, no 2. sept. 1969).
11. S. Gerssen. a.w.p. 161 e.v.
12. Zie hun maandblad Reveil (postbus 30 Voorthuizen).
Voorts bijv. Evert v. d. Poll. Israël, je kunt er niet omheen,
Voorthuizen 1978.
13. H. Verwei] publiceerde enkele boeken over Israël. hij is
voorzitter van het Israël Comité Nederland.
14. Zie hun tweemaandelijks 'Contactblad' (postbus 1072.
Leidschendam).
15. No. 19/20, 1976 p.o. 123-141.
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voor het ontstaan van het zionisme (zij het mogelijk mede beïnvloed door eerdere meer direct
messiaanse joodse bewegingen" geloofde men
in deze kringen in de herrijzenis van een joodse
staat. Na het ontstaan van de staat Israël ziet
men er sterke liefde en steun voor die staat,
vaak gepaard gaande met een stuk direct missionaire bewogenheid.
Dat dat laatste in joodse kring minder op prijs
gesteld wordt dan het eerste behoeft geen commentaar.
Missionaire belangstelling van de kerken voor
het joodse volk is vooral sinds 1850 sterk toegenomen. Curieus is in dit verband de overeenkomst tussen de anglicaanse koningin Victoria
en de lutherse koning Frederik Willem van Pruisen van 1840 om gezamenlijk een anglicaans
bisdom in Jeruzalem op te richten. De eerste
bisschop kwam er in 1841, de samenwerking
bleef tot omstreeks 1880 bestaan, waarna de
Lutherse Kerk zelfstandig ging opereren in Jeruzalem."
Wat de Chr.-Geref. en de Geref. Kerken aangaat
zij hier vermeld dat de eerstgenoemde in 1875
een commissie instelden 'voor de zending onder
Israël'. In de loop van de meer dan 100 jaar
sindsdien heeft dit werk in beide kerken de nodige wijzigingen ondergaan, o.a. tot uiting komend in bijv. de huidige naam van het gereformeerde deputaatschap voor Kerk en Israël. 1s
Pas omstreeks 1960 breidde het werkterrein
naar Israël zich uit.
Een groeiende samenwerking tussen de Israëlcolleges van de Ned.-Herv. Kerk, de Chr. Geref.
en de Geref. Kerken, waar zich later de Bond
van Vrij Evangelische Gemeenten bij aansloot,
was daaraan voorafgegaan. Het daaruit ontstane samenwerkingsverband 'De Vier Moderamina' geheten, coördineert o.a. alle naméns deze
kerken in Israël verrichte arbeid. 19
Vooral de laatste jaren, mede onder invloed van
verschillende factoren zoals de opkomst van de
dialoog-benadering, waarin naast de getuigenislijn de luisterlijn een veel sterker accent is gaan
krijgen, komen in 'De Vier Moderamina' steeds
vaker 'politieke' zaken aan de orde.
Typerend mag in dit verband zijn, dat in het
voorlaatste rapport van de gereformeerde deputaten voor Kerk en Israël aan de Generale Synode van Zwolle 1977/1978 een vrij uitvoerige
nota is opgenomen onder de titel 'Politieke ontwikkelingen in en rondom Israël en het joodse
volk·. zO
Daarin gaat het over een neerslag van de bezinning op de mogelijke taken en verantwoordelijk-

heden ten aanzien van politieke ontwikkelingen
in en rondom Israël en het joodse volk.
Vooral na 1967 - toen zich internationaal een
crisis voltrok in de groeiende relatie van de kerken met het joodse volk vanwege de houding
van de meeste kerken tegenover de staat Israël
(juni-oorlog), is - mede ook door de sindsdien
sterk gegroeide internationale isolering van en
hetze tegen Israël (bijv. tot uitdrukking gekomen
in de zgn. zionisme-racisme resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
van 11-11-'75) in toenemende mate duidelijk
geworden hoe zeer het wel en wee van de staat
Israël de joden ook buiten Israël beïnvloedt.
Een voortgezette dialoog met het joodse volk is
steeds meer ondenkbaar, zonder ook politiekhumanitaire aandacht van kerkelijke kant voor
hun problemen.
De verwevenheid van godsdienst, volk en land z1
in het jodendom heeft hier natuurlijk veel mee te
maken.
Het noemen van deze trits moge meteen de
overgang vormen naar een korte schets van het
zionisme en de geschiedenis van de staat Israël.
Wij zijn ons daarbij bewust dat we niet gesproken hebben over de Wereldraad van Kerken, die
sedert haar oprichting in 1948 zich achter het
bestaansrecht van Israël geschaard heeft en zich
ook meermalen heeft uitgesproken tegen het

-.
E

16. Een beknopt overzicht van de vele joods-messiaanse
bewegingen kan men vinden in de reeds genoemde Enc.
Jud.. dl. 11. kl. 1417 -1427, s.v. M_anlc MOI/emants.
17. Men zie voor een zeer uitvoerig overzicht van de geschiedenis van Jeruzalem bijv. het art. s.v. Jerusalem in Enc.
Jud., dl. 9, kl. 378-1 593.
18. Zie het jubIleumno. van het door gerat. deputaten uitgegeven blad 'Evangelie en Israël' van sept/okt 1975 (besteladres van dit blad: Postbus 202. Leusden).
Ook ds. J. Dijk. Uw volk is mijn volk. Wageningen 19782 •
19. Momenteel zijn er drie predikanten werkzaam: de hervormde dr. C. Schoneveld in Jeruzalem. de christelijk-gereformeerde drs. H. Boertjens in Tel Aviv, en de gereformeerde
S. Schoon. predikant van de christelijke nederzetting Nes
Ammim.
20. Een samenvatting van het inhoudelijk gedeelte van dit
rapport en de nota verschenen in het blad .Kerkinformatie'
zijn als Tweede Kerk en Isreël-Speclal' verkrijgbaar (Postbus 202 Leusden). In beperkte mate is de - voor christenpolitici zeker interessante - hele nota (hoofdconcipiënt mr.
L J. v. d. Burg) nog verkrijgbaar.
In dit kader zij ook even genoemd dat sinds dit jaar mr. W. F.
de Gaay Fortman als adviseur aan het deputaatschap verbonden is.
21. Zie de Hervormde Handreiking Israël: volk. land en staat
Den Haag 1970. Gerssen geeft een overzicht van de minder
kritische reacties op deze Handreiking. Meer kritische reacties o.a. bij Willem Zuidema. a.w. en in het blad Bekirbenoe
20e jrg. no 10.11 en 12 1978 met verwijzing naar eerdere
kritische besprekingen in o.a. dit blad (besteladres: Wodanstr. 12. A-dam) V. en B. 7e jrg nO.4 1974.

.

-

.-

•. r.
1

,

staatkunde

79/11

Het Midden-Oostenconflict :
enkele hoofdlijnen

ds. J. G. K. Littooij

antisemitisme en antizionisme, noch over het
werk van haar onderafdeling Consultation on the
Church and the Jewish People. 22 Ook aan de in
onze ogen soms dubieuze uitspraken van de Nederlandse Raad van Kerken over Israël en het
Midden-Oosten gaan wij voorbij, zij het dat we
tot slot toch nog even willen noemen dat er begin april 1979 door haar een werkgroep 'De
kerk en het joodse volk' is opgericht, die onder
het voorzitterschap van de in AR-kring niet onbekende prof. dr. M. Boertien moet gaan functioneren.

veer 5000 joden, die vnl. woonden in Jeruzalem, Hebron (!), Tiverias en Safed.
Omstreeks 1880 (dus vóór de eerste zionistische immigratie-golf uit vooral Oost-Europa)
was de totale bevolking gegroeid tot omstreeks
450.000, de joodse bevolking tot 24.000 (de
christenen van 25.000 in 1800 tot 45.000 in
1880).27
Deze joodse bevolkingsgroep, veelal sterk religieus georiënteerd, duidt men meestal aan met
de naam 'de oude Jishuv'. Voor haar levensonderhoud was zij in belangrijke mate afhankelijk van gaven uit de joodse diaspora. In de landen van herkomst belastten speciale verenigingen zich met de inzameling van deze gaven. De
technische term voor dit verschijnsel is 'Halukkah' (verdeling).
De grote meerderheid van de na 1880 geïmmigreerden kent een veel minder sterk orthodoxreligieus 28 gedrags- en denkpatroon. Allerlei botsingen over het joodse karakter van de staat tussen de oude Jishuv en de nieuwe Jishuv29 zien
we dan ook tot op de dag van vandaag.
De uit de oude Jishuv voortgekomen generaties
en zij die zich later bij hun visie aansloten vormen in het moderne Israël een minderheid die
bovendien intern nogal verdeeld is.
Het meest extreem stelt zich de Naturei Karta
secte op (=bewakers van de stad). die nog
steeds de staat Israël en zijn overheidsinstellin-

B Zionisme versus Arabisme
111 Zionisme en partijvorming (I)
De betrokkenheid van het joodse volk op 'erets
Jisrael' loopt als een rode draad door heel de geschiedenis.
De verschillende ballingschappen, door de duur
van de laatste bijna 'normaal' geworden situatie,
kenmerken zich door verdrijvingen, vervolgingen,
apart-stellingen en moordpartijen, vaak op grote
schaal. 23 Tegelijk zien we een blijvend besef van
verbondenheid met het land en met de kern van
dat land Jeruzalem/Zion/tempel.
Vooral in tijden van vervolging ontstaan steeds
opnieuw messiaanse bewegingen 24 en daarmee
gepaard gaande pogingen tot terugkeer.
De vervolging werd nl. vaak gezien als een teken
dat de verlossing - de inzameling der ballingen
- nabij zou zijn. Maar omdat het meestal door tegenwerking van de vreemde machthebbers in Palestina - onmogelijk was om terug te
keren op grote schaal, waarbij ook gewezen kan
worden op de tot in de vorige eeuw slechte verbindingen, het gevaar van het reizen, de veelal
slechte economische situatie in het land etc.,
bleef het aantal teruggekeerden vrij laag.
In de vorige eeuw, nog voor het ontstaan van
het 'modern zionisme' (na 1850)25 nam het aantal van hen die zich blijvend vestigden sterk toe.
De verzwakking van het Turkse Rijk, de toenemende invloed van verschillende Europese mogendheden,28 vervolgingen op grote schaal in
het rijk van de tsaren, uitbarstingen van antijoods geweld ook in Noord-Afrika en bijv. Damascus (1840) en de nawerking van messiaans
gerichte bewegingen uit de 17e en 18e eeuw,
het zijn allemaal factoren die een rol speelden in
die toegenomen immigratie.
Omstreeks 1800 waren er op een totale bevolking van (maximaal) ongeveer 300.000 onge-

22. Zie bijv. over dit laatste:, 1) J. M. Snoek, De Wereldraad van Kerken en Israël; 2) Jewish-Christian Dialogue, six
yeers of Christian-Jewish consultation. Genève 1975 (besteladres voor Nederland: Kok, Kampen). Wie geïnteresseerd
is bij de voortgang van het werk van de C.C.J.P. kan haar
kwartaalbericht worden aanbevolen (The Church and the
Jewish People, Newsletter. P.O, Box no 66, Genève),
23, Wij verwijzen naar de verschillende beschrijvingen van
de geschiedenis van het joodse volk en het anti-semitisme.
Voor een snelle oriëntering kan men terecht bij Martin GilbertJewish History Atlas. Londen 1969.
24. Zie bijv. het art. s.v. Messianic Movements in: Ene. Jud.,
dl.ll, kl. 1417-1427.
25. Een verklaring voor het gebruik van deze term vindt
men o.a. bij S. Gerssen, a.w., p.ll e.v. Verder gebruiken we
de term Zionisme.
26. O.a. tot uiting komend in de Frans-Engelse steun aan de
sultan van Turkije tegen Egypte en later tegen Rusland
(KrilTKlOrlog) ook in de via 'capitulaties' geregelde oprichting van consulaten o.a. in Jeruzalem, vooral na 1B40.
27. Ontleend aan het art. s.v. Israël, Land of (History) in: Ene.
Jud., d1.9, kl. 293 en 297.
2B. Het woord 'orthodox' staat tussen aanhalingstekens,
daar het een andere vulling heeft, dan wanneer het gebruikt
wordt in christelijke zin. Men zou hier daarom misschien beter van orthoprax kunnen spreken.
29. Gaame verwijzen we naar het voortreffelijke boek van
S. Zalman Abramov, Perpetual Dilemma: Jewish Religion in
the Jewish State. Cranbury (New Jersey)/Londen 19792 .
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gen weigeren te erkennen omdat ze in strijd
zouden zijn met de Halakhah (=de heel het levensgedrag bepalende rabbijnse uitleg van de
Thora). H.i. moet niet de Halakhah zich aanpassen aan de moderne staat, maar dient omgekeerd de staat zich te voegen naar de Halakhah.
Deze uiterst kleine groep haalt de pers (ook internationaal) nogal eens door haar wijze van demonstraties (o.a. stenen gooien naar op de Sabbath rijdende auto's).
Van veel meer belang zijn de twee - wel de
staat erkennende - religieuze politieke partijen,
de Agudat Israël en de grotere Mafdal~Nationa
Ie Religieuze Partij). Vooral de laatste partij, die
in tegenstelling tot de Agudat de staat Israël ziet
als het begin van de messiaanse verlossing,
maar die ook streeft naar een politiek-sociale
structuur, die in overeenstemming met de Halakhah is, heeft een, naar haar aanhang gemeten, onevenredig grote invloed op het regeringsbeleid. Vanaf haar ontstaan (1965) heeft deze
partij bijna steeds deel uitgemaakt van de verschillende regeringen. Maar bij elke coalitieovereenkomst wist zij concessies af te dwingen
in de richting van een sterker halakhisch(-religieuze) wetgeving.

Napoleontische rijk op gang gekomen emancipatie betekende voor de joden van Europa be- ..
vrijding uit het getto.
Die zo door velen gewenste bevrijding uit het
getto en de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan de zich snel ontwikkelende cultuur en
wetenschap van het 19-eeuws Europa vormde
echter tegelijk een bedreiging voor het voortbestaan van het joodse volk.
Assimilatie door integratie werd een blijvend gevaar voor de joodse gemeenschap. Aanvankelijk
vooral in West-Europa, maar al spoedig ook in
Oost-Europa en in Amerika.
De bewustwording van deze bedreiging zowel
bij een aantal orthodoxe joden, als ook bij een
groeiend aantal reeds geheel of grotendeels geassimileerde joden leidde - men kan wel zeggen historisch noodzakelijk - tot het zionisme.
De verschillende stromingen binnen het zionisme laten zich verklaren door de zeer verschillende denkwerelden van waaruit men tot een zionistische overtuiging kwam. Gematigd (zelfs wel
atheïstische) tot zeer sterk religieuze, gematigd ..
tot zeer fel nationalistische, (veelal) gematigd kapitalistische tot uiterst vergaande socialistische
denkbeelden, vaak nog op voor buitenstaanders
onbegrijpelijke wijze onderling verweven, ontmoeten wij bij een nadere kennismaking met
het zionisme. 31
Die verscheidenheid komen we tegen in de latere
politieke partijvorming in Israël. maar ook bijv. in
de opbouwen samenstelling van de Zionistische
wereldorganisatie, de kibboetsbeweging, de Histradut ((vakbeweging) etc. 32
Die verscheidenheid treffen we ook vaak aan
binnen één en dezelfde partij; zij doet grotendeels de verschillende splitsingen en samensmeltingen binnen het partijwezen van de staat
Israël en de aan de staatsvorming voorafgaande
periode begrijpen. 33 (Natuurlijk zijn daarop ook
altijd andere factoren van invloed geweest, zoals
verandering van de internationale situatie en het

Zionisme (I)
Met de weergave van dit stukje politiek-religieuze partij-vorming zitten we meteen ook verwikkeld in één van de kernproblemen van het zionisme zelf. De vraag nl. hoe deze beweging
getypeerd 30 moet worden.
Dat is geen eenvoudige opgave. Enerzijds is het
onmogelijk het ontstaan van het zionisme alleen
te verklaren tegen de achtergrond van de aan
haar voorafgaande messiaanse bewegingen en
het zionsheimwee, dat o.a. bleef voortbestaan
door de liturgie en bijv. door de blijvende studie
van alle op het land en de tempeldienst betrekking hebbende regels, die een groot deel van de
mishna, de talmud en de latere commentaren
daarop in beslag nemen. Anderzijds is het ook
onmogelijk het zionisme te kenschetsen als
slechts een moderne nationale beweging met
sterke elementen van emancipatie, socialisme
en een daarmee samenhangende rationele utopie die om verwerkelijking vroeg en vraagt. We
spreken dan nog niet eens over de invloed van
het herlevend antisemitisme in West-Europa
(De Dreyfus-affaire en Herzl!) en in Oost-Europa
op het ontstaan van de zionistische beweging.
Door de Aufklärung, de Franse Revolutie en het
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30., Zie voor een bredere uitweridng S. G8f1I88n, a.w. p. 109-,
149. Voorts bijv. A Hertzberg, The ZIonist IdelJ: A HistorlctJI'
AnlJlysls IJnd Rf1lJder. New Vork 1977 (11 e druk In pb-vonn
sinds 1969).
31. Men vergelijke bijv. de in veel opzichten elkaar tegenovergestelde denkwerelden van mensen als Zwi Hlnteh Kallscher (religieus zionist) en Moses Hess (socialist!. van Vladimir Jabotinsky en Judah Magnes, van Menachem Begin en
Uri Avnery.
32. Een eerste, maar al vrij brede oriëntatie bieden de aan
deze onderwerpen gewijde artikelen in de Ene. Jud. Deze encyclopedie verscheen te, gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de staat Israël in een Hebreeuwse en Engelstalige
editie te Jeruzalem in 1971. Ze beslaat 16 delen.
33. Omstreeks 1920 begonnen,
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wel of niet aanvaardbaar zijn van bepaalde personen en hun denkbeelden voor een kleiner of
groter deel van bepaalde partijen.)

Deze partij-federatie is in 1968/'69 ontstaan
door een samengaan van de vroegere Mapai- en
Mapam-partlj met de Ahdut ha-Avodah en de
maar kort bestaan hebbende Rafi-partij (vanaf
1965 o.l.v. Ben Gurion).
Belangrijke leidende politici als David Ben Gurion, Golda Meir35, Moshe Sharett, Yigal Allon,
Moshe Dayan en Abba Eban 38 kwamen uit deze
politieke richting voort.
Ter linkerzijde van deze partij(-en) hebben altijd
kleinere, deels communistisch en links-socialistisch georiënteerde partijtjes bestaan, met nogal
sterke aantrekkingskracht op de Arabische burgers van Israël.
Zij zijn anti-zionistisch. Het meest bekend in Nederland is waarschijnlijk de zeer kleine Ha-Olam
Hazeh partij die sinds 1965 onder leiding van de
publicist Uri Avnery37 in de Knesset vertegenwoordigd is (nu onder'de naam Sjelli) en die een
bi-nationale staat met een federatief karakter
nastreeft, zo mogelijk met toetreding van Jordanië als derde partner. Ook deze richting van denken komen we al tegen voor het ontstaan van
de staat Israël en wel met name in de Berit Shalom groep, opgericht in 1925 en later andere
namen dragend (o.a. Ichud). Belangrijke denkers
als Judah Magnes en Martin Buber behoorden
ertoe.
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lets van de achtergronden van het ontstaan van
het zionisme en ook van de sindsdien bestaande
veelkleurigheid aan ideeën en opvattingen is nu
verteld. Voldoende lijkt me om te kunnen stellen
dat men het zionisme kan zien als het antwoord
op de emancipatie van die joden die niet terug
wilden naar het getto en die toch hun joodse
identiteit wensten te bewaren. Daarbij greep
men terug op de historische herinnering, die in
belangrijke mate bepaald was door de religieusnationale band aan het land der vaderen.
Daarbij greep men ook terug naar de messiaanse traditie die velen in min of meerdere mate
meenden te herkennen in allerlei tegelijkertijd
opkomende socialistische ideeën. Ook de nationale pewegingen van het Europa van de 1ge
eeuw hebben hun invloed gehad.
Dit alles overwegend, kan men met Gerssen instemmen, wanneer hij stelt, dat men het zionisme onrecht doet, als men het primair beoordeelt
als een reactieverschijnsel (a.w. p. 89).
Zeer juist lijkt ons de volgende omschrijving:
'Het Zionisme is naar zijn intentie niet alleen bevrijdings-, maar vooral ook een vernieuwingsbeweging van het joodse volk" (p. 142). De door
het ontstaan op het breukvlak tussen traditie en
modemiteit opgewekte spanning en vaak ook
verwarring zien we steeds opnieuw, niet alleen
bij de "zionistische vaderen', maar ook bij hun
kinderen en kindskinderen (vgl. psalm 113). Nog
steeds discussieert men immers over het karakter van de staat, over de grenzen van die staat,
over de rol die die staat, niet alleen voor het
joodse volk in en buiten Israël kan en zou moeten spelen, maar ook in de Arabische wereld en
in de ontwikkelingslanden .
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We wezen al op de invloed van verschillende religieuze partijen. Hoe - getalsmatig gezien groot die ook zijn mag, bepalend voor de Israëlische politiek is toch steeds tot aan het optreden
van het kabinet Begin (sedert juni 1977) de visie
van de Verenigde Israëlische Arbeiderspartij geweest, die thans onder leiding staat van Paras. 14

Nog één belangrijke groepering moeten wij noemen.
Die groepering is de nu als Likud bekend staande politieke partij-formatie. Zij is voortgekomen
uit de revisionistische partij van Jabotinsky, die
een joodse staat nastreefde met een joodse
meerderheid in 'heel Palestina' (zich uitstrekkende tot de overzijde van de' Jordaan). In 1935
brak deze partij met de Zionistische Wereldorganisatie en de 'Jewish Agency', daar zij een feller
optreden tegen het Britse mandaatbestuur wen-

34. Een beknopt overzicht van het politieke leven van
1948-1969 (inclusief de verKiezingsuitslagen en de samenstelling van de verschillende kabinetten in die periode) biedt
het art. s.v. Israël, State of (Politica I Ufe) in Ene. Jud. dl. 9 kl
656-679.
35. Men zie hun ook in de Nederlandse taal verschenen
autobiografieën.
36. Deze oud-minister van Buitenlandse Zaken speelt nog
steeds een zeer vooraanstaande rol in het politieke leven van
Israël.
Bij een te verwachten terugkeer van de Ver. Isr. Arbeiders
Partij In de regering, I. m.I. zelfll MI'I premlerlchap niet uitgesloten.
37. Zie zijn boek: Israël zonder Zionisten: Een pleidooi voor
vrede in het Midden-Oosten. A'dam-Brussel 1970.
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ste en een duidelijker streven naar staatsvorming 38 .
In 1948 kwam onder leiding van Menachem
Begin, die een belangrijke rol in de verzetsorganisatie Irgun 39 gespeeld had, deze politieke stroming onder de naam Herut (= vrijheidspartij) in
het parlement. In 1965 ontstond door samenwerking met de liberale partij de Gahal. Zij is de
kern van het latere door toetreden van verschillende kleinere groeperingen, o.a. Sharon's4o
Sjlomzionpartijtje, ontstane Ukud-blok.·
Toen in 1977 - vooral door verlies van de Verenigde Israëlische Arbeiders Partij - de Likud
partij (samen met de Nationale Religieuze Partij
en later ook de Democratische Beweging voor
Verandering) aan de regering kwam onder leiding van Begin, vroegen velen in binnen- en buitenland zich af of dit niet zou leiden tot annexatie van de sinds 1967 bezette gebieden en daarmee tot een verscherping van de inteme Israëlische politiek en een verharding van de Arabische houding tegenover de pogingen om tot een
vergelijk te komen met de staat Israël.
Dat dit niet per se noodzakelijk is heeft de geschiedenis sindsdien bewezen (Camp David en
vredesverdrag met Egypte). Dat het niet geheel
uitgesloten kan worden, daarvoor zou de nederzettingenpolitiek een aanwijzing kunnen zijn 41 ,
hoewel die internationaal vaak meer aandacht
krijgt dan zij verdient, getuige bijvoorbeeld heel
de ontwikkeling rond de nederzettingen in de Sinaï.

Turken mede ten grondslag gelegd aan het door
hen ingevoerde 'Millet-stelsel',45 dat zeer uitvoerig de interne autonomie van christenen en joden regelde, heeft tot aan het einde van het
Turkse Rijk gegolden. Sporen van het 'Milletsteiser vinden we o.a. nog in de wetgeving van
de staat Israël 47 en wel in de regeling van de
persoonlijke status voor de verschillende christelijke en islamitische gemeenschappen).
5 De begrippen Dar al-Islam (= gebied van de
Islam) en Jihad (= heilige oorlog) noemen we
als ook karakteristiek voor de islamitisch-Arabische denkwereld.
6 Als heel belangrijk punt zij vermeld dat er
naast religieuze ook allerlei etnische tegenstellingen binnen de Arabisch-islamitische wereld

IV De Arabische wereld
1 De islam 42 heeft sinds haar ontstaan in de 7e
eeuw na Chr. een blijvende - om niet tevens te
zeggen een alles overheersende - rol gespeeld
in de Arabische wereld.
2 De islam gaat uit van een de nationaliteit te
boven gaand religieus eenheids-idee.
3 Haar religieuze wetgeving, die ook heel het
sociaal-economisch leven omvat, wordt sinds
haar ontstaan als sacrosanct gezien en kan dus
moeilijk aangepast worden aan veranderende
omstandigheden op dit gebied. 43
4 Als vierde punt van belang noemen we de islamitische visie op joden en christenen. Ze mogen niet gedood worden, maar moeten wel als
een soort tweede-rangs burgers behandeld worden, die in ruil voor een zekere bescherming aan
extra-belasting onderhevig zijn. Deze zogeheten
'Dhimmi-status',44 uitgewerkt in het zogenaamde Handvest van Omar4 5 (± 640) en door de

412

38. Hoe men verder ook over het revisionisme denken mag.
Eén ding zag het zeer duidelijk in de dertiger jaren, nl. de naderende ondergang van het Europese jodendom. Deze groepering heeft zich toen sterk ingespannen voor verhoogde immigratie vanuit Europa.
39. Men zie Menachem 8egin, The Revolt: Story of the
Irgun. Jeruzalem 1952, 19772 •
40. Ariel Sharon, de huidige minister van Landbouw. noemen we apart daar hij vooral bekend is geworden door zijn
streven naar meer nederzettingen met name op de Westbank. Als aanhanger van een niet-religieuze groot-Israël
groepering, steunt hij vaak de wél religieuze Gush-Emunim.
die er (maar dus) op andere gronden soortgelijke gedachten
op na houdt.
41. Hoe omstreden deze politiek ook in Israël zelf is bleek
onlangs opnieuw rond de stichting van Elon Moreh en de
houding daartegenover van bijv. de minister van Defensie
Ezer Weizman.
Zie ook het art. 'Het belang van nederzettingen voor strategie
en veiligheid' van Chaim Herzog in: Nieuw Israëlitisch Weekblad van 20-7-1979.
42. Zie bijv. 8. Lewis, The Arabs in History, Londen 1968
(reprint); S. D. Goltaln, Jews and Ambs, Their Contects
through the Ages, New Vork 1964;
Philip Hitti, The Arabs: a short History, Londen.
Een beknopt overzicht van de verhouding joden-Arabieren in
de loop der geschiedenis gaf enkele jaren geleden H. Mintjes
in twee deeltjes van de reeks Verkenning en 8ezinning (1 Oe
jrg. no. 2 en 3, 1976).
43. Men denke aan de ontwikkelingen in bijv. Pakistan en
Perzië. A Wesaels beschrijft het probleem kort (a.w. p. 22-

41).
44-46. Men zie bijv. de verschillende artikelen hierover in de
Enc. Jud. Verder bijv. het werk van 8iegel en de door hem
genoemde lit. (vgl. het register).
47. Het zal bekend zijn dat de staat Israël geen grondwet
kent. maar dat het de bedoeling is daartoe te komen via de
ontwikkeling van allerlei deel-wetten. Delen van de oude
Turkse wetgeving en van de daarbij zoveel mogelijk zich aansluitende wetten van het Engelse mandaatsbestuur gelden
nog steeds. Een belangrijk probleem voor de staat Israël is
gelegen in de vraag naar de verhouding van de Halakhah tot
de staatswet. Zie daarover S. Z. Abramov, a.w. p. 25-146 en
174-217,
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zijn. 48 Daardoor vormt deze wereld veel minder
een eenheid dan men vaak geneigd is te denken.
Juist ook deze tegenstellingen en de daarmee
samenhangende spanningen en conflicten zijn
van niet te onderschatten betekenis zowel voor
de dagelijkse geschiedenis van de verschillende
Arabische landen zelf als ook voor de houding
van deze landen jegens elkaar en jegens Israël.
Zeer illustratief in dit opzicht is de geschiedenis
van met name Syrië en Irak. (T.a.v. Libanon ligt
de zaak anders doordat daar de christenen ongeveer de helft van de bevolking - althans in
theorie - vormen.)
Een beschrijving van het Arabisch-Israëlisch
conflict49 blijft onmogelijk zonder steeds met al
deze factoren rekening te houden.
7 Bovendien moet dan nog toegevoegd worden dat de invloed van de westerse beschaving
en de daarmee gepaard gaande, deels gewenste, deels ook afgewezen modernisering van de
inrichting van het sociaal-economische en politieke leven onontkoombaar is, daar zij m.L niet is
tegen te houden. 60

raël zeer gevaarlijk zijn. De goed gecoördineerde
Egyptisch-Syrische aanval in oktober 1973 bewijst het.
De nu - na het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag - dreigende vonming van een noordelijk
front,64 gevormd door Irak, Syrië en Jordanië
met mogelijke steun van het de laatste jaren
sterk toegenomen (Amerikaanse) wapen-arsenaal van Saoedi-Arabië, kan opnieuw levensgevaarlijk worden. De frontlijn zou nl. nu heel de
noordelijke en oostelijke grens van Israël vormen, gezien de feitelijke bezetting van Libanon 66
door Syrië sinds april 1976.
Ter afsluiting van deze sterk op het Arabisch-Israëlisch conflict toegespitste karakterisering vermeid ik nog het feit dat geen van de Arabische

Die westerse invloed kwam tot uiting in de
staatsvorming na de afbraak van het Turkse Rijk
en de korte Frans-Britse mandaatsperiode. Nationalisme 61 werd erdoor bevorderd en daarmee
ook allerlei grenskwesties. Ook pan-Arabisme,62
dat in de ogen van veel moslims zo mooi aansloot bij de islamitische gedachtenwereld, maar
in de ogen van veel christenen juist een doorbreking daarvan zou kunnen betekenen en daarmee
een verbetering van hun positie (status) binnen
de Arabische wereld, ontstond door het sinds de
1ge eeuw sterk toegenomen contact met het
westen.
Dat pan-Arabisme, waarvan Nasser wel de
kampioen genoemd kan worden, zien we steeds
opnieuw terugkeren, veelal in combinatie met
en ter versterking van de anti-Israël houding.
Men denke aan bijv. de Verenigde Arabische
Republiek (Syrië en Egypte), die bestond van
1958-1961, de federatiegesprekken- tussen
deze landen met Irak in 1963, het gebruik maken van deze idee door de P.L.O. vooral in haar
beginjaren. 63 Hoe sterk die anti-Israël factor kan
zijn blijkt opnieuw uit de toenadering van Syrië
met Jordanië en de laatste maanden ook met
Irak, tot voor kort een doodsvijand van Syrië.
Maar al die pogingen tot een grotere eenwording zijn tot nu vrij kortstondig en meestal ook
erg oppervlakkig geweest door wederzijds wantrouwen, angst om overheerst te worden, het
gevoel toch weer in de steek gelaten te worden
(sterk bij de P.L.O.) etc. Toch kunnen ze voor Is-

48. Een zeer goed beeld daarvan geeft het al vaker genoemde boek van L C. Biegel.
49. Van de zeer vele boeken, die hierover in de loop der jaren verschenen en die vanuit geheel verschillende achtergrond geschreven zijn noemen we enkele:
W. Laqueur (ed.), The Israel-Arab Reader: A documentary
history of the Middle East Conflict. Londen 1969.
H. M. Sachar, A History of Israel: From the rise of Zionism to
our Time. New York 1979. Dit onlangs verschenen boek beschrijft uitvoerig de geschiedenis tot 1975 (887 pp.I).
M. Gilbert, The Arab-Israeli Conflict: lts history in Maps. Londen 1975.
Vanuit een duidelijk anti-zionistisch standpunt geschreven
zijn bijv. de boeken van M. Rodinson, Israel and the Arabs.
Londen 1969; N. Weinstock, Le sionisme contre Israel. Paris
1969: Voorts het bij Fischer Taschenbuch Verlag verschenen
boek van W. HolIstein, Kein Frieden um Israel: Zur Sozialgeschichte des Palästina-Konflikt (1 972).
Ook dient hier genoemd te worden het Joumal of Palestine
Studies, dat 4 x per jaar verschijnt (besteladres: P.O. Box 1i7164, Beirut, Libanon). Het bevat naast achtergrondartikelen
o.a. overzichten van verschenen boeken en artikelen voorts
documenten en reacties uit o.a. de Arabische pers over ons
onderwerp.
50. Zie bijv. M. Berger, The Arab World Today. New York
1962
51.-52. Men zie hierover bijv. de werken van Berger, Biegel
en Wessels. Opvallend is het dat er in tegenstelling tot Egypte, Syrië en Libanon pas laat een Palestijns nationalisme zich
ontwikkelde.
53. Vgl. bijv. het Palestijnse Nationale Handvest (1968) met
de Tien Punten van Caïro (1974, vier jaar na de dood van
Nasser!).
Toch blijft die pan-arabische gedachte bestaan, zie bijv. het
art. van B. Debusmann, 'Gematigd' Irak streeft naar PanArabisch leiderschap' in: NRC Handelsblad van 13-7-1979.
54. We denken hierbij aan de lezing van M. Abir tijdens een
door Cidi georganiseerd symposium op 13-6-1979 over
Wider politica I Aspects in the Middle East', die in het najaar
in druk verschijnen zal. Zie ook bijv. D. R. Tahtinen, '1mplications of the Arab-Israeli Arms Race' in: Journalof Palestine
Studies no 31, 1979.
Voorts de jaaroverzichten van het International Institute for
Strategie Studies te Londen.
55. Zie bijv. A. Wessels, Libanon: Toneel van internationale,
interarabische en interconfessionele strijd. (Brochure in de
reeks Allerwegen van de N.Z.R., ge jrg. no. 3-1978).

a.r.
staatkunde

79/11

Het Midden-Oostenconflict:
enkele hoofdlijnen

ds. J. G. K. Littooij

landen - waarschijn'lijk mede door het ontbreken van een sterke middenklasse BB - een (naar
westerse maatstaven gemeten) democratisch
tot stand gekomen regeringsvorm kent. Men
kan zich overigens afvragen of dat van landen,
die nog maar betrekkelijk korte tijd zelfstandig
zijn, verwacht - laat staan geëist - kan worden. Maar hoe dat ook zij. het vormt waarschijnlijk wel een complicerende factor, daar stabiliteit
in de koers van het regeringsbeleid erdoor veel
sterker van één of enkele leidende persoonlijkheden afhankelijk is 67 en daarmee minder voorspelbaar.

Vergadering van de Verenigde Naties dit voorstel over. De Palestijns-Arabische leiders, de
Arabische landen en ook Engeland wezen het af.
Israël aanvaardde het.
Engeland trok zich terug, de onafhankelijkheidsoorlog brak uit. Tegen de verwachting in wist de
jonge staat Israël zich te handhaven. Een wapenstilstand werd in de loop van 1949 na veel
moeite bereikt met de verschillende bij de strijd
betrokken partijen (N.B. ook toen al het laatst..
met Syrië).

V

De staat Israël en de Palestijnen

De zich in joodse kring verbreidende zionistische
gedachte leidde in 1897 tot oprichting van de
Zionistische Wereldorganisatie. 68 Deze aanvankelijk zeer omstreden organisatie kreeg in de
loop der jaren steeds meer steun van joden uit
heel de wereld.
De motieven om naar Israël te trekken waren en
zijn nog altijd velerlei (religieuze, nationale, socialistische etc.). Vaak ook vormde en vormt antisemitisme de aanleiding. Zo waren de pogroms
van 1881 in Rusland bijv. de oorzaak van de
eerste 'Aliyah' (= immigratiegolf) in 1882, De
Holocaust leidde - na de verschillende immigratiegolven van 1905, 1919-1929 en 19331936 - bij de overlevenden tot een sterke trek
naar het land.
De oprichting van de staat Israël werd erdoor
versneld. 69
De groei van de joodse bevolking had in de periode 1920-1 948 geleid tot allerlei botsingen met
de Arabische bevolking van Palestina. 80 Engeland probeerde als mandataris zoveel mogelijk
aan de wensen van beide partijen tegemoet te
komen. 81 Toen het haar duidelijk werd dat dit
onmogelijk was, nadat ook de verschillende
voorstellen tot een verdeling van het gebied
steeds opnieuw met name van Palestijns-Arabische zijde afgewezen werden, gaf zij in februari
1947 aan de V.N. te kennen haar mandaatsopdracht te willen teruggeven.
De V.N. stelde een speciale commissie (UNSCOP) in, die ook als enige oplossing een verdeling van het gebied voorstelde. u Naast een
joodse zou er een Palestijnse staat moeten komen, verenigd in een economische unie. Het gebied rond Jeruzalem (inclusief Bethlehem 83 ) zou
onder internationaal bestuur gesteld moeten
worden. Op 29-11-1947 nam de Algemene
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De Arabische wens de staat Israël 'uit te roeien'
en 'haar burgers in de zee te drijven' bleek niet
gerealiseerd te kunnen worden op korte termijn,
Deze wens werd sindsdien - o,a. in beloften
aan de Palestijnse Arabieren - talloze malen
herhaald. 84
Nog steeds is het m.i. moeilijk om de diepste
motieven van die zo vaak herhaalde wens te peilen.
Gaat het om 'het herstel van de nationale rechten van het Palestijnse volk'? Zo ja, waarom annexeerde Jordanië dan in 1950 de Westbank?
En waarom heeft ook Egypte in de door haar bezette, maar overigens nooit geannexeerde Gazastrook in al die jaren van 1948 tot 1967 geen
enkele poging gedaan tot de vorming van bijv.
een voorlopige Palestijnse staat?
Waarom kwam het bijv, pas in 1964, mede
door toedoen van de Arabische Liga, tot de op-

56, VgL M, Berger, a,w. hoofdst 8.
57, We denken aan de verandering in de politiek van Egypte sinds Sadat aan de macht is (de breuk met Rusland etc.).
VgL zijn autobiografie: Anwar al Sadat Op zoek naar een eigen identiteit. Utrecht/Antwerpen 1978,
58, Een goed overzicht geeft het artikel Zionism in: Ene,
Jud. dl. 16, kL 1031-1162, VgL ook bijv,: Community of Fate: Jews in the modem Wor/do Jeruzalem 1977, dat een beknopte verzameling essays, toespraken en artikelen van Nahum Goldman bevat
59, De aan Arabische zijde nogal eens verkondigde idee dat
het Europese (christelijke) antisemitisme de oorzaak van het
ontstaan van de staat Israël is, moet m.L gezien worden als
een doelbewuste miskenning van het zionisme.
60, Een overzicht van de geschiedenis van die periode is in
de verschillende in noot 49 genoemde werken te vinden,
61, Zie de verschillende witboeken en de daarin voorgestelde immigratie-beperkingen en verdelingsplannen,
62, Zie bijv, de kaartjes in M. Gilbert, Jewish History Atlas.
Londen 1969,
63. Bethlehem werd erbij gevoegd vanwege de christelijke
betrokkenheid,
64, Men zie y, Harkabi, Arab Attitudes to Israel, Jeruzalem
1972,
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richting van een als P.L.O. bekend staande zogeheten nationale bevrijdingsbeweging?85
Maar hoe dat ook allemaal zijn mag, door het
ontstaan van de staat Israël ontstond er naast
de vele vluchtelingen-problemen elders in de
wereld opnieuw een vluchtelingenprobleem.
Omstreeks 600.000 tot 725.000 Palestijnse
Arabieren vluchtten uit het joodse gedeelte van
Palestina. B6 Een ongeveer gelijk aantal joden
werd gedwongen uit de Arabische landen te
vluchten met achterlating van alle bezit. 67
(Uiteraard hadden de Palestijnse Arabieren die
gevlucht waren ook hun meeste bezittingen
achtergelaten.)
Men kan zich voorstellen dat de verschillende
Arabische landen deze vluchtelingen liever niet
wilden integreren in hun eigen land, zowel gezien hun doelstelling ten aanzien van de staat Israël, als ook gezien de daardoor mogelijke verschuiving van de bevolkingssamenstelling, de financiële consequenties etc. Men kan zich bovendien voorstellen dat men gebruik zou gaan
maken van hun situatie om ze aan te zetten tot
invallen in de staat Israël. es Maar men kan zich
afvragen - als de Arabische wereld dan zo begaan was met hun lot - waarom met name de
rijkere olie-staten slechts minimale bijdragen leverden aan het speciale V.N.-fonds voor deze
vluchtelingen UNWRA?
Dat deze vluchtelingen zich - dankzij vooral de
bijdragen van de V.S. - veelal hebben kunnen
ontwikkelen tot een hoger niveau dan de bevolkingen van de Arabische landen, leidde er niet
slechts toe dat er een steeds sterker Palestijns
nationalisme ontstond, dat mede van grote invloed was op het ontstaan en vooral het voortbestaan van de P.L.O.
Ook veroorzaakt het in toenemende mate spanningen met verschillende Arabische landen zoals
met name Jordanië (de zwarte septembermaand van 1970) en Libanon (één van de
hoofdfactoren m.i., maar in elk geval de katalysator voor de burgeroorlog die er sinds 1975
heerst).
De Arabische landen hebben in ieder geval wel
wat bereikt, bijvoorbeeld dat nog steeds omstreeks 460.000 mensen als in vluchtelingenkampen wonende Palestijnen geregistreerd
staan (volgens UNVVRA-cijfers over 1972/'73).
verder dat door de terroristische 89 aanvallen op
burgerdoelen zowel in Israël als elders in de wereld, deze wereld zich sinds 1967 van een Palestijns probleem bewust is geworden, dat om
een oplossing vraagt. Dit laatste - als we eerlijk zijn - waarschijnlijk haast nog meer vanwe-

ge de voor de wereld onmisbare oliebronnen en
de voortgaande bewapening van zowel Israël als
de Arabische landen en de daarmee toenemende kans op een volgende oorlogsronde, die gemakkelijk tot een wereldconflict kan leiden vanwege de Amerikaans-Russische betrokkenheid/o dan vanwege een begaan-zijn met het
lot van de Palestijnen.

VI

Een mogelijke oplossing?

Vanaf het ontstaan van de staat Israël hebben
haar leiders gezegd naar vrede te streven met de
Arabische buurlanden, waarbij dan ook het
vluchtelingen-probleem (zowel het joodse als
het Arabische) definitief geregeld zou moeten
worden.
Getuige de vijf oorlogen (1948, 1956, 1967,
1969-'70 en 1973) alleen al, was daar van Arabische zijde weinig belangstelling voor.
De oorlog van 1967 met de daaruit resulterende
bezetting van de Sinaï, de Gaza-strook, de
Westbank en de Golan-hoogte had verschillende gevolgen. Het Palestijnse probleem werd er
groter door, de gevoelens van haat, angst en
vernedering aan Arabische zijde namen toe, de
strategie van de Arabische wereld veranderde.
Naast herbewapening werd steeds meer geld en
aandacht besteed aan politieke isolatie van Israël in de wereld. Na de oorlog van 1973, die
weliswaar verloren werd, maar voor het gevoel
van de Arabieren de eer hersteld had vanwege
65. Een beknopt overzicht van de geschiedenis en de organisatie van de Arabische Liga is te vinden in: The Middle East
and North Africa 1976/77, Europa Publications Lim.
led/publ). Londen 1976. Dit boek bevat ook overzichts-artikelen over de verschillende landen in het Midden-Oosten
etc. Het is bepaald niet pro-Israëlisch te noemen.
66. De schattingen lopen uiteen, afhankelijk van de verschillende bronnen zoals de rapporten van de UNWRA, de Israëlische overheid etc. Zie ook bijv. H. Kollaard, 'Israël en de Palestijnen'. Verkenning en Bezinning, ge jrg. no. 2 1975.
67. Men zie bijv. de verschillende publikaties van WOJAC
1W0rid Organization of Jews from Arab Countries).
68. Zie M. Gilbert, The Arab-Israeli Conflict. Opvallend en
veelzeggend is de verplaatsing van de uitvalbases in de loop
der jaren.
69. Vooral het feit dat meestal doelbewust burgers als
object gekozen worden rechtvaardigt de term terreur. Over
het verschijnsel terrorisme vindt men veel gegevens in het
·art. 'Internatlonaal terrorisme' van A. P. Schmld en J. de
Graaf dat verschenen is in het weekblad Intermediair van 19
mei 1978.
Voorts bij W. Laqueur. Terrorisme. Baam 1978.
70. De afnemende invloed van Rusland in het conflict sinds
de breuk met Egypte veronderstel ik als bekend. Zij beperkt
zich nu tot met name de PLO. Syrië en Irak.
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de aanvankelijke resultaten,1' werd met name
de politieke campagne voortgezet. Dit resulteerde o.a. in de beruchte anti-zionisme resolutie die
in november 1975 werd aangenomen door de
Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties. 72 Israël kwam steeds meer alleen te
staan.
Maar Amerika liet Israël niet los en garandeerde
zo haar voortbestaan. Vooral de na de dood van
Nasser (1970) in Egypte aan de macht gekomen Anwar al Sadat, die de noodzaak inzag om
de gigantische binnenlandse problemen te gaan
aanpakken, begon steeds meer het Arabische
standpunt te doorbreken, zoals dat bijv. door de
topconferentie van Khartoem (1967) nog zo
duidelijk geformuleerd was in een drievoudig
neen: geen vrede, geen directe onderhandeling,
geen erkenning.
Duidelijke aanwijzingen daarvoor waren de troepenscheidingsakkoorden tussen Egypte en Israël
van 1974 en het Interim-akkoord over de Sinaï
van sept. 1975, die mede dankzij de enorme inspanningen van Kissinger tot stand kwamen.
Een troepenscheidingsakkoord met Syrië was er
- na veel meer moeite - ook gekomen in
1974 maar daar bleef het sindsdien bij.
De grote doorbraak werd echter veroorzaakt
door het bezoek van Sadat aan Israël in november 1977. Dat betekende een erkenning van de
staat Israël voor het eerst sinds 1948 door het
belangrijkste (ook qua bevolkingsaantal) Arabische land.
We kennen de verdere geschiedenis. Allerlei
veelal moeizame onderhandelingen en onderbrekingen daarvan. Toch hebben ze via de CampDavidakkoorden geleid tot het eerste vredesverdrag van een Arabisch land met Israël in
maart 1979.
Helaas verwijderden de andere Arabische landen en ook de P.L.O. zich steeds meer van Egypte, naarmate het vredesoverleg vorderde. 73
Vooral Syrië en Irak reageerden - eigenlijk al
vanaf Sadats bezoek aan Jeruzalem - steeds
afwijzender op dit vredesstreven. 74
De ondertekening van het vredesverdrag leidde
zelfs tot een praktisch voliedige breuk met de
Arabische Liga.
Maar eerdere pogingen om tot een zogenaamde
allesomvattende regeling van het Midden-Oostenconflict te komen o.a. via een nieuw leven in
te blazen Genève-conferentie waren almaar
weer mislukt.
Vooral de vraag of (en zo ja, in wat voor vorm)
de Palestijnen daaraan deel zouden moeten nemen vormden er naast de door Israël gestelde

voorwaarde van erkenning en de verschillende
interpretaties van de bekende Veiligheidsraadresolutie 242 uit 1967 belangrijke hinderpalen
voor.
Juist die resolutie 242 75 van november 1967,
o.a. herhaald in res. 338 van oktober 1973, die
oproept tot een beëindiging van de staat van
oorlog, erkenning van de soevereiniteit en territoriale integriteit en die in dat kader ook spreekt
over veilige en erkende grenzen van al de staten
in het betrokken gebied, benevens terugtrekking
van Israëls troepen uit (de) bezette gebieden,
blijft een goed uitgangspunt voor een verdere regeling van het conflict.
Een probleem van deze resolutie is dat zij wat de
Palestijnen betreft slechts spreekt over een
'rechtvaardige regeling van het vluchtelingenprobleem'. Daarom wijst de P.L.O. deze resolutie
nog steeds af. Voor Israël vormt vooral het
Handvest18 van diezelfde P.L.O., dat onomwonden spreekt over de vernietiging van de staat Israël het grote struikelblok. Ook volkenrechtelijk
gezien lijkt het me moeilijk om een organisatie,
die een dergelijke doelstelling zo hoog in haar
vaandel heeft geschreven, te erkennen.
Zolang die doelstelling 77 niet gewijzigd wordt
kan men geen gesprek van deze beiden met
elkaar verwachten. Toch zal het daar van moeten komen. Want hoe meA ook over de P.LO.
en met name de door haar vaak toegepaste
methoden mag denken, niet ontkend kan worden, dat deze organisatie vooral na 1973
door steeds meer Palestijnen erkend wordt als
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71. Zie bijv. de overigens de feiten verdraaiende beschrijving daarvan door Sadat in zijn autobiografie.
72. Sinds de aanvaarding van die resolutie zien we wat Nederland aangaat een toenemende betrokkenheid van de protestantse kerken bij het conflict. Vgl. voor wat meer details
daarover bijv. de laatste drie rapporten van Geref. Deputaten
voor Kerk en Israël aan hun synode.
73. Die verwijdering begon al meteen toen Sadat aankondigde de uitnodiging van Begin om naar Israël te komen te
aanvaarden.
74. Russische beïnvloeding zal daarin meespelen, maar
vormt bepaald niet het hoofdmotief. Dat zal veeleer gezocht
moeten worden in de poging van hen om zo lang als dat
maar mogelijk blijft een oplossing van het conflict af te wijzen, die zodanig is dat zij erkenning van de staat Israël en
haar voortbestaan omvat.
75. Deze resolutie speelt sinds haar aanvaarding nog steeds
een grote rol op de achtergrond. De laatste maanden schijnt
bijv. ook Amerika te pogen - na eerdere pogingen van o.a.
Frankrijk - om de tekst van deze resolutie enigszins aan te
passen aan de Palestijnse eis.
76. De onderschrijving van het Handvest ook door het Nederlands Palestina-comité maakt o,i, subsidiëring door het
NCO onmogelijk.
77. Een Nederlandse vertaling is te vinden in: De Palestijnen en hun ideologie, Cidi-brochure no. 2, 1974.
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de vertegenwoordiger van de Palestijnse belangen. Vernietiging van de staat Israël met
zijn ruim 3.000.000 joodse (en omstreeks
500.000 Arabische) burgers is een onmogelijke
eis.
Toch kan er eveneens niet blijvend voorbijgegaan worden aan de wensen en verlangens van
de nu ongeveer 3.000.000 Palestijnen, van wie
er ongeveer 1.500.000 het Jordaanse staatsburgerschap bezitten. Dat gegeven zou een indicatie kunnen zijn voor de richting waarin de oplossing gezocht moet worden.
Een volledig zelfstandige staat in de Gazastrook
en op de Westbank blijft vooral economisch en
militair gezien een onhaalbare zaak. Economisch vooral voor de Palestijnen zelf, militair
vooral voor Israël. Een nauwe relatie met Jordanië lijkt voorlopig de beste richting waarin een
oplossing gevonden kan worden. Ook Israël
denkt daar zo over. Dat Israël daarbij vasthoudt
aan de voorwaarden van erkenning van haar
bestaansrecht en de territoriale onschendbaarheid van haar grenzen, zoals die tot juni 1967
bestonden, lijkt me vanzelfsprekend.
Zo ook dat zij de nodige garanties krijgt in ook
voor haar acceptabele vormen. Eén van die garanties zal bestaan uit de blijvende aanwezigheid
van militaire posten op de Westbank. Gezien de
slechte ervaringen van Israël met de V.N. en ook
met de verschillende buurlanden zal men in Israël weinig waarde hechten aan garanties van
met name de V.N.
Zo'n Palestijns-Jordaanse federatie, die het
meest voor de hand ligt zal waarschijnlijk consequenties met zich meebrengen voor de positie
van koning Hoessein van Jordanië. Dat zou wel
eens één van de voornaamste redenen kunnen
zijn voor zijn tot nu toe (gematigd) afwijzende
houding tegenover het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag. Daarnaast dient opgemerkt - wij
zinspeelden er al enkele malen op dat Syrië en
Irak (maar dat laatste land ligt wat verder weg)
vanaf het begin het felst anti-Israël zijn geweest.
Wat daar precies achter zit is niet geheel duidelijk. Genoemd wordt wel de groot-Syrië-gedachte, volgens welke heel wat vroegere Franse en
Engelse mandaat-gebied tot één rijk zou moeten
worden samengesmeed.
Verder zal de interne verdeeldheid een factor
zijn.
Maar ook blijven altijd de door mij genoemde
punten 1-7 op de achtergrond aanwezig. Dat
maakt het voor Israël blijvend moeilijk om tot
een vergelijk te komen. Het moeilijkst zal het
daarbij zijn om een regeling voor Jeruzalem te

treffen, omdat daar de godsdienstige claim het
sterkst aanwezig is bij joden, islamieten en
christenen. 78
Toch zal een regeling voor heel het conflict gevonden moeten worden, al was het alleen al wat Israël betreft - dat de machtsverhoudingen zich op lange termijn steeds meer in haar
nadeel zullen veranderen. 79 Hoe meer Israël deel
zal weten te worden van de wereld van het Midden-Oosten, hoe minder het door de Arabische
wereld dan nog ervaren zal worden als een
vreemde eend in de bijt, nu vaak van Arabische
en anti-zionistise zijde aangeduid als imperialistisch, kolonialistisch etc. 80
Gezien het karakter van het 'modem zionisme'
wijzen we deze opvattingen af, al moet gezegd
dat met name sommige revisionistische ideeën
wel elementen daarvan bevatten.
De in dit verband vaak genoemde 'Wet op de
terugkeer',81 die aan alle joden in de wereld het
recht geeft zich in Israël te vestigen, vormt veel
minder een struikelblok dan gesuggereerd
wordt; immers niet verwacht hoeft te worden
- gezien de geschiedenis82 tot nu toe dat ooit
alle joden er gebruik van zullen maken. Omgekeerd is het m.L evenmin te verwachten dat,
wanneer Israël zijn grenzen meer zou openstellen voor een vestiging van Palestijnen daar door
hen op grote schaal gebruik van gemaakt zal
worden. 83 Dat daarvoor toch garanties dienen
gemaakt te worden, o.a. ter handhaving van het
joodse karakter van Israël, lijkt me vanzelfsprekend.
Beperkte vestigingsrechten van joden in de
Westbank zouden daaraan gekoppeld kunnen
worden. 84 Het lijkt me niet uitgesloten dat het
streven daarnaar meespeelt in de huidige omstreden vestigingspolitiek ten aanzien van de
Westbank.
78. Zie het begin van het artikel.
79. Zie bijv. het artikel van B. Landheer, 'Enkele theoretische
aspekten van de Midden-Oosten situatie' in: Het MiddenOosten konflikt, illusies en realiteiten, Assen 1974.
80. Vgl. bijv. de in noot 49 genoemde anti-zionistische literatuur.
81. Aangenomen in 1952 door het Israëlisch parlement.
82. Men denke ook aan de situatie tijdens de 2e tempelperiode, toen eveneens de meerderheid van het joodse volk
buiten Israël woonde.
83. Velen hebben immers hun plaats gevonden in de samenleving van verschillende Arabische buurlanden. Ook het
joodse karakter van de staat Israël zal zo'n immigratie niet
bevorderen. Omgekeerd zal dat ook blijven gelden voor joodse vestiging op de Westbank die nu ook al gering is.
84. Men denke speciaal aan de stad Hebron vanwege de
graven der aartsvaders, een ook voor joden zeer heilige
plaats door de geschiedenis heen.
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Maar eerst zal het vredesoverleg verder dienen
te gaan. De sinds Kissinger door Amerika gevolgde 'stap voor stap'-benadering is daarvoor
m.i. de beste. Een alles-omvattende regeling in
één keer lijkt me onhaalbaar. Zij zou te veel tegelijk met te veel zich zeer verschillend opstellende partners moeten oplossen. 85 Het gevaar
blijft, maar is toch kleiner, dat ook bij een 'stap
voor stap'-benadering bepaalde partners definitief uit de boot vallen. De huidige opstelling van
de EEG, o.a. blijkend uit de zeer koele reactie op
het vredesverdrag, geeft er blijk van dit te weinig
te onderkennen. De goed bedoelde toenadering
tot de P.LO. door enkele vooraanstaande leden
van de Socialistische Intemationale88 houdt
eveneens grote gevaren in zich voor een voortgang van het vredesproces.
Zij kan immers makkelijk leiden tot een verharding in de opstelling van de P.LO. en tevens
de schijn wekken dat de nog steeds door deze
organisatie gebruikte terreur-methoden, die
overigens - en niet alleen de laatste tijd deels ook voortkomen uit de grote interne verdeeldheid,87 oogluikend worden geduld.

De betrokkenheid - ook religieus - van praktisch iedere joodse gesprekspartner bij het wel
en wee van de staat Israël alleen al noopt tot
een zeker engagement.
Ook diakonale betrokkenheid bij zowel de joodsIsraëlische als de Palestijnse situatie vraagt regelmatig om een standpuntbepaling aan de
hand waarvan criteria voor het al of niet verlenen van hulp vastgesteld moeten worden. 88
In alle bescheidenheid hopen we dat onze politieke geestverwanten die kerkelijke bemoeienis
weten te waarderen. Het lijkt me dat door ons
soms andere zaken waargenomen worden dan
door hen. Het omgekeerde zal eveneens het geval zijn. Gelukkig zijn er contacten over en weer,
continuering mag verwacht, uitbreiding lijkt niet
ongewenst te zijn om zo samen te blijven kunnen werken aan de ontwikkeling van een - ook
tegen de achtergrond van het evangelie - verantwoorde en christen-politici waardige visie.

VII Tenslotte
Een enigszins afgeronde visie op heel het gebeuren in het Midden-Oosten is haast niet te geven
in weinig woorden.
Toch kunnen ook de kerken er niet omheen zich
er mee bezig te houden. Zeker voor de kerkelijke
Israël-organen geldt dat.

--------------

85. Zie het artikel 'Utopian Fantasies' van Abba Eban in:
The Jerusalem Post. Intemational edition. July 15-21. 1979.
waarin hij de merkwaardige 'alles-of-niets' mentaliteit van
veel politici kritiseert.
86. Vgl. de kritiek van bijv. Den Uyl op zijn collega·s.
87. Zie bijv. het hoofdart. van het dagblad Trouw' van 277 -1979, dat ingaat op de vraag wie Mohsen vermoord heeft
en de mogelijkheid niet uitsluit dat dit door tegenstanders
binnen de PLO gebeurd is.
88. Ik denk hierbij aan de vrij regelmatige contacten van
deze instanties met de kerkelijke Israël-organen.
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De vreemdeling,
die in uw steden
woont
De (politieke) problematiek van de etnische minderheden in Nederland.

door dr. H. van Ruller
en H. Koetje
- 'En wanneer een vreemdeling bij u in uw
land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als
een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de Here, uw
God'.
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(Leviticus 14 vers 34)

1. Inleiding

~..p

Door de eeuwen heeft de open economie van
ons land en de relatief tolerante houding van de
bevolking gevolgen gehad voor de bevolkingssamenstelling; Nederlanders emigreerden, buitenlanders immigreerden. Assimilatie (aanpassing
van de minderheid aan de meerderheid) van de
relatief kleine groepen immigranten, waar het in
het verleden om ging, werd als wenselijk gezien.
Assimilatie was ook mogelijk, omdat de landen
van herkomst betrekkelijk dichtbij lagen en omdat contact met de bakermat moeilijker was dan
tegenwoordig.
Min of meer plotseling is echter het besef ontstaan, dat Nederland raciaal en cultureel een
plurale samenleving herbergt. Een samenstel
van redenen voor het ontstaan van zo'n samen-

leving kan worden aangegeven. Het meest voor
de hand ligt de vergroting van reikwijdte, snelheid, effectiviteit en efficiency bij een relatief
lage prijs van de transportmiddelen en de communicatiemedia, welke gevolgen heeft op economisch, toeristisch en politiek gebied. Met
name in het westen van Nederland en in de grote steden is deze etnisch plurale samenleving
zichtbaar.
Grote groepen buitenlanders hebben zich hier
gevestigd. Zij komen vaak van verre en zijn bijvoorbeeld door huidskleur gemakkelijk te herkennen. Met het land van herkomst wordt in het
algemeen een intensieve communicatie onderhouden. Onder deze groepen zijn gastarbeiders.
Trekarbeid van gastarbeiders is tot voor kort als
een tijdelijke aangelegenheid gezien. Het overheidsbeleid was daarop afgestemd. Ook andere
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groepen vreemdelingen werden aangeduid als
migranten. Het is duidelijk geworden, dat van tijdelijk verblijf in veel geringere mate sprake is
dan werd gedacht; we spreken inmiddels over
minderheden. Het zou echter onjuist zijn hieraan
de conclusie te verbinden, dat de verschillende
groepen minderheden over één kam geschoren
kunnen worden. De mentaliteit van Nederlanders en SUl namers verschilt waarschijnlijk minder van elkaar dan die van Surinamers en Turken. Marokkanen en Turken, beide aangeduid
als gastarbeiders, verschillen in vele opzichten
waarschijnlijk meer van elkaar dan van Nederlanders. Evenmin mag geconcludeerd worden,
dat 'de meerderheid' niet uit vele subgroepen
zou bestaan.
Gemeenten, provincies en Rijk staan voor de
taak een beleid te formuleren en uit te voeren,
dat rekening houdt met deze nieuwe en duidelijk
in het oog springende situatie. Dit beleid moet
voorkomen dat zich in de Nederlandse samenleving pathologische verschijnselen gaan voordoen als achterstanden van groepen die zich gemakkelijk laten herkennen, gettovorming, rassendiscriminatie, apartheid, vechtpartijen tussen
verschillende groeperingen.
Het gevaar voor het ontstaan van vicieuze cirkels ligt op de loer: een achterstand in het onderwijs aan kinderen kan zich later uiten in het
verrichten van de slechte en slecht betaalde banen, hetgeen weer leidt tot goedkope en vaak
slechte huisvesting in achtergestelde wijken wat
weer kan leiden tot een samenstel van slechte
gemeenschapsvoorzieningen, leidend tot achterstanden op sociaal-cultureel terrein etc. etc.
De achterstand zal met name worden gevoeld
door de tweede en volgende generaties van de
minderheidsgroepen. In tegenstelling tot de eerste generatie, die de objectieve achterstand
waarschijnlijk niet zal voelen omdat zij de situatie in het land van herkomst goed kent, zullen de
volgende generaties waarschijnlijk spreken over
achterhouding, achterstelling of discriminatie.
Bezinning over de aanpak van de problematiek
is gewenst, te meer daar de kennis omtrent de
beleidsaspecten van de problematiek van minderheden betrekkelijk gering is. Deze kennis is in
hoofdzaak aanwezig bij deskundigen uit de kringen van de wetenschap, van de kerken, van bestuurders en ambtenaren van grote steden en
een enkel ministerie. Dit betekent overigens niet
dat er onbekendheid is met het dagelijks samenleven met minderheden. Zo hebben bijvoorbeeld
degenen die wonen en werken (onderwijzers,
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De redactie van dit tijdschrift vraagt aandacht
voor de problematiek van minderheden en wil
haar bijdrage leveren. In dit artikel zal een overzicht worden gegeven van vraagstukken die zich
bij een minderhedenbeleid kunnen voordoen.
Het overzicht bevat leemten, die behoren te
worden opgevuld. Te noemen zijn bijvoorbeeld
de invloed van de problematiek op de staatsleer
en positief recht, de plaats van Nederland in
Europa, de doorwerking van de Islam in het
maatschappelijk leven in Nederland. In dit artikel
wordt afgezien van een afzonderlijke behandeling van minderheidsgroepen.

2. Minderheidsgroepen 1

De minderheidsgroepen zijn in drie hoofdgroepen onder te verdelen:

j

t

grote steden veel praktische ervaringen.
Daar ontmoeten de minderheden en de Nederlanders, die het minder goed getroffen hebben,
elkaar in verschillende opzichten bijv. ais concurrenten op de arbeids- en de woningmarkt. Kinderen van Nederlandse ouders vragen gezamenlijk met de kinderen van ouders, die het Nederlands van huis uit niet spreken, de aandacht van
de onderwijzers. De gevolgen zijn duidelijk. De
problemen van allochtonen in Nederland worden gemakkelijk afgeschoven op de Nederlanders, die het vaak toch al moeilijk hebben, omdat zij in de meest problematische gebieden van
de grotere steden wonen of werken.

Exacte gegevens over de omvang van de verschillende minderheidsgroepen zijn niet beschikbaar. Als gevolg van de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, waarin Joodse Nederlanders
massaal zijn vernietigd komt een persoonsregistratie naar 'ras' gelukkig niet ter sprake. Met
behulp van de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek zouden de àantallen van
in Nederland wonenden met een buitenlandse
nationaliteit opgesomd kunnen worden. Deze
gegevens zijn echter van geringe waarde, omdat
het in dit verband nu juist gaat om groepen, die
waarschijnlijk tot in lengte van jaren in Nederland zullen blijven wonen en waarvan een deel
de Nederlandse nationaliteit heeft verworven.
Naast degenen die het behoud van de eigen buitenlandse nationaliteit op prijs stellen, zijn velen
door hun verleden in de Nederlandse koloniën,
door naturalisatie of door geboorte Nederlander.
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a, groepen, afkomstig uit voormalige Nederlandse koloniën. Uit Indonesië zijn naar schatting 300.000 personen afkomstig, waarvan ongeveer twee derde zogenaamde Indische Nederlanders. Daaronder worden dan ook gerekend
de 35.000 à 40.000 Molukkers. In Nederland
leven nu ongeveer 1 50.000 personen afkomstig
uit Suriname en de Nederlandse Antillen.
b. groepen, afkomstig uit het MiddellandseZeegebied, die hier geïnviteerd of op eigen initiatief gekomen zijn om een inkomen te verwerven.
c. veelal kleine groepen, die hierheen komen
omdat zij problemen hebben met het politieke
klimaat in hun moederland (vluchtelingen en
asielzoekers) en overige.
In totaal gaat het in de categorieën b en c om
circa 360.000 personen.
'Enigszins afhankelijk van het criterium dat men
kiest - telt men de gerepatrieerden en de 'overige buitenlanders' wel of niet mee - kan men
zeggen dat Nederland sinds ongeveer 1950 zo'n
400.000 tot 700.000 allochtonen heeft opgenomen. Dat is dus 3 tot 5 procent van de huidige Nederlandse bevolking', aldus Ellemers in
Beleid en Maatschappij van juni 1978.

blijven importeren. Het (massale 7) verschijnsel
van de illegale gastarlbeiders duidt aan dat Nederland nog erg in trek is bij buitenlandse werkzoekenden.

Aangenomen mag worden, dat de stroom uit
voormalige koloniën langzamerhand zal stoppen. Gezinshereniging en de naderende onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen zullen
echter nog een (tijdelijke) toename veroorzaken.
Er is een kleine stroom op gang gekomen uit
Zuid-Afrika, waar de Nederlandse paspoorthouders (30.000 à 40.000) nu voor de afweging
staan om àf het relatief veilige Nederland weer
op te zoeken, àf de dreigende gewelddadige polarisatie aldaar mee te maken.
We mogen verwachten dat ook de andere blanke Zuid-Afrikanen van Nederlandse afkomst, die
al generaties lang de Zuidafrikaanse nationaliteit
bezitten, Nederland een aantrekkelijk land zullen
vinden als men op de vlucht moet.
De trek van groepen afkomstig uit landen rond
de Middellandse Zee en uit de Derde Wereld zal
zich blijven voordoen, zolang Europa een economische voorsprong heeft op grote delen van de
wereld. Een vrije markteconomie impliceert ook
over de grenzen heen arbeidsmobiliteit, hoewel
gemitigeerd. Onze 'Bantustans' heten Turkije en
Marokko en naar ons gevoel zal het bij deze landen niet blijven, althans niet zolang economische groei een hoofddoelstelling van het economische beleid is. Pakistani en Egyptenaren zijn
waarschijnlijk de volgende immigranten. Wij zuIlen zowel 'brains' als 'handkracht voor vuil werk'

De aanwezigheid van omvangrijke groepen etnische minderheden is het gevolg van allerlei ontwikkelingen in eigen land en in de wereld. De indeling in drie hoofdgroepen heeft enkele laten
zien. Economische en politieke situaties spelen
daarin een belangrijke rol. De grote verschillen
tussen arm en rijk in de wereld en tussen het gehalte van vrijheid in de onderscheiden landen
zullen een zeer welvarend en relatief tolerant
land als Nederland aantrekkelijk doen blijven, zowel voor gastarbeiders als voor politieke vluchtelingen.
In theorie is het mogelijk de grenzen af te sluiten. In de praktijk is dit echter nauwelijks mogelijk noch wenselijk. Binnen de Europese Gemeenschap is bijvoorlbeeld de mobiliteit van
werknemers gegarandeerd. Bovendien zal de
gemeenschap nog worden uitgebreid.
Indien de vreemdeling rijk is of over voldoende
middelen beschikt (minstens voor de thuisreis)
zal het hem in het algemeen niet moeilijk vallen
voor langere tijd in ons land te verblijven. De
problemen beginnen pas als hij wil werken, een
huis behoeft of geen middelen van bestaan

1. 'In haar recent advies (pagina 9) stelt de Adviescommissie Onderzoek Culturele Minderheden de volgende omschrijving voor:
Een groepering is een minderheid, indien
1. haar leden naar objectieve maatstaven gemeten in overgrote meerderheid een lage sociale positie innemen;
2. zij niet effectief aan de reguliere politieke besluitvorming
kan deelnemen omdat zij daarvoor niet omvangrijk genoeg is
en/of haar leden daartoe de juridische status missen;
3. zij door de rest van de samenleving als een aparte groep
wordt beschouwd en wel in die mate dat het lidmaatschap
van die groep als het allesoverheersende kenmerk van haar
leden geldt;
4. zij meerdere generaties omvat;
5. zij een eigen cultuur bezit, of althans duidelijke culturele
trekken.
Een etnische minderheid is dan een minderheid, wier cultuur
(gewoonten, normen, waarden, taal) van vreemde origine is.
Meestal betreft het mensen, die zich ook naar lichamelijke
kenmerken in meer of mindere mate van de rest van de bevolking onderscheiden:
In het beleid van de overheden worden de woonwagenbewoners (± 30.000 personen) en de zigeuners (± 1500 personen) ook aangeduid als minderheden. Zij ontlenen hun
specifieke identiteit aan de woonvorm. In het geval van de
zigeuners gaat dit samen met het behoren tot een volk met
eigen taal, cultuur etc. Het gaat ons in dit artikel in de eerste
plaats om de etnische minderheden.
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meer heeft; kortom indien hij zich met de overheidsbureaucratie moet verstaan om zich een
bestaan te verschaffen.
Het toelatingsbeleid heeft daarom vrijwel altijd
een sociale kant. Het is dit aspect, dat voor harde politieke discussie zorgt. De helpers in onze
maatschappij zijn niet gewend om zich bij het
verschaffen van hulp direc.t met de vreemdelingenpolitie te verstaan. De overheid en de publieke opinie tonen zo de typische januskop. Gaat
het harde werk van de 'verwijdering' in stilte,
dan kraait er ook werkelijk geen haan naar.
Wordt een vreemdeling beschermd door advocaten, actievoerders en vrienden, die er wat voor
over hebben en de weg in de bureaucratie weten, dan zit er een kansje voor hem in. Evenals
de publieke opinie zowel barmhartig als misdadig hard is, zo heeft de overheid ook zijn verschillende loketten, de één voor hulp, de ander
voor uitgeleiding. Het hangt er maar vanaf waar
men zich vervoegt.

richt te zijn op het wegnemen van de oorzaken
van vertrek uit de thuislanden.
Bevolkingsbewegingen zijn acceptabel, indien zij
voortkomen uit gerechtvaardigde mobiliteit,
waarmee wordt bedoeld, dat mensen uit eigen
vrije wil na een persoonlijke afweging elders op
de wereld naar ontplooiing zoeken, omdat ze
daar werk en inkomen naar hun zin vinden, omdat de plaatselijke cultuur hen aangenaam aandoet, omdat ze van het klimaat houden, omdat
men afwisseling wil of wat dan ook. Dit vereist
een zekere mate van gelijkwaardigheid van sociale, economische en politieke systemen van de
verschillende staten.
Gezinshereniging moet mogelijk blijven. Herstel
van een directe verantwoordelijkheid voor hier
niet verblijvende gezinsleden. Gezinsrelaties zijn
in niet-Nederlandse culturen echter dikwijls anders dan wij gewend zijn. In islamitische landen
is bijvoorbeeld polygamie een normaal en wettelijk toegelaten verschijnsel.
Kinderen worden in vele culturen door grootouders of ooms en tantes opgevoed; zij kiezen
veelal die familieleden uit, die in de buurt van
goede en goedkope onderwijsfaciliteiten wonen.
Als men in nood komt zal men proberen daarheen te gaan waar de sociale voorzieningen
goed zijn.
Een en ander vraagt om een bezinning op de juridische positie van niet-westerse samenlevingsvormen.

3. Samenleven: spanning tussen
behoud van de eigen identiteit en
assimilatie
Nederland gaat werken aan een volgend hoofdstuk van de geschiedenis, waarin de spanning,
die bestaat tussen de gewenste leefwijzen van
de verschillende bestanddelen van de maatschappij tot een nieuw evenwicht moet komen,
zodat een voor een ieder aanvaardbare samenleving ontstaat. Een te voeren minderhedenbeleid
is naar onze mening niet goed mogelijk, indien
de toestroom van vreemdelingen niet enigszins
gelimiteerd wordt. 2 Er zal een goed afgewogen
toelatingsbeleid gevoerd moeten worden. Voorlichting, helderheid van beleid en het voordurend
in het openbaar uitleggen van beslissingen is
een eis van rechtvaardigheid. Dat is ook nodig
om de vele illegalen, die volstrekt naar de pijpen
moeten dansen van degenen van wie ze afhankelijk zijn - veelal werkgevers of familieleden
- een zekere mate van inzicht te verschaffen in
hun positie.
Het toelatingsbeleid blijft een kwestie van keuze.
Deze keuze heeft elementen van onrechtvaardigheid in zich, indien en zolang er internationaöi
sociale, economische en politieke ongelijkheid
bestaat. Zonder op de thuislanden gerichte ontwikkelingssamenwerking is een scherp toelatingsbeleid niet verdedigbaar. Naast het voeren
van een minderhedenbeleid in Nederland dienen
de buitenlandse en de economische politiek ge-

422

Waaraan zal een te voeren minderhedenbeleid
moeten voldoen? Een minderhedenbeleid zal
gericht moeten zijn op het voorkomen van discriminatie van de verschillende minderheidsgroepen, ingebed in een algemeen beleid gericht
op het voorkomen van achterstanden van groepen in de samenleving, veroorzaakt door welke
reden dan ook. Deze basisgedachte zal politiek
en bestuurlijk moeten worden vertaald naar de
verschillende sectoren van beleid op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Daarbij zal een
specifiek op bepaalde groepen gericht beleid
soms noodzakelijk zijn.
Juist in een tijd van economische achteruitgang
zullen de verschillende voorzieningen, die gericht
zijn op het opheffen van achterstanden in de
maatschappij, dus ook ten behoeve van minderheidsgroepen, overeind gehouden moeten wor-

2. Het toelatingsbeleid van vluchtelingen wordt in dit artikel
buiten beschouwing gelaten.
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den. Gebeurt dit niet. dan wordt de samenleving
uit elkaar gebroken in plaats van opgebouwd.
Dit vraagt een diep inzicht en fijnzinnig gevoel:
het omgaan met en het behandelen van minderheden toont het gehalte van een democratie.
Een overheidsbeleid zal weinig kansen hebben
als de mensen elkaar verachten, wantrouwen,
ontwijken, niet accepteren. Individuele persoonlijke ontmoetingen en institutionele groepsrelaties zijn nodig om achterdocht te bestrijden.
Met name de kerken en de daarmee verbonden
organisaties, talrijke particuliere organisaties
(zangverenigingen, sportclubs, etc.). de individuele ondernemingen en het georganiseerde bedrijfsleven hebben hierin een belangrijke taak.
Vragen om intensieve sociale relaties op een
zeer breed terein, ervan uitgaande, dat autochtonen en allochtonen hun eigen specifieke bijdragen aan de samenleving geven, kan betekenen
dat botsingen kunnen plaatsvinden, met name
tussen mensen en groepen die minder voortgezet onderwijs hebben genoten, in slechtere huizen wonen, lager inkomen genieten etc. Deze
botsingen zullen kunnen resulteren in het terugtrekken op de eigen stellingen. Daarmee ontstaat de psychologische voorwaarde die ten
grondslag ligt aan segregatie. Om dit te voorkomen zullen de bestaande regels, die rassendiscriminatie ook in het dagelijks verkeer verbieden,
uitgewerkt en regelmatig getoetst moeten worden om zo in een openbare discussie en oordeelsvorming onze gewetens op dit punt te ontwikkelen en aan te scherpen. Het is niet alleen
van belang om tot een rechtelijke veroordeling
te komen van verschijnselen van rassendiscriminatie, maar ook dat naar middelen wordt gezocht om hen die een goed voorbeeld geven te
belonen. Het zou goed zijn om voor dit doel een
instantie in het leven te roepen, die naast een
soort bemiddelende en goede diensten verlenende rol ook werkt aan bewustwording.

stand brengen van voorzieningen met een voldoend draagvlak.
Dit brengt ons tot de vraag in hoeverre er sprake
mag zijn van het beleven van de eigen identiteit
binnen deze groepen in de Nederlandse samenleving. In de nota 'De problematiek van de Molukse minderheid in Nederland' worden door de
regering drie eisen gesteld, waaraan een minderheid in de Nederlandse samenleving minstens moet voldoen. In de eerste plaats 'zal de
minderheid zich naar de bestaande rechtsorde
moeten schikken'. Deze rechtsorde is echter
geen statisch gegeven. Ze wordt in het politieke
krachtenveld steeds bijgesteld. Deze rechtsorde
zal een grote mate van vrijheid voor groep en individu moeten waarborgen naar de eisen van de
gerechtigheid. Het kan echter blijken, dat het islamitisch en hindoeïstisch denken een andere inhoud geeft aan het begrip gerechtigheid dan
voortspruit uit de christelijke en de humanistische liberale of marxistische belevingswereld.
Een grondige analyse is nodig. In ieder geval zal
de rechtsorde niet het karakter mogen dragen
van belangenbehartiging met behulp van de
sterke arm van de politieke elite, de helft plus
één of één raciale groep. De noodzakelijke uitwerking van deze gedachten ligt voor de hand
voor het politionele en justitiële aspect van de
rechtsorde. De juridische en organisatorische
uitwerking van dit uitgangspunt is echter erg ingewikkeld en zal zeer subtiel moeten gebeuren
in de realiteit van de welvaarts- en welzijnsstaat.
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Ook de gemeenten hebben tot taak een intensieve communicatie met minderheden niet onmogelijk te maken. Ook in dit kader is het van
belang getto-vorming (ook die met een vrijwillig
karakter) te voorkomen.
Wij menen echter, dat er weinig tegen is als
mensen bij elkaar in de buurt wonen. (Er is ook
een grondrecht in het geding zoals neergelegd in
het Verdrag tot uitbanning van rassendiscriminatie (Verdrag van New Vork). Wil men een op
de groep gericht voorzieningenbeleid voeren
(bijv. ten aanzien van onderwijs) dan is het bij elkaar wonen een voordeel. Het bevordert het tot
-
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In de tweede plaats zal de minderheid bereid
moeten blijven tot een dialoog met de ook voor
haar verantwoordelijke maatschappij. Dit vereiste vloeit rechtstreeks voort uit de wens tot het
voorkomen van maatschappelijke achterstandssituaties. Participatie van de burgers is nodig om
tal van overheidsvoorzieningen dienstbaar te laten zijn. Men kan en moet deze voorwaarde ook
omdraaien: ook de maatschappij in al haar sectoren en met name de overheden zullen open
moeten staan voor een gesprek met de minderheidsgroeperingen. Wellicht zullen zij geholpen
en gesteund moeten worden in het onder woorden brengen en duidelijk maken van bepaalde
ongewenste situaties. Indien verlangd, zal op het
gebied van godsdienstbeleving, godsdienstige
en andere tradities zoals het begraven van overledenen, voedselproduktie, familie- en erfrecht
en terzake van sociale verzekeringen, huisvesting, onderwijs etc. naar aanpassing van de Nederlandse rechten, plichten en gewoonten moeten worden gestreefd. De Nederlandse meerder-

------
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heid zal zich er in principe van bewust moeten
zijn, dat haar samenlevingsvormen als ontoegankelijk, autoritair en slecht kunnen overkomen
bij de verschillende minderheden. Ook Nederlanders zullen zich moeten aanpassen. Allerlei
vraagstukken kunnen zich aandienen, die niet
meteen structureel kunnen worden opgelost; we
zullen er huiselijk gezegd 'een mouw aan moeten passen'.

de minderheid aanvaardbaar wordt volgens het
normen- en levenspatroon van de dominerende
meerderheid, maar gelijkwaardige deelname
aan het maatschappelijk leven op basis van eigengeaardheid. Men zou deze situatie kunnen
aanduiden met het woord integratie, maar het is
wellicht beter af te zien van het begrip integratie,
dat vaak wordt verward met assimilatie, gelijkschakeling, opgaan in de meerderheid, niet meer
onderscheiden kunnen worden van de meerderheid. In onze welzijnsstaat heeft het begrip integratie de nare bijklank gekregen van het 'als je
braaf meedoet, dan ben je een grota jongen'.

In de derde plaats zal 'de minderheid moeten
toestaan, dat de individuele leden van de groep,
zonder groepsdwang of pressie, in vrijheid hun
maatschappelijke bestemming kunnen bepalen'.
Bij vele minderheden geldt het gezag van de op
bloedverwantschap gebaseerde groep volop.
Met name als hun komst voor Nederland niet
het gevolg was van een ontvluchten van de gemeenschapsbanden, maar het gevolg van dictatuur, dekolonisatie of de strijd om het bestaan
zal men krachtig weerstand bieden tegen het
ontduiken van deze door de minderheid zelf opgelegde onderlinge solidariteit. Deze solidariteit
kan veel vragen: acceptatie van een huwelijkspartner en afzien van vele potentiële partners, financiële ondersteuning van familieleden en politieke organisaties, het behoud van bepaalde
(godsdienstige) tradities etc. Deze solidariteit
staat haaks op de individualistische ontwikkeling
van de meerderheid van het Nederlandse volk.
Als uitgangspunt voor doordenking van deze
problematiek mag gelden, dat gebruik van geweid ongeoorloofd is om het doel van groepssolidariteit te bereiken, ook niet van geweld, dat is
afgeleid van de macht van de overheid.
In de christelijke denktraditie speelt het geschapen zijn 'naar zijn aard' een grote rol. Het probleem is dat de politieke en/of economische elite
of een meerderheid deze richtlijn graag vertaalt
in het op zijn plaats houden van de onderligger
(Zuid-Afrika) of het regeren over de minderheid
(in een formele democratie). Dit is naar ons gevoel juist het omgekeerde van wat in de bijbel bedoeld wordt, nl. een cultuuropdracht om met
aangeboren of verkregen eigenschappen mee te
bouwen aan de samenleving. Daartoe is participatie op basis van gelijkwaardigheid een voorwaarde en een opdracht die voortvloeit uit het
geschapen zijn naar Gods beeld. Deze opdracht
kan pas volledig slagen als de desbetreffende
minderheid zich vrijelijk door de samenleving beweegt en voor vol wordt aangezien bij de discussie, met andere woorden 'is geëmancipeerd'.
Het gaat dus niet om een aanpassing, waardoor
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4. Bestuurlijke taakverdeling
Complementair bestuur doet zich ook voor op
het terrein van het minderhedenbeleid. De Rijksoverheid laat nieuwe burgers toe en de gemeenten moeten het merendeel van de voorzieningen
verschaffen. Laat het Rijk meer mensen toe dan
de gemeenten aan voorzieningen kunnen leveren, dan is het voorspelbaar dat er problemen
zullen ontstaan. De migrantennota's van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam geven er
een opsomming van. Zeer duidelijk treedt de
problematiek aan het licht bij het niet snel opsporen en uitzetten van illegale buitenlanders.
Dezen 'wonen' en 'werken' veelal in of nabij de
grote steden, maken gebruik van de voorzieningen, maar de gemeenten krijgen er uiteraard
geen extra middelen voor uit het gemeentefonds
of anderszins. Indien de illegalen onmiskenbaar
aanwezig zijn zoals bijv. de 450 buitenlandse illegale zigeuners enige tijd geleden, dan is het
voor het Rijk moeilijk gemeenten te vinden die
deze nieuwe inwoners willen opnemen. Ook bij
het opnemen van vluchtelingen en andere allochtonen is echter overleg tussen de toelatende
rijksinstantie en de gemeentebesturen noodzakelijk. Nu Nederland immigratieland is geworden, moet dit in het rijksbeleid ten aanzien van
de gemeente worden verdisconteerd. Het
zwaartepunt van het minderhedenbeleid hoort
bij de gemeenten te liggen. Deze moeten door
de verschillende rijksdepartementen worden gesteund met extra middelen om het noodzakelijke
beleid te kunnen voeren. De provincie kan deskundige steun aan de gemeenten bieden en fungeren als trait d'union tussen de gemeenten en
het Rijk.
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A. De gemeenten

name de departementen, die een beleid voeren
dat voor de minderheden van groot belang is,
sterke centralistische tendenties. De regering
heeft inmiddels verklaard, dat naar decentralisatie wordt gestreefd. Het spreekt echter vanzelf,
dat wanneer de arbeidsbureaus, de scholen, de
diensten volkshuisvesting, de sociale diensten,
de vreemdelingendiensten etc. direct worden
aangesproken door de departementen, er van
een gecoördineerd minderhedenbeleid op gemeentelijk niveau niet veel terecht kan komen.
Een voorwaarde voor het brengen van een zekere evenredigheid in het beleid is, dat de verschillende departementen van algemeen bestuur
zich niet alleen op de autochtone Nederlanders
richten, maar ook op de allochtonen.
De samenhang van het beleid wordt daardoor
een probleem. De coördinatie van het minderhedenbeleid kan beter niet bij een sectoraal geïnteresseerd vakdepartement liggen. Bovendien is
het niet goed, dat verschillende departementen
het beleid voor verschillende minderheidsgroepen coördineren. Zo coördineert bijvoorbeeld het
Departement van Sociale Zaken het beleid ten
aanzien van de Turken en Marokkanen en CRM
het beleid ten aanzien van de Surinamers en Antillianen.
Bij de behandeling van de nota 'De problematiek
van de Molukse minderheid in Nederland' is er
door de Tweede Kamer op aangedrongen de
aandacht voor de Molukkers te zien als onderdeel van een algemeen minderhedenbeleid.
Een en ander heeft de regering doen besluiten
het Departement van Binnenlandse Zaken de
coördinatie van het beleid ten aanzien van alle
minderheden op rijksniveau op te dragen. Als
kruispunt tussen de horizontale coördinatie tussen de departementen enerzijds en de verticale
coördinatie tussen Rijk, provincies en gemeenten anderzijds is dit de natuurlijke plaats voor het
vervullen van deze belangrijke taak.

Het gemeentebestuur staat het dichtst bij de
burgers en hoort dientengevolge goed op de
hoogte te zijn van de behoefte van deze bewoners aan voorzieningen in de verschillende sectoren. Spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen worden in de gemeenten snel
waargenomen.
Met name de zeer grote steden van ons land
hebben een zware, hoewel niet geheel nieuwe,
last te dragen. Het grootste probleem van de gemeenten is het bieden van zodanige voorzieningen, dat achterstanden van allochtonen worden
gecompenseerd, zonder dat de autochtone bevolking, die in de grote negentiende-eeuwse
stadswijken ook in een achterstandspositie verkeert, zich gediscrimineerd kan gaan voelen. De
voorzieningen voor allochtonen moeten in het
algemeen worden geleverd door die afdelingen
en diensten, die dit ook reeds voor autochtonen
doen, hoewel het beleid ten aanzien van de minderheden in het algemeen en elke groep in het
bijzonder toch een verschillende aanpak vergt.
Een fijngevoelige coördinatie van het gemeentelijk beleid is mede daarom noodzakelijk.

B. De provincies

-4"

Meer en meer krijgen de provincies in ons land
een zwaardere positie. Een provinciaal minderhedenbeleid heeft met name zin voor de middelgrote en kleine gemeenten, die vaak niet over
specialistisch personeel kunnen beschikken om
alle zich voordoende problemen op te lossen.
In enkele provincies met veel Molukse inwoners
zijn reeds provinciale werkgroepen opgericht om
de CO'1tacten tussen het Rijk en de individuele
gemeenten te stroomlijnen, tot uitwisseling van
ervaringen te komen en ook om bepaalde problemen op provinciaal en regionaal niveau op te
lossen, zoals werkgelegenheids- en huisvestingsproblemen, allerlei specifieke problemen als
openbare-orde-vraagstukken en taaIproblematiek.

e

C. Het Rijk
I-

n

In de Nederlandse situatie zal de vorming en uitvoering van een minderhedenbeleid, een decentraal karakter moeten hebben, wil het niet mislukken. Hoewel Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat wordt genoemd hebben met
-- - -

-,,-----

--------

5. Sectoraal beleid
We zullen nu enkele vraagstukken noemen op
het terrein van werkgelegenheid, huisvesting,
onderwijs, maatschappelijke gezondheidszorg
en sociaal-cultureel beleid als onderdelen van
een te voeren minderhedenbeleid.
In elke sector van beleid doet zich bovenal het
probleem voor van de moeilijke toegankelijkheid
van de ingewikkelde bureaucratie voor mensen,
die onbekend zijn met regels en organisatie en
die bovendien zoals vele leden van minderheids-
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groeperingen de Nederlandse taal niet beheersen. Aan de ene kant kan de overheid niet verplicht worden buitenlanders in hun eigen taal te
verstaan, aan de andere kant zal de allochtoon,
die hier langer blijft, wat van de Nederlandse
taal en cultuur moeten oppikken. De verschillende overheden zullen zich in ieder geval moeten
inspannen de problematiek zoveel mogelijk op
te lossen door praktische maatregelen (bijv. tolkencentra in de grote steden en op de provinciale griffies, intensieve voorlichting in allerlei talen).
Extra aandacht op een breed front van de vele
bestuursinstanties zal voorwaarden kunnen
scheppen die de vicieuze cirkel, die in de inleiding is genoemd, kunnen doorbreken: niet op
één strategisch punt, maar op vele onderdelen.

de noodzaak van een dergelijke maatregel het
toewerken naar het ideaal-model van het bedrijf ,
als arbeidsgemeenschap er niet eenvoudiger op
zal maken.
Overwogen moet worden voor allochtonen die
hier reeds langer verblijven en die het op prijs
stellen hun eigen nationaliteit te behouden, de
faciliteit te scheppen om ook als ambtenaar te
kunnen werken, evenals dit voor de Molukkers is
gebeurd. Dit geldt ook ten aanzien van het eventueel vervallen van het voordeel van het vrijgesteld-zijn van dienstplicht.
Het enkele feit, dat velen bereid waren vrijwillig
het moederland te verlaten, toont aan, dat de
vreemdeling veelal beschikt over een behoorlijke
dosis ondernemingszin. Het uitoefenen van een
beroep als zelfstandige ligt dus enigermate voor
de hand. Vestiging als zelfstandige is echte;
moeilijk vanwege de vele bepalingen waaraan
zowel allochtonen als autochtonen moeten voldoen. Desondanks zijn veel buitenlanders als
zelfstandige werkzaam in de sfeer van de eethuisjes en detailhandel, hoewel - vooral in de •
wijken waar veel minderheden wonen - helaas
ook in de bijna of geheel illegale kleinhandel
(drugs!).

A. Werkgelegenheid
De opleidingsstructuur van de Nederlandse beroepsbevolking heeft tot gevolg, dat tal van bedrijven afhankelijk zijn van de door buitenlanders
geleverde arbeidsprestatie.
Onze economische politiek (bijv. speerpuntenbeleid) heeft demografische gevolgen die in hun
uitwerking voor het overheidsbeleid zeer kostbaar zijn en in de macro-economische en financiële modellen veelal niet zijn ingecalculeerd.
Bezinning op dit belangrijke punt kan niet worden gemist. Een enigszins gelimiteerd toelatingsbeleid kan het mogelijk maken in te grijpen
op de arbeidsmarkt. Verschillende andere maatregelen zullen er voor kunnen zorgen, dat aanwezige minderheden een eerlijke kans en perspectief wordt geboden. Zo kan onaantrekkelijk
werk beter worden beloond, zodat wellicht ook
autochtonen zich daarvoor melden. Allochtonen
kan gelegenheid worden geboden zich te scholen door beroepsopleidingen te volgen. Op deze
wijze kan wellicht voor de allochtonen het systematisch karakter van de situatie van laag loon,
weinig werkzekerheid, vaak slechte arbeidsomstandigheden, en weinig vooruitzichten worden doorbroken. Op arbeidsbureaus zal men
speciale aandacht moeten geven aan allochtonen, zoals werkloze Molukkers (de werkloosheid
is onder hen onevenredig hoog) sinds kort worden geholpen door gespecialiseerde consulenten.
Het systematisch weigeren van allochtonen
door werkgevers tijdens een sollicitatie moet
worden tegengegaan.
Gebeurt dit niet vrijwillig, dan is wetgeving op
dit terrein onontkoombaar. Het is duidelijk dat
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B. Volkshuisvesting
Zeer grote problemen doen zich voor bij de huisvesting van allochtonen. De slechte woonsituatie in overvolle pensions, in de slechtste wijken
zijn bekend.
Genomen en te nemen maatregelen zijn in
hoofdzaak gemotiveerd door de wens van gemeenten gettovorming te bestrijden. Getto's
kenmerken zich niet alleen door het bij elkaar
wonen van bepaalde groepen, maar tevens door
de slechte behuizing, de slechte leefomstandigheden en het gesloten karakter. In zo'n situatie
ligt een cumulatie van alle mogelijke problemen
voor de hand.
In het debat over de nota 'De problematiek van ...
de Molukse minderheid in Nederland' is ook gesproken over het dicht bij elkaar wonen van in dit geval - Molukkers en hun eis nieuwe
woonwijken te stichten ten einde een eigen
woongebied te creëren.
De regering heeft dit geweigerd, omdat zij in het
algemeen een politiek van vermenging voorstaat. Bovendien was de regering zich bewust
van het gevaar van apartheid, omdat men dan
anderen moet verbieden zich in zo'n gebied te vestigen (overigens is opsluiting door de overheid ook mogelijk).
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Bij woningtoewijzing en bij eigen pogingen een
woning te huren wordt de allochtoon geconfronteerd met regelrechte discriminatie. Ongeveer
de helft van bezwaren van verhuurders tegen
toegewezen huurders is gebaseerd op of te herleiden tot huidskleur of het behoren tot een andere blanke minderheid. Als discriminatie zo
vaak wordt geconstateerd dan dienen er overheidsmaatregelen op het gebied van woningtoewijzing te komen of te worden geactiveerd.
De rijksoverheid zou het gebruik van de 5%-regel
kunnen intensiveren. Deze regel houdt o.m. in,
dat 5% van de met rijkssteun gebouwde woningen rechtstreeks door de rijksoverheid aan Surinamers of Molukkers kunnen worden toegewezen.
Het daarvoor toegeruste Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten moet blijven bestaan.
Dat op de woningmarkt door middel van het
toewijzen van huizen aan de laagst betaalden
- voor hen is de woningmarkt nog steeds erg
krap - een effectieve segregatiepolitiek te voeren is, maken de bijna witte gemeenten rondom
de gemengde grote steden duidelijk. Dit is niet
altijd een gevolg van overheidsbeleid. De eigen
wens van allochtonen om bij elkaar te wonen in
de 'geborgenheid' van de grote stad speelt ook
een rol.
De gemeenten met grote groepen Molukkers
worden bij het oplossen van de door natuurlijke
aanwas ontstane woningnood geconfronteerd
met onwil van andere gemeentebesturen. Er is
weinig behulpzaamheid om mee te helpen aan
de oplossing van de woonproblemen. Vanwege
haar taak op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft ook het provinciaal bestuur hierin een
grote verantwoordelijkheid.

een rol. In de tweede plaats is zowel de cultuur
thuis als hier in beweging. Het uitgangspunt van
veronderstelde terugkeer is inmiddels onjuist gebleken. Dit roept de vraag op of moet worden
afgezien van het geven van bi-cultureel onderwijs.
Wij zijn van mening, dat de buitenlandse cultuur
een verrijking betekent van het Nederlandse samenievingsbeeld. Dit betekent voor het onderwijs dat door middel van co-educatie van kinderen van verschillende culturen afsluiting van elkaar kan worden voorkomen. Gezocht zal moeten worden naar een aanvaardbaar compromis
voor het schoolverband waarin dit het beste
vorm kan worden gegeven.

C. Onderwijs
Het expliciet hanteren van de idee, dat de meeste allochtonen tijdelijk in Nederland zouden verblijven heeft in het verleden geleid tot het opzetten van bi-cultureel onderwijs. Het niet-Nederlandse deel van het onderwijs wordt door nietNederlandse onderwijzers verzorgd. De achterliggende gedachte is, dat het kind bij terugkeer
aansluiting zou moeten kunnen vinden bij de
cultuur ·thuis·. Het geven van dit soort onderwijs
is moeilijker dan van tevoren kon worden voorzien. In de eerste plaats is de cultuur van het
land van herkomst geen eenheid. Niet zelden
spelen politieke, godsdienstige en taalverschillen

De christelijke bijzondere scholen staan op dit
punt voor een grote uitdaging, zeker daar waar
schoolbesturen de neiging hebben zich terug te
trekken uit gebieden met weinig christenen. Het
uitdragen - misschien slechts het voorleven
- van het geloof in verdraagzaamheid en in dialoog, die de ander de kans laat aan bod te komen en zijn eigen weg te gaan, is een moeilijke
maar wel christelijke opdracht.
Een bijzonder vraagstuk is de problematiek van
de tweede generatie. De cultuur van de minderheid heeft de neiging verschil te gaan vertonen
met de cultuur in het land van herkomst. De dynamiek in de cultuur van de minderheidsgroep
in een vreemde samenleving is vaak niet zo
groot als thuis. Men heeft de neiging het oude
vertrouwde te bewaren tegen de omringende
meerderheidscultuur. Jongeren verzetten zich
uiteraard tegen de ouderen. De jongeren kunnen
kunnen zich in het algemeen in de nieuwe samenleving beter redden, dan de ouderen, bijvoorbeeld omdat zij de Nederlandse taal beter
beheersen.
Door de achterstand of het verder zijn ten opzichte van de Nederlandse samenleving en vanwege hun afwijkende lichaamskenmerken (hetgeen bij jongeren sterker speelt: 'rooie', 'dikke',
'dunne' etc.) worden de jongeren van de minderheidsgroep gemakkelijk op hun eigen, kleine besloten groep teruggeworpen. Zij worden in een
verdedigingssituatie gedwongen, die bij enig lef
kan overgaan in een aanval op de omgeving.
Deze houding kan zich uiten in criminaliteit, het
bereiken van een zeer hoog peil in sport en zang,
aansluiting bij radicale politieke groeperingen
etc. De relatie onderwijs-arbeidsmarkt krijgt in
dit geval door de achterstandssituatie een extra
dimensie.
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Het zal duidelijk zijn, dat het onderwijs - en
met name van het voortgezet onderwijs - hier
een centrale rol kan spelen. In het bijzonder zal
aandacht moeten worden besteed aan de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Het onderwijs is van groot belang bij het doorbreken
van de vicieuze cirkel waarin de minderheidsgroepen dreigen te geraken of al zitten.

E. Sociaal-cultureel beleid
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D. Maatschappelijke en
gezondheidszorg
Het leven in twee culturen zoals dat voor veel allochtonen geldt, en de woon- en leefomstandigheden leiden tot een zeer grote gevoeligheid
voor allerlei situaties, die gemakkelijk pathologische vormen kan aannemen. Dit leidt weer tot
ontsnappingsmechanismen, waarvan het vluchten in drugs een onder jongeren zeer bekende
en gevreesde is.
Allochtonen lijken meer dan autochtonen een
beroep te doen op de huisarts voor psychosomatische klachten. Voor de werkers in de gezondheidszorg is kennis over de woon- en leefomstandigheden en over de cultuur van het
moederland dan een voorwaarde om tot werkelijke hulpverlening te komen. Wanneer het er om
gaat de mens staande te houden in een voor
hem vreemde, ingewikkelde, niet op hem toegesneden maatschappij. zal inzicht in de culturele
en psychologische achtergrond van de in moeilijkheden verkerende voor de hulpverlener een
grote steun bij zijn werk zijn. Het zelf bij de minderheidsgroep behoren, kan een groot voordeel
voor hem zijn; zo ontstaat de z.g. categorale
hulpverlening.
Naast andere invloeden kan de taal- en communicatieproblematiek tussen de allochtonen en de
helper een nadelige invloed hebben op de hulpverlening. Hoewel we er voor moeten waken de
taal als de grote boosdoener te zien, lijken tolkencentra juist voor de hulpverlening nodig en
gewenst.
Ook in de gezondheidszorg zal aandacht dienen
te zijn voor de culturele achtergrond van gewoonten binnen de minderheidsgroepen, als het
gaat om voeding, hygiëne, seksualiteit en geboortenregeling. De allochtonen dienen goede
voorlichting te krijgen over de hulp die hier te
lande gegeven kan worden. Ook de positie van
de vrouw in de twee culturen is op dit terrein bij
uitstek in het geding.

Ook beleidsuitgangspunten op het terrein van
het sociaal-cultureel beleid waren veelal gebaseerd op de aanname van een tijdelijk verblijf
van allochtonen. 'Integratie met behoud van eigen identiteit' is lang als beleidsdoel gehanteerd.
Beide uitgangspunten zijn in samenhang aanleiding geweest in het sociaal-cultureel werk categorale instellingen ('De Stichtingen') in te schakelen.
Nu het verblijf meer permanent blijkt dan aanvankelijk was gedacht, is de vraág gewettigd of
de categorale instellingen dienen te verdwijnen.
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Het is in deze sector van belang ons te realiseren dat het fenomeen 'sociaal-cultureel werk' in
de landen van herkomst betrekkelijk onbekend
is. Het sociaal-cultureel werk is een verworvenheid van de welvaartsstaat. In verband met de
eigenheid van de minderheden en de culturele
verschillen tussen allochtonen en autochtonen
en tussen allochtonen onderling is het niet onge-"
wenst ruimte te geven aan eigen categorale instellingen, die tot taak hebben de allochtonen te
begeleiden bij hun entree in de Nederlandse samenieving.
Een voorwaarde voor het verdwijnen van deze
categorale instellingen moet zijn dat het werk
goed en deskundig kan worden overgenomen
door de algemene instellingen. Dit laat onverlet
dat het recht op eigen instellingen niet ontzegd
kan en mag worden. Algemene instellingen mogen geen gesloten karakter hebben en zullen bereid moeten zijn allochtonen een plaats te geven. Deze instellingen mogen niet bijdragen aan
een versterking van het isolement van minderheden. Het is onverstandig sociaal-culturele instellingen ten bate van minderheden los te we··
ken uit het regime van de Kaderwet Specifiek
Welzijn.
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In het sociaal-cultureel werk moet het contact...
tussen de samenstellende delen van de Nederlandse maatschappij voorop staan. De verschillende groepen moeten ook het een en ander van
elkaar weten, zodat pure kennisvermeerdering
over elkaar van groot belang is in een pluriforme
samenleving. Extra aandacht verdienen groepen
die het moeilijk hebben: jongeren, vrouwen, bejaarden.
De positie van de vrouw in de overheersende
mannenmaatschappij van de landen van herkomst wijkt sterk af van die van de vrouw in Nederland.
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De allochtonen zijn over het algemeen - zeker
in tegenstelling tot de autochtonen - slecht
georganiseerd. Dit verzwakt hun positie in de
Nederlandse samenleving, zeker wanneer het
gaat om belangenbehartiging. Via het sociaalcultureel werk kan een bijdrage geleverd worden
aan de ondersteuning van de zelforganisatie.

sprek met de verschillende groepen zijn. Het
organiseren van inspraak is van belang, opdat er,
ook onbewust, geen grote fouten worden gemaakt. Bovendien kan men het gesprek met
kleine groepen van belanghebbenden in een formeel representatief politiek systeem met besluitneming door de helft plus één uit democratisch
oogpunt een eis van rechtvaardigheid noemen.

In de landen van herkomst neemt de religie over
het algemeen een belangrijke plaats in het
maatschappelijke en staatkundige leven in. Het
is voor ons een vanzelfsprekende zaak dat religiebeleving van de minderheden mogelijk wordt
gemaakt. Dit zal betekenen dat hulp geboden
wordt bij het zoeken naar ruimtes voor het inrichten van bijv. een moskee.

lanj of

F. Politieke participatie
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Sprekend over politieke participatie moeten we
ook constateren, dat minderheidsgroepen ieder
voor zich getalsmatig altijd minderheden zullen
blijven.
De deelname van de minderheden aan het politieke proces in Nederland is een ingewikkeld
vraagstuk, vooral omdat vele leden van deze
groepen geen Nederlands staatsburger zijn en
derhalve geen stemrecht hebben. Vele immigranten wensen ook geen Nederlander te worden, omdat zij de mogelijkheid van terugkeer
open willen laten. Na een werkzaam leven elders trekken ook vele Nederlanders op hun oude
dag terug naar hun geboorteplaats. Deze
'vreemdelingen' wonen en werken echter onder
ons en maken gebruik van de voorzieningen; zij
hebben óók het recht om aan de vormgeving
van de voorzieningen mee te werken.
Bij de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht op gemeentelijk niveau, die door een wijziging van de grondwet mogelijk gemaakt zal
worden, kan naar onze mening de bezinning niet
staken. Is het niet een consequentie van een in
onderling overleg uitgeoefende taak tussefl rijk,
provincies en gemeenten, dat alle bewoners van
het tet deze verschillende bestuurslichamen behorend gebied het kiesrecht uitoefenen? Voegen
we aan de discussie over (de)centralisatie van
bevoegdheden van rijk naar provincies en gemeenten en vice versa niet ongewild een raciale
letnische) componem toe?
Het beleid gericht op een minderheid en het
daarvoor bestemde voorzieningenpakket zullen
een aangepast karakter moeten dragen. Het karakter moet in ieder geval onderwerp van ge-

Voor het organiseren van inspraak door de minderheidsgroep als zodanig zullen op de verschillende bestuursniveaus voorzieningen moeten
worden getroffen. Dit is echter gemakkelijker
gezegd dan gedaan, omdat het begrip etnische
minderheid een eenheid suggereert die in feite
niet bestaat. De politieke, sociale en religieuze
verdeeldheid in het moederland weerspiegelt
zich in de organisaties van de betreffende minderhekl. Verkiezingen en stemmingen zijn in vele
gevallen niet-begrepen en dus pseudo-oplossingen om tot representatie en meningsvorming
te komen. Verkiezingen impliceren bovendien
weer registratie, die op zich zelf weer problemen
oproept. Een zeer natuurlijke, maar ook moeilijk
te realiseren vorm van 'inspraak' is het in dienst
nemen van leden van de verschillende etnische
minderheden in het overheidsapparaat op het
niveau waar het beleid wordt geformuleerd.
Binnen het Nederlandse organlsetlepatroon is
zeer effectieve oplossing voor dit probleem
een actieve participatie van minderheden In tal
langen behartigen en zich na-ar de overheid toe
manifesteren als groepen met een eigen verantwoordelijkheid ook als het gaat om het uitoefenen van druk op die overheid (schoolverenigingen, woningbouwcorporaties, vakbonden,
kruisverenigingen, etc.).
Deze vormen van inspraak laten uiteraard onverlet, dat ook de politieke partijen meer aandacht
moeten besteden aan de minderhedenproblematiek.
Bij het creëren van inspraak op landelijk niveau
doet zich mogelijkerwijs een probleem voor op
het gebied van de buitenlandse politiek in relatie
tot de handhaving van de openbare orde, ook
wanneer er geen geformaliseerde inspraak is.
Dit ontstaat indien een belangrijke groep van
een in ons land verblijvende etnische minderheid
fundamenteel verschillende opvattingen heeft
van het heersende regime in het moederland.
Deze groepering kan dan proberen de Nederlandse regering een buitenlands beleid te doen
voeren, dat de binnenlandse politiek in het moederland in de gewenste richting probeert te stu-
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wen (bijvoorbeeld door het verbinden van voorwaarden aan bijdragen tot ontwikkeling van het
thuisland). Zolang de Nederlandse regering het
eens is met de opvattingen van de betreffende
minderheid, rijzen er geen grote problemen. Is
echter de Nederlandse regering, om welke reden
dan ook, niet van zins zich (in)direct te bemoeien
met de binnenlandse politiek in het thuisland,
dan zal de betreffende minderheid druk proberen
uit te oefenen op het Nederlands beleid. In de
ogen van de betreffende minderheid krijgt Nederland dan de rol van vijandelijk regime toebedeeld. Dat dergelijke situaties gemakkelijk kunnen escaleren hebben enkele extreme groepen
Molukkers aangetoond.
Dergelijke situaties kunnen zeer gemakkelijk tot
grote problemen leiden. Mogelijke politieke strijd
met de regering van het moederland kan (een
belangrijk deel van) een minderheid tot 'bevrijdingsbeweging' maken, welke ter bereiking van
het doel 'belastingen' heft, een zekere mate van
discipline nodig heeft, en een soort leger opbouwt. Men kan gemakkelijk vervallen in een
staat-in-de-staatsituatie. Deze kan niet worden
getolereerd, ook al vindt de Nederlandse overheid het soms wel gemakkelijk, dat potentieel
moeilijke klanten onder elkaar de orde handhaven. Dat zij haar taak niet uit handen mag en
kan geven wordt glashelder als gewezen wordt
op de mogelijkheid, dat ook een ander deel van
dezelfde etnische minderheid zich op gelijke wijze gaat organiseren, al dan niet met steun van
de heersende partij in het moederland. Deze
mogelijke situaties vragen om een zeer alerte
overheid die met kennis van zaken, begrip, en
een goede relatie met de inwoners - met
name daar waar men het eerst geconfronteerd
wordt met de problematiek, namelijk in de gemeenten - op tijd ingrijpt ten einde niet verzeild te raken in zeer moeilijk oplosbare veiligheidsvraagstukken.
In dit artikel hebben wij een inleidende schets
gegeven van het minderheidsvraagstuk in ons
land. Het zou goed zijn wanneer in aansluiting
hierop in de nabije toekomst onderdelen hiervan
meer gedetailleerd in dit blad besproken zouden
worden.
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'Maar nu eerst even iets anders ... Weet u wat
mij in het leven verschrikkelijk boeit? Dat is het
fenomeen mens.
Wanneer ik iemand iets zie doen, vraag ik mij altijd af: waarom doe je dat, en méén je het ook.
Zo ging mij dat ook tijdens het Kamerlidmaatschap, en je ontmoet in die functie zulke interessante mensen.
Het gebeurde zo vaak dat ik naar het verhaal dat
een politieke tegenstander bracht, geboeid kon
luisteren, zonder het met hem eens te zijn. Je
lette dan toch op zijn overtuiging, de wijze waarop hij zijn verhaal bracht, en dat was vaak heel
plezierig. Want ik zocht altijd de man of de
vrouw achter dat verhaal. Ik geloof overigens
niet dat ik mij zo vaak vergiste in mensen bij de
eerste ontmoeting inzake de vraag wie zij waren.
Wij lopen allemaal wat met maskers rond en zeker in het politieke bedrijf. Er zijn maar zelden
mensen die kunnen zijn wat ze zijn. In vele discussies ben je al gebonden aan de partijprogramma's. Bij de liberalen heb je ruime marges
waarin je kunt opereren. Maar toch, zo functioneert nu eenmaal onze maatschappij.
Ik zeg het dan maar zo: ik heb geen moeite om
als het moet ruzie met een ander te maken,
maar wel om ruzie met mijzelf te maken. Ik bedoel: je moet jezelf blij maken en ook schiet me
vaak te binnen wat ons oude Zeeuwse huis-

t
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Ir. D. S. Tuijnman (64) is minister van Verkeer en
Waterstaat. Hij studeerde aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen en behaalde in 1942
het diploma landbouwkundig ingenieur. Van
1942 tot 1945 was hij werkzaam bij het Bedrijfschap voor Zuivel. In 1945 werd ir. Tuijnman
benoemd tot secretaris van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, en in 1973 volgde zijn
benoeming tot voorzitter.
Tot aan zijn benoeming als minister was hij
voorzitter van de raad van bestuur van zuivelcontrolestations in Leiden en Den Haag, van het
Centraal Diergeneeskundig Instituut en van de
Stichting Nederlandse Landbouwpers.
In juni 1963 werd hij lid van de Tweede Kamer
voorde WD.
Hij is minister van Verkeer en Waterstaat sinds
19 december 1977.
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houdstertje zei: 'kwaad worden is menselijk,
maar kwaad blijven is duivels'.
En verder, als ik bijvoorbeeld Den Uyl bezig zie
- een knap politicus hoor - die in de kamer
zo vaak verontwaardigd is, dan denk ik wel: There is na business like showbusiness:
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De rustige stem van minister Tuijnman ...
-, Ik had deze minister nooit ontmoet of gezien.
Zelfs geen voorbespreking was aan dit gesprek
voorafgegaan. Dank zij departementale hulp had
ik echter stukken kunnen bestudéren en de Dr.
Abraham Kuyperstichting had mij goede vingerwijzingen gegeven: maar ik heb mij ondanks beider geleerdheid, die voor mij heel instructief
was, toch maar gehouden aan eigen vragen die
mijn verstand niet te boven gingen.
Vijftien jaar geleden had dr. Tilanus mij eens,
doelend op het Departement van Waterstaat,
gezegd: 'Dat zijn me grootmachtige heren!'
Maar een en ander viel mee: ik trof in de minister een rustige, vreedzame causeur aan, die nu
eens met de armen over elkaar dan weer met de
brillepoot in hand en mond, na de maaltijd gemoedelijk rokend, zo direct en openhartig mijn
hem bij de aanvang van het gesprek overhandigde vragen beantwoordde, dat ik het soms wat
gênant vond alles op te schrijven. Het gebruik
van pen en papier maakte bijna inbreuk op de
sterk persoonlijke beantwoording van de minister. De stilten die hij soms liet vallen hoorden er
helemaal bij, als symbool van rust en ontspanning die van hem uitgaan. Na zo'n stilte plaatst
hij karakteristieke opmerkingen zoals: 'Je hebt
overal je vrienden en vriendinnen, ook in andere
fracties' en: 'Ook bij de liberalen zijn mensen die
de waarde van het leven niet in geld willen uitdrukken.'
Voor het eerst sinds het overlijden van minister
Peijnenburg interviewde ik in deze serie een minister, en daarom vroeg ik hem aan het begin
van ons gesprek of hij bereid was ter herdenking
van deze collega iets op te merken. Hij ging direct op mijn verzoek in en opende het interview
daarom met de woorden:

....
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'Ja, laten we even over Rinus Peijnenburg praten, dat is een goed idee.
Ik kende hem uit de Kamer. Ik kende hem daarbij als een man die zeer consciëntieus werkte en
met name op fiscaal-economisch terrein, maar
vooral op algemeen budgettair gebied was hij
kundig. Hij had gezag in de Kamer. Hij was voor
zijn fractie een heel gewaardeerd man.
Het vreemde is geweest dat hij enerzijds bij de
formatie van dit kabinet een heel sterke invloed
heeft gehad bij het opstellen van het regeringsprogram, als direct adviseur van de mensen van
het CDA, en dat hij anderzijds de 'portefeuille'
van wetenschapsbeleid kreeg, die nu collega
Van Trier beheert, een 'portefeuille' die aanvankelijk toch wat ver van zijn routine en kennis af-
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lag. Hij zal daar een zeker inzicht in hebben gehad, maar je zou hem toch eigenlijk eerder in de
economische sector van het kabinet hebben verwacht. Dat laatste is echter niet gebeurd. Maar
hij was in de ministerraad een zeer waardevol
lid, die ook buiten zijn 'portefeuille' over moeilijke economische budgettaire vraagstukken een
helder oordeel had. Hij was bovendien een goed
vriend en hij maakte terecht een solide, betrouwbare indruk. Je kon van hem op aan. Ik
spreek nu niet als partijman. Kijk, ik behoorde al
wat tot de oude garde in de Kamer en ik heb mij
nooit in de polarisatie kunnen vinden. Die polarisatie vind ik een heel verkeerde zaak. Je kunt elkaar in 's Lands Vergaderzaal de oren wassen
over allerlei problemen, dat behoort nu eenmaal
bij het politieke spel. Maar buiten die zaal moet
je met elkaar weer een borrel kunnen drinken.
En dát was zo met Rinus. Je moet natuurlijk oppassen dat je over een overledene niet overdrijft,
maar ik durf toch wel te zeggen: Rinus was een
man met een groot hart.'
Ik zou het erg op prijs stellen als u iets kunt vertellen over de godsdienstige overtuiging in uw
levensloop.

'Om u even op weg te helpen: ik heb mijn moeder heel jong verloren: ik was 4Y2 jaar. Mijn vader was vrijwel altijd buitenslands. Ik ben dus
opgevoed door familie en huishoudsters.
Ik ging de eerste vier jaar naar een algemene,
zogenaamd neutrale school. Daarna naar de
christelijke lagere school, allemaal in Middelburg, waar ik ook geboren ben. Dat was dus
mijn eerste aanraking met het christelijk geloof.
Ik kan verder zeggen dat mijn grootmoeder van
vaderszijde heel gelovig was. Die had het er ook
wel over. En mijn moeder leerde mij al het
avondgebedje.
Later ben ik naar de Rijks-HBS in Middelburg
gegaan. En, 0 ja, dat vergeet ik nog, ik ben ook
wel op de zondagsschool geweest. Nou, en toen
ben ik later op catechisatie gegaan van de Nederduits-Hervormde Kerk bij ds. Van Empel te
Middelburg:
Vond u het wat?

'Hij was een wat typische man, maar ik vond het
wel plezierig. Ik ben er nooit 'aangenomen',
want na enige tijd zakte mijn interesse weer
wat.
Toen ben ik in 1934 gaan studeren in Wageningen. En daar kwam op een dag een jaargenoot
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- ik was lid van het Corps - mij vragen: 'Ik
zoek een paar mensen voor een studentencatechisatie, wil jij er hiet aan meedoen?' Ik gaf mij
op, liep de catechisatie, maar ook daar kwam
het niet tot belijdenis doen.
Later ben ik bij de hervormde predikant Bos in
Wageningen 'aangenomen'. Die gaf een bijzonder plezierige catechisatie. Je zou die zeer modern kunne ; noemen, want het ging daar niet
alleen om 'de leer' die je moest kunnen opdreunen - enfin, u begrijpt wat ik bedoel - maar
er was discussie. De catechisatie werd officieel
gehouden van acht tot negen uur 's avonds,
maar eindigde, vanwege onze gesprekken met
de predikant, soms diep in de nacht. Die dominee was een heel fijne man. Door hem ben ik
aangenomen en bevestigd. Ik ben dus lidmaat
van de Nederlandse Hervormde Kerk geworden
en dat ben ik nog.
Ja, en dan wilt u nu natuurlijk weten hoe ik dat
nu ben ... Wel, ik heb lange tijd gehad dat ik regelmatig naar de kerk ging. Als student ging ik
niet regelmatig, maar slechts af en toe. Mijn
vrouw is ook lidmaat, we zijn kerkelijk getrouwd,
en ook onze kinderen zijn gedoopt en lidmaat. Ik
heb er destijds ook goed over nagedacht vóór ik
belijdenis deed. Het was geen routinezaak voor
me. Ik leefde mee, maar het had me toch nooit
helemaal bevredigd, tót ik in Den Haag woonde,
en we daar een bijbelkring hadden. Daar heb ik
heel bewust aan meegedaan. Het was een sterk
wisselende kring qua personen, onder leiding
van een ouderling, die dat met grote overgave
deed. Erg goed!
Later zijn er problemen gekomen - ik weet niet
meer in welk jaar - want op een gegeven moment is de Hervormde Kerk zich erg politiek
gaan opstellen, en dat heeft mij, eerlijk gezegd,
geweldig geïrriteerd !'

Gaat u nog wel naar de kerk?

U bedoelt dat men in de prediking evangelie en
politiek verwarde?

'Ja.
Kijk, de kerk hoeft zich niet lós te maken van de
politiek. Maar ik heb nu eenmaal altijd een sterk
liberale instelling gehad en ik voelde me in de
kerk soms in het beklaagdenbankje gezet, omdat ik niet links genoeg dacht. Goed, de liberalen
noemen zich vanouds ook links, maar jegens
ons werd nu het beschuldigende vingertje gewezen. Zo kwam het toen althans bij mij over,
en nu nog wel.'

'Nou, zelden, zelden ...
Ik heb ook wel tijden gehad dat ik aan alles getwijfeld heb; dat heeft natuurlijk iedereen wel
eens; totdat iemand mij zei: als je twijfelt geloof
je, want anders twijfelde je niet.
(langere stilte)
Nu, laat ik maar zeggen: de band met de geïnstitueerde kerk is uitermate los, maar het is niet zo
dat ik aan het christelijk geloof nu twijfels zou
hebben. Het geloof is toch wel weer helemaal
teruggekomen. Ik heb er geen moeite meer
mee, wel gehad!
Kijk, de vraag is altijd in het mensenleven: Waarom? Ik kan bijvoorbeeld emotioneel denken over
wat er vandaag in Cambodja gebeurt. Ja, ik ben
niet anders dan een ander. Het is de oude vraag:
Waarom laat Onze Lieve Heer dat alles toe?
Ik kan overigens soms met veel aandacht een
kerkdienst op de televisie volgen, en ik volg ook
gemeentezang voor de radio. Daar kan ik graag
naar luisteren.
Ik vergat nog te vertellen dat ik in de kerk bijzonder moeilijk kan luisteren naar de preek. Het
stortte vaak over mij heen, al die volzinnen met
vaak zo weinig diepgang. Je wist meestal van te
voren wat er kwam.
Dat is het beeld wel zo'n beetje in a nutshell
compleet. Ik geloof dat ik niet anders ben dan
andere Nederlanders die wat losser van het kerkelijk instituut zijn gekomen.'
Hoe heeft u het verschil ervaren tussen het lidmaatschap van de Tweede Kamer (1963-1977)
en nu bewindsman te zijn? Voor de tegenwoordige tijd is u lang lid van het Parlement geweest.
U heeft zelfs de nacht van Schmelzer nog meegemaakt. en dat is al weer even terug.

'Ja, de nacht van Schmelzer, die heb ik meegemaakt als een ervaring die ik nooit had willen
missen, als een ervaring die ik intens heb be- •
leefd: dat hele politieke spanningsveld van afwegen, ja-nee, ja-nee.
Het is zo: ik heb het Kamerlidmaatschap met
plezier gedaan. Er zijn natuurlijk ook wel zure
elementen. Je wordt er wel eens onderuit gehaaid. Maar eigenlijk heb ik de meeste moeite
gehad met mijn eigen stommiteiten: bijvoorbeeld dat je je niet goed op iets voorbereidt. Kijk,
dat je iets verkeerd taxeert, is vergeeflijk; maar
niet wanneer je een fout had kunnen voorko- men. Je doet ook wel verkeerde keuzen. Maar
verder vond ik het lidmaatschap van de Tweede
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Is het ministerschap eenzamer?
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Kamer dus een boeiende tijd. Ik heb dat graag
gedaan.
Wei heb ik er ook de betrekkelijkheid van ingezien, want 't is een proces van heel lange adem.
Je levert soms één bouwsteentje en je hoopt
dan dat dat bouwsteentje het houdt:

-<t

'Ja, veel eenzamer, veel eenzamer, maar ook ongelooflijk boeiend en erg uitdagend. Veel directer, Je kunt veel meer doen.
Het tweede grote verschil is wel dat je als Kamerlid helemaal een zelfdoener bent: je bent als
Kamerlid je eigen secretaris, je eigen bibliotheca ris, kortom, je moet een heleboel zelf doen.
Zeker, je hebt als Kamerlid de laatste jaren meer
steun, meer hulp, maar of ze met de wijze waarop nu weer zo gelukkig zijn, weet ik niet.
Kijk, een van de problemen van de huidige ontwikkeling is dat de politiek sterk vertechnologiseert. Er is steeds meer aandacht voor het detail.
't Zij omdat je meent je met alles bezig te moeten houden, 't zij omdat al die maatschappelijke
groeperingen, die hun detailproblemen op tafel
leggen, van het Kamerlid verwachten dat hij als
spreekbuis van hen zal functioneren. Het gevaar
is er daarom dat een Kamerlid geen tijd meer
heeft zich op de grote politieke problemen te bezinnen. Er is teveel een opeenstapeling van feiten en de totaalvisie dreigt verloren te gaan.
Een minister daarentegen, en zeker die van Verkeer en Waterstaat, heeft een technisch adviesapparaat van zeer hoge klasse. Wil hij wat weten, dan hoeft hij maar te kikken. En vraag je het,
dan zegt de betreffende ambtenaar vaak zelfs:
'Ik dacht al dat u dit vragen zou: En dan heb je
een kwartier later het verhaal op tafel. Behoudens dan het geval dat het voor je moet worden
uitgetypt. Doorgaans zijn het heel korte nota's,
en daar houd ik ook van:

Colijn zei eens: als je me je opinie of advies niet
op één velletje getypt kunt geven, heb ik het niet

meer nodig.
'Dat is merkwaardig dat u dit zegt. Weet u dat
Colijn mij dat eens zelf gezegd heeft? Ik was
eens zijn tafelheer aan een lunch te Wagen ingen, Het was in maart 1938, ik was lid van de
Corpssenaat en het Corps bood een academische lustrumleergang aan de Hogeschool aan
over de sociaal-economische invloed van Nederlands-Indië op Nederland, waar onder anderen
de hoogleraren Gerretson en Kraemer en mr. D.
~~~--~"
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Crena de longh van de Handelmaatschappij
spraken. Colijn woonde die lustrumbijeenkomst
bij, bleef lunchen, en ik zat naast hem; in die tijd
een belevenis, en toen zei hij dat aan mij.
De mensen van Verkeer en Waterstaat zijn kort,
en terecht. Ze zijn ook knap. En gelukkig maar,
want voor veel lezen en studeren heb ik nu de
tijd niet.
Kijk, het zit zo: ingenieurs ~ en dat ben ik ook
~ zijn mensen die wegen en meten, en daaruit
hun conclusies trekken. Ze denken niet énkel in
de bèta-richting. Ze toetsen ook wel aan de alfa- en gammawetenschappen, maar ze hebben nu eenmaal geleerd om axact te werken.
Wat je kunt wegen en toetsen zijn de bouwstenen voor de conclusies, niét vage beschouwingen. Wanneer je een weg aanlegt moet je eerst
weten of hij nodig is, of je hem kunt inpassen in
het landschap. Je weegt daarbij af, en dat vind ik
boeiend. Dat de mensen van Verkeer en Waterstaat geen technocraten zijn, maar wel startpunten hebben in keiharde gegevens, en deze vervolgens vertalen in niet exact weegbare waarden, dat vind ik erg goed:

Hoe heeft u de Algemene Beschouwingen in oktober jI. over het kabinetsbeleid in de Tweede
Kamer van achter de ministerstafel ervaren?
'Daar kan ik heel kort over zijn, ..
(doet rustig de armen over elkaar)
Ik heb deze Algemene Beschouwingen in 't algemeen als heel teleurstellend ervaren. Ik vond
in de eerste plaats dat onvoldoende uit de verf
kwam dat het kabinet onder economisch toch
wel heel moeilijke omstandigheden nog heel
wat zaken heeft voor elkaar gekregen, en dat het
ook van Bestek 'B1 heel wat overeind heeft gehouden!
Ik was bij het luisteren naar die Algemene Beschouwingen misschien nog teveel het oude Kamerlid, maar ik vond het geheel wat te weinig
boeiend. Ik vond de sprekers en de debatten dit
keer niet flitsend genoeg. Er werden in menig
opzicht bekende zaken gesteld:

Hoe ervaart u de positie van dit kabinet, mede in
verband met die van de VVD en het CDA?
'Laat ik er dit van zeggen. Wij zijn in december
1977 van start gegaan, en in het begin was het
een aftasten, onder andere óók jegens mijn eigen WO-collega's. Van der Klaauw kende ik helemaal niet; Pais kende ik wel, maar niet zo goed
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als Wiegel en Gijs van Aardenne, met wie ik samen in de Kamer had gezeten; Ginjaar kende ik
al weer wat beter dan Pais. Maar al spoedig
bleek het contact goed te kloppen, of beter gezegd: het bleek te klikken. En heel snel bleek dat
ook met de mensen van het CDA erg goed viel
samen te werken. Diversen van hen kende ik al
goed uit de Kamer: Andriessen bijvoorbeeld en
Til GardeniE;:s. Jan de Koning kende ik zelfs bijzonder goed, omdat hij en ik in de Kamer dezelfde portefeuille behandelden, namelijk Landbouw
en Visserij. Ook in het kabinet is Jan de Koning
een bijzonder fijne en bekwame collega.
En dan wil ik dit even zeggen, en dat heeft mij
bijzonder goed gedaan: dat ik dit stel van zestien
mensen al heel snel tot een eenheid heb zien
worden, waarbij ik Van Agt toch wel een heel
bindende rol heb zien spelen. Ja bepaald! Hij is
een heel aparte vent, en ik vertrouw hem écht.
Helemaal!
Kijk, ik ben me er erg goed van bewust dat er
ook in dit kabinet situaties kunnen ontstaan, dat
je moet zeggen: het gaat niet meer. Maar dat is
in elk kabinet zo. En ... zelfs in een gezin ligt de
één je natuurlijk beter dan de ander.
Verder vind ik het gevaar van deze tijd dat we zó
dreigen in te spelen op, laat ik zeggen op maatschappelijke groeperingen buiten de Kamer: actiegroepen en belangengroepen - die op zich
zelf heel honorabel kunnen zijn! - waardoor
deze politieke druk uitoefenen, die eigenlijk niet
meer democratisch uitwerkt; dat wil zeggen: die
een goede democratische belangenafweging
niet bevordert maar eerder verstoort, een situatie bevorderend, al klinkt het wat zwaar, die bijna zou doen denken aan de corporatieve staat.
Wiegel heeft wel eens gezegd - en Wiegel is
het odium van het kwajongen-zijn nu wel kwijt,
een odium dat hij overigens ook in de Kamer
niet verdiende - Wiegel zei eens: 'Winst is
prachtig, maar het komt erop aan je winst te behouden!'
Meedoen aan een kabinet heeft toch wel eens
het gevaar dat je direct resultaten wilt zien. En
beleid leidt altijd tot compromissen, al mogen
die compromissen nooit ten koste van jezelf
gaan. Maar je moet politiek wel eens wat inslikken. Moet je er dan maar direct mee stoppen?
Vaak moet je na rustige overwegingen zeggen:
daar kan ik niét om stoppen.
Je hoort in WD-kring soms van die ongeruste
verhalen, maar kijk, het gaat nu eenmaal niet om
periodiek gepubliceerde 'opiniepeilingen' te winnen, maar om het winnen van de verkiezingen!
En wat het CDA als zodanig betreft, waar u naar

vraagt: ik moet zeggen dat ik me soms afvraag
of ze in een periode van barensweeën verkeren
óf dat ze zullen blijven tobben met het feit dat ze
zo uiteenlopende gedachtenwerelden herbergen. Ik geloof overigens dat het een goede zaak
is dat we één representant van het christelijk
volksdeel hebben; 't blijkt ook in 't buitenland dat
dat kan; maar soms vraag je je af of 't hier in Nederland mogelijk is alles op één noemer te krijgen. Maar misschien zal de tijd er voor werken.
Ik denk verder aan de loyalisten: hun positie is
deze dat ze op de wip zitten met een kabinet dat
slechts op een kleine meerderheid in de Kamer
kan steunen, waardoor de loyalisten een wel
eens onevenredig grote invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming.'

1

Was u, gezien uw opleiding en vroegere functies
niet liever minister van landbouw geworden?
'Daar kan ik dit van zeggen: ik heb wel even geaarzeld, maar ik gevoelde toch affiniteit met Waterstaat. omdat het me niet helemaal vreemd •
was. Ik heb altijd grote belangstelling gehad
voor de zeescheepvaart en voor het waterschapswezen. De Rijkswaterstaat als geheel
was me daarbij niet onbekend. Verkeer en Vervoer kende ik inderdaad niet grondig, en dáárin
was dan ook de uitdaging gelegen.
Daarbij. ik ben in mijn leven heel vaak van functie veranderd. Ik had als basis de landbouw,
maar deed rondom die landbouw nog allerlei andere zaken, commissies en besturen. Ik moest
toen ik minister werd zesentwintig functies vaarwel zeggen. Die warÊm nu wel niet allemaal
even zwaar, maar ze waren er dan toch.
Ik heb dus wel even geaarzeld, maar ik ben met
de keuze die ik in december 1977 gedaan heb
toch gelukkig:

Het Departement van Waterstaat wordt vaak
gezien als een machtig, tamelijk technisch departement, soms zelfs als een sluitpost voor de •
kabinetsformatie. Maar is het niet veel politieker
dan sommigen denken?

st,

'Kijk, dit departement bestaat uit een groot aantal activiteiten. Verkeer en Waterstaat wordt in
Engeland genoemd Transport and Public Works,
in Frankrijk Travaux Publies. Mij gaat het nu
even om het laatste. En dan kan je zeggen: de
activiteiten van het ministerie grijpen sterk op elkaar in.
Laat ik even een paar feiten noemen. Er is een
directoraat voor de waterstaat, één voor het ver-
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keer, en één voor de scheepvaart. Het loodswezen zal er binnenkort aan worden toegevoegd;
.~ dat is nu nog bij defensie. Dan is er nog een directoraat voor de luchtvaart en één van de PTT.
Bovendien zijn er enkele niet onbelangrijke afdelingen als het KNMI in De Bilt, wat iedereen
kent.
Waterstaat als zodanig is dus een grote, sterke
afdeling van mijn departement. En waarom is
dat zo? Omdat het functioneren van dit onderdeel beslissend is voor de vraag of we hier in
Nederland kunnen blijven wonen, of we de dijken zo kunnen bouwen en bewaren dat ze tegen
zware vloeden en stormen bestand zijn. We
moeten ons namelijk goed realiseren dat de vanzelfsprekendheid waarmee de Nederlanders verwachten dat have en goed veilig zijn alléén recht
van bestaan heeft dank zij een perfect lopende
dienst van waterstaat, die zorgt dat de waterwering in orde is. En de dagelijkse inzet van de
mensen die daarmee bezig zijn, de diensten van
de Rijkswaterstaat, de Provinciale Waterstaat en
.. diverse Waterschappen, vormt een organisatie
r met een geweldige verantwoordelijkheid.
Ik weet dat Waterstaat het vervelend vindt dat
ze als een machtig systeem gezien worden,
maar het is nu eenmaal zo dat de oudste wetgeving in Nederland waterschapswetgeving was.
Eén van mijn hobby's is overigens me te verdiepen in oude ordonnanties van de Waterstaat,
om na te gaan wat bijvoorbeeld Margaretha van
Bourgondië en Floris V hebben gedecreteerd
aan de Nederlanden, bijvoorbeeld in oude jachten milieuwetten. En die oude wetten waren
sterk gericht op het onderhoud van de dijken.
Vijfhonderd jaar geleden al was de wetgeving
hierover heel precies. Ik denk aan bepaalde opdrachten van heemraden ten aanzien van het
schouwen van de dijken en alles wat daarmee
samenhing. Dat alles is heel boeiend:

Sommigen noemen Waterstaat nog steeds: een
-t staat in de staat. Dat is dus niet zo?

~ker

'U kent natuurlijk het gezegde: 'Wee de wolf die
in een boos gerucht staat'.
Dat Waterstaat een staat in de staat zou zijn, is
een sprookje. Want wanneer één onderdeel van
het landsbeleid uitgesproken democratisch opereert en wel opereren moet, dan is het Waterstaat.'
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Kunt u iets zeggen over de klassieke onderschei-

ding tussen droge en natte waterstaat?
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'Bij de natte waterstaat denken we aan: dijkwerken, de waterkerende activiteiten, de zorg voor
kanalen en rivieren, de totale waterhuishouding
van Nederland met inbegrip van de zorg voor de
waterkwaliteit, en dat is bij elkaar heel wat!
De droge waterstaat raakt de verantwoordelijkheid voor de grote verkeerswegen: waarbij de
1700 kilometer autosnelweg die wij in Nederland hebben met alle bruggen en tunnels die
daarbij horen. Ook inzake de droge waterstaatsactiviteit beseffen velen in Nederland nauwelijks
h6é goed deze is.
Ik denk in dit verband ook aan het Rijkswegenbouwlaboratorium, dat zich bezig houdt met de
kwaliteit van de wegenbouw. Alles met het doel
de wegen op een optimaal peil te houden. Dan
is er nog de dienst Verkeerskunde, die zich o.a.
met het functioneren van de weg bezig houdt.
Daar speelt het probleem mee: hoe veilig is de
weg? En zo zijn er nog wel meer instanties.
Want vóór een weg aangelegd wordt, wordt
alles eerst wetenschappelijk haarfijn uitgezocht.
Daar komen ook interne instellingen aan te pas,
zoals het laboratorium voor grondmechanica,
dat nagaat of de ondergrond kan hebben dat er
een weg komt en wat er moet gebeuren als dat
niet zonder meer het geval is.
Wat ik maar wil zeggen is dat vóór je iets kunt
doen, er een geweldig afwegingsproces aan
voorafgaat. De weg moet bovendien ook in het
streekplan en de bestemmingsplannen worden
ingevoegd wat weer overleg noodzakelijk maakt
met provincie en gemeente. De democratische
afweging is daarbij heel belangrijk. Goede plannen van Waterstaat kunnen soms niet gerealiseerd worden, omdat andere instanties zeggen:
wij willen dat niet:

Hoe is de verdeling der werkzaamheden en hoe
is de praktische samenwerking met uw staatssecretaris mevrouw drs. N. Smit-Kroes?
'Ja, mevrouw Smit-Kroes ...
Zij was sinds 1971 collega van mij in de fractie.
En toen ik minister werd kwam de vraag aan de
orde: wie wordt er staatssecretaris voor Verkeer
en Waterstaat? Want het departement is te
groot om door één persoon te kunnen worden
bestuurd. Toen ik dus minister werd, was de
vraag: moet het een CDA- of een WO-staatssecretaris zijn? Toen men zei: een WO-staatssecretaris, was ik heel snel klaar, en zei: 'Dat moet
dan Neelie Smit-Kroes worden, die in de Kamer
zozeer in dit departement geïnteresseerd is'.
Ik stelde haar voor goederenvervoer te nemen,

a,

a.r.

staatkunde

79/11

st.

Gesprek met minister Tuijnman

dr. G. Puchinger

G

dat is: binnenscheepvaart en het weg- en railsvervoer. Ik zelf nam personenvervoer: trein,
streekbussen en stadsvervoer. Toen bleven nog
over zeescheepvaart en luchtvaart. Ik had toen
de keuze tussen beide en nam de zeescheepvaart en zij wilde de luchtvaart.
Van deze verdeling hebben wij geen van beiden
spijt gehad.
En hoe het in de praktijk werkt? Wel, goed. Ja!
Zij is veel jonger dan ik ben. Ze wil weten dat ze
een vrouw is, jong en vitaal, en ze zet er zich helemaal voor in. Ik ben gelukkig met deze plezierige samenwerking. Ik ben misschien minder publiciteits-minded dan zij. Maar als ze geen publiciteit wilde, zou de publiciteit haar wel zoeken.
Maar goed, ze speelt daar knap op in.
Laat ik er dit nog aan toevoegen: ik heb een erg
groot vertrouwen in haar en daardoor loopt het
allemaal prettig:

66k wel wil, maar die aan de andere kant nu
eenmaal moet zorgen dat de tekorten op het
openbaar vervoer binnen de perken blijven, En 1
nu voelt u de tegenstelling wel met wat ik daarnet met grote volzinnen zei: dat ik decentralisatie als uitgangspunt van mijn beleid wil kiezen,
maar vaak noodgedwongen met centralisatie
bezig ben.
Maar nu het begin van uw vraag. Daar ligt het
weer anders. Want wat doen wij?
Ik moet er nog even ineens iets tussendoor vertellen, wat ik niet vergeten mag: dat wij natuurlijk niet alleen bezig zijn met het afdekken van
tekorten van het openbaar vervoer, maar dat w'lj
als departement ook sterk subsidiëren, dat wil
zeggen voorzieningen verstrekken ten bate van
het vervoer binnen de gemeenten, bijvoorbeeld
door middel van het gereed maken van busbanen, subsidies aan verkeerslichten, aan het herstructureren van verkeersknooppunten .. .'

AI

Hoe ervaart u als bewindsman de samenwerking en tegenstellingen met provincie en gemeente? Is er niet vaak een tegenstrijdigheid
van situaties, waarbij tegenover elkaar staan dat
men enerzijds van de minister doortastendheid
verwacht, terwijl anderzijds provincie en gemeente hun zeggenschap wensen te handhaven
en te betonen? Wat acht u een groter gevaar:
centralisatie of decentralisatie?
'Mag ik bij het laatste van de vraag beginnen,
die over centralisatie of decentralisatie?
Kijk, ik vind zelf dat democratie aan de basis
moet beginnen. Dat betekent, dat ik het democratisch functioneren vooral van de gemeente,
als staande het dichtst bij de burger, heel belangrijk vind. Vandaar ook dat ik de autonomie
van de gemeente zo geweldig voorsta, en dat ik
juist vanuit deze gezichtshoek een overtuigd
aanhanger ben van decentralisatie.
Maar, dit gezegd zijnde, wil ik nu in alle eerlijkheid zeggen, dat ik in mijn ministeriële handelen
daar vaak tegenin moet gaan.
En hoe komt dat?
Ik ben als minister van Verkeer belast met het
voor 100% afdekken van de financiële verliezen
op het openbaar vervoer. Dat geldt voor het gehele openbaar vervoer, en zet u nu maar een isgelijk-teken: Nederlandse Spoorwegen, streekvervoer en vervoer binnen de gemeente. En dat
betekent dat er altijd een soort spanning bestaat
tussen die lagere organen, die proberen zich een
zo ruim mogelijke jas te laten aanmeten om het
openbaar vervoer goed te laten functioneren én
de minister, die dat aan de ene kant natuurlijk
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U denkt bijvoorbeeld aan het Rijswijkse Plein in
Den Haag?
'Ja, iets dergelijks ... ofwel het subsidiëren van
een fietspad.
En nu de andere kant van de zaak.
Wanneer we bezig zijn met het aanleggen van
weg of spoorweg of kanaal, moet dat ingepast
worden in een streekplan. Dit raakt dus de provincie; en dat streekplan moet goedgekeurd I
worden door de Provinciale Staten. Zodoende
- ik doelde daar al eerder even op - verkeer
je als departement dus tevens in een afhankelijke positie: men kan de plannen van het departement verwerpen. En dan kan je wel met de
wet in de hand proberen er doorheen te breken
met een beroep op het nationale belang, waarbij
ik dan naar mijn collega van ruimtelijke ordening
kan gaan, maar dat is een lange en moeilijke
weg.
Hetzelfde kan je gebeuren met betrekking tot de
bestemmingsplannen met de gemeente, waar je '"
dus ook dat overlegkader hebt. De gemeenten
moeten zich richten naar het streekplan, maar
hebben zeggenschap. Waarmee ik nóg maar
eens zeggen wil, dat Waterstaat géén alleenzeggenschap heeft, zeer bepaald niét I'
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Bent u minder tegen de auto dan minister Westerterp of bent u méér vóór?
'De afweging van minder tegen of méér vóór.
roept bij mij een bepaald verzet op, omdat ik die
afweging aan hypocrisie vind grenzen.
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Als minister is hier mijn uitgangspunt: een vrije
vervoerskeuze voor elke Nederlander. Maar dat
betekent niet een onbeperkt vrij gebruik van de
auto onder alle omstandigheden, want ik vind
- en ook daarop is mijn beleid in sterke mate
gericht - dat met name in de dichte bevolkingslocaties de auto géén overheersende rol
mag spelen. Dat wil dus zeggen dat ik er geen
enkele moeite mee heb om daar de auto terug
te dringen.'

met dat rapport de taxi een voldoende status te
geven in het openbaar vervoer, dat zie ik niet direct zitten. De wettelijke mogelijkheden zijn er
voor de gemeenten om iets van het taxivervoer
te maken, maar ze doen het niet.
Men realiseert zich overigens als autobezitter
vaak nauwelijks hoe duur een eigen auto is in
vergelijking tot taxigebruik. Maar met dat al: de
elasticiteit van de taxi in 't buitenland hebben wij
hier in Nederland niet.
Sommigen zeggen dat je ook van het taxibedrijf
een overheidsbedrijf zou moeten maken, maar
zover ben ik nog niet.'

Met welke middelen wilt u dat doen?
'Deze: door de voorrangspositie van het openbaar vervoer te onderstrepen.'
En hoe doet u dat?
'In de eerste plaats door vrije banen voor bus en
tram. In de tweede plaats door de verkeerslichten beïnvloedbaar te maken voor tram en bus. In
de derde plaats door een strikte handhaving van
., een parkeerbeleid. Ik vind voor wat het laatste
punt betreft, dat de auto slechts in beperkte
mate de weg mag innemen, en zeker niet door
langs de weg lang te parkeren en daardoor de
doorstroming van het verkeer en de vrijheid van
de fietser en de voetganger, die in de binnenstad
het primaat dienen te hebben, te hinderen. Dus
parkeergarages óf parkeerterreinen, maar niét
langs de straat of weg. Wél moet de binnenstad
toegankelijk blijven voor de auto-kortparkeerder.'

•

Wat doet u ten bate van de taxi's als publiek vervoermiddel?
'Hier zit ik in zak en as, omdat ik van mening ben
dat de taxi in ons land als openbaar vervoerselement zeer onvoldoende functioneert, en dit in tegenstelling tot de taxi in vele andere landen.'
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Is de taxi in ons land niet veel te duur?
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'Niet alleen te duur, maar deze functioneert niet
goed.
Dit is een zeer complexe zaak.
De taxi is vaak slecht ter beschikking. En toch
ben ik van mening dat de taxi van groot belang
is voor de autolozen, als toeleverancier voor het
openbaar vervoer, ik bedoel vanaf huis naar de
trein of naar de halte van het streekvervoer, en
andersom.
Toen ik minister werd heb ik het rapport-Van
Thijn over het gebruik van de taxi bezien, en dat
vond ik een goed analyserend rapport, maar om

Welke directe beleidspunten ziet u in verband
met de verkeersveiligheid?
'Daar ben ik hard mee bezig, want juist vandaag
is mij het rapport aangeboden, dat zich bezig
houdt met verkeerspunten, waar veel ongelukken gebeuren: hoe deze te analyseren en hoe te
cureren?
Hier valt nog ongelooflijk veel te doen, vooral
aan verkeersopvoeding, wat ik wel eens éducation permanente noem, van de wieg tot het graf,
zou je kunnen zeggen.
We gaan regionale verkeersveiligheidsorganisaties opzetten in de provincies.'
Zou een zeer streng beleid, bijvoorbeeld het onvoorwaardelijk intrekken van het rijbewijs gedurende een jaar voor verkeersvandalen niet helpen als afschrikmiddel?
'Mijns inziens wel. Zonder veel mededogen
moeten deze mensen worden aangepakt. Maar
ik ben geen minister van Justitie. Wel maak ik
voorschriften, en die moeten logisch en herkenbaar zijn op de redelijkheid. Afschuwelijk is het
bijvoorbeeld dat waar 50 of 70 km. als maximumsnelheid staat aangegeven, men daar wild
doorheen gaat rijden.
In het algemeen gesproken: waardoor gebeuren
er ongelukken? Ten eerste door onnadenkendheid, ten tweede door het ikke-ikke-beginsel, het
gemis aan mededogen en medemenselijkheid,
kortom, het egoïstisch denken.
-Wanneer deskundigen iets hebben uitgemaakt,
staan de borden er niet voor niets. Aan de andere kant: je moet geen kilometers van te voren inhaalverboden plaatsen, zonder noodzaak. Men
moet de redelijkheid van een gebod of verbod
ook kunnen ervaren.
Overigens is de gemiddelde Nederlander mijns
inziens géén slechte weggebruiker. Het hele
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Gesprek met minister Tuijnman

dr. G. Puchinger

beeld wordt veeleer verstoord door het kleine
percentage dat denkt dat de weg alleen van hen
is!'

zetten, afmaken en in stand houden wat anderen begonnen. En we moeten soms bijsturen.
Ik ben nog steeds onder de indruk van de watersnoodramp van 1953, die zal mij nooit loslaten, nooit, nooit. Wat ik nu hoop en wat een
stukje ideaal is, is dat wij met goed resultaat
proberen de beveiliging van ons lage landje tegen het water zo goed mogelijk te maken.
Verder, teruggrijpend op een vorig punt, ben ik
ervan overtuigd dat mensen in staat moeten zijn
te reizen, contacten met anderen te onderhouden, vanwege hun woon-werk-contact en vanwege het algemeen sociaal contact. Die behoefte bestaat en je moet er dus ook als minister aan
meewerken een goed vervoerssysteem te
scheppen en daartoe een veilig en economisch
verantwoord wegennet in stand te houden, Ik
hoop bovendien dat we vanuit mijn departement van Verkeer en Waterstaat in toenemende
mate ook dienstbaar zijn aan de gehandicapte
mens met het oog op reizen en onderling contact, want ook dat heeft bij mij een hoge prioriteit.

Welke directe beleidspunten ziet u vanuit uw
departement in verband met het energiebeleid?
'Voor wat mijn departement betreft noem ik in
het kort drie zaken: 1. We hebben in ons departement maatregelen genomen ten aanzien van
verwarming en verlichting. 2. Bij het gebruik van
departementsauto's zeggen we: kalm aan. Ik
heb bovendien een brief geschreven aan alle departementen: rijd zo zuinig mogelijk, houd je aan
de maximumsnelheden en bedenk dat snel optrekken en plotseling afremmen onnodige energie kost. 3. Ik schreef een soortgelijke brief aan
alle organisaties van wegvervoer.
Hier liggen voor de energiebesparing geweldige
mogelijkheden,
We proberen verder zoveel mogelijk de mensen
in 't openbaar vervoer te krijgen. Het gaat hier
om harmonisatie en integratie van het openbaar
vervoer. Daarnaast poog ik bijvoorbeeld bij de
stopplaatsen voor de bus wachthuisjes te krijgen
en in het algemeen optimale frequenties van
trein en bus.'

Welke persoonlijke en politieke idealen wilt u
nog tijdens uw ministerschap vervuld zien?
'Ja kijk, ik zou wel willen voorkomen dat ik hier
in de vorm van een onwaarachtigheid verval, en
dat gebeurt zo vaak als je over idealen praat.
Maar goed, hoe zie ik dan eigenlijk het ministerschap? Ik wil het echt niet al te mooi maken,
maar ik zie het ministerschap als dienende functie, en wel om een stukje geluk te brengen rondom je heen, Z6 moet je het zien, al beleef ik dat
natuurlijk ook weer niet elke dag zo,
Heel veel zaken, ook op ons departement, volgen gewoon uit het verleden: we moeten voort-

(stilte)
We zouden misschien het verhaal kunnen eindigen met deze conclusie: dat zeker bij Verkeer
en Waterstaat zelden een minister een lint doorknipt voor de opening van een brug of weg
waartoe hij zelf het initiatief heeft genomen. Het
zijn vrijwel altijd de voorgangers die alles hebben
voorbereid,
Neem bijvoorbeeld de Markerwaard: àls die ooit
ingepolderd zou worden, en het is zo ver, dan leven we in 1995.
Maar goed, we zijn, geloof ik, klaar. Ik vond het
een erg prettig gesprek, hoewel het van mijn
kant misschien teveel een monoloog was, Zet u
dat er maar bij.'

Den Haag, 25 oktober 1979.
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Voor wie actief is in politiek en kerk rijst vroeg of
laat de vraag naar het onderlinge verband. Op
de weg van de persoonlijke geloofsbeleving naar
de politiek kunnen allen, die het geduld opbrengen uitvoerige nota's en artikelen te lezen, haast
niet meer verdwalen: de discussie over de
grondslag van het CDA is zeer intensief gevoerd,
ook in dit blad. De betekenis van de kerk voor de
persoonlijke geloofsbeleving is in kerkelijke kring
niet minder beschreven, maar dit thema ligt wat
buiten de competentie van een blad als ARStaatkunde.
De vraag evenwel naar de kerkelijke verantwoordelijkheid voor politiek (en maatschappij) is
wèl volop van betekenis voor de politiek en zeker ook voor individuele politici. De laatste jaren
is binnen de (dan veelal samenwerkende) kerken
steeds meer de behoefte opgekomen om zich
over centrale politieke kwesties heel concreet uit
te spreken, zoals over oorlog en vrede, apartheidsbeleid, nieuwe levensstijl. Voor de redactie
is dit aanleiding haar decembernummer te wijden aan het thema 'Oecumene en Politiek: Dit
nummer bestaat uit de weergave van een gesprek, dat op 4 oktober jl. in het Kuyperhuis
plaatsvond onder leiding van dr. G. Puchinger,
en een aantal commentaren hierop.

*

*
*

Opvallend is, dat hoezeer de deelnemers aan het
gesprek en de commentatoren tot verschillende
kerkelijke (en soms ook politieke) keuzes zijn gekomen, zij in hoge mate overeenstemmen in het
bepleiten van een grote terughoudendheid van
de kerk in het spreken over politiek. In de woorden van dr. Visser 't Hooft: De agenda van de
kerk moet zich niet richten naar de agenda van
de wereld.
Niettemin: allen die aan het woord komen onderkennen een verantwoordelijkheid van de kerk

voor het politiek-maatschappelijke leven. Tussen
deze terughoudendheid enerzijds en het besef ->van een kerkelijke verantwoordelijkheid voor de
politiek anderzijds beweegt zich de discussie. De
vraag is (Kooijmans) hoe ver de kerk kan gaan.
En ook: waarover moet zij spreken, want het
blijkt (mevr. Van Ruler) veel minder pijn te doen
als ze zich over de grote vragen van deze tijd uitspreekt dan over de micro-vragen. Hetgeen dr.
Simonis er niet van weerhoudt in zijn bijdrage
het CDA ernstig te waarschuwen voor slechte
compromissen op het gebied van de microvragen: zedelijkheidswetgeving en rechtsorde.
Een vraag is ook: wat wordt met 'de kerk' bedoeld? Zeker nu zich, aldus dr. Simonis, vele vormen van 'kerkelijk spreken' aandienen (Raad van
Kerken, IKV etc.) die al gauw een semi-kerkelijk
gezag wordt toegekend. En ds. Abma: de kerk
mag zeker spreken, maar de profetenmantel van
de kerk is in stukken gescheurd en de kans is
reëel dat wij slechts met een lap zwaaien.
Toch worden vele creatieve ideeën aangedra- gen: de kerk zal vooral vragenderwijs ethische
momenten in de politiek aan de orde moeten
stellen (Albeda) of vooral moeten zeggen wat
niet kan (Klijn), hetgeen een eerste aanzet is
voor de juiste bezinning op de juiste plaats.

(

4

A
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De vraag is evenwel of het zb spreken voldoende klemmend is bijv. in de situatie in LatijnsAmerika (mevr. Klompé) of ten aanzien van de
kernwapens (Kooijmans). Wordt de kerk niet gedwongen zich meer concreet met de politieke
vragen bezig te houden om gehoord te worden?
Is zij anders niet louter spiritueel en dus 'ongevaarlijk' bezig? Dr. Ridderbos: 'De concreetheid
en 'gevaarlijkheid' van de bijbelse boodschap ligt
daarin, dat zij ons met al onze dikwijls moeilijke
beslissingen voor het aangezicht van God stelt
en ons aldus doordringt van onze verantwoordelijkheid in de menselijke samenleving'.

54,

rr;
E

In het gesprek en de commentaren komen ook
de oecumenische ontwikkelingen binnen de kerken aan de orde en de mogelijke invloed daarvan op de samenwerking van katholieken en
protestanten in de politiek.

*

*
*

Wij hopen dat de lezer dit nummer als een oriënterende handreiking zal ervaren over de vragen
die rijzen rond het thema oecumene en politiek.
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Weergave van een gesprek

Puchinger:
Ik wil u voorstellen vanavond rond het thema 'Oecumene en politiek' te discussiëren
over drie centrale vragen. Allereerst: de
verantwoordelijkheid van de kerk voor maatschappij en politiek. Vervolgens: de oecumenische ontwikkelingen binnen de kerken.
En tenslotte de politieke samenwerking van
protestanten en katholieken in de politiek.

ns-

de
ge~ke

m?

Allereerst dus de vraag naar de opdracht van
de kerk. Moet en kan de kerk spreken over
maatschappelijke en politieke vraagstukken? Wanneer, hoe, namens wie en tot wie
richt zij zich dan? Wat is het effect van kerkelijke uitspraken op deze terreinen? Of
moet ik het nog anders formuleren: had
Kuyper gelijk toen hij de kerk als instituut
heel nadrukkelijk onderscheidde van de
christelijke partij? Of zegt u: nee, het is
toch eigenlijk de kerk die de totaliteit moet
bezien, waarna de politici een en ander
kunnen uitvoeren?

geeid
ligt
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Op uÎtnodiging van de redactie zijn op 4 oktober
in het Kuyperhuis bijeengekomen dr, W. Albeda,
drs, W. C. M, Klijn, mevr. dr, M. A. M. Klompé,
prof. mr, P. H. Kooijmans, mevr. mr. J. A. van
Ruler-Hamelink en dr. G. Puchinger voor een gesprek over Oecumene en Politiek onder voorzitterschap van de heer Puchinger, Dr. A. J. Simonis was wegens ziekte op het laatste moment
verhinderd aan het gesprek deel te nemen. Hij
schrijft een commentaar op het gesprek. Aan de
orde kwamen drie centrale vragen. Ten eerste:
Wat is de verantwoordelijkheid van de kerk voor
maatschappij en politiek. Ten tweede: Wat is uw
oordeel over de oecumenische ontwikkelingen
binnen de kerk. En ten derde: Wat is uw opvatting over de politieke samenwerking van protestante en katholieken in de politiek. Een weergave van dit gesprek is hieronder opgenomen.

~~

en-

fen

Weergave van een gesprek

(

Klompé:
Moeten wij niet eerst weten wat wij onder
het begrip kerk verstaan? De een verstaat
daaronder een synode, een bisschoppenconferentie, een ander zegt: nee, dat is het volk
Gods.

Albeda:
Ik denk dat wij de kerk als gemeenschap
van gelovigen en de kerk als instituut beide
in dit gesprek aan de orde moeten stellen;
het lijkt mij van belang dat wij telkens verklaren welke kerk wij op het oog hebben.
Kuyper had naar mijn gevoel wel gelijk toen
hij kerk en politieke partij duidelijk onderscheidde. Het maakt nogal wat uit of de
kerk, kerkleden, de synode of de paus
spreekt, of dat een politieke partij met een
bepaalde functie in het staatsbestel zich
uitspreekt. Een kerkelijk orgaan heeft nu
eenmaal heel duidelijk andere verantwoordelijkheden dan een politieke partij.
Van Ruler:
Ik onderschrijf met de heer Albeda het onderscheid dat Kuyper maakte; dat neemt
niet weg dat ik toch graag in deze discussie
wil opkomen voor het politieke spreken van
de kerken. Daar zijn wij in de Hervormde
Kerk sinds de apostolaire structuur van
1951 helemaal aan gewend, Ik doel dan
niet op gemeenteleden die op een bepaald
moment spreken, maar de kerk als zodanig
heeft een opdracht tot spreken, Mensen
staan immers nooit op zichzelf; zij staan in
verbanden. De kerk kan niet alleen tot de
hárten van de mensen spreken, maar zal
zich ook over die verbanden moeten uitspre-
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ken. Wij kunnen ons in de Hervormde Kerk
iets anders eigenlijk niet voorstellen. De
kerk als instituut heeft een opvatting over
de wijze waarop de samenleving is ingericht.
Dat de kerk uitspraken over de politiek en
maatschappij doet is dus in mijn begrip inherent aan het begrip kerk.
Wel vind ik dat de kerk dat spaarzamelijk
en goed gedocumenteerd moet doen.

rale spreken van de kerk, zoals het van de
kansel spreken, het huisbezoek, de cateche-".
se, en aan de andere kant een uitspraak
van een kerkelijk orgaan zoals een synode,
een bisschoppenconferentie. Er is ook een
nauw verband tussen beide soorten spreken van de kerk. Ik denk dat ten tijde van
de Jodenvervolging er geen twijfel mogelijk was dat de kerk moest zeggen: dat
mag niet. En zij kon dat ook doen met het
gezag van het 'zo spreekt de Here'. Toch
denk ik dat aan zo'n uitspraak vooraf is gegaan catechese, pastorale zorg, waarin op
alle niveaus binnen de kerk, kerkleden elkaar over deze kwestie hebben ondervraagd. Het spreken van de kerk over politiek en maatschappij is dus in mijn opvatting een soort eindpunt van wat zich binnen
de kerken in het pastoraat, in de prediking,
in de catechese, heeft ontwikkeld. Er kan
dan een moment komen dat de kerk zegt:
en nu moeten wij ook naar buiten heel duidelijk over deze zaak spreken. Maar de..
kerk moet zich dan wel realiseren dat het
een uitspraak is die de dagelijkse politiek
te boven gaat. Daarom moet een kerk zich
heel goed bewust zijn wat zij in dat geval
doet. Ik vind dat de kerk hier heel zuinig
moet zijn; de kerk moet zeker weten dat er
geen twijfel voor christenen kan zijn, dat
soms het 'nee' móet klinken. Dat kan gelden voor de Jodenvervolging, voor de
apartheid, voor de vragen van oorlog en
vrede.
Ik denk ook dat de kerk vooral vragen moet
opwerpen. Ik vind dat tijdens een huisbezoek best de vraag aan de orde mag komen: wat stemt u en waarom? Maar de
kerk kan natuurlijk niét zeggen: u mag alleen van die en die partij lid zijn. Er is een
verschil tussen datgene wat vragenderwijs,
met een beroep op het geweten, van de
mensen aan de orde gesteld kan worden in <>
het kader van de catechese, de pastorale
zorg en datgene dat de kerk als zodanig
met al haar gezag kan uitspreken. De uitspraken van de kerk als zij die doet, behoeven zich niet te beperken, in mijn opvatting,
tot consensus-uitspraken. Er blijven bijvoorbeeld heel gelovige christenen die de
apartheid verdedigen. Ik denk trouwens ook,
dat het veel gemakkelijker is voor kerken
om zich uit te spreken over een situatie.
enige duizenden kilometers hier vandaan,
dan over hetgeen in ons eigen land aan de

Puchinger:
I n de jaren dertig waren er dominees die
voor of tegen de devaluatie preekten. Is dat
nu de consequentie van uw stellingname?
Van Ru/er:
Nee; de kerk mag niet op een partij-politieke, op al te concreet toegespitste wijze
spreken over de vragen van politiek en
maatschappij. Het gaat om het kritisch
spreken van de kerk, maar wel in grote lijnen. Predikanten hebben trouwens doorgaans geen verstand van technisch-politieke aangelegenheden.
K/ijn:
Maar sluit u nu niet ten onrechte uit dat de
kerk in bepaalde delen van de wereld soms
heel concreet zal moeten spreken in de betekenis van: dit wel en dat niet?
Kooijmans:
Ik denk dat mevrouw Van Ruler gelijk heeft
als zij wijst op de legitimiteit van de kerk
om te spreken over politiek en maatschappij, omdat het evangelie ook op maatschappelijke vragen betrekking heeft. Maar
de vraag lijkt mij hier te zijn hoe vèr de kerk
in dit opzicht kan gaan. Het probleem dat
ik in dit opzicht in het verleden dikwijls heb
ervaren is, dat je als kerklid een boodschap van de kerk krijgt, terwijl je als politicus in een bepaalde materie betrokken
bent die je er dikwijls toe brengt om te zeggen: de kerk spreekt te weinig detaillistisch,
te oppervlakkig, begeeft zich teveel in algemeenheden. Daarmee dwing je in feite de
kerk zich op het politieke terrein te gaan
begeven. Maar waar ligt op dit terrein de
grens? Of is die grens misschien niet aan te
geven?
A/beda:
Ik denk dat wij er goed aan doen een onderscheid te maken tussen enerzijds het pasto-
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orde is, terwijl dit laatste natuurlijk veel
betekenisvoller kan zijn.
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Ik vind het verhaal van Albeda te restrictief.
En ik zal zeggen waarom. Mijn antwoord op
de vraag van Puchinger of Kuyper gelijk had
toen hij kerk en politieke partij duidelijk
scheidde, is: ja. Dat is in mijn kerk overigens lang niet altijd gebeurd. Ik heb het altijd erg gevaarlijk gevonden wanneer bisschoppen voor de verkiezingen zeiden: je
moet op de Rooms-Katholieke Staatspartij
of op de KVP stemmen. Het is zelfs gevaarlijk; in de eerste plaats omdat je het gevaar loopt het stempel opgedrukt te krijgen
van een kerkelijke politieke partij te zijn,
hetgeen het gezag van de partij in politicis
ondermijnt. Bovendien: in de politiek, zeker
met minderheidspartijen die wij hebben, kun
je niet altijd bereiken wat je zou willen. Het
gevaar van deze beperkte mogelijkheden is
dat dan de kritiek daarop terugslaat op de
zielzorg van de kerk. De uitspraken van de
bisschoppen over een gewenste politieke
keuze waren dus gevaarlijk zowel voor de
kerk zelf, als voor de partij.
Maar zoals Albeda het benadrukt vind ik dat
hij te restrictief is. De kerk heeft de opdracht om een boodschap te brengen; maar
als je dat beperkt - want dat proef ik toch
enigszins in de benadering van Albeda tot datgene waarover wij het allemaal eens
zijn, dan blijft er niet zoveel over. Ik denk
bijvoorbeeld aan de positie van de bisschoppen in Zuid-Amerika. Die worden geconfronteerd met de situatie van de grootgrondbezitters die op een onaanvaardbare wijze
omgaan met de kleine boeren: hun land afpakken, zelfs moorden. Ik weet dat in bepaalde landen in Latijns-Amerika dit dagelijks voorkomt. Als de kerk de opdracht
heeft de boodschap van gerechtigheid en
vrede te brengen dan stuit ook de kerk op
verzet, dikwijls ook op verzet van eigen kerkleden. Ik vind, om een ander voorbeeld te
noemen, de kritische belangstelling vanuit
onze kerken voor de consumptiemaatschappij de laatste jaren zeer verheugend. De kerk
sluit dan aan bij de gevoelens van zeer veel
kerkleden, maar er zijn er ook die de gedachte van de nieuwe levensstijl in het geheel
niet aanstaat, omdat zij van de heb' zijn,
als ik het zo mag zeggen. I k vind dat de
kerk dan moet kunnen spreken. De kerk

drs. Marga A. M. Klompé is sinds 1971 minister van Staat. Zij was lid van de Tweede
Kamer voor de KVP. minister van Maatschappelijk Werk en minister van CRM. Zii
is voorzitter van diverse commissies op het
gebied van internationale zaken en vredesvraagstukken.

moet zich dan niet beperken tot zuike grote
zaken als anti-semitisme, apartheid, oorlog
en vrede.
Ik weet aan de andere kant dat de kerken
dikwijls wordt verweten de laatste jaren veel
te véél te spreken over politiek en maatschappij. In zekere zin is die kritiek terecht;
een ander verwijt is dat de kerken vaak
wordt verweten te spreken over aangelegenheden waar zij geen verstand van hebben.
De kerk moet zich dan ook voortdurend
realiseren hoever, met name ook hoe gedetailleerd zij kan gaan. Want hoofdzaak voor
mij is, dat als er onrechtvaardige situaties in
de samenleving zijn en de kerken zwijgen
daarover. dan maken de kerken zich mede
schuldig aan het voortbestaan van die situatie. Ik realiseer mij dat de kerk. als zij
spreekt, aan politiek doet, maar als zij zwijgt
doet zij dat heel nadrukkelijk óók.
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Kooijmans:
Maar maakt de kerk zich daarmee niet ook
tegelijk heel erg kwetsbaar; misschien niet
eens door wat zij zegt, maar reeds door de
selectie van de gelegenheden waarin zij wel
en niet spreekt. Veel kerkleden ervaren het
spreken van de kerk toch dikwijls als een
selectieve verontwaardiging, wat overigens
ook heel dikwijls wordt aangegrepen om
zich de boodschap van de kerk over die zaken waarover zij zich wel uitspreekt, niet
ter harte te nemen.

geen globale uitspraken over een economisch systeem.
'"

d:
d

Klompé:
Het is inderdaad juist dat de kerk door te
spreken zich kwetsbaar maakt. Toch vind ik
dat de kerk zich in bepaalde omstandigheden heel duidelijk moet uitspreken en moet
zeggen: dit is de weg die het evangelie nu
van ons vraagt. De kerk moet zich natuurlijk wel realiseren dat wij in een barre wereld leven, waarin politici niet in staat zijn
om alle idealen te verwezenlijken. Mag ik
dit eens aanduiden met het beeld van de
vuurtoren die een lichtstraal uitzendt over
de zee? De kerk is de vuurtoren en geeft
aan waar wij, die op een schip zitten, de
haven in moeten varen. Maar op dat schip
zit een kapitein en die is verantwoordelijk
om die haven binnen te varen.
Albeda:
Mag ik het nog iets anders stellen. De kerk
moet in mijn opvatting vooral vragenderwijs
de ethische momenten in de politieke en
maatschappelijke vragen aan de orde stellen. Dat betekent toch dat zij voor wat de
politieke en maatschappelijke vragen betreft
tamelijk restrictief zal moeten optreden. Als
we bijvoorbeeld kijken naar de kerken in de
Westeuropese landen of in de Verenigde
Staten, dan komen die kerken, als zij spreken over politiek en maatschappij, toch
altijd uit op een variant van het bestaande
systeem.
Ook uitspraken van Oosteuropese kerken
blijken veelal varianten te zijn op het systeem waaronder men daar leeft. Kunnen wij,
kan de kerk, zich voldoende los maken van
het systeem waarin wij leven? Dat is voor
mij mede een belangrijke reden om te zeggen: kerk wees voorzichtig; beperk je toch
tot die ethische momenten in de vele maatschappelijke en politieke discussies en doe

Klijn:
Wij zijn begonnen met ons af te vragen wat
wij onder de kerk verstaan, ik denk dat het
ook van belang is dat wij ons afvragen wat
wij onder politiek verstaan. Het evangelie
heeft onmiskenbaar politieke en maatschappelijke betekenis. Maar ik vind wel, dat wij
binnen de politiek een onderscheid moeten
maken tussen politiek beleid, waarin een
koers wordt uitgezet die ons naar een betere situatie leidt en aan de andere kant het
spreken van de kerk over politiek en maatschappij. In de eerste plaats - ik zeg niet
uitsluitend - zal in dit spreken het accent
moeten liggen op het signaleren van negatieve ontwikkelingen; Schillebeeckx heeft
dit genoemd de contrast-ervaring. Wanneer
de kerk namelijk alle nadruk legt op datgene
wat niét kan, wat niét mag voortbestaan,
dan is dat een eerste aanzet voor een ethi- ~
sche bezinning. Dit spreken van de kerk
houdt dan een appel in op alle christenen in
maatschappelijke en politieke organisaties,
om een positieve ontwikkeling in gang te
zetten. En dan vind ik het een puur politieke
discussie als gesproken wordt over de alternatieve wegen die gevolgd kunnen worden,
de hindernissen die overwonnen moeten
worden, de factoren waarmee rekening moet
worden gehouden etc. In deze discussie kunnen de wegen van christenen uiteen gaan,
hetgeen wij ook in de· praktijk van alledag
metterdaad zien gebeuren.
Ik denk dus dat de kerk zich in beginsel ervoor moet hoeden een concreet uitgewerkt
alternatief te bieden voor ontwikkelingen
die fout zijn.
Ik ben in dit verband niet zo gelukkig met
een benadering waaruit blijkt dat de kerk
zich niet concreet met situaties zou mogen .,..
inlaten. De voorbeelden die mevrouw Klompé over Zuidamerikaanse situaties heeft
aangegeven, duiden er al op dat de kerk
soms héél concreet moet zijn. Ik vind wel
dat wij altijd als eis aan de kerk mogen
stellen dat zij haar huiswerk goed doet.
Daar ontbreekt het vaak aan. Want ook indien zij zich onthoudt van het invullen van
een concrete weg, dan toch zal zij moeten
beschikken over de nodige achtergrondinformaties. Waarbij het voor mij wel erg
moeilijk blijft om categorisch vast te stellen:
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daar moet de kerk wel over spreken en
daarover niet. In ieder geval lijken mij voor
een afgewogen standpuntbepaling drie elementen van groot belang.
Allereerst moeten wij blijven letten op het
onderscheid tussen de samenleving enerzijds en de staat anderzijds. Ik denk dat het
juist voor een christen-democratische benadering essentieel is om vanuit de politiek
een appel op de samenleving te doen; de
politiek staat immers allerminst los van datgene wat er in de samenleving gebeurt.
Maar wanneer wij binnen het CDA een politieke overtuiging of een verkiezingsprogram schrijven, dan moeten wij ons goed
realiseren dat het politieke veld maatschappelijk gezien, een heel beperkt veld is. Want
in de politiek kun je niet heel de samenleving heel maken. Ik denk dan ook dat de
kerk in haar spreken over politiek en maatschappij in zekere zin een aanvullende werking heeft op datgene waartoe politici in
staat zijn.
Een tweede belangrijk onderscheid is dat
tussen kerk en staat, waarbij ook verschillen in functie en in deskundigheid in het geding zijn.
En een derde onderscheid is het verschil in
verantwoordelijkheid tussen de politiek in
engere zin en het kerkelijk gezag. Ik ben
het eens met mevrouw Klompé toen zij
stelde dat dit onderscheid zowel gunstig is
voor de kerk als voor de politieke partijen.
Wij hebben heel recent in de toespraak van
Paus Paulus II in Ierland kunnen beluisteren
dat hij heel duidelijke uitspraken doet over
de vraag hoe de staat de echtscheiding
moet regelen. Ik denk dat de kerk daarin te
ver gaat.

met
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Klompé:
Dat was inderdaad geen erg oecumenische
rUitspraak.
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! Kooijmans:
Ik wil ingaan op het betoog van de heer
Klijn, toen hij zei dat de kerk in ieder geval
haar huiswerk moet doen. Wat mij in de recente discussies over het oorlogs- en vredesvraagstuk opvalt is, dat de kerk in dit
vraagstuk haar huiswerk nu juist heel goed
heeft gedaan. De kerk heeft zich op dit punt
-I' uitermate goed laten voorlichten. Maar dan
komt het probleem, dat de deskundigen elkaar tegenspreken. Zodat kerkelijke uitspra-
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ken toch neerkomen op een keuze voor politiek bepaalde voorkeuren. Dan kun je zeggen: dan moet zij dat niet doen, want dan
gaat zij haar boekje te buiten. Maar mag ik
in herinnering brengen de heel duidelijke uitspraken van de Nederlands Hervormde
Kerk in 1962 over het kernwapenvraagstuk. Wat zie je gebeuren: iedereen kan
kennelijk met die heel duidelijke kerkelijke
uitspraken leven zonder dat dat erg veel pijn
kost. In beginsel zijn wij namelijk allemaal
tegen het gebruik van kernwapens. Wat je
dus ziet is dat de kerk een uitspraak doet
die bij de betrokkenen niets aanricht. Ik kan
mij voorstellen dat de kerk zich dan afvraagt: moeten wij niet nog iets méér zeggen? Wij hebben kennelijk het dilemma met
betrekking tot de kernwapens voor onze
kerkleden niet scherp genoeg geformuleerd.
Maar in dat aanscherpen gaat de kerk dan
in feite een politieke keuze doen. Waar is
nu hier het gulden midden? Is het dilemma
van de kerk niet: óf zij blijft te vrijblijvend,
waardoor haar boodschap niet overkomt, óf
zij gaat het aanscherpen, maar dan doet zij
in feite een politieke keuze.
Kfompé:
Ik denk ook dat de kerk zich kwetsbaar opstelt. Maar nemen wij nu het recente blauwe boekje waarin opnieuw door de Hervormde Kerk het kernwapenvraagstuk ter
discussie wordt gesteld. Kun je nu niet zeggen: het is juist dat de kerk het ideaal zo
duidelijk stelt, maar het is aan ons politici
te proberen binnen onze eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk van dit ideaal te
realiseren?
Kooijmans:
Ik ben bang dat je het, zo gesteld, weer te
vrijblijvend maakt.
Kfompé:
Dat denk ik niet. Ik heb in mijn politieke
loopbaan mij dikwijls bevonden in wat ik
zou willen noemen een verscheurde situatie.
Als christen mens vind ik dat ik volgens het
evangelie die richting in zou moeten; maar
de wereldstructuren zijn van dien aard dat
het mij eenvoudig niet lukte om dat ideaal
door te voeren. Ik moet dus tegemoet komen aan de realiteit, maar daarin ben ik nu
juist verscheurd, omdat ik het gevoel had
dat ik niet deed wat ik doen móést. Ik heb
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die uitspraken van de kerk dus niet als vrijblijvend ervaren. Juist niet.

christen-politicus. Hij zit nu eenmaal met
absolute eisen van de ethiek én met de
weerbarstigheid van de maatschappelijke
werkelijkheid. Of is het toch zo dat de Hervormde Kerk iets te weinig zuinig is omgegaan met dit soort uitspraken? Zijn in dit
opzicht de bisschoppen niet voorzichtiger,
en ook wijzer geweest dan de synode van
de Nederlandse Hervormde Kerk?

Kooijmans:
Ik vind hier van belang een verschil in benadering te signaleren tussen de Hervormde Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. De
benadering van de bisschoppen is dat de
kerkleden elkaar op deze punten moeten
blijven bevragen, zonder dat zij zelf heel nadrukkelijk een stellingname innemen. Binnen de Hervormde Kerk is dat anders geweest: de Hervormde Kerk stelt heel duidelijk het ideaal waarmee zij het gevaar loopt
dat diegenen die in de politiek worden aangesproken om dit ideaal te verwerkelijken,
het gevoel krijgen juist in hun politieke verantwoordelijkheid zich niet meer volledig in
dat kerkelijk spreken te kunnen herkennen,
omdat zij zich in zekere zin in de hoek gedrukt voelen.
Albeda:
Ik vraag mij af of die verscheurdheid nu niet
juist de realiteit is van het leven van een
dr. W. Albeda is minister van Sociale Zaken; daarvóór was hij rector van de Stichting
Bedrijfskunde te Delft en lid van de redactie van AR-Staatkunde.
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Klompé:
Mag ik een ander voorbeeld geven. Wanneer het IKV, dus namens de kerken, zegt:
de kernwapens moeten de wereld uit, te
beginnen bij Nederland, dan vind ik dat persoonlijk een onjuiste stellingname. Omdat
deze 'slogan' de middelen aangeeft waarmee wij aan het kernvraagstuk moeten werken. Ik vind het niet op de weg van de kerk
liggen om zich over dit soort zaken uit te
spreken; want daar kun je van mening over
verschillen.
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Klijn:
Omdat namelijk dan de kerk de politieke risico's moet afwegen die zo'n beslissing oproepen. En ik ben met u van mening dat de
kerk dat niet kan. Het is soms ook de vraag
of de politici het kunnen, maar zij zijn het in
ieder geval die moeten beslissen.
Klompé:
Ik herinner u aan de neutronen-brief van de
Raad van Kerken van februari 1978; overgenomen door de synodes van de Hervormde Kerken en de Gereformeerde Kerken en
door de bisschoppenconferentie. Wij hadden als sectie Internationale Zaken van de
Raad van Kerken die brief voorbereid en in
een eerste concept uitvoerig uiteengezet
waarom de invoering van het neutronenwapen niet mocht. Daarmee zijn wij naar een
aantal deskundigen gegaan, waarna bleek.,
dat men het in het geheel niet eens was
over de effecten van de mogelijke invoering
van het neutronenwapen. De één zei: het
zal de atoomdrempel verhogen, de ander
zei: nee, het zal die juist verlagen. Toen
hebben we gezegd: de kerken moeten niet
met dit soort omstreden zaken komen. Wij
hebben daarom strategische en technische
argumenten allemaal uit de brief weggelaten
en uiteindelijk alleen gezegd: als kerken zeg· .
gen wij dat er geen nieuwe stappen gedaan
mogen worden. Er mogen geen nieuwe wa·
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pens gemaakt worden, er mag niet meer aan
research gedaan worden. Dat is het enige
wat er in feite in de boodschap van die brief
nu staat. Kan dat of kan dat niet?

teit, een nieuwe geloofwaardigheid, ook als
kerk, op te bouwen. Waarbij men het gevaar loopt de kernvragen, althans andere
kernvragen binnen de kerk te ontlopen. Men
kan als kerk in deze zin als het ware vluchten in de politiek. Is die tendens er óók
niet?

Kooijmans:
Je roept in ieder geval deze situatie op dat
je een aantal schriftgeleerden krijgt die
gaan twisten over de betekenis van die
brief in een nieuwe situatie, zoals de komende maanden, wanneer het gaat om de
vraag of de tactische nucleaire wapens in
Europa vervangen moeten worden.
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Albeda:
Ik ben toch bang dat dat te ver gaat.
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Puchinger:
Mag ik u het volgende vragen. Is het niet
zo dat hoe meer de evangelische noties, die
de kerk uitzendt, door politici begrepen worden, des te minder behoeft de kerk zich in
concreto met allerlei politiek-technische zaken bezig te houden. Moet de kerk niet in
allereerste instantie die evangelische noties
onder het volk en onder de politici brengen,
en daarbij in feite alle mogelijke middelen
gebruiken?
Klompé:
Jawel, maar om effectief te kunnen zijn zou
de kerk moeten aansluiten bij de dagelijkse
praktijk waarmee politici te maken hebben.
En dus moet je als kerk concreet worden,
anders wordt de boodschap niet begrepen.
Klijn:
Ik ben de laatste jaren onder de indruk gekomen van de zgn. politieke theologie en
van de zgn. theologie van de bevrijding, omdat men daarin de onweerlegbare politieke
en maatschappelijke relevantie van het
evangelie benadrukt. hoewel ik er ook mijn
vragen bij houd, met name wat betreft de
pretentie een andere', nieuwe theologie
te zijn. Maar toch heb ik het gevoel dat
zich in deze hele ontwikkeling binnen Europa en met name in Nederland ook iets manifesteert van een zich opnieuw willen bewijzen, nu men met een wijd verspreide geloofscrisis wordt geconfronteerd. Is er niet
het gevaar dat men bij wijze van compensatie zoveel mogelijk uitspraken over de politiek-maatschappelijk
belangrijke
zaken
doet teneinde daarmede een nieuwe identi-

Kooijmans:
Mag ik het nog iets anders vragen.
Wat mij opvalt is dat de kerk tot het midden van de jaren zestig uiterst genuanceerd
sprak over geweld en al dergelijke zaken en
heel expliciete en ook ongenuanceerde uitspraken deed over zaken die betrekking hebben op het privéleven van mensen. Nu lijkt
het precies andersom: de kerk is uiterst genuanceerd over al die individueel zedelijke
vraagstukken, en komt tot heel stellige en
ook wel ongenuanceerde uitspraken over
de grote vragen van deze tijd. Ik heb me afgevraagd hoe dit nu komt. Is er behoefte bij
de kerk om hoe dan ook tot grote uitspraken te komen?
K/ijn:
Wat mij zorgen baart, is bij veel gelovigen
een zekere dichotomie tussen micro-ethiek
en macro-ethiek, alsof het twee totaal verschillende en gescheiden werelden zouden
zijn. In de micro-ethiek is men vaak zeer liberaal, in de macro-ethiek daarentegen
zeer moralistisch. De kerk heeft aan dit verschijnsel-als-reactie bijgedragen, met name
door een te groot accent op en te lang vasthouden aan tijdgebonden opvattingen op
het gebied van de micro-ethiek. Maar het
heeft ook te maken met de geest van de
'moderne tijd', waar je als christen kritischonderscheidend tegenover moet staan.
Van Ru/er:
Ik denk dat het gemakkelijker is om grote
uitspraken te doen dan dat de kerk zich bezighoudt met de vraag over de micro-ethiek;
want dat snijdt mensen veel directer in het
vlees.
K/ompé:
Ik vraag mij nog af wat het effect is van de
uitspraken van de kerk over politiek en maatschappij. Ik heb het idee dat het effect niet
zo heel erg groot is. Mijn indruk is wel dat
bewindslieden eerder naar ons luisteren dan
kamerleden.
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sen kerken onderling niet veeleer verplaatst
naar binnen de kerken? En in hoeverre kunnen deze verschillen in verband worden gebracht met opvattingen over de politieke en
maatschappelijke verantwoordelijkheid van
de kerk?

,..
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Kooijmans:
Mag ik eens een vraag hierover stellen aan
mevrouw Klompé, want zij kan dat vanuit de
Raad van Kerken beter beoordelen dan wij:
wie zijn dat nu, die mensen die elkaar in een
oecumenische beweging ook in het kader
van de Raad van Kerken treffen. Is dat een
groep mensen die beschouwd kan worden
als een goede doorsnee van álle aan het
overleg deelnemende kerken, of is het toch
min of meer een elite groep van mensen die
elkaar op dat hoge niveau heel goed kunnen
vinden. Mijn indruk is namelijk dat nogal
veel kerkmensen de indruk hebben dat dit
laatste het geval is.

prof. mr. P. H. Koo/ïmans is hoogleraar in
het Volkenrecht aan de RU te Leiden, voorzitter van de Dr. A. K uyperstichting en lid
van de redactie van A R. Staatkunde.

Albeda:
Ik vind dat je op politieke vergaderingen in
het land heel duidelijk de invloed van de uitspraken van de kerken kan merken. De uitspraken hebben naar mijn idee wel degelijk
effect op het denken van de mensen. Die
zaken worden op de politieke vergaderingen
die ik bezoek veelal krachtig naar voren gebracht. Ik ben over dat effect dus niet zo
somber.

De oecumenische ontwikkelingen
binnen de kerken
Puchinger:
Ik wil nu graag aan de orde stellen de vraag
naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de oecumene.
Welke zijn thans de barrières, welke kansen zijn er? Zijn de verschillen tussen de
kerken sinds het begin van de jaren zestig
afgenomen of zijn er mogelijk andere voor in
de plaats gekomen? Zijn de verschillen tus-

Klompé:
Ik heb een andere ervaring. Ik denk inderdaad dat er een afstand is tussen de top en
de kerkmensen aan de basis, maar veeleer
in de zin dat men aan de basis véél verder
is. Men heeft daar veel meer naar mijn indruk het gevoel dat wij samen ergens in geloven en dus ook samen iets doen. Samen
de maaltijd vieren bijvoorbeeld. Het gevaar
is wel, dat men met te weinig diepgang de
contacten uitbreidt. Een motief van 'wij horen toch allemaal bij elkaar, wij doen toch
alles verder samen' is mij toch wat te mager om daarop de verdere eenheid van de
kerk te baseren. Wij moeten in de oecumenische beweging de principiële vraagstukken die er nog tussen onze kerken liggen
niet toedekken. Daar dien je de oecumene,
in mijn opvatting, bepaald niet mee.
Kooijmans:
Mag ik mijn vraag nog wat anders stellen: is
het niet zo dat een doorsnee kerklid, niet al
te zeer politiek geïnteresseerd, toch de indruk heeft dat de oecumene enigermate in
het luchtledige hangt, omdat de uitspraken
op het niveau van de Raad van Kerken, dus
het hogere niveau, niet aansluiten op de
oecumenische geloofsbeleving van het doorsnee kerklid, in de plaatselijke situatie.
Want dat is een beleving van mede-christenen die heel dicht bij elkaar staan, het-
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Van Ru/er:
Ik ben het eens met mevrouw Klompé dat
men veelal zijn eigen weg gaat; en ik vind
dat ook goed. Wat mij wel vaak opvalt is
dat men de belangrijke vragen die in de
oecumenische beweging aan de orde zouden behoren te komen niet echt goed worden doorgesproken. Ik vind dat je elkaar in
de oecumenische beweging toch ook moet
leren kennen in de eigenheid van je kerk.
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viert. Men trekt zich niet zoveel aan van wat
er boven wel of niet gebeurt.
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Kooijmans:
Maar zou het toch niet van belang kunnen
zijn dat men vanuit de leiding van de kerken die te geringe bezinning aan de basis
probeert op te vangen, door zelf stimulansen
voor bezinning over wat veel kerkmensen
als de wezenlijke vraag in de oecumenische
beweging beschouwen, op gang te brengen?

dr. G. Puchinger is hoofd van het Historisch
Documentatiecentrum voor het Nederlands
Protestantisme (TBOO-heden) aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van de
redactie van AR-Staatkunde.

geen binnen de Raad van Kerken als zodanig
niet wordt bevestigd in de uitspraken die de
Raad doet. Die Raad spreekt zich immers,
zoals wij hiervoor besproken hebben, uitvoerig uit over politieke en maatschappelijke
kwesties, maar het komt bepaald niet vaak
voor dat de Raad zich uitspreekt over kwesties als gemeenschappelijk avondmaal,
eucharistieviering, etc. Mijn indruk is dat
het doorsnee kerklid deze praktijk dikwijls
ervaart als het ontlopen van de wezenlijke
vragen waar het in de oecumene om gaat.
K/ompé:
Het gaat te ver, te zeggen dat de Raad niet
spreekt over vraagstukken als ambt, avondmaal etc. Dat doet hij wel, maar dikwijls
verschillen de opvattingen van de kerken
van elkaar, zodat er geen unanieme uitspraak kan komen.
Als ik zie wat er gebeurt op plaatselijk niveau, dan denk ik dat men daar nauwelijks
een probleem mee heeft, omdat men eenvoudig
gemeenschappelijke
avondmalen

K/ijn:
Ik bemerk de laatste jaren een aantal verschijnselen die duiden op een zekere stilstand in de oecumenische beweging. De
theologen zijn er in feite ook niet meer zo
mee bezig, althans met het werken aan één
Kerk. Ik voel iets van een stagnatie. Misschien wel begrijpelijk na het élan van de
jaren vijftig en zestig op dit punt.
Van Ru/er:
Ik denk dat wij er rekening mee moeten
houden dat er inmiddels een heel andere
generatie is opgekomen. De jongeren van
nu voelen in het geheel niet voor institutionele kerken en zoeken hun eigen groepen,
waar de scheidslijnen tussen de kerken niet
meer herkenbaar zijn.
A/beda:
Ik denk dat wij moeten concluderen dat er
heel wezenlijke verschillen in kerkelijk Nederland bestaan, maar dat deze verschillen
niet volgens de bestaande institutionele kerkelijke scheidslijnen lopen. Misschien is dit
ook een extra handicap om binnen onze kerken die verschillen goed aan de orde te stellen en de discussie tot een goed einde te
brengen. Ik zie voor mezelf soms geen kans
om aan mijn kinderen uit te leggen waarom
ik gereformeerd en niet nederlands hervormd
ben.

8.r.

staatkunde
,

79/12

Oecumene en politiek

Weergave van een gesprek

Puchinger:
Maar is het niet zo dat ondanks alle mogelijk pessimisme er inmiddels toch iets wezenlijks is gebeurd, nl. dat wij in een totaal
nieuwe situatie zijn terecht gekomen wat betreft de onderlinge verhoudingen tussen kerken en kerkleden. Wij denken niet meer in
groepen, maar wij denken veel persoonlijker. Wij ontmoeten een lid van een andere
kerk veel meer als persoon, als gelovige mede-christen. Vroeger was het: pas op, dat is
een hervormde; of: pas op, dat is een roomskatholiek. Dat hebben wij nauwelijks meer.
En dat vind ik een zeer positieve ontwikkeling.

binnen de afzonderlijke kerken te veel met
kerkpolitieke zaken bezig?

A/beda:
Ondertussen wordt de kerkelijke jeugd gedecimeerd.
Kooijmans:
Bovendien vraag ik mij af of dat een ontwikkeling is op basis van een fundamentele herkenning van de gemeenschappelijke geloofsbeleving, of dat het pure onverschilligheid
is.
K/ompé:
Ik onderschrijf aan de ene kant de positieve
punten die Puchinger noemt, maar aan de
andere kant ben ik met Albeda en Kooijmans vol zorg over de vraag waarom die
scheidslijnen niet meer als zodanig worden
ervaren. Ik vind dat wij heel goed moeten
analyseren wat er thans aan de hand is,
teneinde op basis daarvan er iets aan te
kunnen doen. Ik denk ook dat we bij deze
beweging die zo heel nadrukkelijk van onder
af moet komen, de tijd moeten nemen. We
zijn natuurlijk nog niet zo heel lang bezig.
K/ijn:
Om een nieuw élan in de oecumenische beweging te krijgen zullen wij toch dieper op
de vragen moeten ingaan dan thans, zeker
bij jongeren, gebeurt. Ik heb wel eens het
gevoel dat als je je niet meer zo druk maakt
om de verschil/en, dat je dan ook niet werkelijk geïnteresseerd bent in datgene wat je
bindt met anderen. De eenheid kan ook te
vanzelfsprekend zijn. Spreken we elkaar voldoende aan op onze diepste geloofservaringen? Bemoedigen wij elkaar daarin? Leven wij bijv. vanuit het geloof in de aanwezigheid van het Rijk Gods? Of zijn we ook

Kooijmans:
Wanneer de verschillen niet meer als van
belang worden onderkend, hoe kun je dan
van jongeren verwachten dat zij zich voor
de kerkelijke oecumene inzetten? Men voelt
zich - met name in veel geloofsgemeenschappen die buiten het kerkelijk verband
staan als bijv. Youth for Christ - veelal in
de situatie van de eerste gemeente na
Christus.
A/beda:
Ze hebben door, dat de bestaande scheidslijnen overleefd zijn.
K/ompé:
Mijn indruk is dat de jongeren ons verwijten,
de kerken verwijten, dat wij teveel een
middle-class-kerk zijn, bourgeois, te weinig
doorleefd als het erom gaat het evangelie ..
niet alleen te verkondigen, maar er ook naar
te leven. Er gaat van de kerken helemaal
geen uitdaging meer uit; en de jongeren willen uitgedaagd worden, anders zeggen zij
gewoon: die kerk hoeft voor mij niet meer.
A/beda:
Mijn indruk is ook dat wij met name in de
Gereformeerde Kerk toch wel wat moedeloos worden door de houding van de roomskatholieke kerk. Men houdt immers aan de
top veel tegen. Ik heb vaak het gevoel met
betrekking tot de rooms-katholieke kerk dat
je voor een muur staat die niet verandert.
Puchinger:
Een van de meest moedgevende momenten
heb ik eens meegemaakt in 1972 op een
réunistencongres van SSR, waar Mgr. Simonis sprak. Hij legde ons haarfijn uit waar- ..,.
om je niet met elkaar aan het avondmaal
kon gaan. Dat sloeg bij ons natuurlijk volstrekt aan, want zo zijn we allemaal opgevoed, en dat was dus niets nieuws.
Maar toen kwam het. Er zaten in de zaal
ook een paar Haagse dominees en toen zei
Mgr. Simonis opeens aan het eind van zijn
uiteenzetting: 'Ja, maar nu zie ik ineens dominee die en die daar in de zaal zitten en
die ken ik zo goed. En als ik die nou zie zitten dan vraag ik mij toch af of ik wel op het
goede spoor zit.' Nou, dát vind ik nu oecu-
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mene. Dan zeg ik: met zo'n worstelaar wil
ik graag samen in één kerk zitten.

lijn. Gedurende deze eeuw is hier duidelijk
verandering in gekomen; ik denk met name
aan Vaticanum 11, dat gaf een heel duidelijke beleidsombuiging. De nadruk kwam hierop te liggen dat de christen een taak had
juist om in die wereld te gaan staan. Want
je bent instrument in Gods hand om in deze
wereld gerechtigheid en vrede te brengen.
Dit is een enorme omschakeling geweest,
die niet iedereen in mijn kerk heeft kunnen
meemaken. Want aangezien dit soort reacties ook in de reformatorische kerken zichtbaar werden, zullen deze verschillen naar
mijn gevoel eerder de oecumene kunnen bevorderen dan dat het een barrière is.

Klijn:
Mag ik nog even ingaan op de woorden
van de heer Albeda toen hij zei dat gereformeerden wat vermoeid raken van de passieve houding van katholieken ten opzichte
van de oecumenische beweging. Ik denk
dat het niet alleen van belang is ons bewust te zijn dat de rooms-katholieke kerk
een wereldkerk is, maar dat met name ook
de visie op het ambt een niet-onbelangrijke
barrière vormt voor een verdere oecumenische ontwikkeling. En uiteraard ook andere
institutionele zaken, de positie van de Paus
bijv.
Puchinger:
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat je van
een synode dichtbij veel meer last hebt dan
van een paus ver weg.
Albeda:
Mij boeit nog de vraag die is blijven liggen,
nl. of de verschillen tussen de kerken niet
veel meer zijn verplaatst naar binnen de kerken. Mogelijk ook in verband met verschillen
van opvatting over de politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
kerk. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de hele
ontwikkeling van de christenen voor het socialisme in onze kerken, dan constateer ik
dat die toch een heel nieuwe scheiding vormen, die dwars door de kerken heen loopt.
Daarnaast heb je dan nog de verschillen
tussen de groep christenen die als christenen niet aan politiek wensen te doen. Ik
denk dus dat dit soort verschil in opvatting
minstens zo wezenlijk is voor kerkmensen
als het feit dat zij tot een gereformeerde of
hervormde of rooms-katholieke kerk behoren.
Klompé:
Binnen mijn kerk zien wij de laatste tien à
twintig jaar ook heel ingrijpende ontwikkelingen. Als ik het iets gechargeerd mag stellen was het nog niet zo heel lang geleden
dat de rooms-katholieke gelovigen toch
eigenlijk maar ver van de kwade wereld verwijderd moesten blijven, omdat het vooral
ging om te proberen een goed christen te
zijn als katholiek. Natuurlijk zijn hierop in
het verleden ook wel uitzonderingen geweest, maar dit was toch wel een algemene

Albeda:
Ik betwijfel dat, omdat die scheidslijnen die
thans dwars door de kerken heen lopen als
veel wezenlijker ervaren worden dan de institutionele scheidslijnen. Dat lijkt mij de
oorzaak, dat men helemaal niet zo hard
loopt voor het oecumenisch streven om de
kerken bij elkaar te brengen. Men vindt dat
eenvoudig niet de meest relevante beweging voor deze tijd.
Klijn:
Wat mij opvalt is, dat je de laatste tijd zo
weinig hoort over het begrip 'waarheid'. Het
is alsof dit begrip gedevalueerd is. Men is
meer bezig met 'keuzes' en 'standpuntbepalingen' , waardoor men zich persoonlijk of
groepsgewijs profileert tE1n opzichte van anderen of waardoor men zich plaatst bij degenen die aan de 'goede kant' of in de goede trend staan. Een soms onbewuste sociale pressie speelt daarbij vaak mee.
Nu heeft de kerk daartoe vaak bijgedragen
door een verkeerde of te statische presentatie van 'waarheid'. Ook heeft zij vaak gezag uitgeoefend op een wijze, waardoor
mensen niet leren of het afleren om zelfstandig naar de waarheid te zoeken en vandaaruit te leven. Maar soms worden deze
fouten van de kerk als een alibi gebruikt.
Tenslotte gaat het echter om de 'waarheid'
die gedaan moet worden. Het begrip 'waarheid' in de bijbel en de christelijke traditie,
ook waar het zeer aardse zaken betreft,
duidt op een werkelijkheid die ons als personen of groep te boven gaat en die mensen samenbindt. Zonder bekommernis om de
waarheid als waarheid is gemeenschap niet
mogelijk en vervluchtigt de diepere redelijkheid in kerk en samenleving.
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De politieke samenwerking van
protestanten en katholieken
in de politiek
Puchinger:
Ik wil u nu het derde thema voorleggen: en
wel de vraag of er verband is tussen de
ontwikkeling naar kerkelijke oecumene en
die naar wat ik zou willen noemen de 'politieke oecumene' bijvoorbeeld in het CDA.
Wat zijn de barrières en de kansen van deze politieke ontwikkeling. Houden deze barrières en kansen verband met de moeilijkheden en de mogelijkheden in de ontwikkeling van de kerkelijke oecumene?
En misschien wilt u iets zeggen over wat in
uw opvatting de komende jaren de politieke
opdracht van het CDA zou kunnen zijn?
Klompé:
Ik geloof niet dat er een verband is tussen
de ontwikkelingen naar kerkelijke oecumene en die naar 'politieke oecumene'. I n de
top van de Raad van Kerken valt mij op dat
velen helemaal geen lid van het CDA zijn.
Albeda:
Ik heb dezelfde ervaringen. Ik ontmoet ook
in de oecumenische beweging zeer veel leden van de PvdA, PPR, een schaarse VVDer en daarnaast natuurlijk óók CDA'ers.
Kooijmans:
Toch vraag ik het mij af. Ik geloof niet dat
je mag zeggen dat er in direkte zin een relatie is geweest tussen de ontwikkelingen
binnen de kerken en de ontwikkeling tussen
de drie grote christelijke partijen. Maar ik
geloof wel dat de kerkelijke oecumenische
ontwikkeling heeft bijgedragen aan het besef dat de bestaande politieke scheidslijnen tussen deze drie partijen van minder
belang zijn geworden.
Klompé:
Ik vraag mij af wat de fractievoorzitters van
destijds, dus Mellema, Schmeltzer en Biesheuvel, voor hadden toen zij met de stelling
kwamen: samen uit, samen thuis. Of als ik
nog verder mag teruggaan: ik heb eens met
Jan Schouten in een bankje van de Tweede
Kamer gepraat over de vraag waarom wij
nog gescheiden in de politiek optrekken. En
ik heb toen voor mijzelf niet het gevoel gehad dat die twijfel mij bekroop vanwege een

drs. W. C. M. Klijn is lector in de theologi·
sche ethiek aan de Katholieke Theologisch€'
Hogeschool te Amsterdam.

kerkelijke oecumenische ontwikkeling, maar
het motief lag in zekere zin op veel praktischer niveau. Dat lag veel meer in de sfeer
van vragen over de bestuurbaarheid van het
land. Mijn indruk is dat de kerkelijke oecumenische ontwikkeling ook geen rol heeft
gespeeld bij de drie fractievoorzitters in de
zestiger jaren.
Van Ruler:
Ik denk toch dat door de oecumenische ontwikkeling een vonk is overgeslagen naar de
politiek. In de oecumenische beweging heeft ,:;,
men elkaar leren ervaren als mede-christenen die in grote lijnen hetzelfde voorstaan
en dat is zich in het verlengde daarvan ook
in de politiek gaan manifesteren, met name
op het plaatselijk vlak. In de oecumene heb
je elkaar leren kennen, en daardoor durf je
het ook in de politieke sfeer aan.
Klompé:
Plaatselijk heeft u misschien gelijk, maar op
landelijk niveau heeft dit naar mijn opvatting nauwelijks een rol gespeeld.
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Dat was mijn grote bezwaar bij de start van
het CDA in de tweede helft van de jaren
zestig.
Ik vind op dit moment dat het CDA er moet
komen, omwille van de bestuurbaarheid van
het land. Niemand is er mee gediend als er
drie kleine splinterpartijtjes komen.
Je kunt het misschien ook anders zeggen:
de groepering die het minste verlies had
aan eigen identiteit, had ook de grootste
moeite met de ontwikkeling naar het CDA.
Wat ik in de recente ontwikkeling van de
verhouding tussen CNV en FNV zie, is dat
juist ook die katholieken die het minste te
lijden hadden aan identiteitsverlies, de aansluiting bij het CNV zoeken.
De leiding van het CDA is op dit punt overruled door de leden. Hetzelfde heb je gezien bij de federatie van de industriebonden
van het FNV. De leiding voelde er niet voor,
maar het is gewoon door de leden afgedwongen.

mr. J. A. van Ru/er-Hamelink te Utrecht was
5 jaar lid van de Hervormde Synode, waarvan 4 jaar moderamen/id. ZIJ is lid van de
Raad van deputaten 'Samen op Weg'.
Kooijmans:
Het is niet zo dat het CDA de vrucht is van
de kerkelijke oecumene, maar je kan wél:
zeggen, naar mijn opvatting, dat er een causaal verband is tussen de kerkelijke oecumene en het feit dat men binnen de christelijke partijen zich niet meer herkende in
het gescheiden optrekken.
K/ompé:
Het begin van het CDA in de jaren '66-'67
is niet de vrucht van de kerkelijke oecumene geweest. Ik heb mij vanaf het begin gekant tegen de ontwikkeling naar het CDA,
tegen de slogan 'samen uit, samen thuis'.
Mijn opvatting is nl. dat wij drie partijen
hebben die sociologisch zeer van elkaar verschillen, en die in de politieke praktijk ook
lang niet altijd gezamenlijk optrokken. Wij
gebruiken in de drie partijen waarschijnlijk
wel dezelfde woorden, maar geven er dan
vaak een geheel andere inhoud aan. Wat je
bij een 'samen uit, samen thuis'-ideologie
dan deed is, dat je op termijn het verliezen
van de identiteit van de Katholieke Volkspartij in de hand werkte.

K/ijn:
Ik heb zelf het gevoel dat voor het roomskatholieke volksdeel de ontzuiling te snel is
gegaan, waardoor er ook een verlies aan
identiteit is opgetreden.
K/ompé:
Die opmerking is helaas juist. Ik denk dat
wij rooms-katholieken het ons kunnen verwijten dat wij onze mensen niet tijdig hebben toegerust in de zin van het bewust maken van hetgeen vlees en bloed is van je
geloof. Het moet in je ruggemerg zitten, zodat het door blijft gaan in welke maatschappelijke organisatie je ook actief bent. Er
zijn er zeer velen die werkelijk compleet hun
rooms-katholieke identiteit verloren hebben,
de laatste tien à vijftien jaar.
Van Ru/er:
Maar in zekere zin geldt het identiteitsverlies ook voor de CHU. Ik vrees dat het eigene van de CH U over een paar jaar weg is en
dat vind ik ontzettend jammer.
K/ompé:
Ja, het is de AR die erin geslaagd is haar
eigen identiteit een beetje omhoog te houden.
Kooijmans:
Kijken WIJ In deze discussie tot nu toe niet
teveel naar de leiding? Het kernpunt is na-
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tuurlijk of een bepaalde gedachte wordt gedragen in het land. Het CDA is naar mijn
opvatting zelfs zo zeer aangeslagen, dat de
leiding van de drie partijen eenvoudig voor
het blok is gezet.

groei uitgaan met betrekking tot ons groepsegoïsme. Ik denk aan de voortgaande nieuwe technologie die ingevoerd wordt, met
zijn goede, maar ook met zijn slechte kanten. De veel grotere rol die zich opdringt
van de overheid in het gehele sociaal-economische leven. Daarnaast en tegelijkertijd
de hele problematiek van de Oost-West-verhoudingen met de problemen rond de kernbewapening en daar dwars doorheen de ontwikkeling van de Noord-Zuid-verhouding. Ik
denk dat in de jaren tachtig ons systeem als
zodanig door al dit soort vragen aan de orde komt. De christen-democratie heeft in
deze jaren de geweldige opgave waar te
maken dat je door het voortdurend appel op
de grondslag op een bepaalde wijze met deze vragen aan de slag gaat. Er is overigens
wel meer aan de hand dan het overleven van
de christen-democratie; aan de orde is de
vraag of de democratie als zodanig kan overleven.

Puchinger:
Moet u in feite niet zeggen dat de gemeenschappelijke christelijke overtuiging voor de
politiek ons allen te machtig is geworden?
En is dat nu ook niet evenzeer het geval bij
de politieke leiders van dit moment? Ik geloof dus niet dat het CDA alléén een ontwikkeling is geweest aan de basis.
Kooijmans:
Binnen ons wetenschappelijk instituut ervaren wij bij de mensen die in de commissies
actief zijn - dat zijn dus de mensen die op
de achtergrond werken maar wel het denkwerk verrichten - dat de wezenlijke scheidslijnen niet meer liggen tussen ARP, CHU en
KVP, maar op een heel ander niveau. Het
merkwaardige is nu dat evenals binnen de
kerken de scheidslijnen tussen de politieke
partijen zich ook verplaatst hebben naar binnen de politieke partijen. De vraag is dan:
waar herken je elkaar in binnen het CDA. Ik
denk dat je elkaar nu herkent op basis van
een gezamenlijke opdracht die je ziet om
vanuit het evangelie aan politiek te doen.
Klijn:
Daar ben ik het geheel mee eens.
Puchinger:
Mag ik tot slot van ons gesprek op basis
van het voorafgaande nog vragen of u enige
opmerkingen wilt maken over wat naar uw
wijze van zien de opdracht is voor het CDA
de komende jaren?
Albeda:
We zitten nu vlak voor de jaren tachtig, die
naar mijn gevoel de westerse democratieën
met veel moeilijker vragen zullen confronteren dan tot nu toe ooit het geval was. Als ik
bijvoorbeeld kijk naar de sociaal-economische problematiek dan zie ik: een trage economische groei; we moeten een ontwenningskuur doormaken van de economische
groei die de afgelopen jaren als een soort
soft drug heeft gewerkt; het is niet moeilijk
ons een voorstelling te maken van de uitdagingen die van deze trage economische

Klijn:
Ik denk dat de komende jaren kwesties als:
hoe ga je om met het eigen partijbelang,
met politieke macht als zodanig, heel belangrijk worden. Wat zijn de komende jaren
de verantwoordelijkheden en grenzen van
de staat? Wat van de maatschappij? Wat
van mensen individueel? Of van de samenlevingsverbanden? Wat is rechtvaardig in al
die vraagstukken die de heer Albeda zojuist heeft opgenoemd?
Kooijmans:
Ik zie, als ik kijk naar de problemen die AIbeda zojuist heeft opgesomd, een heel duidelijke plaats voor christen-democratische
partijen, wanneer wij ervan overtuigd zijn
dat zonder de christendemocratie een absolutering van bepaalde waarden zal ontstaan.
Albeda:
Dat is juist. Als ik zie naar het laatste verkiezingsprogram dat wij gemaakt hebben,
waarin zo nadrukkelijk het accent wordt gelegd op de veelkleurigheid in onze samenleving, op de gespreide verantwoordelijkheidsbeleving en alle rapporten die de laatste tijd op dit thema in het CDA worden
voortgebracht, dan denk ik dat deze opvattingen erg relevant zijn voor de problematiek waarmee wij in de jaren tachtig zullen
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worden geconfronteerd. De uitdaging waarvoor wij staan, is in dit opzicht een geloofwaardig antwoord te vinden op ontwikkelingen die van totalitaire aard kunnen zijn.
Want die zie ik heel duidelijk op een aantal
terreinen aanwezig.

heersend belang dat naar mijn gevoel dit
het centrale thema is.
Wij denken daar binnen onze kring nog
eigenlijk veel te weinig over na.
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Klijn:
Ik onderschrijf dat volledig. De vraag naar
de opdracht van de staat, naar de grenzen
van de macht van de staat is van zo over-
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Puchinger:
Ik dank u aan het slot van ons gesprek,
voor uw komst en medewerking. Het is goed
geweest dat wij hier zo harmonieus en open
hebben kunnen praten.
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Enkele
opmerkingen
bij wijze van
commentaar
door dr. A. J. Simonis
Aangezien ik wegens een flinke griep niet
kon deelnemen aan het gesprek over 'Oecumene en Politiek', is mij gevraagd een kort
commentaar te geven op de resultaten van
het gesprek zoals dit hierboven is weergegeven. Het is geen gemakkelijke opgave, omdat het maken van kritische opmerkingen
achteraf nogal goedkoop lijkt. Laat ik daarom allereerst zeggen, dat ik het gesprek
waardeer, én wat betreft de irenische toon
waarin het plaats vond én wat betreft zijn
weergave.
Het moet niet eenvoudig geweest zijn om
een discussie van enkele uren zo samen te
vatten, dat de deelnemers en wat zij te zeggen hebben er echt uitspringen.
Wanneer het nu gaat om een oordeel over
de inhoud van de discussie, dan verval ik in
aarzeling. Niet omdat ik de deskundigheid
en geëngageerdheid van de discussianten
ook maar enigszins betwijfel. Integendeel.
Neen, mijn aarzeling betreft meer mijzelf en
de weerbarstigheid van de materie, waar
ook ik dikwijls niet goed raad mee weet.
Dit geldt al direct de invalspoort van de discussie waar het gaat over:
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1.

De verantwoordelijkheid van
de Kerk voor maatschappij en
politiek

Albeda heeft gelijk wanneer hij met Kuyper
Kerk en politieke partij wil onderscheiden.
De idee wordt trouwens door alle deelnemers én theoretisch én vanuit de praktijk
(Klompé) gedeeld. Gelijk heeft ook mevrouw
van Ruler met te stellen, dat de kerk in politicis 'spaarzamelijk' en goed gedocumenteerd moet spreken, niet op een partij-politieke wijze. Wijs lijkt mij Albeda met zijn
constatering dat de Kerk - ik zou zeggen als
regel - in haar spreken over politiek en
maatschappij eerst flink de basis aan het
woord moet laten, waar allerlei opvattingen
naar een kristallisatie kunnen toegroeien alvorens de Kerk tot een officiële standpuntbepaling komt. Waar lijkt mij ook, dat de
Kerk zich dan kwetsbaar maakt (Kooijmans,
Klompé) , dat zij soms heel concreet moet
zijn (Klijn). En Kooijmans laat terecht zien
hoe gevaarlijk concreet politiek spreken voor
de Kerk kan worden. Wat je bij de een wint.
verlies je bij de ander.
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Maar dan komen mijn moeilijke vragen. Aan
het begin van de discussie wordt opgemerkt, dat eerst het begrip Kerk dient te
worden gedefinieerd. Onvermijdelijk volgt
dan het onderscheid tussen de Kerk als gemeenschap en de Kerk als instituut. Wat
wil je?
Maar blijkbaar even onvermijdelijk wordt een
juiste definitie niet alleen niet gegeven,
maar wordt ook het onderscheid niet duidelijk gehanteerd. Dat kan ook moeilijk anders,
want een 'gemeenschap' en ook een 'instituut' spreken nu eenmaal niet zo direct.
Wie spreken, dat zijn de kerkelijke leiders
vanuit hun roeping en geestelijk gezag; wie
spreken, dat zijn ook vertegenwoordigers
van christelijke of katholieke organisaties,
die een bepaald maatschappelijk of politiek doel nastreven. Welnu, deze twee vormen van 'kerkelijk spreken worden m.i.
door de deelnemers aan de discussie wel
eens te veel door elkaar gehaald.
Ik vraag mij af of dit wellicht zijn verklaring
vindt in het feit, dat wij tegenwoordig bepaalde onduidelijke tussenvormen hebben,
zoals de Raad van Kerken met zijn secties,
het I KV en misschien ook Pax Christi en
een aantal landelijke kerkelijke raden. In al
dat soort organen zitten geestelijke leiders
of hun vertegenwoordigers en anderen door
elkaar heen. Uitspraken van deze organen en sommige van hen lijken in een onstuitbare drift over van alles uitspraken te willen
doen - wordt al gauw een 'semi-kerkelijk
gezag' toegekend, dat zij eigenlijk niet hebben. Ligt hier niet één van de problemen
wanneer het gaat over kerkelijk spreken
over maatschappij en politiek? Men pretendeert immers spoedig te spreken namens
de Kerken als gemeenschappen, wat nu
juist de vraag is.
Op deze organen en raden lijkt de opmerking van Klijn van toepassing, namelijk dat
velen in de huidige geloofscrisis 'bij wijze
van compensatie zoveel mogelijk uitspraken
over de politiek-maatschappelijke belangrijke zaken doen teneinde daarmee een nieuwe identiteit .. " ook als Kerk, op te bouwen'. Hoe het ook zij, kerkelijke en geestelijke leiders dragen waarschijnlijk wel eens
tot de verwarring en genoemde pretentie
van deze organen en raden bij, door hetzij
als voorzitters op te treden, hetzij de uitspraken van die organisaties te gemakkelijk
over te nemen.

Terzijde zij hier nog opgemerkt dat de discussie wel erg 'nederlands' is gebleven. In
ons land kan iedereen zich zonder al te
groot risico over 'allerlei grote vragen van
onze tijd' uitspreken en kan ook zo'n discussie als boven heel gemakkelijk vrijblijvend
voortkabbelen. In dit verband acht ik Kooijmans' vragenderwijze opmerking interessant: 'Is er behoefte bij de Kerk om, hoe
dan ook, tot grote uitspraken te komen'?
Wat wordt hier met Kerk bedoeld? Wat met
grote uitspraken? Ware ik bij de discussie
aanwezig geweest, dan zou hier en elders
het gesprek denk ik niet zo rustig zijn voortgang hebben gevonden. Is het, hoe dan ook,
geen plicht van de Kerk, C.q. van Paus en
bisschoppen (en synodes!) als geestelijk leiders, om over het zedelijk-maatschappelijke
kwaad van bijvoorbeeld de abortus en voortgaande bewapening grote én duidelijke uitspraken te doen? In ieder geval ligt bij uitspraken van Paus en bisschoppen - ik
spreek nu over mijn eigen Kerk - de situatie heel anders dan wanneer het gaat over
uitspraken van genoemde tussenvormen van
kerkelijk spreken. Paus en bisschoppen spreken vanuit hun kerkelijk gezag en niet als
vertegenwoordigers van een (meestal) toevallig groepje deskundigen. Hun verantwoordelijkheid is groter, reden waarom voor hen
de vraag naar waarover wel en niet spreken, over hoe en wanneer te spreken veel
belangrijker is. Ik voor mij kan het dan niet
anders dan zo zien, dat Paus en bisschoppen, maar ook synodes, hun gezag allereerst
dienen aan te wenden voor de verkondiging
van het evangelie en wel in die zin, dat het
bovennatuurlijk heil prioriteit heeft op het natuurlijke. Vandaar de duidelijke uitspraken
van de Paus in Ierland en de VS aangaande
echtscheiding, abortus en priesterschap. Zijn
uitspraak in Ierland, waarvan in de discussie
gewag wordt gemaakt, is bij mijn weten niet
primair bedoeld om de staat te zeggen hoe
precies echtscheiding te regelen, maar om
de katholieken te zeggen wat de consequenties zijn van het sacrament van het huwelijk.
Dat de Paus daarmee in ons land steeds
meer 'teken van tegenspraak' wordt hoeft
niet te verwonderen. Het ligt niet aan zijn
zg. conservatieve opstelling, maar aan wat
Albeda noemt de grotere 'weerbarstigheid
van de maatschappelijke werkelijkheid die
bij ons ook de Kerken is binnengedrongen'.
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alleen maar een namaak-kerk, een 'onderonsje' van en voor toevallige mensen. Het
is niet de Kerk van Jezus Christus. Dat wordt
ons te meer duidelijk als priesters openlijk
in verzet komen tegen een bisschop omwille
van het behoud van hun 'oecumene'. Dan
bewijzen zij hoe weinig oecumenisch hun
oecumene is. Zij schuwen dan zelfs niet het
middel van kerkafbraak om hun eigen
machtspositie veilig te stellen.' 'De wetten
van de Kerk omtrent intercelebratie en intercommunie dienen er voor om de gesloten, naar binnen gerichte oecumene van
toevallige groepen open te houden naar de
universele Kerk toe.'

De oecumenische ontwikkelingen binnen de Kerken

AI schrijvend realiseer ik mij hoe makkelijk
ik schrijven heb. Het wederwoord blijft uit,
terwijl er bij de discussie al heel wat zou
zijn teruggezegd. Toch verstout ik mij voort
te gaan. Hopelijk wordt mij niet kwalijk genomen wanneer ik zeg de indruk te hebben
dat het gesprek over de oecumenische ontwikkeling een gesprek was tussen mensen
die de indruk maken de oecumene te weinig
echt theologisch doordacht te hebben. Drie
zaken komen in de discussie vooral naar
voren: de constatering dat 'men zijn eigen
weg gaat' (hetgeen sommigen gelukkig vinden: Van Ruler; Klompé? Albeda?); er is te
weinig bezinning over de wezenlijke problemen van de oecumene (Klijn, Kooijmans); de
houding van de katholieke Kerk, wier top te
veel tegenhoudt (Albeda). Als met die top
de Heilige Geest bedoeld wordt, ga ik akkoord. Christus heeft één Kerk gesticht en
wel op de rots die Petrus is. De Geest bindt
ons samen in éénheid en waarheid, waarvan
deze ene Kerk zuil en grondslag is. Wie geneigd zou zijn om over de zg. 'pretenties van
Rome' te spreken, moge bedenken dat er
voor Rome vóór alles een plicht bestaat, nl.
om het geloof en 'de leer der apostelen' ongeschonden door te geven, ook in een tijd
waarin velen zich om deze 'leer' niet zoveel
schijnen te bekommeren. Opvallend is voor
mij dat, afgezien van een opmerking van dr.
Klijn, in de discussie weinig expliciet sprake
is van waarheidsvragen die in het geding
zijn. Of bedoelen Kooijmans en Klijn dit
toch? Hoe het ook zij: het is mijn stellige
overtuiging dat wij Jezus nog veel te weinig
volgen in zijn hartstochtelijk gebed tot de
Vader om eenheid. Wij dienen zijn weg te
gaan, niet onze eigen weg. Over dat laatste
schreef J. Bots S.J. in IKI (jg. XIII, nrs. 78) zeer verhelderend: 'Eenheid vieren tussen individuele protestanten en katholieken
zonder rekening te houden met hun kerkelijke achtergrond en de verschillen in leer en
kerkorde, is gesloten oecumene. Terwijl men
zich fixeert op deze toevallige groep, sluit
men zich voor de Kerk. Het is geen kerkopbouw, maar ghettovorming of groepsafscheiding. Intercommunie zonder ambtserkenning (vgl. Klijn) is een elitaire aangelegenheid van introverte groepen die niet
openstaan voor de universele Kerk. Het is

Rest mij nog heel kort iets te zeggen over:

3.

De politieke samenwerking
van protestanten en
katholieken

Wat Kooijmans zegt, namelijk 'dat er een
causaal verband is tussen de kerkelijke
oecumene en het feit dat men binnen de
christelijke partijen zich niet meer herkende
in het gescheiden optrekken' lijkt mij juist.
Maar is het niet slechts een stukje van de
werkelijkheid? Hebben de deconfessionalisering en het verval van de KVP (identiteitsverlies waar Klijn en Klompé op wijzen) niet
ook een puur politieke noodzaak tot samenwerking geschapen? Zeker is de groei naar
het CDA een typisch Nederlands verschijnsel, dat ook m.i. onmogelijk valt los te denken van de oecumenische ontwikkeling. In
landen als Frankrijk, Duitsland en Italië lijkt
de christendemocratie veeleer opgekomen
uit verzet tegen totalitarisme en stond het
opkomen voor de fundamentele rechten van
de mens centraal.
Tot slot nog dit: het gevaar voor CDA en
christen-democratie in de komende jaren
lijkt mij (ondanks de mooie slotwoorden van
Albeda) dat zij op alle terreinen de kant van
het slechte compromis kunnen opgaan, juist
waar het de aantasting van wezenlijke waarden (huwelijk en gezin), zedelijkheidswetgeving) en beginselen van onze rechtsorde betreft (b.v. de onaantastbaarheid van het
recht op leven van de ongeboren vrucht).
Christenen zullen tegen zulke aantastingen
een duidelijk 'neen' moeten laten horen.
'Hier sta ik, ik kan niet anders' (Luther). In-
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dien zij menen zich als christenen in een politieke partij te moeten organiseren, dan
heeft dat onvermijdelijke consequenties.

Met excuses dat ik aan al het in het gesprek naar voren gebrachte toch nog te weinig recht deed gelden en vooral dat ik mij
er schijnbaar met wat kritische kanttekeningen achteraf, zo goedkoop van afmaak,
groet U

Dit zo stellend, goede Dr. Puchinger, is het
misschien gunstig geweest, dat een griep
mij verhinderde aan de discussie deel te nemen. Ze zou wellicht oeverloos zijn geworden.
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De agenda
van de kerk
door
dr. W. A. Visser 't Hooft

Ik vind dit een bijzonder nuttig gesprek. Voor
zover ik vanuit Zwitserland oordelen kan,
worden de belangrijkste aspecten van de
huidige situatie in ons land goed belicht.
Vele van die facetten zijn trouwens terug te
vinden in andere landen. Mijn opmerkingen
zijn daarom eerder aanvullend dan kritisch.
1) Ik zou gaarne duidelijk uitgewerkt willen
zien hoe we ervoor kunnen zorgen, dat men
zich niet van kerkelijke uitspraken af kan
maken door te zeggen: 'dat is typisch dominees-idealisme of bisschoppelijk getheoretiseer'. We hebben nog niet alle consequenties getrokken uit de herontdekking van de
Kerk als Volk Gods en van de plaats van de
leken in de Kerk. Uitspraken over problemen
van politiek en maatschappij mogen door de
Kerk niet gedaan worden zonder medewerking van de kerkleden, die midden in de
wereld staan. We hebben op dat gebied
veel geleerd in de laatste tientallen jaren.
Zo was de Boston conferentie van Church
and Society over Geloof, Wetenschap en
Toekomst vooral in de handen van mannen
en vrouwen uit de wetenschappelijke sfeer.
Maar we hebben nog veel te weinig gedaan
om structuren te scheppen, die het mogelijk maken, dat de leken, die op dit gebied
'sachverständig' zijn, geregeld aan de uit-

Dr. W. A. Visser 't Hooft was secretarisgeneraal van de Wereldraad van Kerken

werking van sociale en politieke ethiek meewerken.
2) Mijn tweede opmerking gaat over de inhoud van de kerkelijke uitspraken. Ik meen,
dat de gedachte, die in de zestiger jaren
opgekomen is, dat de agenda van de kerk
zich naar de agenda van de wereld richten
moet, een misleidende gedachte is. Natuurlijk moet de kerk warme belangstelling
tonen voor de vragen, waar de wereld mee
worstelt. Maar het is niet aan de wereld
om de prioriteiten te bepalen voor het kerkelijk spreken. Die prioriteiten worden uit de
roeping van de kerk afgeleid. En dan kunnen problemen waar de wereld nauwelijks
oog voor heeft op de eerste plaats komen.
Ik denk in het bijzonder aan de houding van
de kerken tegenover het wijd verspreide
verlangen naar emancipatie en bevrijding op
alle mogelijke gebieden. Het is zeker een
goed ding, dat de kerken zich niet meer met
traditionele structuren en ideologieën ver-

a.r.

2

-,

staatkunde

79/12

De agenda van de kerk

dr. W. A. Visser

eenzelvigen, die de emancipatie van onder
druk levende groepen van mensen tegenhielden. AI te lang hebben de kerken zich
geallieerd met de 'désordre établi'.
Het Evangelie spreekt inderdaad van bevrijding. Maar wat me zo opvalt is, dat veel
van ons christelijk spreken de indruk maakt,
dat wat in de huidige wereld met emancipatie bedoeld wordt hetzelfde is als wat in
de bijbel met bevrijding bedoeld wordt. Dat
is natuurlijk geheel onjuist. In de bijbel is
emancipatie een eerste stap, die nog niet
tot de echte vrijheid leidt. Alles hangt ervan
af of het tot de tweede stap komt. Na emancipatie moet het tot adoptie komen. Het
bijbelse woord is: 'huiothesia' d.i. aanneming tot zoon (helaas dikwijls onduidelijk

vertaald). Weglopen uit oude bindingen is
niet genoeg. Als verantwoordelijk en mondig gezinslid in het huis van de Vader wonen
- dat is pas echt vrij zijn.

't Hooft

Wanneer we dat onder stoelen of banken
steken, helpen we de mensen niet echt. We
leven in een tijd van geweldig versnelde
emancipatie, maar die steeds meer de tijd
wordt van geweldige teleurstelling over de
emancipatie. Dat geeft de kerken een grote
kans. Op het moment, dat de verloren zoon
weg wil uit het ouderlijk huis is er niet veel
kans, dat hij luistert naar een waarschuwend woord over de echte bevrijding. Maar
als zijn vrijheidsdroom niet vervuld is, is hij
eraan toe te luisteren.
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Opwellingen bij
een gesprek over
Oecumene en
Politiek
door ds. H. G. Abrna
I. De kerk zal als dat nodig is moeten spreken over politieke en maatschappelijke problemen. Zij moet daar de hoge berg voor op
om woorden van Jesaja te gebruiken. Verkondigen en onderwijzen zijn haar taak en
opdracht. Wanneer wij geloven dat de hemelse Vader alle dingen regeert door Zijn
Zoon Christus valt niet in te zien waarom de
kerk daar niets over zeggen mag.
Ik schrijf grif kerk. Het zou dichter bij de
werkelijkheid aansluiten, wanneer ik de
knoop maar doorhakte en voor het meervoud en tegelijk voor de pijnlijke verdeeldheid koos. Ik troost me met de gedachte,
dat iedereen af en toe hevig met de mens
in de weer is, die mens van alles laat ondernemen en uitspreken, terwijl de teneur
van het verhaal onweerlegbaar de mensen
of mensen bedoelt.
Mijnentwege mogen het ook kerken zijn, die
over politieke en maatschappelijke vraagstukken hun licht laten schijnen. Dan valt
meteen op dat de keuze van onderwerpen
verschillend uitvalt. De ene kerk zal bij voorkeur zich willen uitspreken over vraagstukken van de micro-ethiek. Men heeft de gedachte dat er in het algemeen veel ten goede zou keren in de wereld, wanneer de ge-

Ds. H. G. Abma (geb. 1917) was van 1941 tot
1959 predikant in de Nederlandse Hervormde
Kerk. Sinds 1959 is hij lid van de Tweede Kamer voor de SGP. In 1956 werd hij lid van het
hoofdbestuur van de SGP en in 1961 voorzitter.
Hij publiceerde in verschillende kerkelijke bladen
en werkte mee aan dagboeken en prekenbundels.

lovigen persoonlijk in hun levenspatroon
zouden kiezen voor wat de Bijbel in dat opzicht kennelijk aanprijst of althans aanwijst.
Andere kerken richten zich graag op bepalende structurele kaders. Wel zeker menen
zij dat het individu het vanzelf beter doet,
wanneer de hele entourage waarin hij zich
bevindt, aan kwaliteitseisen voldoet. Wanneer de kerk op een gegeven moment zich
aangegord voelt een getuigenis af te geven
moet zij zich de gebrokenheid met alle kanten die daaraan vastzitten terdege bewust
zijn. Deze omstandigheid leert bescheidenheid. Men zal ook niet uitsluitend moeten
letten op wat men zelf naar voren brengt,
maar ook op wat anderen wereldkundig maken. Wereldkundig ja, want het is juist voor
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de wereld bevreemdend dat er verschillende
kerken zijn en diverse uitspraken, terwijl allen zich beroepen op één Heere. Wanneer
de apostel, die met meer gezag kon spreken, in een bepaalde situatie te kennen gaf:
Dit is mijn gevoelen, en ik meen ook de
Geest van God te hebben, zou het wel eens
zo kunnen zijn, dat kerken, wanneer zij zich
uitlaten over politieke en maatschappelijke
vraagstukken, van die reserve van Paulus
aardig wat zouden moeten verdisconteren.
Laten wij niet hoog spreken. De profetenmantel van de kerk is in stukken gescheurd
en de kans is reëel dat wij slechts met een
lap zwaaien.

en landen? De kerk mag zich niet armoediger voordoen dan zij naar haar aard is. De
gemeente hoeft het niet te winnen van
Marx. Haar roeping is de overwinning door
het geloof dat de wereld overwint.

Geenszins behoort dit een reden te zijn om
er het zwijgen toe te doen. Heeft de kerk in
het verleden dikwijls niet vaak genoeg zich
van commentaar onthouden? De prediking
was tijdloos. Terwille van het Koninkrijk der
hemelen zonken alle aardse rijken met alle
toebehoren in het niet. Dat koninkrijk bestond uit allerhoogste waarden en waarheden, waar de profane wereld niet aan kon
tippen, àf dat koninkrijk zou pas allerlaatst
komen met annulering van heel de geschiedenis tot dusverre. Elk woord van de kerk
over hier en nu was boter aan de galg.
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Goede ontwikkelingen willen in het tegengestelde uiterste doorslaan. Was deze wereld
- waar wij ons overigens best op ons gemak voelden - een niet al te zalige wachtkamer, thans heeft het er alles van dat
evengoed voor kerkmensen dit enkele leven
het heilgoed is en dat ons niets anders te
wachten staat. De vooroorlogse kwalificatie
kerkelijke richtingen is met veel fanfare afgedankt, maar intussen ontstonden fervente
koersen. De verticale en de horizontale. De
tragiek van het horizontalisme bestaat erin,
dat helaas ook de horizon haar begrenst.
Het gevolg is dat veel spreken van de kerk
nergens anders in bestaat dan in politieke
uitspraken. Jammer genoeg was er voorheen veel vuil water, maar was het nodig
om het kind mee weg te werpen 7 Is er echt
niet meer gerechtigheid dan die immer nog
maar zeer initieel te realiseren is in onderlinge verhoudingen tussen mensen, groepen

Zodoende ligt het niet op de weg van de
kerk, als zij spreekt, de politici vóór te zeggen. Zij neemt geen beslissingen uit handen. Haar getuigenissen mogen niet partijdig zijn. Dat wil zeggen dat de oplossingen,
waarmee zij voortdurend aankomt, precies
dezelfde zijn als die van partijen of van duidelijke oriëntaties van een groep verwante
partijformaties. Men verwijt de kerk, dat zij
in het verleden te nadrukkelijk de zijde heeft
gekozen van bezitters en behoudenden. Als
dat verwijt terecht geldt, mag de correctie
niet alleen volstaan met de keuze voor een
andere categorie.
De kerk mag spreken. Over politieke en
maatschappelijke problematiek. Laat zij tevoren vasten en bidden om te weten wat de
Heere Zelf zegt. Hier en heden. Want het risico is concreet, dat wij vanuit welke gevoelens en veronderstellingen ons standpunt bepalen om er dan vervolgens bijbelse woorden en noties bij te kiezen. De eigentijdse
japon is gekozen en de christelijke winkel is
goed voor de accessoires. Zo werkt dat niet.
Uit de Schrift weten wij veel te goed dat de
uitspraak van Godswege vaak dwars en
eenzaam ingaat tegen de heersende gevoelens en verlangens. Het echte profetisch getuigenis heeft de moed om impopulair te
zijn. Jeremia 42 en 43 kunnen ons erg veel
leren over de materie die ons bezig houdt.
De democratie zal steeds moeite hebben
met het profetisch getuigenis van dikwijls
de ene profeet tegenover vele.
Heel belangrijk bij de beoordeling van wat
de kerk gaat zeggen is de vraag naar de
vertrouwensbasis. Wanneer per saldo niet
de goedheid Gods, maar het vermeende
goed-zijn van de mens verwachtingen en
toekomstige ontwikkelingen het noodzakelijk fundament verlenen is er alle reden om
de boodschap te wantrouwen. De kerk kan
alleen getuigen van haar Heere. De oproep
dat bekering voor elkeen, ongeacht opstelling en houding, van primaire betekenis is.
De kerk is er immers op uit om te bekeren
en niet om te indoctrineren. Terwille van de-
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ze gezonde mentaliteitswijziging kan het inzicht niet achterwege blijven dat allen gezondigd hebben, vaders en wij als wij zien
in perspectief van de tijd, en voorstanders
en tegenstanders, wanneer het aspect van
omvang aan de orde is.

We mogen evenwel geen enkel gesprek uit
de weg gaan. Wat het onderwerp ook wezen mag. Immers ons is op het hart gebonden om altijd bereid te zijn tot verantwoording aan ieder die rekenschap afeist van de
hoop die in ons is. Wij zullen dat doen met
zachtmoedigheid en vrees. Minder noodzakelijk hoeven wij daarmee een bepaald doel
na te streven. Het is een troostvolle gedachte dat God als Koning van alle dingen,
zelfs wanneer organen en instituties, wanneer geroepenen en eerst aangewezenen
falen, desondanks Zijn goddelijke raad vol
voert. Minder krampachtig doen is goed voor
geloof en gezondheid.

Bovenal moet de kerk zich consequent houden aan haar leest: Het Woord Gods. Geen
quasi-bevoegde oordelen over en op terreinen die de hare niet zijn.
11. Inderdaad kan ik de vraag begrijpen of
niet tegenwoordig scheidslijnen meer door
de kerken heenlopen dan samenvallen met
kerkgrenzen. Toch zien we de laatste tijd
ook bewegingen, die erop duiden dat groepen binnen de kerk de rijen willen sluiten.
Alles overziende krijg je wel eens de indruk
dat er horizontale en verticale dwarsverbindingen bestaan. Ten aanzien van ethische,
maatschappelijke en politieke vraagstukken
trekt men één lijn, terwijl die weer volstrekt
ontbreekt wanneer problemen aan de orde
komen, die samenhangen met geloof,
Schriftbeschouwing, ambt en dergelijke.
Soms kunnen geprononceerde opvattingen
van sociale en politieke aard gemeentevormend werken, maar of deze grondslag blijvend samenhoudt is de vraag. Ik geloof dat
wij eigen kerk er niet te snel voor over mogen hebben. Met name zolang de gevoelens
omtrent het gezag, de waarde en de betekenis van de Heilige Schrift zozeer verschillen.
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111. Ten aanzien van politieke samenwerking van protestanten en katholieken in de
politiek ben ik de beste stuurman aan de
kant. Mijn wijsheid die ik daarover ten beste geef zal weinig bijdragen. Voorshands zet
ik er een vraagteken achter of politieke samenwerking of als gezegd 'politieke oecumene' bij uitstek het instrument is ter bevordering van de kerkelijke. Politiek is al te
zeer ad hoc ingesteld. De kerk mag op straffe van haar staan en vallen de eeuwigheid,
en wel de eeuwigheid naar achteren en naar
voren, niet vergeten.
Tot besluit. Dit waren enkele opmerkingen
terzijde over een gesprek, dat met belang- ,
stelling werd gevolgd. Voor een meer uitputtende evaluatie leefde wel de begeerte
maar ontbrak de tijd.
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Het forumgesprek heeft naar mijn smaak
uitgemunt door heldere uitspraken en duidelijke onderscheidingen. Men zou een bloemlezing er uit moeten samenstellen en ter lezing aanbevelen aan de velen, die tegenwoordig over dit onderwerp hun stem verheffen. Ik zal er niet aan beginnen, maar mij
beperken tot enkele hoofdpunten en mijn
(meestal positieve) reacties daarop. Het
centrale thema lijkt mij wat door dr. Puchinger is genoemd: 'de verantwoordelijkheid van
de kerk voor maatschappij en politiek'.
1. Allereerst noteer ik met instemming de
terstond (door mevr. Klompé) aan de orde
gestelde onderscheiding tussen 'kerk' als synode, bisschoppenconferentie e.d. èn 'kerk'
als het volk van God. Door velen wordt bij
het spreken over 'kerk en politiek' aan deze
laatste 'kerk' nauwelijks gedacht. Alsof de
eerstgenoemde 'de kerk als zodanig' in de
politiek zou vertegenwoordigen en de laatste
slechts zou bestaan in afzonderlijke stemmen, waaraan niet meer dan individuele betekenis zou kunnen worden toegekend. Nu,
als het over politiek gaat, zijn het uiteraard
die 'afzonderlijke leden', die de dienst uitmaken (bij de stembus, in de volksvertegenwoordiging, in het bestuur van stad en land).
Het is dáár, dat de politiek 'gebeurt' en niet

dr. H. N. Ridderbos (1909) is emeritus hoogleraar van de Theologische Hdgeschool te
Kampen. Hij was lange tijd redacteur van
het Gereformeerd Weekblad.

in een synode van kerkelijke ambtsdragers.
Het is ook niet waar, dat buiten de kerkelijke vergaderingen de kerk (als volk Gods)
slechts op individuele basis zou opereren. De
leden van de kerk kunnen zich immers op
allerlei gebied categoriaal organiseren en institueren. En zij doen dat ook, als zij besef
hebben van de gemeenschappelijkheid van
hun christelijke opdracht, bijv. in een politieke organisatie. Het is dan ook puur clericalisme, te menen dat, ook in politiek opzicht,
de stem van de kerk alleen door een synode
vertolkt zou kunnen worden, en een christelijke organisatie in dit opzicht slechts nodig
zou zijn, wanneer de synode of het episcopaat zijn of haar taak niet meer zou verstaan. Ik denk, dat wij van dit soort van
hoog kerkelijkheid van kort na de oorlog het
ergste weer achter de rug hebben. Maar het
blijft in mijn ogen een vreemde en ongeloof-
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waardige zaak wanneer mensen, die steeds
luider roepen om 'het spreken van de kerk',
aan een christelijke politieke partij zich in
het minst niet gelegen laten liggen. Alsof
van de ambtelijke kerk per definitie politiek
méér christelijks te verwachten viel dan van
de niet ambtelijke!
2. Daarmee is niet ontkend, dat ook de
kerk als instituut een duidelijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het maatschappelijk-politieke leven en daarvan bij
tijd en wijle ook heeft blijk te geven. Daarin
was ook het forum eenparig, zij het met
enige nuanceringen; sommigen (bijv. Albeda) naar het oordeel van anderen (bijv.
Klompé) wel wat te restrictief en afstandelijk, anderen (bijv. mevr. Van Ruler) in dit
opzicht meer verwachtend van het kerkelijk
spreken, maar, als het erop aan komt, állen
(ook Van Ruler) toch zeer voorzichtig en
geclausuleerd. Waarin die 'voorzichtigheid'
in het ambtelijk-kerkelijk spreken moet bestaan, blijkt dan altijd weer een punt. Moet
het niet 'al te concreet' worden en meer in
het algemene blijven? Maar voelen degenen, die in de politiek juist voor moeilijke
concrete beslissingen staan zich dan niet in
de steek gelaten (Kooijmans)? Omgekeerd
echter, wanneer de kerk erg duidelijke evangelische eisen gaat stellen aan de politiek,
mikt zij dan niet over haar doel heen, aangezien de weerbarstigheid van de maatschappelijke werkelijkheid (Albeda, Klompé)
zich nu eenmaal niet naar de hand van welke christelijke politiek ook laat zetten? En
wat te denken van kerkelijke of semi-kerkelijke uitspraken over soorten van kernbewapening (welke wapens nog juist wèl
en welke juist niet meer?), Navo-strategie
etc.? Ligt het op de weg van het kerkelijk
ambt daarover uitspraken te doen en is het
daartoe in staat? Op dit punt is er bij de
door de praktijk getrainde forumleden grote
terughoudendheid te constateren (niet alleen Albeda, maar ook Klompé, Kooijmans
en Klijn), al blijkt het moeilijk een criterium
te geven wanneer de kerk wèl en wanneer
zij niet moet 'spreken'.
3. Toch zijn er in dit opzicht wel verlossende woorden in het gesprek, met name in de
voor mij zeer waardevolle interventies van
drs. Klijn. Onder meer de uitspraak dat als je
over kerk en politiek spreekt, je niet alleen
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moet weten wat je met 'kerk', maar ook
wat je met 'politiek' bedoelt. Hier ligt wel
zoiets als de cardo quaestionis. Ongetwijfeld heeft de kerk - ik spreek nu van synodes e.d. - in haar spreken het ook met de
realiteiten te doen, waarmee de maatschappelijke en politieke organen zich bezig houden. Zij heeft, profetisch en pastoraal, in
het licht van het evangelie het gebod van
de liefde en de eis van de gerechtigheid
vóór te staan bijv. in de sociale verhoudingen, het huwelijk, de arbeid, de mensen,rechten, ook de internationale verhoudingen.
Maar daarmee wordt de boodschap van de
kerk nog niet tot een politieke boodschap in
de eigenlijke zin van het woord. Hierop nadruk te leggen is geen woordenspel, maar
nodig om tussen de taak van de kerk en die
van de overheid goed te blijven onderscheiden en zich - als kerk - daarnaar ook te gedragen. Wat de kerk als eis van het evangelie in te intermenselijke verhoudingen te zeggen heeft, kan de overheid maar zeer ten
dele uitvoeren of in háár wetgeving opnemen. Dat ligt niet alleen aan de weerbarstigheid van de menselijke samenleving,
waarin de overheid moet orler,eren, want
daarvoor staat de kerk ook. Maar het ligt
niet op de weg van de overheid. Haar ambt
bestaat niet in de. uitvoering van de wet
van God, die de kerk predikt. Het recht, dat
zij kan ,bestellen en ook te bestellen hééft,
grijpt lang zo diep niet in het leven van de
mensen in als wat de kerk als boodschap
van het evangelie te verkondigen heeft. Als
de kerk daarom op de politieke toer gaat,
d.w.z. zich direct of indirect uitspreekt over
hetgeen de overheid zou moeten doen (bijv.
in huwelijkswetgeving, abortus, inkomenspolitiek, mensenrechten, oorlog en vrede,
bewapening), dan zal zij, om politiek geen
slag in de lucht te doen, in de schoenen van
de overheid moeten gaan staan en dat betekent in onze sterk geseculariseerde en gedemocratiseerde nederlandse samenleving,
dat zij heel wat water in haar kerkelijke
wijn moet doen (bijv. ten aanzien van hetgeen zij als kerk pastoraal en profetisch over
zaken als echtscheiding, abortus, sociale
verhoudingen etc. in het licht van het evangelie te zeggen heeft). Daarom moet de
kerk, tenzij de overheid háár ambt verwaarloost en haar macht in dienst stelt van het
onrecht, zich er voor hoeden op de stoel van
de overheid te gaan zitten of als haar toe-
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ziende voogd op te treden. Daar is de volksvertegenwoordiging voor. Doet de kerk dit
tàch, dan begeeft zij zich in een voor haar
'oneigenlijke' situatie en brengt zij haar
eigen boodschap in gevaar. Om een voorbeeld te noemen: op het ogenblik wordt de
kerk van allerlei zijde aangespoord zich uit
te spreken ten gunste van economische
sancties, desinvesteringen, boycot op meer
dan één gebied tegen Zuid-Afrika; maatregelen die typisch bij het overheidsambt behoren, en niet bij dat van de kerk. Want terwijl het gezag van de overheid kan afdwingen (financieel, juridisch, economisch, uiteindelijk zelfs militair), zijn de wapenen, die
de kerk heeft ontvangen, geestelijk van
aard. Zij kan niet, zoals de overheid, zeggen:
'und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt" en kan daarom ook niet van de overheid vragen haar boodschap als kerk tegen
Zuid-Afrika (en dan nog wel speciaal tegen
Zuid-Afrika!) kracht bij te zetten door dwangmiddelen. Dat is, ook als het met de edelste motieven geschiedt, een 'vreemd-gaan'
van het kerkelijk ambt en een denaturering
ervan. Als ik lees, dat de Raad van Kerken
in Nederland bij reisbureaus en emigratiekantoren aanklopt en bij bankiers op visite
gaat om de boycot tegen Zuid-Afrika op
gang te brengen of te bevorderen, klopt er
iets niet. Natuurlijk mag de kerk pastoraal
haar leden en wellicht ook anderen op hun
verantwoordelijkheid wijzen, als zij investeringen doen, zich buitenslands vestigen,
vreemde landen bezoeken etc. Maar als een
kerk of Raad van Kerken tegen een bepaald
land een boycot organiseert, geschiedt dit
niet uit pastorale zorg voor het zieleheil van
bankiers e.a., maar is zij bezig elders hulp te
zoeken, omdat haar eigen zwaard haar
blijkbaar niet doeltreffend genoeg meer voorkomt.
4. Velen zijn van mening, dat wanneer men
op deze wijze de taak (en het woord) van
de kerk en die van de overheid uiteen haalt,
men de boodschap van de kerk al te zeer
zou spiritualiseren en 'dus' ongevaarlijk maken, omdat men haar al te zeer van haar
concrete en actuele betekenis zou beroven.
Is dit verwijt terecht? Ik zou denken: integendeel!
Want vooreerst: afstand nemen door de kerk
van de politiek betekent niet. dat de kerk
ten aanzien van hetgeen de overheid doet
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of nalaat geen verantwoordelijkheid zou dragen. De kerk heeft - positief - op voetspoor van het evangelie het gezag van de
overheid te steunen, voor de overheid te bidden. En - negatief - heeft de kerk de roeping, met name dán en dáár, waar de mond
van anderen gesnoerd is, zich profetisch tegen de overheid op te stellen, wanneer deze haar roeping verzaakt, haar macht misbruikt en niet langer een schild is voor armen en ontrechten. Daarom zal ieder christenmens zich verheugen, wanneer in landen
als Zuid-Afrika de kerken (eindelijk) als de
pleitbezorgers van de ontrechten en als aanklagers van de machthebbers optreden; en
zal hij zich beschaamd gevoelen als elders
in de wereld in dit opzicht juist de kerken
de ontrechting in stand houden en in hun
roeping ten opzichte van de overheid ten
enenmale falen. Maar het middel tegen dat
falen bestaat niet daarin, dat de kerk - in
casu het kerkelijk ambt - zich zo veel en
zo concreet mogelijk bij de maatschappelijke en politieke vragen van de dag moet laten betrekken om - zoals dit dan heet de boodschap van het evangelie zo actueel
mogelijk te kunnen 'vertalen'. Want dit ligt
niet alleen niet op de weg van kerkelijke
vergaderingen, maar ook niet in haar macht.
Waar men dit nochtans beproeft, ziet men
het aantal commissies van deskundigen, die
'de kerk' moeten voorlichten en voorzien
van 'informatie' hand over hand toenemen
en met hun rapporten de kerkelijke tafels
bedekken; ziet men, dat op kerkelijke vergaderingen uitvoerige discussies worden gehouden over het pro en contra van wat in
wezen puur politieke zaken zijn; ziet men
beslissingen nemen met krappe meerderheden, die dan vervolgens aan de regering
als 'boodschap van de kerk' worden aangeboden. Dat deze, dikwijls hoogst omstreden,
'concreetheid' het gezag van de kerkelijke
boodschap verhoogt, zal niemand kunnen
beweren. Men kan er het politieke standpunt, dikwijls ook de politieke partij uit afleiden, van waaruit de verschillende broeders-afgevaardigden positie kiezen in de onderhavige vraagstukken. Maar hoe 'authentiek' en achtenswaardig dit moge zijn, om
dat te vernemen ga ik 's zondags toch niet
naar de kerk en zie ik ook niet uit naar een
Synode. De aard van het kerkelijk ambt en
van zijn boodschap is kennelijk een andere.
Toen iemand aan Jezus een uitspraak vroeg

a.r.
staatkunde
Kerk en politiek

in een erfeniskwestie, kreeg hij ten antwoord: 'wie heeft Mij tot rechter en scheidsman over u aangesteld? Ziet toe dat gij u
wacht voor alle hebzucht'! De concreetheid
en 'gevaarlijkheid' van de bijbelse boodschap ligt dáárin, dat zij ons met al onze
dikwijls moeilijke beslissingen voor het aangezicht van God stelt en ons aldus doordringt van onze verantwoordelijkheid in de
menselijke samenleving. Het is deze benadering van het leven (in zijn volle breedte)
welke de kerk in de huidige geloofscrisis
haar grootste en eigenlijke zorg moet achten
en als zij dáárin de mensen met pastorale
zorg en handreiking in de wereldwijde verwarring van onze dagen enige leiding en
hulp kan bieden, heeft zij de handen meer
dan vol. Dat is heel wat anders dan zich politiek zoveel mogelijk naar voren te dringen
en, ik denk, ook heel wat vruchtbaarder.
Tijdens het forumgesprek is in dit verband
door de heer Klijn een uitspraak gedaan die
mij frappeerde. Hij verklaarde het gevoel te
hebben, dat zich in de huidige ontwikkeling,
nu de kerk zich met een wijd verspreide geloofscrisis geconfronteerd ziet, ook iets
openbaart van een zich opnieuw als kerk
willen bewijzen door zoveel mogelijk uitspraken te doen over de politiek-maatschappelijke belangrijke zaken, teneinde daarmee
een nieuwe identiteit, een nieuwe geloofwaardigheid als kerk op te bouwen; en hij
vroeg zich af of men daarbij niet het gevaar
loopt de kernvragen, althans andere kernvragen binnen de kerk te ontlopen. Dit betekent - ook in het betoog van Klijn niet, dat de kerk in haar spreken minder nadruk zou moeten leggen op de politieke en
maatschappelijke relevantie van het evangelie. Het betekent wel, dat die relevantie
in de boodschap van de kerk geïntegreerd
is in een groter geheel, waarbij de kern van
het geloof (en ook de geloofscrisis I) niet
op de achtergrond kan blijven, maar juist
het alles beheersende gezichtspunt blijft.
Met minder kan de kerk niet toe om geloofwaardig te blijven. Wil zij meer, dan treedt
zij met haar boodschap buiten het Boek en
dus ook buiten háár boekje.
5. Dit laatste heeft ook alles te maken
met de twee laatste onderwerpen van het
forum: a) 'de oecumenische ontwikkeling
binnen de kerken' en b) 'de politieke samen-
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werking van katholieken en protestanten in
de politiek'.
Hoe graag ik ook op deze onderwerpen wat
verder zou ingaan, de mij toegemeten ruimte laat dat niet meer toe. Ik ben ook hier
onder de indruk van de realistische en principiële kijk van de leden van het forum op
de kerkelijke en politieke situatie. In aansluiting daaraan beperk ik mij tot een enkele opmerking bij elk van de twee onderwerpen:
ad a). Naarmate de kerkelijke vergaderingen zich méér en verder op politiek en
maatschappelijk gebied bewegen, zullen zij
de eenheid van de kerken niet bevorderen,
maar de binnen-kerkelijke tegenstellingen
eerder aanscherpen. In het forum is met
name de rol van de Raad van Kerken ter
sprake gekomen en de mening naar voren
gebracht, dat deze Raad, in plaats van al
zijn politieke uitspraken meer de eigenlijke
geschillen, die de kerken verdelen aan de
orde zou moeten stellen. Ik ben het daarmee eens, hoewel ik mij niet ontveins, dat
voor velen de kerk en de kerkelijke eenheid
alleen nog 'relevant' is, wanneer en voorzover zij kritiek oefent op de maatschappelijke structuur. De Raad van Kerken zal in
ieder geval door haar sterke politieke profilering aan deze tendens geen voedsel moeten geven.
ad b). Wat de samenwerking van katholieken en protestanten betreft, geef ik mevrouw Klompé volkomen gelijk als zij zegt,
dat men de oorsprong daarvan niet moet
zoeken in een verhoogd oecumenisch besef.
Het 'samen uit, samen thuis' is bedacht
door drie doorgewinterde politici, niet door
oecumenische idealisten, die 'de gemeenschappelijke christelijke overtuiging te machtig zou zijn geworden'. Ongetwijfeld konden
zij zich daarbij beroepen op het 'stoelen op
éénzelfde wortel des geloofs' van de oude
coalitie. Maar de motivering om deze coalitie in een fusie om te zetten lag veel meer
in de praktisch-politieke sfeer, is daarom
ook op gemeentelijk niveau terstond opgeraapt en heeft een ietwat overrompelend
resultaat gehad, zodat de bezinning op hetgeen ieder zich met dit 'samen thuis' inderdaad in huis gehaald heeft eigenlijk pas
achteraf op gang is gekomen. Wat wij daarvan thans beleven is ongetwijfeld enerzijds
de oecumenische bereidheid elkaar als
'stoelende op die gemeenschappelijke wor-
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tel' te aanvaarden, anderzijds de verlegenheid daaraan een gemeenschappelijke politieke identiteit te ontlenen. De leden van
het forum waren het er min of meer over
eens, dat de groepering, die in de fusie het
minst aan identiteitsverlies schijnt te lijden,
de AR is. Als dat waar is, dan kan ik moeilijk nalaten er op te wijzen, dat juist die
groepering in het verleden het minst onder
clericale of synodale leiding heeft gestaan,
maar veeleer is opgevoed bij de leer van de
eigen christelijke verantwoordelijkheid en

mondigheid van de leden van de kerk als
volk van God. Voor mij ligt daarin toch wel
een aanwijzing, dat hoe duidelijker het CDA
zich van die eigen christelijke verantwoordelijkheid bewust zal zijn en hoe scherper de
specifieke rol van de overheid in het geheel
van de samenleving haar daarbij voor ogen
zal staan, hoe duidelijker en karaktervolier
óók haar identiteit als politieke partij zich
zal aftekenen tegenover de alle grenzen
vervagende, totaliserende tendenzen in onze
dagen.
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