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Voorwoord 
 

 

 
‘In het huis van de wereldoecumene is het goed toeven’1 

Harry de Lange  

 

Voor wie geïnteresseerd is in het denken en doen van de oecumene op sociaaleco-

nomisch terrein, is het bestuderen van het leven en werk van econoom en oecumeni-

cus Harry de Lange een rijke bron van kennis én vreugde. Niet alleen stelde De 

Lange systematisch alle belangrijke gebeurtenissen, zowel in de oecumene als ook 

in de nationale en internationale politiek in artikelen aan de orde, maar ook legde hij 

feilloos de vinger bij fouten en falen die daarin aanwijsbaar zijn. Wie niet wordt 

afgestoten door de grote betrokkenheid van de volksopvoeder De Lange die regel-

matig overgaat in boosheid (in een interview: ‘Ja, ik word daar natuurlijk nijdig 

over, begrijpt U ….’) en af en toe zelfs tot onnodig sneren, maar zich juist daardoor 

voelt aangesproken vanwege het hartstochtelijk verlangen naar gerechtigheid, de 

liefde voor mensen en het geloof en de hoop die daaruit spreken, zal in leven en 

werk van De Lange veel vinden wat nog lange tijd zeer bruikbaar zal blijken te zijn, 

voor kerk en maatschappij en voor eigen stichting en doordenking. 

 

Op 30 maart 1999 overviel mij de gedachte een proefschrift over De Lange te 

schrijven. Dat was tijdens het afscheid van De Langes kameraad, Bob Goudzwaard, 

van de Vrije Universiteit. De Lange kon daarbij niet aanwezig zijn. Niet alleen was 

hij aan huis gekluisterd vanwege zijn verlamming, ook was de dag tevoren zijn 

vrouw, Ruth, begraven, te midden van velen die nu aanwezig waren bij het afscheid 

van Goudzwaard. Dat bepaalde veel van de gesprekken tijdens de afscheidsreceptie. 

Zo ook het gesprek dat ik had met Hans Opschoor, nu één van mijn promotoren, dat 

de directe aanleiding van dit proefschrift werd. Als antwoord op een opmerking van 

Opschoor flapte ik eruit dat ik de biografie van De Lange zou gaan schrijven, hoe-

wel ik dat idee toen direct weer verwierp. Maar vervolgens bleef de gedachte eraan 

bij mij knagen. Ik legde het idee daarom voor aan Anton Houtepen, met wie ik deel 

uitmaakte van de begeleidingsgroep van het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en 

Samenleving (een initiatief van De Lange!), tijdens de laatste bijeenkomst van die 

groep. Hij reageerde direct zo enthousiast, dat mijn voornemen daarmee - onder 

voorbehoud van de instemming van De Lange, die Houtepen, nu ook mijn promotor, 

voor mij verwierf - vaststond.  

 

Vaak vertelden mensen me, als ik hen zei dat ik bezig was met een studie over De 

Lange, dat deze voor hen van grote betekenis was geweest. Velen spraken over ‘hun 

leermeester’, degene die hen op het spoor had gezet dat ze de rest van hun leven 

gevolgd waren. Het boekje Rijke en arme landen bleek voor tallozen (ook voor mijn 

geliefde, zo bleek mij toen pas) een eerste, beslissende introductie geweest te zijn in 

een thematiek die hen nooit meer los zou laten. De gedachte van de ‘verantwoorde-

lijke maatschappij’ uit De Langes proefschrift was voor anderen fundament gewor-

den van hun benadering van samenlevingsvragen. Voormalige studenten van De 

Lange werden direct weer enthousiast over zijn colleges, hoe lang geleden ze die 

                                                           
1 In: Kloosterkerk-bode, 68/16, 1-9-1988. 
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ook bijwoonden. Ook gedachten uit latere publicaties, maar vooral de inleidingen 

die hij daarover hield, hebben veel mensen vergezichten verschaft, zoals inzake ‘de 

economie van het genoeg’ die hij samen met Goudzwaard ontwikkelde. Veel van de 

journalisten die De Lange interviewden, vertellen in hun verslagen enthousiast over 

zijn hartstochtelijkheid, en verslaggevers die zijn oraties verslaan, maken verrast 

melding van zijn helderheid, ook in wetenschappelijke betogen. Mensen die hem één 

keer hadden horen spreken, vergaten dat niet meer, wat ook sprak uit de tientallen 

brieven en briefjes die hij ontving bij zijn 70
e
 verjaardag. Een citaat geef ik daaruit, 

van een andere leermeester aan wie ik veel te danken heb, namelijk Okke Jager, toen 

docent aan de Theologische Hogeschool Kampen. Jager beschrijft De Lange als: 

‘…. een spaak in wielen die moeten stoppen, een motor voor wielen die moeten 

draaien. Mensen als U zijn zeldzaam, maar hebben een vruchtbaarder leven dan zij 

kunnen vermoeden. U houdt bij velen de moed erin.’ Ik was verheugd over de vele 

enthousiaste reacties die ik kreeg en voelde me erdoor gesterkt in mijn voornemen. 

Ze kwamen geheel overeen met mijn eigen ervaring.  

 

Ik ontmoette De Lange op 8 april 1983. 

 Ik was net een paar maanden in dienst bij OSACI, het Oecumenisch Studie- 

en Actie Centrum voor Investeringen en bezocht in die hoedanigheid de Ecotheo-

groep (bestaande uit economen en theologen), een werkgroep van de Oecumenische 

Commissie voor Kerk en Samenleving in de Europese Gemeenschap in Brussel, die 

tot taak had de Commissie te adviseren over sociaaleconomische vraagstukken. 

OSACI schreef een enkele notitie voor deze groep, waarin ook De Lange zitting had. 

Zo werd ik aan De Lange voorgesteld. Vanaf dat moment nam hij mijn opvoeding in 

de oecumene ter hand. Hij nam mij letterlijk en figuurlijk bij de arm, vroeg me aan 

allerlei activiteiten mee te doen, daagde me uit stukken te schrijven en vertelde me 

steeds weer over mensen die hij gesproken had en nieuwe boeken die hij gelezen 

had en waarvan hij ook graag wilde weten of ik ze al kende. Toen na zijn ziekte in 

1997 dat laatste plotseling veranderd was in de vraag of ík nog iets interessants gele-

zen of meegemaakt had, trof me dat pijnlijk, hoe groots het ook was dat hij zijn 

interesse behield en in staat was tot deze omslag. Ik ben De Lange er dankbaar voor 

dat hij, zo druk bezet met zo vele activiteiten, het geduld heeft gehad om mij als 

nieuwkomer in de oecumene binnen te leiden, want inderdaad: het is er goed toeven. 

 

Ik heb het voorrecht gehad bij veel gelegenheden met De Lange samen te werken, en 

hecht eraan daarom iets te zeggen over mijn verhouding tot hem. Ik ben me ervan 

bewust te behoren tot de groep mensen die - zonder dat ze zelf helemaal begrijpen 

waarom - in De Langes gunst stonden. Ik heb dan ook nooit ruzie met hem gehad - 

wat uiteraard ook verklaard moet worden uit het leeftijdsverschil tussen ons - ook al 

nam ik op enkele punten een andere positie in. Mijn politieke voorkeur ligt links van 

die van De Lange (PSP en vervolgens Groen Links), ik beschouw het antimilitaristi-

sche Kerk en Vrede als mijn geestelijk thuis en ook heb ik mij altijd uitgedaagd 

gevoeld door het ideeëngoed van de beweging Christenen voor het Socialisme 

(CvS), waar ik lid van was. De Lange was PvdA'er in hart en nieren, géén pacifist en 

had ernstige bezwaren tegen CvS. Het schrijven van dit proefschrift was ook in dat 

opzicht voor mij een ontdekkingstocht. 
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Bij alle gelegenheden waar ik De Lange meemaakte, heb ik hem leren kennen niet 

alleen als een hartstochtelijk ijveraar voor gerechtigheid, wiens gedrevenheid en 

energie geen grenzen leken te kennen, maar ook als iemand voor wie het persoonlijk 

contact met mensen van fundamenteel belang was. Niet alleen omdat hij aan anderen 

zijn ideeën kwijt kon, maar minstens zoveel omdat hij zich door anderen liet leren. 

In alle interviews die hij gaf over zijn werk en over zijn achtergrond, vertelt hij in 

diepe bewondering over de mensen die hij als zijn leermeesters zag, zoals Tinber-

gen, Visser ’t Hooft, Banning, M.M. Thomas en Beyers Naudé, en over vele anderen 

die hem inspireerden.  

 

De vele mensen die mij - op allerlei manieren - behulpzaam zijn geweest bij de 

totstandkoming van dit proefschrift wil ik hartelijk danken. Mede dankzij hun mee-

denken, meeleven en hartelijkheid is het werken eraan voor mij steeds een genoegen 

geweest. Ik wil hier in het bijzonder de volgende mensen noemen. 

 Allereerst De Lange zelf. Hij stelde me belangrijk materiaal ter hand en ver-

telde me in vele gesprekken die ik vanaf 1999 tot aan zijn dood met hem voerde 

over alles wat hem zijn leven lang had beziggehouden. In de tweede plaats mijn 

promotoren, Anton Houtepen, Hans Opschoor en Herman Noordegraaf. Met veel 

genoegen denk ik terug aan de gesprekken die wij hadden en ik ben ze zeer dankbaar 

voor de hulp die ze mij op veel terreinen bij mijn werk boden.  

 Vervolgens al die mensen die bereid waren in vaak lange gesprekken mijn 

vragen te beantwoorden; hun namen noem ik in de verantwoording. Voorts wil ik 

nog bedanken Piet Terhal, Roelf Haan, Rob van Drimmelen en Erik van den Bergh, 

die regelmatig met mij mondeling en per mail van gedachten wisselden. Van vele 

anderen ontving ik op verzoek schriftelijk, telefonisch of per e-mail informatie; ik 

noem hier Jan van Veen, Boudewyn Sjollema, Kees van Paridon, Klaas van Ooster-

zee, Jaap van der Sar, Hans Diefenbacher, Piet van Harn, Carel ter Linden, Gert van 

Maanen en Laurens Hogebrink. Ook kreeg ik nog aanwijzingen en tips van verschil-

lende mensen die toevallig vernomen hadden dat ik over De Lange aan het schrijven 

was. Mijn archiefbezoeken bepaalden mij bij de rijkdom die Nederland kent: een 

schat aan documenten, voor ieder zomaar toegankelijk, met de hulp van zonder 

uitzondering vriendelijke en deskundige medewerkers. Ik wil hier in het bijzonder 

Beppie van Laar en Lily Willemse van het secretariaat van de Raad van Kerken, 

Mijnke Bosman van het landelijk bureau van de remonstranten en Piet Slis van de 

remonstrantse gemeente in Den Haag hartelijk danken voor hun verhalen en gast-

vrije onthaal. Voor haar Duitse vertaling van de samenvatting gaat mijn dank uit 

naar Esther Geerse. Harry Witte en Rob van Drimmelen, mijn beide paranimfen, ben 

ik erkentelijk voor hun enthousiasme en het kritisch doorlezen van alle teksten. 

 

Bij voorbaat excuseer ik me voor fouten die ik in deze studie ongetwijfeld gemaakt 

heb en tegenover die mensen en organisaties die ik in deze verantwoording en in 

mijn studie ten onrechte niet genoemd heb; gezien de veelheid van activiteiten van 

De Lange waren beide onvermijdelijk.  

 Ik hoop desondanks dat deze studie recht doet aan de unieke mens die De 

Lange was en dat ze iets uitstraalt van het besmettelijke enthousiasme en de gedre-

venheid waarmee hij sprak over de uitdagingen waar de oecumene voor gesteld is. 

Helaas kan ik hem niet laten hóren. Meer nog dan zijn geschriften enthousiasmeer-

den zijn inleidingen, colleges en interventies zijn publiek, vanwege de kracht en het 

vuur waarmee hij ze uitsprak. Door regelmatig zijn woorden letterlijk weer te geven 
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hoop ik voor dit gemis enige compensatie te bieden. 

 

Tot slot. 

In het kader van mijn werk, eerst voor de Gereformeerde Kerken in Nederland en 

later voor OSACI en Oikos, heb ik tijdens spreekbeurten en in vele vergaderingen en 

andere bijeenkomsten steeds weer mensen ontmoet die hun geloof in een betere 

wereld trachten vast te houden, tegen de verdrukking, en vooral tegen de onverschil-

ligheid in. Hun inzet om toch maar steeds opnieuw aandacht te vragen voor onder-

werpen (bewapening, wereldwijde armoede, onrechtvaardige mondiale structuren, 

milieuaantasting) die niet meer ‘scoren’ en die ‘uit’ lijken te zijn, hun trouw en hun 

geloof hebben mij vaak beschaamd én geïnspireerd. Aan al deze mensen draag ik dit 

proefschrift op, met een citaat uit het rapport van een conferentie van de Wereldraad 

van Kerken en de rooms-katholieke kerk, gehouden in Beiroet 1966, dat De Lange 

veel aanhaalde en dat zijn engagement goed weergeeft:  

 
‘God spreekt tot ons in de vraag van onze naasten om brood, werk, gezondheid, onderwijs’. 

 

 

Greetje Witte-Rang 

Zwolle, oktober 2007 
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Verantwoording 
 

 

 

Deze studie wil een antwoord geven op de vraag wat de bijdrage van dr. H.M. de 

Lange was en is aan het debat in de oecumene over sociaalethische thema‟s.  

 

De laatste decennia zijn meer biografieën verschenen over belangrijke personen uit 

de oecumene, zoals Mott en Oldham.1 Hoewel De Lange internationaal actief was, 

en ook daar als „verbindingsman‟2 een rol speelde, ligt zijn grootste bijdrage toch in 

de Nederlandse oecumene. Het is de biografen van deze oecumenici er niet louter, 

en misschien zelfs niet in de eerste plaats, om begonnen een persoon op zich te be-

schrijven. Veel meer willen ze laten zien hoe deze persoon werd geraakt en kon 

worden geraakt door het oecumenisch engagement en hoe dat in de praktijk uitwerk-

te. De oecumene is niet te begrijpen alleen op basis van documenten en verslagen. 

Het zijn mensen die met hun specifieke kwaliteiten en eigenaardigheden de oecume-

ne maakten en maken. Via de persoon De Lange leren we zo over het sociaal-

ethische denken in de wereldwijde oecumene en over de oecumene in Nederland. 

Anders dan in de twee genoemde biografieën het geval is, bevat deze biografie een 

verdiepend deel waarin ingegaan wordt op enkele centrale thema‟s uit het werk van 

De Lange. Deze studie wil dan ook een intellectuele biografie zijn; de strikt persoon-

lijke gegevens zijn tot een minimum beperkt. 

 

Zoals uit het Voorwoord blijkt, heb ik veel met De Lange samengewerkt, wat het 

gevaar met zich brengt dat ik niet met voldoende afstand over hem zou kunnen 

schrijven. Jan Romein3 noemt in zijn standaardwerk over de biografie twee voor-

waarden voor een goede biografie: „De beschrevene moet n.l. niet maar “een” indi-

vidu”, maar een persoonlijkheid wezen en hij moet in de wereld iets van belang 

hebben verricht, dat zichtbare sporen heeft nagelaten‟. Aan deze voorwaarde is 

mijns inziens ruim voldaan, en ik hoop dat in deze studie te kunnen aantonen. De 

beoordeling of voldaan is aan de tweede voorwaarde „dat de behandeling adequaat 

aan het thema zij‟ laat ik aan de lezer ter beoordeling. Maar Romein zegt ook wat 

over de relatie van de schrijver tot de beschrevene. Hij spreekt enerzijds4 over de 

noodzaak van „een zekere graad van zielsverwantschap‟. Deze is zeer zeker aanwe-

zig. Maar daarnaast schrijft hij dat uitgangspunt bij het schrijven moet zijn: „hier is 

iemand van betekenis wiens formaat mij iets zegt, wiens daden mij bewondering 

afdwingen al “ligt hij mij niet”, al heb ik zelfs iets tegen hem‟.5 Het eerste is zeker 

waar. De relativering uit het tweede deel van dit citaat deel ik niet: daarvoor heb ik 

met teveel plezier zo lang met De Lange opgetrokken. Dat betekent niet dat ik kri-

tiekloos tegenover hem stond. Ik heb er wel degelijk enig vertrouwen in dat ik er 

toch in geslaagd ben een waarheidsgetrouw beeld van zijn persoon en werk te schet-

                                                           
1 C.H. Hopkins, John R. Mott 1865-1955: A Biography, Eerdmans, Grand Rapids, 1979 en Keith 

Clements, Faith on the Frontier. A Life of J.H. Oldham, Clark, Edinburgh / WCC, Geneva 1999. 
2 Het moderne woord „netwerker‟ zou hier gebruikt kunnen worden, ware het niet dat dit de bijsmaak 

heeft van het leggen van relaties ten eigen bate. Voor De Lange stond het „netwerken‟ geheel in dienst 

van zijn bewogenheid met de wereld.  
3 Jan Romein, De biografie: een inleiding, Ploegsma, Amsterdam 1964, 141-142. 
4 Id., 104. 
5 Id., 145-146. 
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sen. Ik hoop daarmee te voldoen aan wat de uitkomst van een recente discussie on-

der biografen was: „Wat ook de motivatie van de biograaf moge zijn, het weten-

schappelijk doel van de biograaf is eenduidig: een kloppend, coherent en integraal 

beeld van de gebiografeerde opbouwen, waarin alle aspecten van zijn leven zijn 

belicht.‟6 Dat vertrouwen is onder meer gebaseerd op het feit dat De Langes slechte 

eigenschappen en zwakke punten aan een ieder bekend waren. De Lange was harts-

tochtelijk en daarmee driftig en in die drift draafde hij soms door. Hij wist dit zelf, 

zijn vrienden wisten dat en durfden hem dit ook wel te laten weten. Zo schreef 

Kraemer in de opstellenbundel Met minder kunnen we niet toe, die De Lange ter 

gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag kreeg aangeboden:  

 
„Hij komt wel eens „drammerig‟ over, iets waar ironischerwijs hijzelf een hekel aan 

heeft bij vooral linkse dogmatici (rechtse vindt hij zonder meer domoren). Het verleidt 

hem tot etiketten plakken. Sta je in zijn gunst, vertrouwt hij je en ervaart hij je integri-

teit ook al deel je niet al zijn ideeën, dan kan je geen kwaad bij hem doen. Maar o wee 

als het anders is. Dan ben je buitengesloten, staat het oordeel bij voorbaat vast en 

moet er veel gebeuren wil hij ongelijk erkennen (wat hij overigens bepaald niet altijd 

heeft). Hij kan iemand volledig afschrijven, of diepgaand vereren. (…) En luisteren 

blijkt ook wel moeilijk, zeker als het kwesties of gespreksgenoten betreft die niet in 

zijn denkschema‟s passen, of die hem niet interesseren. (Zou er tussen de twee situa-

ties veel verschil zijn?). Niettemin, áls je fel tegengas geeft, er met argumenten tegen-

in blijft gaan, dan merk je dat hij daar toch rekening mee houdt. Hij kán zijn inzichten 

veranderen, althans nuanceren.‟7 

 

Een eerlijke beschrijving, die door velen herkend zal worden. 

 

De Lange zocht zijn kracht niet in het wetenschappelijk werk en in wetenschappelijk 

verantwoorde betogen.8 Voor zover hij zich daarmee bezighield, stond dit altijd 

volledig in dienst van zijn maatschappelijk engagement. De bijdrage van De Lange 

aan de oecumenische sociale ethiek was dan ook niet zozeer gelegen in het ontwik-

kelen van een geheel eigen nieuw gedachtegoed, maar in het zeer consequent en 

vasthoudend toepassen, uitwerken en uitdragen van ideeën van anderen die hem 

aanspraken. Om dat te kunnen doen, bouwde De Lange een enorm netwerk op van 

mensen met wie hij op verschillende manieren contact onderhield, van wie en aan 

wie hij leerde, en die hij bovendien regelmatig ter verantwoording riep en aan het 

werk zette.9 Zelf zat hij als een spin midden in dat web. Om de betekenis van De 

Lange te kunnen schetsen, is daarom de beste manier het weergeven van de verschil-

lende onderdelen van zijn netwerk, van wat hij daar leerde en van de discussies die 

hij daar voerde. Het eerste deel van deze studie is daar de neerslag van. Het is een 

                                                           
6 Verslag van het Biografie Internationaal Symposium van 30 september 2005, door Boudewijn Smits, op 
de site van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. 
7 P.E. Kraemer. In hoofdstuk 3 wordt hij nader geïntroduceerd. 
8 Zoals Van den Heuvel tegen de auteur zei: „een echte vrijzinnige, hij hoefde nooit systeem met systeem 
te verzoenen. De systeembouwers werden gek van hem‟. De Lange las veel en hield zijn vakliteratuur bij, 

maar stelde er geen eer in met zijn kennis bij zijn vakgenoten in de gunst te komen. Veel van zijn vakge-

noten lieten hem dan ook links liggen, en beschouwden hem niet als werkelijk één der hunnen. Dat heeft 
twee oorzaken: een andere wijze van het benaderen van de economische wetenschap (waarover we in 

hoofdstuk 5 zullen spreken), maar ook een zich af en toe te makkelijk afmaken van discussies (deze 

studie legt daar soms de vinger bij). 
9 Een aantal centrale figuren uit dit netwerk van De Lange wordt door middel van korte biografische 

schetsen bij de lezer geïntroduceerd. 
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omvangrijk relaas geworden, dat een deel van de recente geschiedenis schetst via de 

interactie tussen De Lange en zijn tijd.10 Deze werkwijze brengt wel het gevaar met 

zich mee dat geen helder beeld ontstaat van de essentie van het denken en doen van 

De Lange. Daarom is ervoor gekozen om in het tweede deel op drie onderdelen 

daarvan, die nauw met elkaar samenhangen, dieper in te gaan. 

 

Bij het schrijven van het eerste deel ben ik als volgt te werk gegaan. Mij was toever-

trouwd een niet al te omvangrijk archief van De Lange, een vrij toevallig samen-

raapsel, overgebleven na zijn verhuizing in 1999. Het bevatte een groot aantal arti-

kelen van De Lange, verspreide stukken correspondentie, veel losse documenten, 

achtergrondinformatie bij verschillende onderwerpen en vergaderstukken.11 Dit ar-

chief wordt nu bewaard bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Neder-

lands Protestantisme (1800 - heden) van de Vrije Universiteit. Ik heb in de bibliogra-

fie in deze studie alle artikelen, hoofdstukken van boeken en boeken van De Lange 

opgenomen, zowel die uit zijn eigen archief als die welke ik daarnaast nog vond, 

alsmede een reeks gepubliceerde interviews en inleidingen die hij hield (ofwel de 

verslagen daarvan in tijdschriften). Het aantal inleidingen dat op schrift staat en 

behouden is gebleven, is gering en slechts een fractie van de vele honderden inlei-

dingen die hij gehouden heeft. Aangezien de lijn van zijn denken een heldere is, valt 

echter niet te verwachten dat door het ontbreken van die inleidingen grote gaten zijn 

gevallen in deze biografie. Omdat De Lange altijd wilde vertellen over wat hem 

bezighield, was het goed mogelijk om aan de hand van zijn artikelen zijn activiteiten 

te reconstrueren. Door middel van het raadplegen van een reeks archieven comple-

menteerde ik dit overzicht.12 

 In de laatste jaren van zijn leven heb ik een reeks gesprekken met De Lange 

gevoerd; de verslagen daarvan zijn verwerkt in de eerste vier hoofdstukken. Toen 

deze studie al bijna gereed was, werd mij bovendien een schrift toevertrouwd waarin 

De Lange in het midden van de jaren negentig was begonnen zijn leven te beschrij-

                                                           
10 Hella Haasse spreekt over een dubbel subjectief element in de biografie: het gaat om de visie en inter-

pretatie van de biograaf en vervolgens ook nog om de wisselwerking tussen een individu en zijn tijd. Om 
die reden was het wetenschappelijk karakter van de biografie lange tijd omstreden. Haasse constateert dat 

deze controverse inmiddels terecht tot het verleden behoort. Immers: „Wint het inzicht niet steeds meer 

veld, dat het beeld van het verleden mééverandert met het tijdperk waarin, en met de mensen door wie het 
bekeken en onderzocht wordt? (…) Het subjectieve element is winst, omdat het steeds meer facetten 

zichtbaar maakt, of in steeds weer andere opzichten corrigerend werkt‟ (Hella S. Haasse, „De litteraire 

biografie‟, in: Bert Toussaint en Paul van der Velde [red.], Aspecten van de historische biografie, Kok 
Agora, Kampen 1992, 15-16). 
11 Er bevonden zich daarin geen complete dossiers van bepaalde activiteiten, hetgeen te verklaren is uit 

het gegeven dat De Lange al enkele jaren af en toe mensen stukken van zijn eigen archief schonk. 
12 Ik maakte gebruik van de volgende archieven: mijn eigen archief bij Oikos vanwege de vele overlap-

pingen van het werkterrein van Oikos met dat van De Lange en onze samenwerking, het archief van het 

Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving bij de Vrije Universiteit, van Kerk en Wereld (eerst 
in Driebergen, later in het depôt in Schaarsbergen), van de Raad voor Overheid en Samenleving (Her-

vormde Kerk, opgeslagen in Wierden), de Remonstrantse Broederschap (zowel in Utrecht als in Den 

Haag), het archief van de Raad van Kerken (bij het gemeentearchief in Utrecht en bij de Raad zelf), het 
archief van de Erasmus Universiteit voor de geschiedenis van het Universitair Instituut voor Vormings-

werk in het Bedrijfsleven en zijn opvolgers, de archieven van het European Ecumenical Centre for 

Church and Society en van de European Ecumenical Organisation for Development en de Ecotheo-groep 
in het Oecumenisch Centrum in Brussel, het archief van TUS (Training Urbane Samenleving) in de 

Buitenwacht in Dordrecht, het Letterkundig Museum, en voor verschillende onderdelen: het Internatio-

naal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, het Nationaal Archief, de Koninklijke Biblio-
theek in Den Haag, de bibliotheken van de Universiteit van Utrecht en van de Theologische Universiteit 

te Kampen. 
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ven.13 Het bevat zo‟n 80 handgeschreven bladzijden (ongeveer 15.000 woorden). De 

aantekeningen gaven geen aanleiding tot wijzigingen in de reeds geschreven tekst, 

wel zijn hier en daar citaten uit het schrift ingevoegd (aangeduid als ontleend aan De 

Langes „autobiografische aantekeningen‟) om zo De Lange zelf aan het woord te 

laten. 

 Daarnaast interviewde ik mensen die De Lange goed kenden en/of korter of 

langer met hem samengewerkt hebben in verschillende verbanden. Door hun verha-

len heb ik mijn beeld van De Lange kunnen aanvullen en soms nieuwe gegevens 

ontdekt. De gesprekken hadden een persoonlijk karakter en ik sprak met mijn ge-

sprekspartners af dat ik waar ik hun woorden herkenbaar zou citeren, ze daarvoor 

om hun toestemming zou vragen. Dat heb ik gedaan; de correspondentie hierover is 

bij mij opvraagbaar. 

 Mijn gesprekspartners waren: mijn promotoren, Anton Houtepen, Hans Op-

schoor en Herman Noordegraaf, bij verschillende gelegenheden, gezamenlijk en 

apart, mondeling en schriftelijk; Julio de Santa Ana (15 februari 2002), Bob Goud-

zwaard (bij verschillende gelegenheden, mondeling en schriftelijk, en heel uitvoerig 

op 23 december 2002), Albert van den Heuvel (3 december 2003), Jan ter Laak (21 

januari 2004), Paul Kraemer (28 januari 2004), Hans Linnemann (18 februari 2004), 

Wil Jacobs-Wessels (op 14 mei 2004), Bert Berkhof (27 augustus 2004), Beatrice de 

Graaf (6 september 2004), Paul Abrecht (op 21 oktober 2004), Conny Patijn (17 

november 2004), Bas de Gaay Fortman (13 december 2004), Heino Falcke (5 janua-

ri 2005), Mady en Bert Laeyendecker-Thung (31 oktober 2005), Jan Pronk (4 no-

vember 2005), Henk Tieleman (9 november 2005), Marc Lenders (30 december 

2005), Rob van Drimmelen (30 december 2005), Jan van Es (22 maart 2006), Jos de 

Valk (29 maart 2006), Johan van Workum (12 april 2006), Karl-Heinz Dejung (30 

september 2006), Gerrit Jan van der Kolm (2 oktober 2006), Veronica de Lange (9 

november 2006), Frans van den Oudenrijn (8 december 2006). Daarnaast ontving ik 

van een grote groep mensen, gevraagd en ongevraagd, veel informatie en tips; hun 

namen noem ik in het Voorwoord. 

 

Voor het tweede deel van deze studie, waarin ik De Lange plaats in het oecumenisch 

debat over de sociale ethiek, heb ik behalve uit publicaties van De Lange vooral 

geput uit literatuur; voor enkele onderdelen waren ook de gehouden interviews rele-

vant. De keuze voor de drie behandelde thema‟s kwam voort uit de bestudering van 

De Langes teksten.14 Het concept van de verantwoordelijke maatschappij staat altijd 

en overal (expliciet en impliciet) centraal in zijn benadering (hoofdstuk 7). Om te 

begrijpen hoe hij daarmee omgaat, is het belangrijk eerst een plaatsbepaling van De 

Lange als econoom voor ogen te hebben (hoofdstuk 5), maar ook om meer te weten 

van zijn mensbeeld (hoofdstuk 6) dat zijn visie op de verantwoordelijke maatschap-

pij kleurt. Hoofdstuk 8 bevat conclusies. 

                                                           
13 Velen hadden hem daarom verzocht, schrijft hij. Hij droeg het op aan zijn kleinkinderen en één van de 

motto‟s die hij erboven zette, ontleende hij aan Herman van Veen: „Ik heb een heilig geloof in de druppel 
op de gloeiende plaat‟. De Lange schrijft er niet naar te streven volledig te zijn; hij wil vooral zijn leer-

proces beschrijven. Maar, moet de lezer constateren, niet alleen daardoor zou het nooit de biografie 

geworden zijn die dit proefschrift bevat, zelfs al had hij meer tijd gehad. Overduidelijk blijkt uit de tekst 
namelijk dat hij het geduld niet had zelf weer naar alle details op zoek te gaan. De auteur heeft de aante-

keningen uitgetypt en toegevoegd aan het archief van De Lange; het origineel is weer bij de familie. 
14 In zijn jonge jaren thematiseerde De Lange ook nog de positie van de leek in de oecumenische bewe-
ging. Later doet hij dat niet meer, maar zijn ijveren voor bijvoorbeeld het MCKS is in feite een uitwer-

king daarvan. Zelf was hij natuurlijk een eminent vertegenwoordiger van de lekenbeweging. 
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Dit alles heeft een studie opgeleverd die omvangrijk is. Ik meen dat die omvang 

nodig is om aan De Lange en zijn werk recht te doen. De Lange ontplooide een 

veelheid aan activiteiten op een breed terrein gedurende een lange periode. Daarin 

lagen zijn kracht en zijn bijdrage. Het beschrijven van dat werk is daarmee óók het 

schrijven aan de (vaderlandse) kerkgeschiedenis van de tweede helft van de 20
e
 

eeuw. Ik hoop dat deze studie daaraan inderdaad een bijdrage levert.  

 

Tot slot nog een verantwoording van enkele andere punten. 

Waar ik auteurs noem heb ik ze aangeduid op de wijze waarop zij zich zelf aandui-

den in hun publicatie; dat wil zeggen soms met voornaam, soms met voorletters.  

Bij verwijzingen naar meer populaire tijdschriften heb ik ervoor gekozen geen pagi-

nanummers op te nemen.  

Afkortingen heb ik bij eerste gebruik verklaard; achterin het boek is een afkortingen-

lijst opgenomen.  

„Geen recht de moed te verliezen‟, de titel van deze studie, is de kop van een inter-

view van Harriët Salm met De Lange, dat gepubliceerd werd op 2 maart 1989 in het 

dagblad Trouw.  
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Inleiding 
 

 

 

Deze studie bestaat uit twee delen.  

Het eerste deel bevat de biografie van De Lange. In dit deel is gekozen voor een 

verdeling in vier hoofdstukken. Allereerst de periode van jeugd en studietijd, en 

vervolgens hoofdstukken die parallel lopen met de drie werkkringen van De Lange. 

De beschrijving van de periode van zijn laatste werkkring - de Universiteit van 

Utrecht - combineren we vanwege de korte duur daarvan met de periode na zijn 

emeritaat. In de veelheid van activiteiten van De Lange is het moeilijk een ander 

indelingsprincipe te hanteren. Dat heeft wel tot gevolg dat de gekozen indeling 

weliswaar helder is waar het de werkkringen betreft, maar geen rekening houdt met 

andere activiteiten die zich over de grenzen van de gekozen tijdperken heen afspe-

len. Zoveel mogelijk is in deze drie hoofdstukken steeds dezelfde opbouw aange-

houden. Allereerst wordt een schets gegeven van de politieke, economische en cultu-

rele ontwikkelingen van de behandelde periode, alsmede de reactie van De Lange 

daarop. Vervolgens wordt de werkkring uit deze periode beschreven, daarna de 

activiteiten van De Lange in de internationale en nationale oecumene, in De Langes 

eigen kerk(en), zijn werkzaamheden in zijn politieke partij en tot slot behandelen we 

een aantal onderwerpen waarmee De Lange zich bezighield en de bijbehorende 

verbanden. Wanneer een activiteit zich slechts korte tijd over de grens van een tijd-

perk heen afspeelde, is de informatie uit de tijdperken ter wille van de overzichte-

lijkheid samen genomen. Op enkele plaatsen zijn excursen opgenomen. Het eerste is 

een artikel van De Lange over de Wereldraad dat is opgenomen in de paragraaf in 

hoofdstuk twee die de Wereldraad behandelt. De tweede, aan het eind van hoofdstuk 

twee, behandelt het proefschrift van De Lange dat een duidelijke afsluiting zal blij-

ken te zijn van de periode waarin het geschreven is. Het derde betreft het boek Wer-

kelijkheid en Hoop, dat opgenomen is te midden van de activiteiten van de Wereld-

raad van Kerken in hoofdstuk drie, omdat het een beschrijving geeft van juist die 

oecumenische activiteiten. 

 Aangezien het hier gaat om een intellectuele biografie, zullen - behalve in het 

begin van het eerste hoofdstuk dat de periode van jeugd, studie en oorlog beschrijft - 

weinig gegevens uit het privéleven van De Lange aan de orde komen. Om te voor-

komen dat de paar feiten die wel genoemd moeten worden, verdwaald zouden raken 

tussen de thematische paragrafen, zijn aan het slot van hoofdstuk 1 (dat toch al een 

wat persoonlijker karakter heeft) dat loopt tot en met het einde van de oorlog, en aan 

het slot van hoofdstuk 4 de belangrijkste persoonlijke gegevens kort weergegeven.  

 

Het tweede deel behandelt De Lange en zijn positie binnen de oecumenische sociale 

ethiek. Ook dit deel bestaat uit vier hoofdstukken. Allereerst in hoofdstuk 5 een 

plaatsbepaling van De Lange in de wereld van de economen, die uitloopt op de be-

handeling van twee van zijn publicaties en de reacties die daarop kwamen. Vervol-

gens een hoofdstuk waarin geschetst wordt hoe De Langes mensbeeld eruit zag, 

vooral aan de hand van de belangrijkste denkers op wie hij zich daarvoor beriep. 

Hoofdstuk 7 behandelt het concept van de verantwoordelijke maatschappij, dat De 

Lange vanaf het begin omarmde, en eigenlijk, zo zullen we zien, niet meer losliet, 

ook al noemde hij het niet meer expliciet. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving 
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gegeven van ontstaan, functioneren en verdwijnen van het concept, alsmede de wijze 

waarop De Lange daarmee omging. Als exemplarisch voor de discussies die over het 

concept gevoerd werden is het debat tussen De Lange en ter Schegget in een lange 

paragraaf uitgebreid weergegeven. Hoofdstuk 8 vat de bevindingen uit de voorgaan-

de hoofdstukken samen en behandelt de vraag in hoeverre de bijdrage en benadering 

van De Lange ons helpen bij het aanpakken van hedendaagse vragen. 

 

Na de literatuurlijst is de bibliografie van De Lange opgenomen. Deze wordt ge-

volgd door een personenregister en een Duits- en Engelstalige samenvatting van het 

proefschrift. 
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Hoofdstuk 1. 1919-1945  

De periode van jeugd en studie 
 

 

 

1. JEUGD 

 

Op 2 maart 1919 werd Hendrik Martinus - Harry - de Lange in Vlaardingen gebo-

ren.1 Al zijn in wat hij thuis aantrof en meekreeg, wel aanknopingspunten voor latere 

interesses en stellingnames van Harry te vinden, toch lag de weg die hij in zijn latere 

leven zou gaan, voor een belangrijk deel niet in het verlengde daarvan.2 Zo was 

politiek er geen onderwerp; waarschijnlijk stemden zijn ouders op de Liberale 

Staatspartij, maar zelfs dat kwam niet ter sprake. Verder waren zijn ouders lid van 

de AVRO en lazen ze de Telegraaf, tot ze op verzoek van Harry, die zich in zijn 

HBS-tijd onder andere door de lessen van geschiedenisleraar dr. L. Leopold voor 

politiek was gaan interesseren, de NRC gingen lezen. Hij werd gevoelig voor wat er 

in binnen- en buitenland gaande was: „Ik was wel zó politiek bewust geworden dat 

ik, toen ik tijdens mijn studie op 30 september 1938 door de Witte de Withstraat 

fietste in Rotterdam en een groep mensen de NRC zag lezen in een etalage, afstapte 

en meelas over het akkoord van München. Het ging als een flits door me heen: “Dát 

is het begin van de oorlog”. Dat idee zakte daarna weer weg. Maar ik herinner me 

het nog goed.‟ Zijn moeder zag dat al eerder: met de woorden „Over tien jaar ben je 

rood‟ ging zij een weddenschap met haar zoon aan op 13 september 1933. Een op-

merking die indruk op Harry maakte, want hij noteerde hem in zijn agenda. En zijn 

moeder kreeg gelijk. 

Harry‟s moeder was Bastiaantje Both; zij kwam uit Den Briel, uit een gezin 

met 9 kinderen, en had alleen een lagere schoolopleiding; na afronding daarvan werd 

zij thuis gehouden om voor haar drie broers te zorgen. Harry‟s vader was Pieter 

Hendrik de Lange. Hij was geboren in Vlaardingen en kwam uit een gezin van 8 

kinderen. Aan het grootouderlijk huis van vaderszijde in Vlaardingen bewaarde 

Harry levenslang goede en warme herinneringen. Zijn grootmoeder was onderwijze-

res geweest en vier van haar dochters volgden haar daarin. Ze kwam uit Zeeland en 

in de vakanties logeerde Harry regelmatig bij een zuster van haar in Oud-Beijerland, 

waar Harry klussen deed in de veiling tegenover het huis en tussen de middag en op 

zondag met de familie naar het strand ging. Grootvader was stukadoor. Hij hield 

veel van muziek en speelde piano, saxofoon en cello. Er werd in het huis van Har-

ry‟s grootouders regelmatig muziek gemaakt, vooral op zondagmiddag in aanwezig-

heid van de ongehuwde dochters. Harry, die zelf pianoles kreeg, kwam er veel, zeker 

toen hij met zijn ouders naar Gouda verhuisd was. Hij mocht er als klein jongetje 

aan de grote eettafel tussen zijn grootmoeder en grootvader in zitten. Harry bleef 

enig kind.  

Vader de Lange had een ULO-opleiding doorlopen en werkte op de admini-

stratie van de melkfabriek Hollandia in Vlaardingen. In 1929 sloeg de crisis toe en 

                                                           
1 In dit eerste hoofdstuk over de jeugd van De Lange zullen we, in afwijking van de overige hoofdstuk-

ken, steeds (ook) de voornaam van De Lange gebruiken. 
2 Tenzij anders vermeld zijn de biografische gegevens over Harry de Lange ontleend aan gesprekken die 

de auteur met De Lange had vanaf 1999 tot aan zijn overlijden.  
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werd hij ontslagen, wat uiteraard in het gezin grote onrust veroorzaakte. ‟Die huise-

lijke situatie van onzekerheid om het bestaan, om het onmenselijke van de economi-

sche verhoudingen heeft mijn jongensjaren bepaald‟.3 Gelukkig vond zijn vader na 

enkele maanden een baan in Gouda als bedrijfsleider bij een grossierderij in koffie, 

thee en tabak. Het gezin verhuisde naar Gouda, naar de Westhaven. Er woonden 

daar weinig kinderen, maar ook op school was Harry meestal alleen: een eenzaam 

kind, dat zijn vermaak zocht in het helpen van de sluiswachter bij het opendraaien 

van de brug. Het verblijf in Gouda was van korte duur. Na twee jaar werd het bedrijf 

waar zijn vader werkte overgenomen door Niemeijer en moest het gezin naar 

Amersfoort verhuizen, waar vader De Lange opnieuw bedrijfsleider werd. In Amers-

foort bezocht Harry de Rijks HBS. „Aan die periode denk ik alleen maar met grote 

somberheid terug, een onpersoonlijke leerfabriek, met als uitzondering de geschie-

denisleraar Leopold, die actuele geschiedenis heel indringend gaf. Daar ben ik nog 

dankbaar voor. De rest was doffe ellende‟.4  

 

 

2. REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP 

 

„Ik had in mijn jeugd geen enkel contact met een kerk. Mijn ouders waren geheel a-

kerkelijk, waren er niet voor en niet tegen. In mijn eindexamenjaar, 1937, vroeg een 

meisje uit mijn klas mij en een vriend aanwezig te zijn bij haar bevestiging in de 

dienst op Pinksteren in de Remonstrantse Broederschap. Ze was op belijdenis bij ds. 

Miedema. Uit beleefdheid zeiden we ja. Beiden zeiden we na afloop: “Wat een aar-

dige mensen en wat een aardige sfeer”. Alles sprak en trok ons aan: de vriendelijk-

heid van ds. Miedema, zijn persoonlijke toespraak tot onze vriendin, het klimaat in 

de kerk, de openheid….‟ Deze ervaring had grote invloed op de verdere levensloop 

van Harry, omdat hij door Miedema werd binnengeleid in een wereld die hem nooit 

meer los zou laten. 

 

Rein Miedema 

 

Dr. Rein Miedema (1886-1954)5 was een begenadigd predikant met een brede be-

langstelling. Van 1918 tot 1951 was hij aan de remonstrantse gemeente van Amers-

foort verbonden. Zijn vader, Simon Miedema, was beeldbouwer en wellicht door de 

vader geïnspireerd hield de zoon zich zijn hele leven bezig met de relatie tussen 

kunst en godsdienst. Hij organiseerde in 1928 en 1929 congressen over „religie en 

bouwkunst‟ (waarop o.a. Berlage sprak) en richtte in 1938 het Instituut voor Religi-

euze en Kerkelijke Kunst in Utrecht op, dat in 1954 overging in de Prof.Dr. G. van 

der Leeuw-Stichting. In 1930 werd Miedema privaat-docent in Leiden („in de ge-

schiedenis van het Oostersch Christendom en de Oostersch-Christelijke Kunst‟) en 

in 1936 in Utrecht („in de geschiedenis van de religieuze en kerkelijke bouwkunst en 

                                                           
3 Uit: „In gesprek met Dr.H.M. de Lange‟, interview door L.H. Ruitenberg, in: Woord en Dienst,           

20-9-1969. 
4 Ibid. In zijn autobiografische aantekeningen schrijft De Lange dat Leopold ook dirigent was van het 
schoolorkest, waarin De Lange zelf een tijd meedeed. 
5 Zie: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 2, 1983, 330-

332, auteur P.M. Luca. Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens ontleend aan deze tekst.  
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beeldende kunst van den nieuweren tijd‟).6 Daarnaast hield Miedema zich bezig met 

godsdienstpedagogiek; hij was redacteur van het tijdschrift Ons Godsdienstonder-

wijs, organiseerde over deze thematiek congressen en schreef een Handleiding voor 

de religieuze ontwikkeling van het jonge kind. „Deze was meer erop gericht de kin-

deren eerbied voor het leven en de natuur bij te brengen dan dat zij bijbels was geo-

riënteerd‟, is het oordeel van de biograaf. Miedema had een kritisch oog voor de 

cultuur van zijn tijd en vroeg in 1933 in de Broederschap aandacht voor de joden-

vervolging in Duitsland.7 In de lange lijst publicaties van zijn hand treffen we ook 

aan De boodschap van de conferentie te Oxford aan de christelijke kerken8 uit 1937 

(dit betreft de tweede wereldconferentie van „Life and Work‟, de Beweging voor 

Praktisch Christendom): ook de oecumene had zijn warme belangstelling. Miedema 

woonde deze conferentie als afgevaardigde namens de Remonstrantse Broederschap 

bij, en na de officiële boodschap van Oxford geeft hij in zijn brochure een samenvat-

ting van het besprokene en enkele van zijn eigen impressies. Al deze aandachtsge-

bieden, die we grotendeels later ook bij Harry aantreffen, verklaren iets van de aan-

trekkingskracht die de kerkdienst geleid door Miedema op de 18-jarige Harry uitoe-

fende.9 Miedema was een bijzondere predikant, maar niet uitzonderlijk binnen de 

Remonstrantse Broederschap. Dat blijkt ook uit de typering die een andere remon-

strantse predikant, Sirks, in 1937 van de Broederschap geeft: „… zij is geen Kerk, 

maar ook geen secte, zij staat aan de rand van de cultuur, maar gaat daar niet in op. 

Zij heeft behoefte aan nadere studie en formulering van haar geloofsbezit, maar is 

niet dogmatisch in de gewone zijn des woords. Zij is gebonden aan het evangelie, 

maar ook aan de eigen consciëntie. Zij staat temidden van andere kerken en is zon-

der deze niet denkbaar. Daarom is zij oecumenisch in oorsprong en aanleg. Zo staat 

de broederschap temidden van de andere vrijzinnige groepen, in loyaliteit en dienst-

baarheid‟.10  

 

Lid van de Remonstrantse Broederschap 

 

Harry wilde meer weten en meldde zich daarom op een avond bij Miedema. Die 

wilde hem graag helpen. Omdat Harry na zijn eindexamen in Rotterdam zou gaan 

studeren, kon hij niet op de normale wijze catechisatie bij hem volgen. Miedema 

vroeg hem daarom dan maar ieder weekend dat hij thuis was, langs te komen. „Zo 

                                                           
6 R. Miedema, De tragedie van de christelijke kunst (openbare les bij het aanvaarden van zijn ambt als 
privaat-docent in Utrecht), Lankamp & Brinkman, Amsterdam 1936, 22. 
7 Ger van Roon, Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941, Het Spectrum, Utrecht, 1973, 28. En: 

G.J. Hoenderdaal, „Vrijzinnig protestantisme tussen de schaduwen van gisteren en morgen (1925-1940)‟ 
in: B. Klein Wassink en Th.M van Leeuwen, Tussen Geest en Tijdgeest. Denken en doen van vrijzinnig 

protestanten in de afgelopen honderd jaar, De Ploeg, Utrecht 1989, 229 e.v. Deze oproep leidde tot een 

verklaring van de Remonstrantse Broederschap in 1934 over kerk, volk en staat. Daarin komt o.a. de 
zinsnede voor: „Zij verwerpt daarom de pseudo-godsdienstige leerstellingen en de geweldmethoden van 

den absoluten staat, als in strijd met de nationale traditie van vrijheid en verdraagzaamheid en bovenal 

als verbastering en afval van het Christelijk geloof‟ (aangehaald door Hoenderdaal in: Klein Wassink en 
Van Leeuwen [1989], 233).  
8 R. Miedema, De boodschap van de conferentie te Oxford aan de christelijke kerken, z.p., 1937. 
9 Het toeval leverde een andere getuige hiervan: in de serie „Tien geboden‟ van Arjen Visser in „De 
Verdieping‟ van Trouw figureerde op 24-1-2004 Marjan Berk (1932), die in haar jeugd in Amersfoort bij 

de remonstranten kerkte en daarover zegt: „Dominee Miedema had het nooit over God. De preken die hij 

in ons kleine Remonstrantse kerkje hield, gingen altijd over Russische iconen, Rembrandt, Van Gogh en 
de “barensweeën van de nieuwe tijd”. Dat waren zijn thema‟s: kunst en de nieuwe tijd‟. 
10 G.J. Sirks in zijn rede: De gestalte der remonstrantse broederschap in dezen tijd, geciteerd door Hoen-

derdaal in: Klein Wassink e.a. (1989), 263. 
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ging ik om de 2 tot 3 weken op zaterdagavond een uurtje bij hem aan. Dat duurde 

een jaar. In het voorjaar van 1938 zei hij: “We zullen je met Pinksteren maar beves-

tigen.” Ik vroeg hem of ik daarvoor nog iets moest doen. Hij zei me het Marcus-

evangelie maar eens te lezen, dan konden we daarover praten. Dat hebben we ge-

daan. Met Pinksteren werd ik bevestigd met zo‟n 15 anderen.‟ Terugkijkend vertelt 

Harry hierover: „Hoe word je gelovig? Ik zou het niet weten. Je zou kunnen zeggen 

dat iets wat latent aanwezig was, tot ontwikkeling werd gebracht. Het verloopt ook 

via het karakter, de eerlijkheid, de uitstraling van mensen. Dat begint niet met te 

praten over wie of wat God is. Absoluut niet! Dat komt pas veel later.11 Miedema 

speelde een afwachtende rol. Hij was een heel goede predikant, vertelde goed, kon 

goed uitleggen. Over bepaalde zaken sprak hij ook niet, omdat hij daar geen relatie 

mee had.‟ Het gegeven dat Miedema vrijzinnig was, speelde bij dit alles zonder 

twijfel een rol. De soms felle kritiek van Harry op vrijzinnigen die we later nog 

zullen tegenkomen, had nooit betrekking op de ruimte die het vrijzinnig denken 

biedt en de belangstelling voor de volle breedte van het leven, maar vooral op de 

hoge mate van vrijblijvendheid, o.a. in maatschappelijke vragen, die daar vaak, maar 

zeker niet noodzakelijkerwijs, mee gepaard ging. Degene bij wie die vrijblijvend-

heid ontbrak, kon bij Harry geen kwaad doen. Met smaak schetst hij hoe het, naar 

zijn zeggen, vaak gaat bij remonstranten: „Een heel interessant voorbeeld van ie-

mand die wel lid van de Remonstrantse Broederschap was, maar er geen enkele 

relatie mee had, was Tinbergen. Toen ik voorzitter van de kerkenraad in Den Haag 

was, verontschuldigde hij zich, toen ik eens bij hem was, bij me voor het feit dat hij 

nooit in de kerk kwam. “Op zondagmorgen bezoek ik altijd oude mensen die niet 

meer buiten komen. Dat vind jij toch ook wel goed, hè?”‟ Zijn eigen positie schetst 

Harry als volgt: „De meerderheid van de remonstranten zal mij niet zo remonstrants 

vinden, omdat ze theologisch gezien links zijn, en ik rechts. En ik moet helemaal 

niets hebben van de Protestanten Bond‟.12 In zijn latere leven zal deze spanning 

herhaaldelijk terugkeren.  

Harry werd dus lid van de Remonstrantse Broederschap. „Toen gebeurde er 

iets heel merkwaardigs. Mijn ouders kwamen bij mijn bevestiging in 1938 voor het 

eerst in de Remonstrantse kerk. Een jaar later, in 1939, werden zij lid. Pas toen ik 

bevestigd werd, vertelde een tante van me - een zuster van mijn vader, die als enige 

in de familie lid van de Remonstrantse Broederschap was - dat mijn overgrootvader 

Dirk de Lange de Nederlandse Protestanten Bond in Vlaardingen had opgericht.13 

                                                           
11 De Lange was er de persoon niet naar om uit te wijden over zijn persoonlijk geloof, en dat had mede te 

maken met de inhoud van zijn geloof. Hij zegt daarover in een interview met dominee Ter Linden (in: 
Carel ter Linden, Een land waar je de weg niet kent. Omgaan met rouwenden, Meinema, Zoetermeer 

1995, 53) dat hij moeite heeft de hand van God te zien in het individuele bestaan. „Wel in het grote geheel 

van de voortgang van de geschiedenis. God is voor mij een bevrijdende kracht op weg naar gerechtigheid 
en ware menselijkheid. Als ik bisschop Helder Camara in Brazilië de stem hoor vertolken van het arme 

volk dat met stomheid geslagen is, dan denk ik: dat moet iets met God te maken hebben‟ (…) „Ik weet 

geen raad met aardbeving en vloed, ik weet geen raad met reuma of Parkinson of kanker. Dit in tegenstel-
ling met oorlog en geweld en racisme. Daar zijn mènsen voor verantwoordelijk. Omdat voor mij God een 

bevrijdende kracht is die het leven wil, kan ik de grilligheid van de natuur niet met hem in overeenstem-

ming brengen‟.  
12 Opvallend is dat het woord vrijblijvendheid als typering van de vrijzinnigen die zich verenigden in de 

NPB al voorkomt in de eerste alinea van het gedenkboek (A.A.H. Hoytink, Nederlandse Protestanten-

bond 1870-1970, z.p., z.j., 5) dat verscheen ter gelegenheid van 100 jaar NPB, ter verklaring van het 

gegeven dat de NPB niet werd wat de oprichters ervan verwachtten.  
13 De Nederlandse Protestanten Bond (NPB) werd in 1870 in Utrecht opgericht met als doelstelling de 

vrije openbaring van het individueel geloofsbewustzijn in de protestantse kerken te handhaven en aan te 
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Maar noch mijn grootvader, noch mijn vader waren kerkelijk. En we spraken daar 

nooit over.‟ Zonder dat hij het tevoren wist, zette Harry zo een - sluimerende - tradi-

tie voort, ook al vulde hij die op geheel eigen wijze in. 

Op allerlei manieren werd Harry actief in deze nieuwe omgeving. Hij schreef 

enkele malen in het maandblad van de remonstrantse gemeente in Amersfoort, 

waarbij hij vooral de verslapping van de ouderen aanklaagt waar het gaat om „te 

strijden en te werken voor de Christelijke waarheid‟.14 Miedema slaagde erin ook 

zijn belangstelling voor de oecumene op Harry over te dragen; hij wees Harry er in 

1939 op dat in Amersfoort een oecumenisch jongerencomité werd opgericht. Harry 

wist nauwelijks waar dat over ging, maar sloot zich aan en kwam daar in contact met 

vooral hervormden en oud-katholieken. Ook zette hij zich in voor de Remonstrantse 

Jongerenkring waarvoor hij sprekers uitnodigde. Onder hen waren de directeur van 

de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden Mennicke (die later zijn 

schoonvader zou worden) en Brugmans, leraar Frans aan het Amersfoorts Gymnasi-

um, die na de oorlog secretaris van premier Schermerhorn werd en Harry zou helpen 

bij het verkrijgen van zijn eerste baan. Harry kreeg de smaak te pakken. Hij werd 

actief in de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond (VCJB) en vervolgens als student 

in de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond (VCSB) en na de oorlog in de Lande-

lijke Oecumenische Jeugdraad. In deze tijd waren deze organisaties centra van „trai-

ning in geestelijke weerbaarheid‟ waarvan een grote invloed uitging op de leden, 

Harry de Lange ongetwijfeld niet uitgezonderd.15 De VCSB en de VCJB werden in 

respectievelijk 1915 en 1919 opgericht en hadden sinds 1928 in de vorm van de 

Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale een overkoepelende organisatie met een se-

cretariaat in Utrecht; De Langes latere copromotor De Graaf was hier van 1935-

1939 één van de secretarissen. Harry publiceerde regelmatig in periodieken van de 

jongerenbeweging en woonde hun conferenties bij. In de herfst van 1939 hoorde hij 

op die manier voor het eerst Banning spreken, wat grote indruk op hem maakte.  

 

 

3. STUDIE 

 

In de 4
e
 klas van de HBS vatte Harry het plan op naar Indië te gaan. Een oom die 

werkzaam was in Indië kwam op verlof een keer langs in Amersfoort en wees Harry 

op de mogelijkheid om bestuursambtenaar te worden. In het voorjaar van 1937 zou 

er in de Ridderzaal een vergelijkend examen plaatsvinden om 34 jongens te selecte-

ren die, teneinde te worden uitgezonden, Indologie zouden gaan studeren in Leiden 

of Utrecht. Harry ging naar Den Haag, samen met vele anderen. Hij werd nummer 

37 en viel zo buiten de boot. Lange tijd wist hij niet wat hij dan wel zou gaan doen 

na de HBS, tot zijn vader hem aanraadde in Rotterdam economie te gaan studeren, 

aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool.16 En dat deed Harry. In september 

                                                                                                                                        
moedigen. De NPB nam op sommige plaatsen de vorm van een apart kerkgenootschap aan, maar vormde 
daarnaast een verzamelplaats van vrijzinnigen van hervormde, remonstrantse, doopsgezinde en lutherse 

huize. Zie: Klein Wassink e.a. (1989) en Hoytink, z.p, z.j.  
14 „Ter overdenking. Pinksteren 1940‟ in: Contact, mei 1940. 
15 Deze woorden zijn ontleend aan J. de Graaf uit zijn artikel „De onvergetelijke V.C.J.C. van de jaren 

dertig‟ in: Klaas van Oosterzee en Herman Zunneberg, Terugblik voor de toekomst, opstellen aangeboden 

aan Dr. J.M. van Veen ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, Kok, Kampen 1986, 11.  
16 Deze heette in het eerste jaar dat Harry daar studeerde nog de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. 

Zie: Van Dalen en Klamer, „De Rotterdamse econoom: tussen wetenschap en handel‟ in: Economisch 

Statistische Berichten, 84/4236 (24-12-1999), 958-960. 
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1937 vertrok hij naar Rotterdam, naar een kamer op de Aelbrechtskade. Hij genoot 

van de sfeer aan de hogeschool, volgde verschillende facultatieve colleges (waaron-

der filosofie en staatsrecht; dat laatste omdat hoogleraar C.W. de Vries daar vooral 

over internationale politiek sprak) en bracht vele uren door in de bibliotheek. Zijn 

favoriete hoogleraren waren De Vries, Sneller, Bregstein.17 Maar hij deed ook inspi-

ratie op buiten zijn studie. Zo had hij veel aan het contact met ds. Hanneke Meijer 

die het dispuut leidde waarvan hij lid was. En behalve in de VCSB was hij ook, 

vooral in de weekends, actief bij de padvinders. Hij was subleider (induna) van een 

padvindersgroep bestaande uit - en dat was voor de padvinderij heel bijzonder - 

arbeidersjongens, met wie hij veel optrok. In dat kader deed hij ook aan huisbezoek 

en dat leerde hem veel over het leven in de arbeiderswijken. 

Toen hij twee jaar in Rotterdam zat, werd zijn vader ontslagen bij Niemeyer, 

zodat er geen geld meer was om op kamers te wonen. Besloten werd dat Harry bij 

zijn grootouders zou gaan wonen in Vlaardingen, en tot de zomervakantie fietste hij 

tussen Vlaardingen en Rotterdam op en neer. Daarna ging hij weer in Amersfoort 

wonen, omdat er in het derde jaar geen colleges waren. Op 9 mei 1940 deed hij zijn 

kandidaatsexamen en vertrok ‟s avonds naar zijn ouders in Amersfoort. De volgende 

ochtend was het oorlog. Zijn vader had inmiddels weer werk (hij had een klein fa-

briekje), maar dat was dermate onzeker dat het geen basis kon bieden om Harry in 

Rotterdam te laten studeren. Zijn vader vroeg hem daarom maar een baan te gaan 

zoeken. Harry vond die op een distributiekantoor (afdeling textiel en schoeisel). In 

de zomer van 1941 leek het zijn vader financieel weer verantwoord dat hij zijn stu-

die zou hervatten en Harry vertrok opnieuw naar Rotterdam. Hij betrok een nieuwe 

kamer en begon aan zijn doctoraal. In het voorjaar van 1943 weigerde hij de loyali-

teitsverklaring te tekenen die aan alle studenten in Nederland werd voorgelegd; 

vervolgens (op 5 maart) moest hij dus onderduiken om niet te werk gesteld te wor-

den in Duitsland. De Hogeschool was toen al door de Duitsers gesloten. Voor de 

houding van rector-magnificus Gonggrijp in deze periode had Harry alle lof, maar 

hij had diens colleges over Indië tevoren maar matig kunnen waarderen.18 

Harry dook eerst onder bij zijn grootouders in Vlaardingen. In april trouwde 

een nichtje van Harry en daar zouden ook zijn ouders komen. Ze kwamen niet en de 

oorzaak daarvan werd snel duidelijk: Harry‟s vader bleek op 25 maart gearresteerd 

te zijn. Hij bleek joden te hebben geholpen. Dat had hij geheim gehouden: Harry 

noch zijn moeder wisten ervan. Op 12 augustus werd vader De Lange veroordeeld 

tot een jaar concentratiekamp in Vught; pas veel later kreeg de familie daarvan be-

richt. Na een jaar kwam hij thuis, doodziek. In augustus 1943 verhuisde Harry, sa-

men met een vriendje, van zijn grootouders in Vlaardingen naar een kippenhok in 

Achterveld, vlakbij Barneveld. Dat hield hij vol tot december, toen het te koud werd. 

Hij vertrok naar Amsterdam waar zijn vriendin Ruth met haar moeder woonde. 

Vandaar solliciteerde hij bij de proeftuinen van het Zuid-Hollands Glasdistrict, op-

gericht ten bate van de tuindersbedrijven. Hij deed daar kostprijsonderzoek bij de 

tuinders. Vanaf april ‟44 woonde hij enkele maanden in Naaldwijk, waar hij o.a. 

Banning ontmoette die daar predikant was. In september 1944 was hij toevallig een 

weekend in Amsterdam toen de spoorwegstaking uitbrak. Daarom bleef hij een 

aantal weken bij Ruth. Daar ontving hij een brief van zijn moeder, die schreef dat 

                                                           
17 Z.W. Sneller (economische geschiedenis), M.H. Bregstein (recht).  
18 In zijn autobiografische aantekeningen schrijft De Lange dat hij het college Koloniale Economie van 

Gonggrijp volgde, omdat hij het idee naar Indië te gaan toen nog niet had opgegeven. 
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zijn vader doodziek was thuisgekomen. Lopend gingen Harry en Ruth van Amster-

dam naar Amersfoort. Ruth ging na een paar dagen weer terug. Op 21 januari 1945 

overleed Harry‟s vader. Harry bleef bij zijn moeder tot de bevrijding.19  

 

 

4. RUTH 

 

De relatie tussen Harry en Ruth begon in de oorlog, maar in zijn agenda noteerde 

Harry al de eerste ontmoeting met Ruth Grassmann: 11 juni 1938. Dat was op een 

feestje, maar leidde nog nergens toe. Hij zag Ruth regelmatig want ze zaten op de-

zelfde school en Ruth was eveneens lid van de Remonstrantse Broederschap waar zij 

een jaar na Harry bevestigd werd. Toen Harry na het uitbreken van de oorlog in 

Amersfoort verbleef, kwam hij Ruth tegen. Ze liep vanaf het station met naast zich 

op haar fiets een koffer. Ze was onderweg naar het huis van haar ouders dat naast de 

School voor Wijsbegeerte (Oud-Leusden), midden in het bos, stond. Haar stiefvader, 

Carl Mennicke, was sinds 1935 directeur van de Internationale School voor Wijsbe-

geerte. Dr. C.A. Mennicke was Duitser en was na het uitbreken van de oorlog gear-

resteerd door Nederlandse militairen vanwege zijn Duitse nationaliteit. Op dat mo-

ment lag zijn verzoek om de Nederlandse nationaliteit te krijgen al bij de Tweede 

Kamer. Hij was naar de gevangenis van Scheveningen gebracht waar hij overigens 

na een week al werd vrijgelaten. Voor die tijd had hij echter alle manuscripten van 

de boeken die hij geschreven had, in dozen in de badkamer opgeslagen. Ruth ging 

kijken of alles er nog was. Haar moeder was geëvacueerd. Ruth en Harry liepen 

samen naar het huis, en zagen dat alles nog in orde was. In de daarop volgende 

maanden hielden ze contact, en zo ontstond hun relatie. Toen de School in 1941 

door de NSB geconfisqueerd werd, vertrok het gezin, zonder inkomsten, naar Am-

sterdam. Ruths vader werd psychologisch adviseur bij een bedrijf in Zaandam. In de 

loop van hetzelfde jaar werd hij echter gearresteerd vanwege zijn anti-nazi-houding 

en naar het concentratiekamp Oranienburg in Duitsland weggevoerd. Ruth woonde 

in de oorlog bij haar moeder in Amsterdam en had daar allerlei baantjes; het eerste 

was modetekenares. Er was geen geld, zodat ze geen opleiding kon volgen. Het was 

voor haar een nare tijd, vol angsten.  

Het verhaal van het leven van de moeder en stiefvader van Ruth is bijzonder. 

Deze achtergrond maakte van Ruth een vrouw met een brede blik; ze was kunstzin-

nig en burgerlijkheid was haar vreemd. Ruths moeder woonde indertijd in Berlijn. 

Zij leerde daar een man kennen, „die graag met haar wilde trouwen, maar zij besloot 

wel een kind van die mijnheer te accepteren, maar niet die mijnheer zelf‟, vertelt De 

Lange. Zo kwam zij als ongehuwde moeder bij haar ouders in Wannsee wonen met 

haar dochtertje Ruth, dat geboren was op 4 december 1921. Ruth werd vooral opge-

voed door haar grootmoeder. Haar moeder trouwde later met Mennicke die al een 

zoon, Wolfgang, had uit een eerder huwelijk.  

                                                           
19 In zijn autobiografische aantekeningen schrijft De Lange over zijn ouders: „Zij spraken weinig over 

zichzelf en ook na de dood van mijn vader kwam er geen vertrouwelijk gesprek over hem met mijn 
moeder. In belangrijke mate maak ik mij de woorden van Berdjajew eigen (ontleend aan „Mijn weg tot 

zelfkennis‟, Arnhem, 1952, p.15): “Ik heb nooit het gevoel gehad, van mijn vader en moeder af te stam-

men, uit mijn ouders geboren te zijn. Afkeer van alle bloedverwantschap is een karakteristieke eigenschap 
van me”.‟ (Dat is: N.A. Berdjajew, Mijn weg tot zelfkennis. Autobiografie van Nikolaj Alexandrowitsj 

Berdjajew, uit het Russisch vertaald door Wils Huisman en J. de Graaf, Van Loghum Slaterus, Arnhem 

1952). 
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Mennicke en diens werk boeiden Harry de Lange, waarschijnlijk omdat die 

allerlei raakvlakken had met de wereld waarin Harry zelf via de Remonstrantse 

Broederschap terecht gekomen was: „Hij was, toen ik hem leerde kennen, op een 

interessante manier antikerkelijk‟. Carl August Mennicke (1887-1959) studeerde 

theologie op verschillende plaatsen in Duitsland en van 1912-1914 in Utrecht. In een 

boek waarin hij zijn ontwikkelingsgang optekende,20 beschrijft hij zijn afschuw toen 

hij, weer terug in Duitsland, merkte dat - in eerste instantie - alle Duitse intellectue-

len, inclusief de theologen, de oorlog toejuichten. Hij diende als Rode Kruissoldaat 

in het leger. Na de oorlog was hij actief in kringen van religieussocialisten (met 

onder andere Sigmund-Schultze en later Tillich) en werkte hij in arbeiderswijken 

waar hij sociaal- en volksontwikkelingswerk deed. Dit alles besloeg ongeveer een 

periode van 10 jaar.21 Zijn aandacht verschoof naar de pedagogiek en in 1930 werd 

hij in Frankfurt aan de filosofische faculteit benoemd op de leerstoel voor pedago-

giek. Hij lijkt een vooraanstaand sociaal pedagoog te worden; vanwege zijn kritische 

houding wordt hij echter in 1933 ontslagen.22  

Mennicke was tijdens zijn studie in Utrecht al in contact gekomen met religi-

eussocialisten in Nederland, en in 1923 nodigde Banning, toen nog predikant in 

Sneek, hem uit een inleiding te houden voor de Arbeidersgemeenschap der Wood-

brookers in Barchem. In het volgende jaar organiseerden Banning en Mennicke 

samen in Barchem een conferentie van religieussocialisten.23 Mennicke had in 1931 

ook een keer gesproken op een cursus van de Internationale School voor Wijsbe-

geerte in Amersfoort, en in 1933, na Mennickes ontslag in Frankfurt, kwam de di-

recteur van deze school hem vragen met hem een cursus te geven in Amersfoort. Zo 

gebeurde, en tot slot werd besloten dat Mennicke in Nederland zou blijven; zijn 

vrouw voegde zich bij hem. Na een reeks andere bezigheden werd Mennicke in 

1935 benoemd tot directeur aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zijn 

contacten met vooral mensen uit vrijzinnige hoek leidden o.a. tot de bovengenoemde 

inleiding voor de remonstrantse jongeren in Amersfoort en een brochure voor de 

V.C.J.C., met de titel De besteding van de Vrije Tijd, in 1936. 

In Duitsland gingen Ruth en haar stiefbroer Wolfgang op de Odenwaldschule 

(Harry de Lange: „een soort Kees-Boeke-school‟), waar leraren vrij waren in het 

kiezen van hun eigen methode en veel aan de kinderen werd overgelaten; zo bestier-

den de kinderen zelf de bijbehorende woonhuizen. Ruth en Wolfgang hadden hier 

een prachtige tijd. Nadat haar moeder zich definitief in Nederland gevestigd had, 

vertrok Ruth ook daarheen. In de daarop volgende tijd zag de Odenwaldschule zich 

genoodzaakt naar Zwitserland te verhuizen, en Wolfgang ging mee. Toen zijn vader 

in 1941 naar Oranienbrug was afgevoerd, raadden de Zwitsers (Harry de Lange: 

„echte Zwitsers, zo naïef als weet-ik-wat‟) bij wie Wolfgang in huis was, Wolfgang 

aan zich te melden in Duitsland, in de veronderstelling dat de Duitsers dan zijn vader 

wel vrij zouden laten. Wolfgang meldde zich, maar zijn vader kwam niet vrij. Wolf-

gang werd ingelijfd en moest naar Rusland, waar hij begin 1944 sneuvelde. Uitein-

delijk werd Mennicke wel losgelaten; hij werd in Berlijn in een munitiefabriek te-

werk gesteld en moest zich twee maal per week melden bij de politie. Pas eind mei 

                                                           
20 C.A. Mennicke, Ons tijdgewricht, in de spiegel van een persoonlijk levenslot, Bijleveld, Utrecht 1947. 
21 Zie: Herman Noordegraaf, „Mennicke en Banning, een korte notitie‟ in: Onvoltooid verleden (kwar-

taalblad voor de geschiedenis van sociale bewegingen), 6, 1999, 58.  
22 Zie: Hiskia Coumou, Sociale pedagogiek in Nederland 1900-1950, DSWO Press, Leiden 1998, 131 

(hoofdstuk 8 is een biografie van Mennicke). 
23 Zie: Noordegraaf (1999), 60. 
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1945 hoorde zijn vrouw dat hij nog leefde en weer naar Nederland wilde komen; hij 

kwam in augustus. In 1950 overleed Ruths moeder, en in 1952 besloot Mennicke 

terug te keren naar Frankfurt waar hij in 1959 overleed. Tot aan zijn dood kwam hij 

regelmatig in Nederland op bezoek. Hij had zich daar in de loop der jaren een naam 

verworven door de publicatie van een reeks boeken over pedagogie, filosofie en 

psychologie. In zijn proefschrift zal Harry later gebruik maken van de analyses door 

Mennicke van de ontwikkelingen in nazi-Duitsland, die lieten zien hoe een geatomi-

seerde en geïndividualiseerde maatschappij betrekkelijk snel kan worden veranderd 

in een collectiviteit, waarin individuele afwijkingen niet getolereerd worden.  

 

 

5. INDRUKKEN, ERVARINGEN EN CONTACTEN UIT DE OORLOG 

 

Niet alleen door de bovenbeschreven gebeurtenissen, maar ook door een reeks ande-

re contacten maakte het denken van Harry tijdens de oorlog een bijzondere ontwik-

keling door. Het waren vooral de ontmoetingen met mensen die vol overgave voor 

hun ideaal streden die Harry aan het denken en het lezen zetten. Daar had hij tijdens 

zijn onderduiken volop gelegenheid voor, en die kans greep hij met beide handen. 

 

De kennismaking met Indonesisch nationalisme 

 

In de eerste plaats gold Harry‟s belangstelling Indië. Hij had al in zijn HBS-tijd 

belangstelling gehad voor Indië, en tijdens zijn studie volgde hij daarom ook de niet-

verplichte colleges van Gonggrijp over Indië. „Daar ging het echter over koetjes en 

kalfjes: we hoorden precies hoe een suikerfabriek werkte, maar niets over nationa-

lisme en dergelijke zaken‟. Dat werd anders toen hij tijdens zijn verblijf in Amster-

dam Indische studenten ontmoette. Hij leerde ze kennen doordat de vader van Ruth 

contact had met Riemens24 bij wie deze studenten over de vloer kwamen. Zij waren 

lid van Perhimpoenan Indonesia (PI), een vereniging van nationalistische studenten, 

die door Mohammed Hatta (die in augustus 1945 samen met Soekarno de Republiek 

Indonesië zou proclameren) in 1922 was opgericht, toen hij in Nederland studeerde 

(economie in Rotterdam). Hatta was, toen Harry de groep leerde kennen, net weg uit 

Nederland. Van deze studenten hoorde Harry over het nationalisme en nog veel 

meer; er ging een wereld voor hem open. „Ik heb er heel veel geleerd.‟ Zo werd hij 

een overtuigd en hartstochtelijk aanhanger van een vrij Indonesië. Hij ging ook over 

Indië lezen, bijvoorbeeld de boeken van adat-geleerde Van Vollenhoven. De studen-

ten van PI waren in Nederland in het verzet actief; des te schrijnender vond Harry 

het dat zij zelf in hun streven naar een eigen vrije natie in Nederland geen steun 

vonden. Na de oorlog ging vrijwel de hele groep terug naar Indië; de meesten van 

hen kwamen om in 1946 in de Madiun-oorlog.25 De enkelen die in Nederland ach-

terbleven en een groep Nederlanders26 (onder wie Harry de Lange) richtten op 29 

                                                           
24 J.W.E. Riemens (1918-2004) leidde een politiek zeer actief leven. Hij was niet alleen betrokken bij 
activiteiten rond Indonesië, maar ook mede-oprichter van de PSP en actief in de vredesbeweging De 

Derde Weg. Nadat hij bedankt had voor de PSP omdat deze niet strikt-pacifistisch bleek, maakte hij in de 

jaren tachtig deel uit van de Evangelische Solidariteitspartij, ESP.  
25 In Madiun vond onder leiding van de communist Muso een opstand plaats die door de Republiek 

onderdrukt werd. 
26 Voordat de Vereniging werd opgericht bestond er een Werk- en Actiegroep Nederland-Indonesië, 
waarvan Harry (als voorzitter van de Jongerenwerkgemeenschap in de Nederlandse Volksbeweging, zie 

bladzijde 30) deel uitmaakte. Uit deze groep werd een voorbereidingscomité gevormd, bestaande uit 
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augustus 1945 de Vereniging Nederland-Indonesië op.27 De Vereniging sloot zich 

aan bij de rede van Koningin Wilhelmina van 1942 waarin ze zelfbeschikking in het 

vooruitzicht stelde.28 Ter gelegenheid van de oprichting van de vereniging werd een 

manifest verspreid (o.a. in de vorm van grote aanplakbiljetten) met de volgende 

inhoud: 

 
„In het door Duitsland bezette Nederland, in het door Japan bezette Indonesië en over-

al elders, hebben Nederlanders en Indonesiërs vrijwillig zij aan zij gestreden tegen de 

nationaal-socialistische en fascistische overheersing ter verdediging van de democra-

tie. Gedurende dit lijden en strijden is meer begrip en waardering ontstaan voor el-

kaars wensen en verlangens.  

Thans is DUITSLAND verslagen en is Nederland bevrijd.  

Thans is JAPAN verslagen en wordt Indonesië bevrijd.  

De nieuwe geest van samenwerking tussen Nederlanders en Indonesiërs moet behou-

den blijven en bij de opbouw van het GEMENEBEST versterkt worden! 

Daarom hebben talrijke Nederlanders, Indonesiërs - voornamelijk uit de kringen van 

de Perhimpoenan Indonesia - en Chinezen uit Indonesië afkomstig, besloten in de he-

den opgerichte VERENIGING NEDERLAND-INDONESIË SAMEN TE WERKEN. 

DE VERENIGING NEDERLAND-INDONESIË STELT ZICH TEN DOEL: 

a. Door de feitelijke en definitieve opheffing van de koloniale status van In-

donesië mede te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld; 
(…) 

c. De nieuwe geest van samenwerking tussen Nederlanders en Indonesiërs op voet van 

vrijwilligheid en gelijkgerechtigdheid in gemeenschappelijke strijd in bezet Nederland 

en elders verworven, te behouden en te versterken.  

(…)‟29 

 

Harry bleef ook na de opheffing van de Nederlandse Volksbeweging lid van de 

vereniging en droeg zijn standpunten bij verschillende gelegenheden uit, ook al was 

hij nooit bestuurslid en manifesteerde hij zich ook niet anderszins in de vereniging.30 

In Tijd en Taak, het weekblad van de christensocialisten, schreef hij in 1946 een 

artikel over de economische verhouding tussen Nederland en Indonesië waarin hij 

aan de hand van cijfers laat zien dat de band met Indonesië voor Nederland een grote 

bron van rijkdom is geweest. 31 Andersom was dat niet het geval: „Er is zeker reden 

om opnieuw van een “Ereschuld” te spreken‟. Nederland moet Indonesië helpen om 

                                                                                                                                        
Harry, Riemens en F. Bianchi en twee Indonesiërs. Zij schreven een groot aantal bekende Nederlanders 

uit verschillende sectoren aan met het verzoek deel te willen uitmaken van het bestuur van de op te rich-

ten Vereniging. Voorzitter werd J.P.B. de Josselin de Jong, hoogleraar volkenkunde in Leiden. 
27 In de statuten was als uitgangspunt van de werkzaamheden van de Vereniging opgenomen: „a. Een 

gemeenschappelijke basis voor daadwerkelijke vrede is te vinden in de erkenning van de waarde van de 

menselijke persoonlijkheid, in vrijheid toegewijd in dienst van de gemeenschap. Deze erkenning van de 
waarde van de persoonlijkheid en de solidariteit van de mensheid houdt eerbied in voor de verschillen, 

zowel tussen personen als tussen overtuigingen; b. Het recht van ieder volk, van welk ras ook, over 

zichzelf te beschikken; c. De verplichting van ieder ras, van ieder volk in wereldverband samen te werken 
tot universeel, nationaal en persoonlijk heil‟. We zullen later zien dat dit denken kenmerkend was voor de 

kringen waarin Harry terecht kwam.  
28 Fasseur (Cees Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas, Balans, Amsterdam 2001, o.a. 
377 e.v.) laat overigens zien dat Wilhelmina bepaald niet uit was op zelfstandigheid voor Indonesië; zij 

sprak weliswaar over een vorm van zelfbestuur voor Indonesië, maar in nogal vage bewoordingen. 
29 Affiche in archief De Lange. 
30 In het archief van Riemens in het IISG bevinden zich ook belangrijke stukken van de Vereniging; de 

naam van De Lange komt hierin na de oprichting niet meer voor.  
31 „De economische verhouding tussen Nederland en Indonesië‟ in Tijd en Taak, 45/2, 5-10-1946. 
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een grotere economische zelfstandigheid te ontwikkelen, en moet daarbij grote on-

baatzuchtigheid tonen, want voorlopig zal Nederland gewantrouwd worden. Een 

betere voorlichting omtrent Indonesië in Nederland is hard nodig. Vlak voor de 

eerste politionele acties doet de vereniging een oproep aan het Nederlandse volk: 

 
„Opnieuw is de vrede tussen Nederland en Indonesië in gevaar. De reactie drijft open-

lijk naar militair geweld en vernietiging van de vrije Republiek Indonesia, zij noemt 

dit een Goddelijke zaak. Daarom roept de vereniging „Nederland-Indonesië‟ U op om 

te demonstreren. Tegen oorlog en geweld. Voor directe vermindering van de troepen-

sterkte. Voor overleg.‟32  

 

De aangekondigde bijeenkomst vond plaats op woensdag 18 juni 1947 om 8 uur in 

het R.A.I.-gebouw, en trok veel belangstellenden.33 Sprekers waren o.a. Buskes, 

Roland Holst-v.d.Schalk en Harry de Lange. Harry hield er, wanneer we afgaan op 

zijn tekst, een gloedvol betoog waarin hij inging op de vraag waarom jongeren (voor 

wie hij op de bijeenkomst spreekt) zich moeten uitspreken:  

 
„Ja, de jongeren moeten hier vanavond spreken, als we bedenken dat in een groep ge-

neratiegenoten, in het Nationaal Jongeren Verbond, van het begin af aan in overspan-

nen nationalistische leuzen de jongeren van Nederland zijn opgehitst de wapens op te 

nemen tegen de republiek. Dan moet hier nog eens gezegd worden, dat de jongeren 

van Nederland weigeren zich voor het karretje te laten spannen van deze heren. De 

jongeren van Nederland doorzien, dat de leuze “Voorwaarts voor de eenheid van het 

Koninkrijk” niets anders kan betekenen dan “Voorwaarts … naar de afgrond”. 

Nee, als we weten, dat ouderen en jongeren nu een eenheid moeten vormen in deze 

tijd van weifelmoedigheid en tweedracht. 

Maar toch Ja, omdat hier vanavond ook nog eens door een jongere getuigd moet wor-

den van ons geloof in de democratie. Want afwijzing van geweld, daarvoor in de 

plaats vreedzaam overleg én democratie zijn naar onze mening onafscheidelijk aan el-

kaar verbonden. 

Tenslotte Ja, omdat honderdduizenden jongeren van Nederland in de generatie van 

20-35 jaar genoeg hebben van de methoden van geweld, dat geen problemen oplost, 

maar problemen schept.‟ 34 

 

De belangstelling die Harry in later jaren aan de dag legt voor het nationalisme in 

andere Derde Wereldlanden gaat zeker op deze ervaring terug. Het feit dat zijn eigen 

partij, de PvdA, ten aanzien van Indonesië anders koos en twee militaire acties 

steunde, betreurde hij zeer, maar was voor hem geen reden uit de partij te stappen.  

 

Ontmoeting met Banning 

 
„Op een VCJB- conferentie in 1939 hoorde ik Banning. Hij sprak over “Zeg de kinde-

ren Israëls dat zij voortgaan”.35 Dat is beslissend voor mij geweest. Tot vandaag ben 

                                                           
32 Affiche in archief De Lange. 
33 Het Parool van 19 juni spreekt over 15.000 en de Waarheid over 20.000. 
34 Handgeschreven tekst in archief De Lange. Cursivering van De Lange. 
35 Ex.14: 15 in de Statenvertaling. Harry de Lange vertelt later geen idee meer te hebben waar de toe-

spraak van Banning over ging.  Bijzonder is dat in de kerkdienst in de St.Paul‟s Cathedral in London op  

1 augustus 1937, waar alle gedelegeerden van de oecumenische vergaderingen van Oxford en Edinburgh 
(de eerste in de weken voor 1 augustus en de andere erna) bij elkaar kwamen, door de aartsbisschop van 

Canterbury over dezelfde tekst gepreekt werd, een dienst die beleefd werd als hoogtepunt voor alle gede-

legeerden (H.J. ter Haar Romeny, De geschiedenis van de eerste Oecumenische Raad in Nederland - ook 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 38 

ik met eerbied en grote dankbaarheid in vriendschap met hem verbonden. In die tijd, 

student in Rotterdam, ging ik wekelijks naar de leeszaal om Tijd en Taak te lezen. Het 

blad van Banning en de religieus-socialisten. Ik heb er hele stukken uit overgeschre-

ven‟.36  

 

Banning was de man door wie Harry de Lange waarschijnlijk wel het meest beïn-

vloed is, maar in ieder geval de man die bepalend is geweest voor de richting die 

Harry in zijn leven ging. Dat geldt zowel voor zijn theologische en kerkelijke positie 

als voor zijn politieke stellingname. Harry verzamelde ook vrijwel al Bannings boe-

ken en andere publicaties. Hij dankte weliswaar zijn entree in de kerk aan Miedema, 

maar zei tegelijk: „Ik moet er wel aan toevoegen dat de perspectieven van mijn 

christen-zijn geopend werden in de periode dat ik prof. Banning leerde kennen‟.37 En 

wat de politiek betreft: Banning drukte Harry op het hart geen politieke verantwoor-

delijkheid te aanvaarden, maar vanuit de kerken voor de politiek beschikbaar te 

zijn.38  

Willem Banning (1888-1971) werd geboren in een arm gezin in Makkum en 

was door zijn vader voorbestemd om op de haringvloot zijn kost te verdienen. Het 

liep anders: twee jonge onderwijzers wisten zijn ouders over te halen Willem door te 

laten leren: zij zouden hem klaarmaken voor de kweekschool. Banning bleef hen 

altijd dankbaar; hij kreeg deze kans, en zijn leven lang zou hij ervoor strijden dat 

ieder mens de kans zou krijgen zich te scholen en te vormen.39 Op 15-jarige leeftijd 

vertrok Banning naar de Haarlemse kweekschool, waar hij een hem geheel vreemde 

wereld betrad. Aan het eind van de 19
e
 eeuw waren de kweekscholen in beweging 

gekomen en langzamerhand begon dat ook organisatorisch vorm te krijgen, zeker 

toen de kwekelingen erin slaagden, precies in de tijd dat Banning in Haarlem aan-

kwam, een landelijk kwekelingenblad op te zetten. Banning voelde zich er prima bij 

thuis. In 1906 was hij betrokken bij de oprichting van de landelijke Kweekelingen 

Geheelonthoudersbond waarvan hij secretaris werd.40 Een sociaal-idealisme maakte 

zich van de jongeren meester: 

 

                                                                                                                                        
in zijn internationale context-, 10 mei 1935 - 10 mei 1946, Boekencentrum, Den Haag, 1989, 92). De 

dagen van de zelfgenoegzaamheid van de afzonderlijke kerken is voorbij, er breekt een nieuwe tijd aan; 
dat was de strekking van de preek. Niet ondenkbaar is dat Banning hieraan gerefereerd heeft en ook sprak 

over de oecumene: de jongerenorganisaties liepen voorop in het bevorderen van de oecumene. Dat zou in 

ieder geval één verklaring zijn voor het enthousiasme van De Lange over de toespraak van Banning.  
36 Uit: „In gesprek met Dr.H.M. de Lange‟, interview door L.H. Ruitenberg, in: Woord en Dienst,  

20-9-1969. 
37 Uit: „Niet één mijl, maar twee mijl meelopen‟, interview door Legien Dijkshoorn in: Hervormd Neder-
land, 26-8-1972. 
38 Zie: „Geen recht de moed te verliezen‟, interview door Harriët Salm, in: Trouw, 2-3-1989. 
39 W. Banning, „Terugblik‟ in: J.M. van Veen e.a., Terugblik en perspectief. Willem Banning 1888-1971, 
Bosch & Keuning, Baarn 1972, 10. 
40 Ruitenberg beschrijft hoe belangrijk de keuze voor geheelonthouding is geweest in de jeugdbeweging 

van deze tijd. „De betekenis van de geheelonthouding is nl. dat hier persoonlijke en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ineenvloeien. Er is géén strijd op sociaal vlak, waar zozeer het eigen levensgedrag 

en een bepaald maatschappelijk verschijnsel, ja nood, met elkaar te maken hebben. Het werd deze jonge-

ren zonder meer duidelijk, dat terugdringing van dit alcoholisme - mens-onterend, levens-verwoestend, 
maatschappelijk gevaarlijk - alleen maar mogelijk is, wanneer mensen, hoofd om hoofd, néén zeggen 

tegen de gewoonte om alcoholhoudende dranken te gebruiken. Bij dieper bestuderen van dit alcohol-

verschijnsel blijkt die merkwaardige verwevenheid van gewoonte, cultuur, belang, sociaal gedrag, zede-
lijke beslissing. Zo leidde de geheelonthouding deze jongeren tot een kennen van het verband tussen 

persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid.‟ L.H. Ruitenberg, „De klassieke jeugdbeweging‟ in: Wen-

ding, 11/4, juni 1956, 251. 
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„“Wij zijn de jongeren” - dat wísten wij, intuïtief én als opdracht. Wáárom wisten zo-

vele andere leeftijdsgenoten dat niet? Vooral niet de jongeren die maatschappelijk 

moesten blijven in de milieus waaruit wij het voorrecht hadden te kunnen opklim-

men? Het voorrecht, dat wij geestelijke werelden hadden zien opengaan, en het toe-

komstland vol rijkdommen vermoedden, zette zich om in verontruste gewetens…‟41 

 

zo interpreteerde Banning dit achteraf.  

Na zijn studie werd Banning gouverneur van een notariszoon, een baan die 

hem veel vrije tijd liet, die hij besteedde aan de Kweekelingenbode en aan het bestu-

deren van het werk van moderne theologen als Opzoomer met wiens boeken hij bij 

toeval in aanraking was gekomen42 en die hem zeer aanspraken. De socialistische 

dominee Tenthof bracht hem in contact met andere socialistische predikanten rond 

het blad De Blijde Wereld. Banning besloot predikant te worden en begon daartoe in 

1913 met zijn theologiestudie in Leiden, waar hij beïnvloed werd door theologen als 

Roessingh en Chantepie de la Saussaye. Onder de indruk van de Eerste Wereldoor-

log sloot hij zich in 1914 aan bij de SDAP, vanuit de gedachte dat juist de internati-

onale socialistische beweging een bijdrage zou kunnen leveren aan een nieuwe we-

reld. Ook maakte hij uitvoerig studie van het werk van Marx.  

Van 1917-1928 was hij vrijzinnig predikant in respectievelijk Haarlo en 

Sneek, maar, zoals hij schrijft, niet uit liefde voor de empirische kerk: „Wat mij voor 

de geest stond, was vooral een werk van zedelijke en maatschappelijke verheffing 

van het volk, waaruit ik was voortgekomen, wiens lot met het mijne in mijn geweten 

verbonden bleef en wiens strijd mij zedelijk gerechtvaardigd en noodzakelijk voor-

kwam - wil men: werk van volksopvoeding‟.43 In Sneek was hij welbewust beroepen 

als socialist, wat hem ook de ruimte gaf om door het hele land op te treden als pro-

pagandist voor de SDAP.  

In 1916 al was Banning in contact gekomen met de Woodbrookers in Bar-

chem, een groep mensen die - oorspronkelijk - gemeen hadden dat ze een tijd ver-

bleven hadden in het centrum van de Engelse Quakers in Woodbrooke (een instituut 

voor godsdienstige en sociale studie) en de geest van dit centrum in Nederland wil-

den voortzetten.44 Er vonden in Barchem cursussen plaats over godsdienstige en 

maatschappelijke onderwerpen, waarbij duidelijk een zeker sociaal besef meesprak.45 

Al enkele jaren na de eerste bijeenkomst van de Woodbrookers werd het lidmaat-

schap van de Vereniging ook opengesteld voor mensen die zelf nooit in Wood-

brooke geweest waren, maar zich aangetrokken voelden tot het werk van de bewe-

ging. In de Vereniging zette Banning in 1919 de Arbeiders Gemeenschap (AG) der 

Woodbrookers op, om „de moderne arbeidersbeweging te dienen in religieuze 

                                                           
41 Banning in: Van Veen (1972), 13. 
42 Id., 16. 
43 Id., 18. 
44 Woodbrooke startte in 1903 zijn taak „to help laymen to find the basis of their faith, to deepen a con-

cern for ministry, vocalism and for teaching in adultschools, and for various forms of voluntary social 
service‟ (geciteerd in: J. Lindeboom, Geschiedenis van de Barchem-beweging 1908-1958, Barchem-

beweging, Lochem, 1958, 6). „De bezoekers kwamen in aanraking met een sfeer van een ongedwongen 

vroomheid, ondogmatisch doch sterk beleefd, die zich liet verenigen met sociale belangstelling, een 
romantische natuurzin en gevoel voor humor. Er heerste een bevindelijkheid die zowel naar binnen (the 

Inner Light) als naar buiten was gericht‟, zo omschrijft J.P. Heering de atmosfeer in Woodbrooke, in: 

Klein Wassink en Van Leeuwen (red.), 1989, 111. Ook Visser ‟t Hooft (zie hoodstuk 2) bezocht Wood-
brooke (in 1919) en dat bleek een keerpunt in zijn leven. Zie: W.A. Visser ‟t Hooft, Memoires. Een leven 

in de oecumene, Elsevier, Amsterdam 1971, 13-14.  
45 Zie: Banning, in: Van Veen (1972), 30. 
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geest‟. In 1924 kreeg deze groep officieel de status van „Werkverband‟ binnen de 

vereniging om haar een grotere zelfstandigheid te geven. De AG was solidair met de 

concrete arbeidersbeweging, maar spaarde die tegelijk haar kritiek niet. Er werden 

cursussen gegeven waarvan Banning zelf zegt: „Alle diskussie en gesprek werd 

gevoerd in de hoop, dat in de groep en de enkelingen geestelijke krachten zouden 

worden gewekt, eventueel vrijgemaakt, die een mens zouden helpen om zelf verant-

woord te kiezen‟.46 Men streefde er zowel naar „in de arbeidersmassa kernen van 

religieus leven (te) stichten of helpen groeien‟ als „in het “christelijk” volksdeel het 

socialisme als aanvaardbaar te prediken‟.47 In 1929 werd Banning directeur in dienst 

van de vereniging der Woodbrookers, in Barchem. De AG der Woodbrookers be-

taalde een deel van zijn salaris en zou ook een belangrijk deel van zijn werk uitma-

ken. Om dichter bij de arbeiders in het Westen te zitten, werd in 1931 een centrum 

in Bentveld geopend, en Banning ging bij dit centrum wonen. In 1937 werd vervol-

gens nog ten bate van arbeiders in de drie noordelijke provincies „Kortehemmen‟ 

opgezet. Gedurende al deze jaren werkte Banning het gedachtegoed van het religi-

eus-socialisme uit in vele publicaties.  

Eveneens in 1931 werd Banning in het partijbestuur van de SDAP gekozen; 

van 1935-1937 was hij lid van het dagelijks bestuur. Hij leverde binnen de partij 

vooral bijdragen aan het ideologisch debat, bijvoorbeeld in het kader van het nieuwe 

beginselprogramma van 1937: „een radicaal vooropstellen van het zedelijk doel van 

het socialisme, waaruit de kritiek op het bestaande kapitalisme werd afgeleid, m.a.w. 

een radicale afwijzing van het marxisme als grondslag voor de partij; positief ge-

steld: het nieuwe partijprogram was teken van een proces van verbreding, van klas-

senbewuste arbeidersbeweging naar geestelijk bewuste volksbeweging‟.48 Ook wijd-

de Banning zich aan het analyseren van en waarschuwen voor het fascisme.  

De oorlog brak uit en de Duitsers maakten de activiteiten van de Wood-

brookers onmogelijk. Banning ging als predikant aan het werk in Haarlem, maar 

werd daar in mei 1942 gearresteerd en in het gijzelaarskamp in St. Michielsgestel 

gezet, in het gezelschap van mensen als Schermerhorn, Lieftinck, Brugmans, de 

Quay en Kraemer. De anderhalf jaar die hij hier doorbracht, besteedde hij nuttig, 

met gesprekken, schrijven (o.a. zijn boek over het personalistisch socialisme ‘De 

dag van morgen. Schets van een personalistisch socialisme, richtpunt voor de ver-

nieuwing van ons volksleven’ dat na de oorlog uitkwam), en het geven van cursussen 

en lezingen.49 Hier werd ook de basis gelegd voor de oprichting, direct na de oorlog, 

                                                           
46 Uit: Banning, in: Van Veen (1972), 39. 
47 Woorden van Banning, geciteerd in: Lindeboom (1958), 193. 
48 Uit: Banning, in: Van Veen (1972), 55. 
49 Brugmans schrijft (in „De intentie van het personalisme‟ in: Tijd en Taak, 3-2-1990) dat Banning 
degene was die het personalisme in Gestel introduceerde; hij kende het Franse blad Esprit, waarin Mou-

nier over het personalisme schreef, en las in het kamp Persoonlijkheid als Roeping in deze Tijd (oor-

spronkelijke titel: Penser avec les Mains) van De Rougemont (De Lange zal later ook diens werk noe-

men, zie hoofdstuk 6). Het personalisme is de wijsgerige stroming waarin het persoon-zijn van de mens 
centraal staat; de mens als verantwoordelijk wezen op wie door zijn medemens een beroep gedaan wordt. 

De maatschappij zal zo georganiseerd moeten zijn dat daarin ruimte is voor de persoon. De mens kan niet 

bestaan zonder de gemeenschap, maar tegelijk gaat hij daarin niet op. Het personalistisch socialisme 
waarover Banning schreef is daarvan de uitwerking: het individu mag niet onderworpen worden aan het 

kapitaal, maar ook niet aan de staat. Het personalistisch socialisme deelt met het marxistisch socialisme 

de analyse van en kritiek op het kapitalisme, maar ziet daarin ook een bedreiging van de vrijheid van het 
individu. Ieder determinisme wordt afgewezen: de nieuwe maatschappij zal er alleen komen wanneer de 

mens ervoor kiest. De ontplooiing van het geestelijk leven wordt in het personalisme daarom hoog aange-
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van de Nederlandse Volksbeweging (NVB). De „Geest van Gestel‟, een zendingsbe-

sef (op allerlei terreinen) dat veel van de gijzelaars later zou kenmerken, is voor een 

belangrijk deel te danken aan Banning. „Diverse getuigenissen uit het kamp tonen 

aan hoe hij op de gijzelaars indruk maakte door zijn lezingen over christendom en 

maatschappij-problemen‟.50  

Na zijn vrijlating uit St.Michielsgestel werd Banning tijdelijk (voor de duur 

van de bezetting) predikant in Naaldwijk (waar Harry de Lange zijn eerste ontmoe-

ting met hem heeft: hij hoorde hem preken en ging hem opzoeken), maar zijn aan-

dacht ging vooral uit naar het werk buiten Naaldwijk: het onderhouden van contac-

ten met de mensen van de latere NVB en het werken aan de vernieuwing van de 

N.H.Kerk (Gemeente Opbouw) in opdracht van de synode. Hij deed dit laatste sa-

men met H. Kraemer en Gravemeyer, die hij in het gijzelaarskamp had leren kennen 

en waarderen. De oorlog veranderde het denken van Banning: „… Bannings aanvan-

kelijk vrij optimistische visie op de maatschappelijke ontwikkelingen had plaatsge-

maakt voor een zeker cultuurpessimisme. Het socialisme dat Banning nu voorstond 

leek sterk op hem zelf: sober, dienstbaar, strevend naar zedelijke en culturele verhef-

fing, democratisch én elitair. Ook zijn religieuze opvatting had zich ontwikkeld van 

een algemeen-religieus bewustzijn naar sterk christocentrische denkbeelden, al bleef 

hij zich rekenen tot de vrijzinnige stroming binnen het protestantisme‟.51 Erg teleur-

gesteld was en bleef Banning over het feit dat hij op zijn boekje over de vrijzinnig-

heid Het vrijzinnig protestantisme op de tweesprong nooit een werkelijk antwoord 

uit vrijzinnige kring kreeg.52 

Banning zette na de bevrijding zijn werk aan de vernieuwing van de politiek 

en de kerk voort. Wat betreft de politiek was hij actief in de NVB en was hij nauw 

betrokken bij de oprichting van de PvdA en de Protestants Christelijke Werkge-

meenschap in de PvdA. In de N.H.Kerk zette Banning zich in voor de oprichting van 

Kerk en Wereld, een plaats waar mensen toegerust konden worden om de vernieu-

wing van de kerk voort te zetten.53 In november 1945 ging Kerk en Wereld van start; 

Banning werd hoofddocent en adviseur van het directorium. Hij had zich ervoor 

ingezet dat aan Kerk en Wereld een sociologisch instituut verbonden zou zijn omdat 

naar zijn overtuiging de kerk bijgestaan moet worden in het werkelijk kennen en 

doorgronden van de moderne geïndustrialiseerde maatschappij. Het instituut gaf een 

blad, Sociologisch Bulletin, uit. Onder Bannings leiding verschijnt het zevendelige 

Handboek Pastorale Sociologie (in de jaren 1952-1962). Tot zijn eigen verwonde-

ring werd hij in februari 1946 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de kerkelijke 

sociologie aan de theologische faculteit in Leiden, en later gaf hij ook colleges soci-

                                                                                                                                        
slagen. We zullen de inhoud en uitwerking van dit denken verder tegenkomen in hoofdstuk 6 waarin we 

spreken over het mensbeeld van De Lange.  
50 Zie: Jan Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging (NVB). (Cahiers Neder-
landse politiek), Kluwer, Deventer 1978,16 en 18. 
51 Rob Hartman, „Banning‟ in: Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in 

Nederland, deel 6, IISG, Amsterdam 1995, 20. 
52 Zie: Banning, in: Van Veen (1972), 65. 
53 Eijkman, bekend door zijn pionierswerk in het open jongerenwerk tussen de twee oorlogen en tijdens 

de Tweede Wereldoorlog behorend tot de vernieuwers van de Nederlandse Hervormde Kerk, was de 
drijvende kracht geweest achter Kerk en Wereld; op allerlei manieren bracht hij zijn gedachten hierom-

trent bij de hervormde synode naar voren en in de zomer van 1944 presenteerde hij aan de synode richt-

lijnen voor het begin van het instituut. Hij wordt dan tot eerste directeur benoemd, maar door zijn ziekte 
en vervolgens zijn overlijden in januari 1945 kon hij die functie niet uitoefenen. Zie: Maarten van der 

Linde, Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en 

de vernieuwing van Nederland 1892-1945, Verloren, Hilversum 2003, 330-336.  
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ologie aan het Theologisch Seminarie van de N.H.Kerk in Driebergen. 

Andere activiteiten van Banning waren onder meer het redacteurschap van 

Tijd en Taak54 en Wending, voorzitterschap (tot 1950) van de AG der Woodbrookers, 

lidmaatschap van het curatorium van de Wiardi Beckmanstichting en redacteur van 

Socialisme en Democratie (respectievelijk het wetenschappelijk bureau en het we-

tenschappelijk maandblad van de PvdA). Verder was hij intensief betrokken bij het 

opstellen van de PvdA-partijprogramma‟s van 1947 en 1959, vervulde hij vele 

preek- (alleen niet in zijn woonplaats Driebergen waar men hem niet tot de kansel 

toeliet) en spreekbeurten, publiceerde hij talloze geschriften en artikelen, en sprak 

hij regelmatig voor de radio. Ook na zijn pensionering bleef hij hiermee doorgaan; 

het langst hield hij zijn werk voor de Oecumenische Raad van Kerken aan, waar hij 

van 1950-1964 voorzitter van de Commissie voor Sociale Zaken was.  

Op vrijwel al deze terreinen werkte Harry de Lange meer of minder intensief 

met Banning samen, en in veel opzichten werd hij, zoals hierna zal blijken, degene 

die het werk van Banning voortzette, uiteraard met eigen accenten en met nieuwe 

aandachtspunten die samenhingen met nieuwe ontwikkelingen. Met de schets van 

Banning en diens werk is daarmee de achtergond van het werk van De Lange be-

schreven. Twee gedreven volksopvoeders, die, naar De Lange zelf zei naar aanlei-

ding van hun samenwerking in de Commissie van Sociale Zaken, het over vrijwel 

alles met elkaar eens waren. Tegelijk beschrijft De Lange hem, terugkijkend met de 

maatstaven van het begin van de 21
e
 eeuw, ook wel als een „autoritaire man‟.55 Maar 

dat hoorde bij de tijd, het stoorde niemand: „Ook Banning zou in deze tijd anders 

geweest zijn‟. In ieder geval: „we waren dankbaar voor alles wat hij deed en zei‟. 

 

Nederlandse Unie, Nederlandse Volksbeweging en PvdA56 

 

In verschillende interviews en in persoonlijke gesprekken maakt De Lange melding 

van het feit dat hij in de oorlog lid werd van de Nederlandse Unie en vervolgens na 

de oorlog van de Nederlandse Volksbeweging, waarbinnen hij ook enige tijd voor-

zitter van de Jongerenwerkgemeenschap was.  

 

Nederlandse Unie 

De Nederlandse Unie is bepaald niet onomstreden, maar is tegelijk zo diffuus dat er 

                                                           
54 Tot 1932, toen Banning redacteur werd, heette dit christensocialistische weekblad, dat was gestart in 

1902, De Blijde Wereld; toen Banning als hoofdredacteur toetrad, werden zowel de naam van het blad als 
de inhoud veranderd; er kwam meer aandacht voor internationale vragen en voor cultuur. Zie: Lindeboom 

(1958), 181. Na de oorlog verscheen Tijd en Taak met een nieuwe ondertitel: „Onafhankelijk Weekblad 

voor Evangelie en Socialisme‟, en met ingang van 13-9-1947 werd het mede het orgaan van de Protes-

tants Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid, waarbij redactieraad en staf werden 
uitgebreid. Zie: H.J. Wilzen en dr. A. van Biemen, Samen op weg. Vijftig jaar ontmoeting tussen Chris-

tendom en Socialisme in De Blijde Wereld en Tijd en Taak, De Arbeiderspers, Amsterdam 1953, 99 e.v.  
55 Ook Huijsen (Coos Huijsen, Socialisme als opdracht. De religieussocialistische Arbeiders Gemeen-
schap der Woodbrookers en de PvdA - de geschiedenis van een relatie, Anthos, Baarn, 1986, o.a. 94 en 

134) die Banning in bescherming neemt tegen aanvallen van o.a. J. Rogier (in: Een zondagskind in de 

politiek, Sun, Nijmegen 1980) als zou Banning anti-democratisch zijn, wijst erop dat veel van Bannings 

gedachtegoed in bepaalde opzichten gedateerd is. Banning was van vóór de grote secularisatiegolf en 
meende dat herkerstening van Nederland nog mogelijk was.  
56 Deze organisaties worden hier bij elkaar genomen omdat De Lange in zijn denken, zoals voor vele 

anderen met hem geldt, een ontwikkeling doormaakte die hem automatisch van de ene organisatie in de 
andere bracht. Beide bewegingen komen voort uit het vernieuwingsdenken van voor de oorlog, maar dit 

organiseerde zich niet louter in de Nederlandse Unie.  
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niet gemakkelijk een eenduidig oordeel over is uit te spreken.57 De organisatie werd 

in juli 1940 opgericht door De Quay, Einthoven en Linthorst Homan. Reeds in de 

jaren dertig leefde in uiteenlopende kringen het gevoel dat het oude politieke bestel 

gefaald had ten aanzien van vooral de economische crisis en de dreiging van het 

nationaal-socialisme.58 Na de bezetting wint deze overtuiging in korte tijd terrein. 

„De onmogelijkheid de nationale politieke activiteiten van voor mei 1940 te ont-

plooien, stimuleerde in de loop van de eerste bezettingsweken de behoefte zich op 

nationale schaal actief in te zetten. Juist de onzekere situatie bracht het verlangen 

naar eenheid en nationale activiteiten aan de oppervlakte‟.59 Het driemanschap De 

Quay, Einthoven en Linthorst Homan sprong hierop in en riep op om „gezamenlijk 

door kordate arbeid naar een nieuwe Nederlandse saamhorigheid te streven‟ en sprak 

onder andere uit dat nodig is „Sociale rechtvaardigheid opdat er kome werk voor 

allen en arbeidsvreugde voor allen, voor jong en oud, voor de sterke en de zwakke‟.60 

De oproep sloeg aan: binnen enkele maanden waren er 800.000 leden.61 Uiteraard is 

er ook kritiek,62 bijvoorbeeld onder de leiding van de gevestigde politieke partijen, 

vooral in de ARP. Algra noemde de Unie „bedenkelijk en gevaarlijk‟.63 Algemeen 

worden achteraf voor de grote aantrekkingskracht van de Nederlandse Unie twee 

verklaringen gegeven. Allereerst de onder velen levende wens „de oude scheidslij-

nen tussen de bevolkingsgroepen, de “schotjesgeest”, (te) doorbreken‟.64 Van wat er 

in de top van de Unie gezegd en gedaan was, wat men wel en niet afsprak met de 

                                                           
57 Een goed gedocumenteerde en afgewogen schets van de Nederlandse Unie geeft Ten Have in: Wichert 

ten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd, Prometheus, 
Amsterdam, 1999. Overtuigend tekent hij het tweesporenbeleid dat de leiders van de Unie trachten te 

volgen: een zekere aanpassing om van de bezetter de ruimte te krijgen een eigen weg te kiezen en onaf-

hankelijkheid te bepleiten; ook toont hij de beperkingen daarvan.  
58 In zijn De Nederlandse Unie gaat Ten Have voor de achtergronden van de Unie o.a. terug naar het werk 

van de volkshogescholen, dat de kloof tussen meer en minder-of-niet ontwikkelden wilde overbruggen en 

geestelijk-zedelijke ontwikkeling nastreefde in de strijd tegen een gegroeide massacultuur, en dat veel 

raakvlakken had met de activiteiten van de Woodbrookers. Ten Have beschrijft ook de pogingen van 

studenten (o.a. in NCSV en VCSB-verband) om tot grotere volkseenheid te komen. 

59 Uit: Ten Have (1999), 136. 
60 Uit: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, IV/2, Staatsuitgeverij, 

Den Haag/Amsterdam 1995, 459. 
61 Zekerheid over het ledental is er niet: Ten Have noemt uiteenlopende aantallen: 600.000 en 800.000 
(Ten Have [1999], 321, 436), wat natuurlijk niets afdoet aan het massale karakter van de aanhang. 
62 Van Kaam (in: Ben van Kaam, Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 

1938-1945, Zomer & Keuning, Wageningen, 1966, 83) schrijft over de Unie: „Politiek geschoolden wordt 
vrij snel duidelijk dat deze Nederlandse Unie niet democratisch van aard is en aanstuurt op samensmel-

ting, niet op samenwerking van de organisaties van de verschillende Nederlandse richtingen en op sa-

menwerking met de Duitsers‟. Dit oordeel komt overeen met het beeld dat na de oorlog in brede kring 
met betrekking tot de Unie bestond. Het boek van Ten Have over de Nederlandse Unie stelt dit beeld bij. 

Hij laat zien (Ten Have [1999], 497) hoe vanaf eind 1941 het ijkpunt voor „goed‟ of „fout‟ tijdens de 

oorlog de algehele confrontatie met de bezetter werd. Dit ijkpunt doet echter geen recht aan het gegeven 
dat tijdens het eerste oorlogsjaar het vrijwel algemene gevoelen was dat de Duitsers het voorlopig voor 

het zeggen zouden hebben en dat daar maar het beste van gemaakt zou moeten worden, de z.g. „bescher-

mingshypothese‟ (492 e.v.).  
63 Geciteerd in: Madelon de Keizer, De gijzelaars van Sint Michielsgestel. Een elite-beraad in oorlogstijd. 

Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 1979,113. Deze kritiek richt zich aar ten dele op de punten waarop de Unie 

later bekritiseerd zou worden; minstens zo zeer was men bang voor het wrikken aan het idee van partij-
vorming op basis van confessie, het spreken over eenheid, wat beschouwd werd als aantasting van de 

„souvereiniteit in eigen kring‟ en de kritiek op het oude bestel. Zie ook Ten Have (1999), 283, vergelijk 

63, en vanaf 245.  
64 Uit: J.J. Woltjer, Recent Verleden. Nederland in de twintigste eeuw. Balans, Amsterdam 1992, 193. Zie 

ook De Jong, a.w., 464 e.v. Heel uitgebreid beschrijft Ten Have (in Ten Have [1999]) de onvrede die in 

Nederland leefde over die hokjesgeest. 
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bezetter, had men aan de basis (die georganiseerd was in gesprekskringen waarin 

gepoogd moest worden de oude hokjesgeest65 te overwinnen) weinig of geen weet, 

of men legde het uit als noodzakelijke tactische zet. Daarnaast was voor veel van de 

leden, zo schrijft ook De Jong, het lidmaatschap van de Unie een publiek protest 

tegen de NSB, en zij trokken zich van het beleid van de top, die - hoewel zelf ook 

zeer kritisch ten aanzien van de NSB - regelmatig waarschuwde tegen een al te 

openlijke anti-NSB-houding, weinig aan.66 Enthousiast werd gecolporteerd met het 

periodiek De Unie onder het motto: „Lees De Unie, tegen de NSB‟.67 Het zijn inder-

daad precies deze motieven die De Lange later in interviews noemt om zijn lidmaat-

schap van de Unie te verklaren: „We beleefden daar iets heel anders dan je denkt als 

je nu de redevoeringen van de Quay nog eens leest. Wij bereidden voor ons gevoel 

daar de wereld van na de oorlog voor. De Unie ervoeren wij als een soort verzet 

tegen de WA. Van de blunders aan de top hadden wij geen weet.‟68 en: „… je moet 

niet vergeten dat ik behoor tot de generatie die gewékt werd. Wij wisten: nú gaat het 

fout, nú moeten er zeer beslissende dingen gezegd worden.‟69 

In de zomer van 1941 mocht het blad De Unie niet meer verschijnen, nadat 

het driemanschap Duitse censuur had afgewezen, en eind 1941 werd de Nederlandse 

Unie, tezamen met alle andere nog overgebleven politieke organisaties, met uitzon-

dering van de NSB, verboden. Ondergronds werd het werk echter voortgezet. In 

1942 werd de hele top geïnterneerd als gijzelaar.70  

Na de oorlog kwam meer belastende informatie over het driemanschap naar 

buiten dan tijdens de oorlog in breder publiek bekend was.71 Premier Schermerhorn 

installeerde een commissie die onderzoek moest doen naar de Nederlandse Unie. De 

uitkomst was dat het driemanschap in ere werd gelaten of hersteld. De discussie over 

de Unie liep vervolgens nog decennialang door.  

 

Nederlandse Volksbeweging 

Tijdens hun gijzeling waren zeker De Quay en Van Einthoven door hun medegegij-

zelden niet als „fout‟ behandeld. Ruitenbeek gaat er zelfs van uit dat 50% van de 

gijzelaars in het kamp in Sint Michielsgestel tot de Unie behoorde.72 Zij zaten daar 

samen met o.a. Banning, en behoorden, met Banning, tot de grondleggers van de 

                                                           
65 Ook De Lange gebruikt dit woord om deze tijd - in Nederland - te typeren. „Het was geen samenleving, 

maar een maatschappij‟: alleen de toppen van de politieke partijen spraken elkaar, voor het overige wist 

men niets van elkaar af. Hij verwijst hierbij als voorbeeld naar het boek van Mak, De eeuw van mijn 
vader (1999): „Ja, de eeuw van mijn vader, die gereformeerd was. Over de Hervormden lees je niets, laat 

staan over een katholiek! Men had geen enkel contact met elkaar. In Indonesië was er wel wat contact, 

maar het gaat er niet over. Nota bene: een verdienstelijk man als Hannes de Graaf woonde in Medan, 
waar Mak ook woonde: De Graaf komt niet voor in het boek! Een schitterend voorbeeld van hoe die 

zuilenmaatschappij in elkaar zat!‟ 
66 Zie: De Jong, IV/2 (1995), 350, 351. 
67 Zie: Ten Have (1999), 393. 
68 Uit: „Ik voel me eigenlijk een volksonderwijzer‟, interview door Aldert Schipper in: Trouw, 

31-12-1974. 
69 Uit: „Niet één mijl, maar twee mijl meelopen‟, interview door Legien Dijkshoord in: Hervormd Neder-

land, 26-8-1972. 
70 Zie: Woltjer (1992), 193. 
71 Zie: De Jong, XII/1 (1995), 350. Gezien de samenstelling van de commissie was niet te verwachten dat 

een afkeurend rapport zou verschijnen. Schermerhorn was zelf prominent lid van de NVB, en had voor 

schade aan de NVB moeten vrezen als het driemanschap scherp veroordeeld was, zo stelt Bank (Bank 
[1978], 93). Die veroordeling kwam er dus niet. De Jong (De Jong, XII/1 [1995], 354-355) is hierover 

kritisch, maar het materiaal van Ten Have over de Nederlandse Unie lijkt de commissie gelijk te geven. 
72 H.M. Ruitenbeek, Het ontstaan van de Partij van de Arbeid, De Arbeiders Pers, Amsterdam 1955, 95. 
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Nederlandse Volksbeweging, „welker program trouwens op menig punt aansloot bij 

dat van de Nederlandse Unie‟.73 Inderdaad komen we in uitingen van de Nederlandse 

Volksbeweging zaken tegen die doen denken aan de Unie, zoals de gedachte dat na 

de oorlog de oude partijtegenstellingen doorbroken zouden moeten worden. Het 

denken van de Unie was tijdens de oorlog geëvolueerd, en democratischer gewor-

den.74 Mede daardoor kon een groot aantal mensen (o.a. Banning, Schermerhorn, 

Lieftinck, Van der Goes van Naters, Einthoven, Brugmans, De Quay en Kraemer) 

elkaar vinden in Sint Michielsgestel,75 en door de grote invloed van vooral Banning 

en Schermerhorn (geen van beiden ooit lid van de Unie) werd het oude Unie-denken 

en -verleden steeds verder teruggedrongen. Men streefde naar een vernieuwingsbe-

weging, niet naar een nieuwe politieke partij. De basis van de nieuwe beweging die 

de groep voorstond, zou het personalistisch socialisme zijn; in plaats van godsdien-

stige uitgangspunten zouden politieke beginselen mensen moeten binden. Banning 

schrijft over zijn Gestelse periode in zijn „Terugblik‟:  

 
„Het was zeker ook een kans om met enkelen die elkaar verstonden zich te bezinnen 

op de taak voor de toekomst. Wij deden het naar twee kanten, die merkwaardigerwijs 

elkaar maar in een paar personen raakten: naar de kant van de politieke, en naar die 

van de kerkelijke vernieuwing (...). In Gestel ligt, zoals men nu wel weet, één van de 

oorsprongen van wat na de bevrijding als de Nederlandse Volksbeweging naar voren 

zou treden. Wij wilden niet een nieuwe politieke partij stichten - het is onzin om te 

beweren, dat de PvdA in Gestel zou zijn ontstaan; maar wij wilden wel een beweging, 

die de politieke partijen zou stuwen op de weg naar andere partijformatie; de oude 

immers was reeds voor ‟40 een verstarring gebleken, hoeveel te erger zou dat zijn in 

de nieuwe verhoudingen. Het bleek, dat wij elkaar positief konden vinden in het be-

grip “personalistisch socialisme”, dat in de toenmalige situatie naar verschillende 

fronten kon en moest worden geïnterpreteerd. Voor onze rooms-katholieke vrienden 

betekende het de aanvaarding van een bepaald type “socialisme” en dus een springen 

buiten de overheersende traditie van solidarisme; voor de vanouds christelijk-

historischen betekende het de erkenning van een radikalisering in de politieke en soci-

aal-economische reconstructie; voor de oude sociaal-demokraten een afwijzing van 

proletarische levensbeschouwingen en de erkenning van de gemeenschap van perso-

nen als norm.‟76  

 

Overigens bevatte het hier geformuleerde gedachtegoed een zekere autoritaire in-

slag.77 Ook het pleidooi voor één grote jeugdorganisatie, met gemeenschappelijke 

                                                           
73 Uit: De Jong, XII/1 (1995), 351.  
74 Zie hierover Bank (1978), 29, en Ten Have (1999). De laatste zegt (73): „Tussen de Vernieuwers en de 

rechts-autoritaire anti-democratische bewegingen bestond een grens, die zowel duidelijk als poreus was‟. 
75 Dit gebeurde in eerste instantie in de z.g. Sociologische Studiegroep waarin zo‟n 50 mensen bij elkaar 

kwamen. Van der Goes van Naters correspondeerde met Drees - die het met de gedachte van een niet 

vanzelfsprekende heroprichting van de SDAP na de oorlog niet eens was - over deze gesprekken, waar-
door veel van de overwegingen bewaard bleven. Zie De Keizer (1979). Later werd er veel toegespitster 

gesproken in een nieuwe, kleinere, groep De Heren Zeventien; daarin zaten mensen van uiteenlopende 

politieke partijen, en van hen hadden zeker zeven banden met de Unie (gehad). Ze waren allen nieuw in 
de politiek, en allemaal vol kritiek op de „hokjesgeest‟ van het vooroorlogse politieke bestel, hoewel men 

het overigens lang niet over alles met elkaar eens was. Vanuit De Heren Zeventien ontstond vervolgens 

een hechtere groep, die daadwerkelijk een begin maakte met plannen voor een volksbeweging. Hierin 
zaten o.a. Banning, Brugmans, Schermerhorn, Lieftinck, Einthoven, De Quay en Kraemer. 
76 Banning, in: Van Veen (1972), 61-62.  
77 Men deed daar zelf vrij luchtig over: de „geest‟ zou corrigerend kunnen optreden, zo stelde men; „een 
opvatting, die hun politieke onervarenheid of naïviteit illustreert‟, zo concludeert De Keizer (De Keizer 

[1979], 148).  
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uniforms e.d. en voor een arbeidsdienst wekt bevreemding, maar moet waarschijn-

lijk verklaard worden uit de zorg over de groeiende normloosheid die men waarnam. 

In Gestel werd het gemeenschappelijke gedachtegoed neergelegd in een reeks no-

ta‟s; we vinden het later terug in het NVB-programma en in Bannings De dag van 

morgen, dat een neerslag is van de gesprekken in Gestel.78  

Direct na de bevrijding presenteerde de NVB zich met een manifest en een 

programma. Onder de ondertekenaars waren zowel partijlozen als leden van uiteen-

lopende politieke partijen en voormalige leden van de Nederlandse Unie. Men wilde 

nieuwe partijvorming helpen stimuleren; daartoe zou men in overleg treden met de 

bestaande partijen. Het ging om „de verwerkelijking van een vernieuwd socialisme‟, 

om het sterk maken van ons volk „voor de geweldig zware taak van dit historisch 

tijdvak‟, om een geestelijke vernieuwing die gevoed moest worden „uit de levende 

bronnen van Christendom en humanisme‟, in de overtuiging „dat alle gebieden van 

het menselijk leven gebonden zijn aan volstrekte normen als barmhartigheid, gerech-

tigheid, waarheid en naastenliefde, die naar het Evangelie in Gods wil gegrond zijn, 

maar ook in andere dan Christelijke overtuiging worden gegrond‟.79 Men staat onder 

meer „verheffing van de arbeid in een geordend sociaal-economisch bestel‟, „volks-

zeggenschap in de organisaties van bedrijfs- en cultureel leven‟ en nieuwe verhou-

dingen met de overzeese gebieden voor. De staat moet een actieve conjunctuurpoli-

tiek voeren om zo de werkgelegenheid te verzekeren en de sociale verzekeringen 

moeten gereorganiseerd worden. Een planbureau, een strakke prijsbeheersing en 

socialisering van bepaalde - omschreven - productiemiddelen worden noodzakelijk 

geacht. Men pleit voor een „gerichtheid van denken en doen op het welzijn der gehe-

le natie boven de belangen van groep, klasse, partij en enkeling‟. Bank vat het als 

volgt samen:  

 
„.. in zijn grote oriëntatie was het programma een adequate samenvatting van wat in 

1945 na de ervaringen van crisis en oorlog in een brede elite als de keuzes van de 

nieuwe tijd werd gedeeld: een zedelijke herleving, een derde weg tussen individua-

lisme en collectivisme, ordening van het maatschappelijk krachtenveld zonder aantas-

ting daarvan, cultureel nationalisme als concretisering van de gemeenschapsgedachte 

en op Europees niveau solidariteit van het voormalig verzet alsmede nieuwe verhou-

dingen met de koloniën. Economische modernisering en zedelijk conservatisme zijn 

hier met elkaar vermengd. Voor beide wordt de staat toonaangevend; hij is niet meer 

neutraal in zaken van morele orde en niet meer liberaal in het economisch proces.‟80 

 

Men hoopte voor de verkiezingen duidelijkheid te hebben bereikt over de politieke 

partijformatie.  

Harry de Lange, partijloos maar actief in allerlei jongerenorganisaties, richtte 

samen met Riemens de jongerenwerkgemeenschap in de Nederlandse Volksweging 

op; hijzelf werd voorzitter en Riemens secretaris.81 Door middel van een brochure (te 

koop voor 35 cent) willen ze contact leggen „tussen al die groepen jongeren en indi-

viduele jongeren, die tijdens de bezetting de noodzaak van een politieke jongeren-

                                                           
78 De dag van morgen: schets van het personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons 
volksleven, Ploegsma, Amsterdam 1945. 
79 Geciteerd in: Bank (1978), 54. 
80 „Maar‟, vervolgt Bank, „door de nadrukkelijke onthouding van politieke machtsvorming en van detail-

lering blijft het programma een intentieverklaring, gebaseerd op een geloof in de werfkracht van gemeen-
schapszin jegens groepen met duidelijk tegengestelde belangen‟ in: Bank (1978), 67-68. 
81 Gegevens (tenzij anders vermeld) ontleend aan het archief van de NVB bij het IISG, map 34. 
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vereniging zijn gaan voelen en hun idealen, min of meer precies, geformuleerd vin-

den in het Personalistisch Socialisme van de NVB‟. Het was voor De Lange een 

periode van politieke scholing; onder andere las hij in deze tijd Thorbecke: „zeer tot 

mijn fundamentele politieke vorming‟.82 Maar hij kon minder actief meedoen dan 

wenselijk was, volgens het verslag van de secretaris uit november 1945 vanwege 

zijn „zeer drukke bezigheden bij het Planbureau van de regering‟.83 Ook voor de 

jongerenorganisatie gold dat deze de oude scheidslijnen „als onzuiver en onwaarach-

tig‟ ervaart. Bovendien hopen de oprichters dat jongeren „verzanding‟ van de poli-

tieke idealen kunnen voorkomen, omdat van hen is te verwachten „dat zij het ideaal 

nog ongeschonden in zich dragen‟. Met de jongerenwerkgemeenschap willen zij 

bovendien „het politieke verantwoordelijkheidsbesef inbranden in de harten van 

onze gehele generatie‟. Uit de brochure blijkt dat ze de jeugdorganisaties beschou-

wen als een „derde opvoedingsmilieu naast gezin en school‟. Tot de politieke eisen 

van de beweging behoort de totstandkoming van een (Gevolmachtigd) Federatief 

Wereldbestuur („wij zijn van mening dat zolang de nationale legers bestaan, elke dag 

vrede een onzeker iets is‟) en afschaffing van de koloniale verhoudingen. In 1946 

heeft de beweging 44 afdelingen.  

Banning en Schermerhorn werden bij de oprichtingsvergadering op 24 mei 

1945 eerste en tweede voorzitter van de NVB. In het begin was het enthousiasme 

groot: volle zalen die toegesproken werden door een verscheidenheid aan politici. 

Onder de leden van de NVB ontbraken vooral de middenstanders en de arbeiders. 

Dat arbeiders niet bereikt werden, betreurde men zeer. Buskes zei hierover tijdens de 

oprichtingsvergadering onder meer: „De NVB huldigt het principe van de klassen-

strijd niet en heeft volgens de arbeiders ook te weinig oog voor de klassenstrijd zelf. 

(…) Zij erkennen ook wel de sociale gezindheid van de NVB, maar vrezen dat zij 

zich te weinig bewust is van de machten die de wereld regeren‟.84 Er wordt besloten 

een populair colportageblad (Doorbraak) uit te gaan geven; dit wordt geen succes en 

al na enige maanden wordt de uitgave gestaakt. Ook onder rooms-katholieken is de 

aanhang niet groot.85 Hier en daar wordt door de geestelijkheid gewaarschuwd tegen 

de NVB omdat men beducht is dat in een gemengd milieu de gelovigen hun belang-

stelling voor de confessionele organisaties zullen verliezen.86 Een bewonderaar van 

de NVB was wel koningin Wilhelmina.87 Toen ook Drees, zelf geen vernieuwer, 

haar adviseerde de NVB wel bij de kabinetsformatie te betrekken, wees zij vervol-

gens Drees en Schermerhorn als formateurs aan.88 Drees vroeg Schermerhorn de 

ministerraad voor te zitten. Verschillende NVB-ers traden tot de regering toe. Hier-

mee verwierf de NVB zich een zeker aanzien, maar tegelijk schaadden misslagen 

van het kabinet de NVB ook.89 De NVB wilde graag een open overleg over partijpo-

                                                           
82 „In gesprek met Dr.H.M. de Lange‟, interview door L.H. Ruitenberg, in: Woord en Dienst, 20-9-1969. 
83 Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. 
84 Geciteerd in: Bank (1978), 78. 
85 Gesteld wordt wel dat de keus van de NVB om eind 1944 in het al bevrijde Zuiden nog niet in de 

openbaarheid te treden, om daarmee niet het nog niet bevrijde Noorden voor een voldongen feit te plaat-

sen, de kans heeft laten glippen om rooms-katholieken te doen toetreden tot de beweging, terwijl het tij 
daarvoor tijdens en direct na de oorlog gunstig was (zie Ruitenbeek [1955], 182-184). Ruitenbeek noemt 

ook nog het feit dat de NVB vlak na de bevrijding De Quay niet durfde opnemen in haar bestuur en in het 

kabinet, vanwege zijn Unie-verleden. Dat zette kwaad bloed in het Zuiden (188).  
86 Zie: Bank (1978), 82. 
87 Koningin Wilhelmina had ook voor de oorlog zich al voorstander betoond van een vernieuwingsbewe-

ging, wat o.a. blijkt uit haar uitgebreide contacten met Linthorst Homan (Ten Have [1999], 47). 
88 Zie: Bank (1978), 110-111. 
89 Zie: De Keizer (1979), 174. 
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litieke vernieuwing, en wierp zich niet op als partij, maar streefde naar concentratie 

van politieke partijen. Eind augustus vinden de eerste gesprekken met politieke 

partijen plaats. In het gesprek met de SDAP komen geschilpunten naar voren, maar 

wordt afgesproken dat een kleine commissie de mogelijkheid van een nieuwe par-

tijformatie gaat onderzoeken.90 Leden van de NVB worden ongeduldig, er gaan 

stemmen op om tot partijformatie over te gaan. Dit geluid werd vooral verwoord 

door de mensen die zich verenigd hadden in het z.g. Nooddak of Daklozenberaad, 

een grote groep partijlozen met als leider Van Walsum, voormalig CHU-lid. Dit 

bestond zowel uit mensen die nog nooit tot een partij hadden behoord (zoals Harry 

de Lange), als uit mensen die zich bewust hadden losgemaakt uit hun partij in hun 

streven naar vernieuwing. De groep had zich verenigd omdat men er niet op ver-

trouwde dat er een nieuwe brede partij zou komen (de kans bestond altijd nog dat de 

mensen die wél tot een partij behoorden, zich weer thuis gingen voelen in hun ver-

anderde oude partij en zij partijloos achter zouden blijven) en men wilde tijdig met 

een eigen lijst en programma kunnen komen.91 Banning blijft echter volhouden dat 

de NVB een sociaal-pedagogische beweging moet blijven, en niet moet opgaan in 

een politieke partij; „er moet een concreet program komen en een gemeenschappelij-

ke candidatenlijst voor tenminste 51 zetels‟.92 Banning krijgt in het NVB-overleg 

zijn zin: besloten wordt dat een brede, personalistisch socialistische volkspartij no-

dig is en dat, aangezien die niet terstond bereikbaar is, aan de in aanmerking komen-

de politieke partijen gevraagd wordt te komen tot een gemeenschappelijk program-

ma en een gemeenschappelijke kandidatenlijst, waarop ook de partijlozen uit de 

NVB een plaats zouden moeten krijgen. Mocht dit niet lukken, dan zou vanuit, maar 

buiten de NVB een comité gevormd moeten worden dat in de verkiezingen van 1946 

met een eigen lijst zou moeten komen. Dit was voor de „daklozen‟ een belangrijk 

punt, aangezien zij bij falen van de pogingen immers dakloos zouden blijven. In een 

volgend gesprek met de SDAP bleek men dit laatste punt als een dreigement te be-

schouwen. De SDAP voelde wel voor een brede volkspartij, mits men vast zou kun-

nen houden aan symbolen als de rode vlag en de Socialistische Internationale. De 

RKSP blijkt echter te kiezen voor continuering van een katholieke partij, en De 

Quay (inmiddels lid van de RKSP) wijst dat niet af, hij acht het te vroeg voor ver-

dergaande stappen. Bank concludeert93 dat de SDAP uiteindelijk verder, en de RKSP 

minder ver wilde gaan dan de NVB had verwacht.  

 

Op weg naar de PvdA 

Uiteindelijk (oktober 1945) vormen delegaties van de NVB, VDB, SDAP en CDU 

de studiecommissie politieke partijen die spreekt over de politieke vernieuwing. 

Later komt hier nog een delegatie van vernieuwers uit rooms-katholieke kring bij. 

De commissie komt onder leiding van Banning enkele malen bijeen, waarbij men 

wel tot overeenstemming kan komen over het socialistisch karakter van de nieuwe 

partij, maar niet over de „rode symbolen‟, die in R.K. kring beschouwd worden als 

pseudo-religie. Als de partijen zich tenslotte uitspreken over het akkoord blijkt dat 

de rode symbolen nog steeds een struikelblok zijn. Dit wordt opgelost met het voor-

                                                           
90 Ruitenbeek (Ruitenbeek, 1955) beschrijft hoe verdeeld de SDAP aan het eind van de oorlog was over 
de vraag of de partij terug zou moeten keren, en over de mogelijkheden van een brede socialistische 

volkspartij.  
91 Zie: Ruitenbeek (1955), 201. 
92 Bank (1978), 171. 
93 Id., 181-182. 
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stel dat de nieuwe partij een nieuwe vlag krijgt, terwijl in het internationale verkeer 

de rode vlag gebruikt zal blijven worden. Bovendien is dan langzaamaan duidelijk 

geworden dat slechts een intellectuele voorhoede uit katholieke en protestantse kring 

tot de nieuwe partij zal toetreden, voor wie waarschijnlijk de rode symbolen niet 

onoverkomelijk zullen zijn.94 Als naam wordt gekozen voor Partij van de Arbeid, en 

vier uitgangspunten en acht beginselen worden geformuleerd. We nemen hier grote 

delen van de tekst over, aangezien veel van de overwegingen later terugkeren in de 

publicaties van Harry de Lange. 

 
„1. (hierin wordt de wil tot vernieuwing van het politieke leven uiteengezet) 

2. De te stichten Partij van de Arbeid erkent het innig verband voor personen en groe-

pen tussen levensovertuiging en politiek inzicht, doch verwerpt principieel en voor de 

tegenwoordige verhoudingen ook practisch de organisatie van het politieke partijleven 

op de grondslag der godsdienstige belijdenis. (antithese). 

3. Zij wil derhalve in zich verenigen allen, die bij welk diepgaand verschil in levens-

overtuiging ook, een zelfde economisch, sociaal en politiek program willen verwezen-

lijken. Uitgangspunt is daarbij de erkenning, dat de mens met persoonlijke verant-

woordelijkheid geplaatst is in de gemeenschap; hierin ligt tevens het richtsnoer ener 

rechtvaardige, socialistische maatschappij. Binnen haar verband geeft zij aan groepe-

ringen op de grondslag van een gemeenschappelijke levensovertuiging ruimte tot be-

zinning en eigen activiteit; zij acht deze een verrijking en versterking van het leven in 

eigen kring en in het gehele volk.95 

4. Zij zal het thans in ons volk nog verspreide verzet tegen de kapitalistische maat-

schappij en de kapitalistische geest, dat openbaar werd onder arbeiders, boeren, oude 

en nieuwe middenstand, intellectuelen e.a., godsdienstigen en ongodsdienstigen, in 

naam der sociale gerechtigheid en van de persoonlijke waarde van iedere mens, sa-

menbundelen en een positieve inhoud geven, door het dienstbaar te maken aan de 

komst van een rechtvaardige, nieuwe socialistische samenleving op democratische 

grondslag.‟ 

 

De beginselen: 

 
„1. (PvdA plaatst zich op de grondslag der democratie) 

2. Het economisch leven behoort gericht te zijn op een rechtvaardige en doelmatige 

voorziening in de behoeften, stoffelijke en geestelijke, van allen. De Partij verwerpt 

derhalve het winstbejag als richtsnoer voor het economisch leven, niet het minst om 

de massale ontrechting en geestelijke krenking, die daarvan onder het kapitalisme 

veelal het gevolg zijn. Zij streeft naar planmatige leiding en ordening van voortbren-

ging en verdeling; socialisatie van de beschikkingsmacht of van de eigendom der 

voortbrengingsmiddelen behoort te worden toegepast, met het algemeen welzijn als 

richtsnoer. (…) 

3. Noodzakelijk is een rechtsorde van de Arbeid, waarbij de arbeid als zedelijke factor 

van de eerste rang en het centrale element in het voortbrengingsproces wordt erkend. 

Aan alle werkers dienen arbeidsverhoudingen gewaarborgd te worden, waarin de ont-

plooiingsmogelijkheden der persoonlijkheid zoveel mogelijk tot haar recht komen, en 

medezeggingschap wordt toegepast in sociale en economische aangelegenheden, ge-

grond op hun medeverantwoordelijkheid. 

4. (over de rechtsstaat) 

                                                           
94 Een voorbeeld daarvan komen we tegen in hoofdstuk 3: Marga Klompé, lid van de NVB, koos vanwe-

ge haar moeite met het met geheven vuist zingen van de Internationale, uiteindelijk toch voor de KVP, 
ondanks haar grote verwantschap met het verdere gedachtegoed van de PvdA. 
95 Gedoeld is hier op de latere werkgemeenschappen, zie hoofdstuk 2. 
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5. (over gelijkgerechtigdheid van een ieder) 

6. (over de rol van de overheid inzake het waarborgen van de vrijheid) 

7. De Partij erkent de grote waarde van huwelijk en gezin voor een gezonde opbouw 

van de samenleving. De sociale en fiscale politiek behoort mede op de bescherming 

en verheffing van het gezin gericht te zijn.  

8. (over de rol van de overheid inzake het onderwijs)‟ 96  

 

Eind januari 1946 durft De Lange al te schrijven dat het zover is: de ene, grote, soci-

alistische partij zal er komen. „Er is een oorlog voor nodig geweest om de zaak op 

drift te brengen en zelfs nu nog bleek een belangrijk aantal vertegenwoordigers van 

de oude partijen geen moed te hebben ons partij-apparaat aan te passen aan de wer-

kelijke verhoudingen‟.97 In ditzelfde artikel verklaart hij waarom hij kiest voor het 

socialisme: „Omdat alleen de verwezenlijking van het socialisme het bereiken van 

ons doel: de eerbiediging en de ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid ga-

randeert.‟  

Op 9 februari zou de nieuwe partij worden opgericht, en de dagen daarvoor 

moesten de deelnemende partijen en organisaties in hun congressen over de nieuwe 

partij besluiten nemen. De drie partijen gaan akkoord. Het Daklozenberaad is kri-

tisch; geluiden ter linkerzijde van de SDAP, wél vertegenwoordigd in het beraad, 

waren in de studiecommissie niet meegenomen. Een voorstel om Jan Romein in de 

studiecommissie op te nemen, was door Banning afgewezen. Toch gaat ook het 

Daklozenberaad in het Noodddakcongres akkoord; Harry de Lange was hierbij aan-

wezig. Op het laatst sluit nog de RDV (Radicaal Democratische Volkspartij) zich bij 

de PvdA aan. Banning houdt de openingstoespraak op het stichtingscongres op 9 

februari die hij als volgt besluit: „Hier: de Partij van de Arbeid‟. De PvdA is een feit.  

 

Vervolg en evaluatie NVB 

De NVB houdt hiermee nog niet op te bestaan. Er spelen allerlei politieke kwesties 

waarin de NVB haar geluid laat horen. Men is het echter onderling lang niet altijd 

eens. In de kwestie Indonesië bijvoorbeeld neemt de Jongeren Werkgemeenschap 

een radicaler standpunt in dan het hoofdbestuur. Dit verschil van mening is voor het 

hoofdbestuur mede aanleiding om het blad van de Werkgemeenschap financiële 

ondersteuning te weigeren.98 Bank concludeert dat het de NVB onmogelijk bleek de 

tijdens de bezetting verworven eenheid te handhaven wanneer onverwacht standpun-

ten ingenomen moeten worden in concrete kwesties. 

De NVB had zichzelf ook een opvoedende taak toebedeeld, in de eerste 

plaats inzake het personalistisch socialisme dat men wilde funderen in de bestaande 

levensbeschouwingen; hierover werden eind 1945 debatten gevoerd. Ook richtte 

men zich tegen de morele decadentie als gevolg van de oorlog, op uiteenlopende 

gebieden als sexualiteit en de behandeling van politieke gevangenen. Doordat de 

partijvernieuwing alle aandacht krijgt, blijft dit werk echter liggen. Na de oprichting 

van de PvdA besluit men een studie- en discussieorganisatie te worden: door middel 

van brochures over allerlei vraagstukken wil men gesprek in de afdelingen entame-

ren. Maar wat gebeurt, is dat de NVB leegloopt: afdelingen gaan over naar de PvdA 

en de Jongeren Werkgemeenschap wordt opgeheven.  

                                                           
96 Uit: Ruitenbeek (1955), 270 e.v. De gedeelten tussen haakjes zijn samengevat door de auteur van deze 
studie.  
97 „De Partij van de Arbeid‟ in: Nieuwe Koers, 26-1-1946. 
98 Zie: Bank (1978), 237. 
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De verkiezingen van mei 1946 lopen uit op een grote teleurstelling. De PvdA 

krijgt nog minder zetels dan voor de oorlog SDAP, VDB en CDU samen (namelijk 

29); KVP, ARP en CHU blijven stabiel; een echte doorbraak had dus niet plaatsge-

vonden, of juist op een andere, niet beoogde, manier: veel arbeiders waren naar de 

CPN overgelopen, die niet eerder zo groot was (10 zetels). De NVB komt deze te-

leurstelling eigenlijk niet meer te boven. Het plan wordt opgevat een Personalisti-

sche Unie op te zetten, met een „maximum aan militante kracht‟ en een „minimum 

aan organisatorisch apparaat‟.99 Omdat het eigen blad van de NVB zich inmiddels 

had losgemaakt, wordt een nieuw maandblad opgezet, De Personalist (vanaf no-

vember 1948). Uiteindelijk ontstaat hieruit het verzelfstandigde Nederlands Ge-

sprekscentrum. De NVB leidt een steeds onopvallender bestaan en wordt met de De 

Personalist in 1951 opgeheven. 

„De discrepantie tussen verwachting en uitkomst, tussen beleden idealen en 

klaarblijkelijke realiteit moet voor velen in de Volksbeweging als een formidabele 

teleurstelling zijn aangekomen,‟ schrijft Bank100 ter verklaring van het gegeven dat 

veel van de NVB-hoofdrolspelers zich in hun terugblikken nauwelijks meer uitlaten 

over de NVB.101 Wat was er bereikt? De PvdA was ontstaan en had duidelijke ver-

bindingen gekregen met de elites van de andere zuilen; van een zekere doorbraak 

was dus wel degelijk sprake. Dat was winst, maar deze verbreding was ten koste 

gegaan van een deel van de arbeidersaanhang dat naar de CPN ging. De doorbraak 

naar rooms-katholieke zijde was het minst geslaagd: de KVP was na de oorlog zelfs 

sterker geworden. Bank geeft hiervoor twee oorzaken: de oproep van het episcopaat 

- twee dagen voor de verkiezingen - om KVP te stemmen, en de terugkeer van De 

Quay naar de zich vernieuwende RKSP in augustus 1945.  

Ruitenbeek102 geeft twee verklaringen voor het verval van de NVB: het ont-

breken van een goed functionerend apparaat en het dualistische karakter van de 

beweging: enerzijds streefde men geestelijke vernieuwing van het volk na, ander-

zijds waren er praktisch politieke doeleinden. Binnen de beweging was hierover 

geen eenstemmigheid, wat haar uiteindelijk noodlottig werd. Bank concludeert dat 

het ontbreken van een machtsbasis in partijen en organisaties de NVB uiteindelijk 

heeft opgebroken.103  

We zullen in de volgende jaren zien dat Harry de Lange sterk gekleurd is 

door wat hij in deze tijd in deze groeperingen meemaakte.  

                                                           
99 Geciteerd in: Bank (1978), 252. 
100 Bank (1978), 260. 
101 Eenzelfde verschijnsel constateert Madelon de Keizer (in: De Keizer [1979]): maar weinig gijzelaars 

lieten zich achteraf nog uit over de door hen indertijd als zeer belangrijk betitelde gesprekken over het 

naoorlogse bestel. Ook De Keizer wijt dit aan teleurstelling (id., 34). Maar misschien speelde er wel meer. 
De Keizer spreekt zelf ook over „een vergeestelijkte sfeer‟ in Gestel en over „ongebreideld idealisme 

waaraan het Nederlandse volk na de bezetting geen behoefte had‟ (id., 196). Wellicht had men zelf ach-

teraf ook het gevoel „meegesleept‟ te zijn.  
102 Ruitenbeek (1955), 185. 
103 „De NVB is nooit een volksbeweging geweest in de ware zin van het woord. Ze heeft zich beperkt tot 

elites. Ze heeft de verzuiling getrotseerd, maar niet overwonnen. Daarom is het eindresultaat van haar 
streven zo typerend. Het Nederlands Gesprekscentrum gaat uit van een institutioneel bestaan van diverse 

levensbeschouwingen in Nederland. Vanaf het gijzelaarskamp in Gestel tot dit centrum is de NVB een 

kader geweest voor ontmoeting en gesprek. In die zin heeft ze de consensus voorbereid van waaruit de 
rooms-rode coalities van de jaren veertig konden ontstaan en de politieke programma‟s voor bestaansze-

kerheid en volledige werkgelegenheid en die van een op zedelijk gebied niet neutrale overheid konden 

worden gerealiseerd. Het eerste heeft een vergaande industrialisatie en modernisering van Nederland tot 
gevolg gehad. Het zedelijk reveil en de morele disciplinering waren er de begeleidende verschijnselen 

van. In de NVB was een verbinding tussen beide gelegd.‟ (Bank [1978], 266-267. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 52 

6. PRIVÉ LEVEN 

 

Aan het eind van de oorlog besloten Harry en Ruth te gaan trouwen. Dat gebeurde 

op 6 december 1945 in het Stadhuis van Amsterdam en op 7 december in de remon-

strantse gemeente in Amersfoort. Harry had inmiddels zijn eerste baan gevonden en 

het paar vestigde zich in Den Haag. Daar werden hun dochters geboren: Veronica 

(in 1946), Martine (in 1949) en Carola (in 1954). In hun huis aan de Frankenslag 

organiseerden Ruth en Harry regelmatig avondjes waarvoor ze (rond de twintig) 

mensen die ze kenden uit kerk en politiek én het werk van Harry uitnodigden om in 

gesprek te gaan met een gast (vaak ook mensen uit het buitenland, zoals Beyers 

Naudé en Parmar) van wie Harry de boodschap zo belangrijk vond dat hij wilde dat 

meer mensen daarvan zouden horen (zodat zij die op hun beurt konden uitdragen).  

Ondanks de drukte die het werk van Harry en zijn vele nevenactiviteiten met 

zich brachten, zagen Harry en Ruth toch kans hun gedeelde culturele belangstelling 

uit te leven. Daartoe behoorden museumbezoek, het bijwonen van balletvoorstellin-

gen en het luisteren naar klassieke muziek, waarbij de voorkeur van Harry uitging 

naar het wat „zwaardere‟ werk, zoals Mahler, Bartók en Shostakovich. Ruth beoe-

fende bovendien ook zelf de schilderkunst en het beeldhouwen en oogstte daarmee 

veel lof. Het omslag van de opstellenbundel die Harry voor zijn zeventigste verjaar-

dag kreeg aangeboden, was van haar hand. 
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Hoofdstuk 2. 1945-1964  

De periode van het werk bij het Centraal Planbureau 
 

 

 
„In de zomer van 1945 beluistert het bevrijde Nederland door de radio een toespraak 

van de minister-president. Die deelt mede dat de voorlopige regering in Den Haag van 

zins is een nieuw bureau op te richten, bemand met economen, en belast met de taak 

een herhaling van de desastreuze sociaal-economische toestanden van de jaren dertig 

voor eens en altijd onmogelijk te maken.‟1  

 

Eén van die luisteraars was De Lange. De moeder van Ruth had hem herhaaldelijk 

gemaand een baan te gaan zoeken, ook al had hij zijn studie nog niet afgerond. Hij 

voelde zich direct aangesproken door het verhaal van minister-president Schermer-

horn en schreef een brief aan diens secretaris Brugmans (die hij nog kende uit 

Amersfoort)2 met de vraag waar hij zich zou kunnen melden voor het nieuwe insti-

tuut. Na drie weken ontving hij van Tinbergen, die tot directeur van het nieuwe 

bureau was benoemd, een uitnodiging om langs te komen. Brugmans had zijn brief 

doorgestuurd aan minister Vos, die hem weer doorstuurde aan Tinbergen met de 

vraag de briefschrijver maar op te roepen, zo hoorde De Lange achteraf. Hij ging 

eind augustus bij Tinbergen langs, en werd meteen aangenomen. Een maand later 

kon hij beginnen met de portefeuille „Wederopbouw en Bouwnijverheid‟.3 

Voor we het Centraal Planbureau en het werk van De Lange aan dit instituut 

belichten, schetsen we eerst de belangrijkste ontwikkelingen in dit tijdsgewricht als 

achtergrond van De Langes activiteiten.4 

 

 

1. TIJDSBEELD 

 

Economische, politieke en culturele ontwikkelingen na de oorlog 

 

In 1946 treedt na het kabinet Schermerhorn het kabinet Beel, van KVP en PvdA, 

aan. De verkiezingen van 1948 leveren verlies op voor de PvdA, en 10 jaar lang 

regeren brede kabinetten van KVP, PvdA en CHU, met eerst VVD en later ARP, 

steeds met Drees als minister-president.  

In 1950 werd de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) ge-

presenteerd. Overheid, werknemers en werkgevers werken in schappen (bedrijf-

schappen per bedrijfstak en productschappen per product) samen, en stellen binden-

de verordeningen op voor de hele sector. Aan de top van deze structuur zou de Soci-

aal Economische Raad (SER) komen te staan, bestaande uit werkgevers, werkne-

                                                           
1 Zie: J. Passenier, Van planning naar scanning. Een halve eeuw Planbureau in Nederland, Wolters-

Noordhoff, Groningen 1994, 21. 
2 De naam van H. Brugmans duikt herhaaldelijk op in de omgeving van De Lange. Hij was ook een van 
de mensen die het personalisme in Nederland ingang wilden doen krijgen; zo schreef hij in 1949 het 

boekje Denis de Rougemont en het Franse personalisme. De Lange noemt dit boekje niet, maar de naam 

van De Rougemont valt in zijn oudere teksten wél enkele malen.  
3 Het was niet zo dat De Lange voor deze thematiek een speciale belangstelling of kwalificatie had: het 
was gewoon een post die nog vrij was.  
4 Historische gegevens in dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Woltjer (1992), 339-387. 
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mers en door de regering benoemde, adviserende kroonleden. De structuur leunde 

sterk op het harmoniemodel. Vos had oorspronkelijk met de PBO iets anders voor 

ogen. Hij zag een belangrijke rol voor de overheid in de vorm van een door de rege-

ring benoemde commissaris; de christelijke partijen en de liberalen wezen dat echter 

af. 5 De PBO was ook onderwerp van gesprek binnen het CPB; De Lange zal er later 

(o.a. in zijn proefschrift) nog uitgebreid op ingaan, en ook het niet werkelijk aan-

slaan van de PBO verklaren. Naast de wet op de PBO kwam er in deze periode een 

Wet op de Ondernemingsraden. De industrialisatie werd gestimuleerd opdat de 

werkgelegenheid zou groeien. Maar omdat niet verwacht werd dat Nederland in 

staat zou zijn zoveel mensen een verzorgd bestaan te bieden, bevorderde men tege-

lijkertijd de emigratie. De PvdA bepleitte bij het industrialisatiebeleid een vooraan-

staande rol voor de overheid, maar de andere partijen stelden dat de overheid alleen 

randvoorwaarden moest scheppen, bijvoorbeeld in de vorm van een goede infra-

structuur. Wel bevorderde de overheid investeringen via belastingmaatregelen en 

soms steunde ze ondernemingen door middel van deelname in het aandelenkapitaal 

en leningen. De sociale wetgeving werd uitgebreid. De Marshallhulp (tussen 1947-

1952) droeg bij aan het herstel, evenals een devaluatie in 1949. De lonen werden na 

de oorlog bewust laag gehouden; in loonronden gingen ze vanaf 1948 met kleine 

stapjes omhoog, en de overheid slaagde erin greep te houden op de loonontwikke-

lingen. De beloningsstructuur werd onderzocht, en door middel van een puntensys-

teem werd zoveel mogelijk gestreefd naar billijkheid. De berekeningen van het CPB 

speelden bij dit alles een grote rol. Op een enkele uitzondering na ging de vakbewe-

ging met deze centrale loonpolitiek akkoord vanuit de gedachte dat de opbouw van 

Nederland dat nodig maakte; de crisis lag bovendien nog vers in het geheugen. 

Door de oorlog in Korea (1950-1952) ontstond een ernstig tekort op de beta-

lingsbalans. Er werd besloten tot een bestedingsbeperking; daartoe werden subsidies 

op levensmiddelen verminderd en prijsstijgingen niet geheel in loonstijgingen mee-

genomen. Investeringen liet men dalen door beperking van het krediet, verhoging 

van belastingen en vermindering van de bouw. De vakbeweging was ook nu bereid 

mee te werken, en herstel trad spoedig in, mede door de Marshallhulp. Na 1951 ging 

het weer beter. Een belangrijke les uit dit gebeuren was dat het inderdaad mogelijk 

was een dreigende crisis door gericht beleid aan te pakken.6 

Het systeem van centrale beheersing van de lonen bleek weliswaar goed te 

werken, maar bleef toch kritiek oproepen vanwege de grote rol van de overheid en 

de geringe mogelijkheid van differentiatie (op basis van de winstgevendheid) tussen 

bedrijfstakken en ondernemingen. Hier vond de PvdA met haar pleidooi voor een 

centrale aanpak vaak de KVP tegenover zich. De vakbeweging pleitte bovendien 

voor een verhoging van de lonen toen het economisch beter ging, maar de regering 

was bang voor prijsstijgingen die zij nu juist probeerde te drukken. Er ontstond zo 

een discussie over de vraag hoe de groei van het nationale inkomen besteed zou 

moeten worden, en het CPB kreeg het verzoek hierover te publiceren.
7
 Dit leidde tot 

                                                           
5 In de paragraaf over het CPB gaan we hier verder op in.  
6 De Lange schrijft over dit succesvolle beleid een artikel in Economisch-Statistische Berichten, (39/1940, 
11-8-1954, 632): „Openbare werken-politiek in de practijk‟, waarin hij uiteenzet hoe de overheid precies 

volgens het boekje van de conjunctuurpolitiek heeft geopereerd.  
7 Dit verzoek kwam niet van de regering, schrijft De Lange, maar was een antwoord van het CPB op de 
grote belangstelling voor dit onderwerp die o.a. naar voren kwam tijdens een economenconferentie in 

februari 1955 op Kerk en Wereld, waar Tinbergen hierover een verhaal hield („Sociaal-economische 

Kroniek‟ in: Wending, 10/8, oktober 1955, 506). 
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de CPB-uitgave De verdeling van een toekomstige toeneming van het nationale 

inkomen in 1955, waarin alle verlangens met betrekking tot die besteding werden 

gekwantificeerd in relatie tot de vermoedelijke omvang van het nationale inkomen in 

1960. In 1956 werd een experiment gedaan met een meer gedifferentieerde loonpoli-

tiek; door de krappe arbeidsmarkt leidde dit tot een algehele loonsverhoging, wat de 

tegenstanders - onder wie De Lange - bevestigde in hun wantrouwen tegen een 

vrijere loonpolitiek. De economie raakte oververhit en de regering besloot voor de 

tweede keer tot een bestedingsbeperking; de overheidsuitgaven werden verminderd, 

belastingen en een aantal tarieven verhoogd. De maatregelen bleken na enige tijd te 

werken. Maar de kritiek van confessionele zijde op dit beleid nam toe, en ook de 

vakbeweging kreeg steeds meer moeite om twaalf jaar na de oorlog dit beleid nog te 

verdedigen.
8
 De politieke spanningen die dit opleverde, maakten samenwerking 

binnen één kabinet steeds moeilijker, maar zolang de PvdA groeide, kon men niet 

om die partij heen. Eind 1958 viel het vierde kabinet Drees. Het verzet binnen de 

PvdA en de NVV had beide al leden gekost en de PvdA verlies opgeleverd bij de 

staten- en gemeenteraadsverkiezingen van begin 1958. In 1959 verloor de PvdA 

vervolgens bij de kamerverkiezingen haar positie als grootste partij. Het kabinet de 

Quay, van de confessionele partijen en de VVD, kwam tot stand. De onder vorige 

kabinetten al ingezette uitbouw van de sociale zekerheid werd wel voortgezet. Be-

langrijk onderdeel van het beleid werd het gevecht tegen de inflatie, die hoog was 

als gevolg van voortdurende loonstijgingen en daardoor stijgende prijzen. De loon-

politiek werd aangepast. Er kwam meer ruimte voor loononderhandelingen door de 

vakbonden en meer differentiatie. Loonsverhoging zou echter geen argument mogen 

zijn voor prijsstijgingen, die de regering immers tegen wilde gaan; toegenomen 

productiviteit zou de hogere lonen moeten bekostigen. Maar doordat de prijzen in 

het buitenland wel stegen, nam de export toe en daarmee de werkgelegenheid. De 

arbeidsmarkt werd dermate krap dat er loonsverhogingen konden worden afgedwon-

gen die de stijging van de productiviteit te boven gingen. Ook konden een 45-urige 

werkweek en een vrije zaterdag worden bedongen, die de arbeidsmarkt verder ver-

krapten. De prijzen van producten uit sectoren met grote productiviteitsstijgingen 

werden niet verlaagd, terwijl de regering daar wel naar streefde aangezien dat een 

essentieel onderdeel was van de gedifferentieerde loonpolitiek. Dit alles leidde ertoe 

dat de regering, tot ergernis van velen en in strijd met de idee van een vrijere loon-

politiek, regelmatig ingreep in cao‟s om te grote loonstijgingen tegen te gaan. Ook 

de voorgenomen verlaging van de belastingen en overheidsuitgaven kwam er niet: in 

1963 waren de belastingen hoger dan in 1959 en er werd meer uitgegeven aan de-

fensie, onderwijs en infrastructuur. De krappe arbeidsmarkt was er ook de reden van 

dat de regering de woningbouw niet wilde stimuleren, ook al groeide de bevolking 

veel harder dan men verwacht had. De woningnood werd daardoor in de loop der 

jaren steeds nijpender.  

Tot slot nog enkele opmerkingen over het culturele en politieke klimaat van 

na de oorlog. Tijdens en direct na de oorlog was de hoop gegroeid op een vernieuw-

de samenleving. Na de oorlog bleek die vernieuwing niet zo eenvoudig te realiseren, 

en traden diepgaande meningsverschillen (bijvoorbeeld rond Indonesië) op. Veel 

idealisme liep stuk, en maakte plaats voor matheid, dan wel wanhoop.
9
 De onkerke-

                                                           
8 Het is, zoals we in de volgende paragrafen nog zullen zien, in deze periode dat de vakbeweging kritiek 

uitte op de prognoses van het CPB, die stelselmatig te somber waren. 
9 Van dat laatste getuigt bijvoorbeeld de roman De avonden van Van het Reve uit 1947. 
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lijkheid neemt toe, er ontstaat grote onzekerheid over oude normen en waarden en 

jongeren lijken in een vacuüm terecht te komen. De toenemende industrialisatie en 

verstedelijking vergroten dat probleem alleen nog maar. De antwoorden van de 

kerken op deze problemen lopen uiteen. In 1954 geeft de rooms-katholieke kerk het 

Mandement uit, dat rooms-katholieken verbiedt lid te zijn van socialistische organi-

saties en de leider van de KVP, Romme, voert in dit opzicht een agressieve koers ten 

opzichte van de PvdA. Tegen een dergelijke verzuiling neemt de Generale Synode 

van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1955 stelling in het herderlijk schrijven 

Christen zijn in de Nederlandse samenleving waarin gewaarschuwd wordt tegen „het 

euvel der vereenzelviging‟ (van christelijk geloof met confessionele organisaties) en 

waarin de opvatting wordt afgewezen als zou voor christenen de enige legitieme 

optie zijn zich afzonderlijk te organiseren. Partijkeuze is, zo stelt men, een zaak van 

het gelovig geweten van de enkeling. Pas het Tweede Vaticaans Concilie (1962-

1965) leidt tot oecumenische toenadering. Voorts doen zich internationale politieke 

problemen voor: de strijd om en de onafhankelijkheid van Indonesië en vele andere 

landen, en vervolgens het ontwikkelingsvraagstuk, de Koude Oorlog, de kernbewa-

pening en de bewapeningswedloop. Gedurende de laatste jaren vijftig en de jaren 

zestig groeit de welvaart, die, hoezeer ook door velen verwelkomd, de nodige pro-

blemen en vragen met zich mee brengt. Door die welvaart verandert ook de cultuur: 

er is grotere mobiliteit door het groeiend autobezit en door de komst van de televisie 

kan men kennis nemen van werelden die tot dan toe vrijwel onbekend waren. De 

spanning op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat bedrijven werknemers uit het buitenland 

naar Nederland halen; het verschijnsel „gastarbeid‟ doet zijn intrede. 

 

Commentaar van De Lange op actuele vragen 

 

Het economisch beleid ging De Lange zeer aan het hart; in vele artikelen10 en inlei-

dingen legt hij de beweegredenen en achtergronden van de regeringspolitiek uit en 

zet hij uiteen hoe door de nieuwe inrichting van politiek en economie de kans op een 

depressie als in het begin van de eeuw veel kleiner is geworden. Hij ziet dit als een 

belangrijke opdracht voor alle economen; zij hebben in de ogen van De Lange drie 

taken: ze moeten een actieve rol spelen in hun partij,11 ze moeten in de fracties meer 

naar hun economische geweten luisteren en ze moeten zoeken naar mogelijkheden 

om meer voorlichting te geven over de economische toestand in het land. Maar 

helaas worden economisten daarvoor niet opgeleid, en velen voelen er zelfs een 

aversie tegen.12 Uit zijn artikelen klinken daarom herhaaldelijk waarschuwingen. In 

de eerste plaats tegen een vrijere loonvorming. Hij laat zien dat er van differentiatie 

in de praktijk nooit iets terechtkomt, omdat de bedrijven en bedrijfstakken elkaar (zo 

bleek bijvoorbeeld in 1954) toch volgen bij loonstijgingen en bovendien de prijzen 

niet verlagen waar ze dat wel zouden kunnen doen.13 Bovendien pleiten voorstanders 

van vrijere loonvorming tegelijkertijd voor een op peil houden van de lonen in de 

                                                           
10 In Wending, De Hervormde Kerk, Remonstrants Weekblad, Tijd en Taak, Hervormd Nederland.  
11 De Lange probeert zelf die kritische rol ook te vervullen in de PvdA, wanneer hij bijvoorbeeld in 1960 

de fractie verwijt te hebben gepleit voor belastingverlaging, wat alleen de conjuncturele problemen zou 
vergroten. Zie: „Verkeerde socialistische politiek‟ in Tijd en Taak, 17-6-1961.  
12 „Een nieuwe taak voor economisten‟ in: Tijd en Taak, 23-4-1960.  
13 Dit leidt tot een kritische bespreking door De Lange van het jaarverslag van Philips over 1960, omdat 
dit bedrijf loonsverhogingen en tantièmes rondstrooit, maar de prijs van de gloeilamp niet verlaagt 

(waarmee het bedrijf toch een voorbeeld zou kunnen geven). In de rubriek „Kanttekeningen” in: Wending, 

16/2, april 1961, 132. 
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landbouw, wat binnen die denklijn een inconsequentie is omdat loonstijgingen af-

hankelijk zouden moeten zijn van het bedrijfsresultaat. Tegen dat laatste heeft De 

Lange ernstige bezwaren, omdat bedrijfsresultaten immers niets zeggen over de 

waarde van de arbeid. Hij constateert dat het blijkbaar aanmerkelijk moeilijker is om 

de welvaart te verdelen dan om de toestand van relatieve armoede te boven te ko-

men.14 En waarom geen aandacht besteed aan differentiatie in secundaire arbeids-

voorwaarden?15 De Lange twijfelt aan de juistheid van het besluit van de regering in 

1962 om de beslissingsbevoegdheid inzake lonen en andere arbeidsvoorwaarden van 

het College van Rijksbemiddelaars te verplaatsen naar de Stichting van de Arbeid. 

Hij vreest dat de organisaties van werkgevers en werknemers die daarin samenwer-

ken, niet zo gemakkelijk tegen de wensen van hun achterban in zullen willen gaan 

en is dus blij dat de overheid desgewenst altijd nog kan ingrijpen.16 Hij wijst ook, 

zoals hij later nog vele malen zal doen, op het probleem dat er sectoren zijn waar 

productiviteitsverhoging moeilijk te behalen is (onderwijs, kerkenwerk), die anders 

in de verdrukking komen.17 Ook het pleidooi voor een verkorting van de werkweek 

met behoud van loon kan zijn goedkeuring niet wegdragen, omdat er betere beste-

dingen te bedenken zijn van de toegenomen welvaart zoals de sociale zekerheid, 

onderwijs, cultuur, onderontwikkelde gebieden en het afschaffen van het stelsel van 

gemeenteclassificatie ten gunste van de plattelandsbevolking en ten bate van vrou-

wen (gelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid).18 Begin 1962, als weer overspan-

ning van de economie dreigt, wijst De Lange er op dat voorlopig de overheidsuitga-

ven nog zullen moeten stijgen, en daarmee de belastingen, juist ten bate van de 

genoemde noden. Hij denkt hierbij vooral aan indirecte belastingen op luxe produc-

ten en een vermogensvermeerderingsbelasting.19 Als een jaar later blijkt dat de rege-

ring zich niet heeft kunnen houden aan de door haar beloofde belastingverlaging, is 

De Lange dan ook tevreden.20 Over het algemeen toont hij zich verheugd dat men 

toch de lessen van de conjunctuurcyclus van 1951-1957, die zich herhaalde in 1957-

1963, heeft geleerd: er is tijdig begonnen met een politiek van afremming. Eind 

1963 gaat het echter toch nog mis; nadat er in sectoren als de scheepsbouw al open-

lijk zwarte lonen waren betaald, eisen de vakbonden bij de CAO-onderhandelingen 

fors hogere lonen, wat uiteindelijk leidt tot een loonstijging van 16,5% in 1964 ten 

opzichte van 1963, en vervolgens tot stijging van de prijzen, weer gevolgd door 

nieuwe looneisen. De geleide loonpolitiek is voorbij en een periode van loonstijgin-

gen breekt aan. De Lange verklaart21 de eis van hogere lonen uit de onvrede bij de 

arbeiders ten aanzien van de nog steeds bestaande economische afhankelijkheid en 

sociale onderschatting, waardoor de geestelijke vervreemding van de arbeider, on-

danks de groeiende welvaart, misschien nog wel groter is dan vroeger. Bovendien is 

de consumptie veruiterlijkt, waardoor ook de verschillen in welstand meer gezien en 

ervaren worden. In dit kader verwijt De Lange ondernemers een „ongedisciplineerd 

optreden‟. Hij is bang voor het ontstaan van werkloosheid in Nederland, als gevolg 

van een verslechterde concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. Nederland 

                                                           
14 „Meer vrijheid in lonen?‟ in: De Hervormde Kerk, 12-5-1956. 
15 „Einde van een conjunctuurcyclus‟ in: Wending, 19/12, februari 1964, 927-937. 
16 „De economische vooruitzichten voor 1963‟ in: Wending, 17/11, januari 1963, 744-753. 
17 „Meer welvaart - hoeveel en voor wie?‟ in: Wending, 14/8, oktober 1959, 587-594. 
18 „Verkorting van de werkweek: een voorbarige wens‟ in de rubriek „Kanttekeningen” in: Wending, 

13/5-6, juli/augustus 1958, 350-351. 
19 „De Nederlandse economie in 1962‟ in: Wending, 16/11, januari 1962, 738-745. 
20 „De economische vooruitzichten voor 1963‟ in: Wending, 17/11, januari 1963, 744-753. 
21 „Einde van een conjunctuurcyclus‟ in: Wending, 19/12, februari 1964, 927-937.  
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kan zich het loonpeil van andere Europese landen niet veroorloven, aangezien de 

demografische verhoudingen in Nederland anders zijn en zullen leiden tot een veel 

grotere groei van de beroepsbevolking dan elders. Wanneer de situatie erom vraagt, 

moet de overheid ingrijpen: „Wordt de ik-gerichtheid van de groepen te groot, wordt 

er door bepaalde machtsconstellaties een te zware druk uitgeoefend, dan dienen 

corrigerende acties te worden ondernomen. Ik dacht, dat bij het laatste de christelijke 

kerken een wezenlijke taak hadden‟.22  

De Lange gaat in zijn artikelen op aspecten van de hierboven beschreven 

maatschappelijke ontwikkelingen in en roept zijn lezers op zich daarin te verdiepen 

en de consequenties ervan te onderzoeken en zonodig aan te pakken. De vraag hoe 

om te gaan met de groeiende welvaart duikt in deze periode geregeld op in artikelen 

van De Lange; hij uit vaak kritiek op het beleid dat begin jaren zestig gevoerd wordt, 

waarin de nadruk geheel op de welvaart ligt, en niet op het welzijn. Teveel onder-

werpen krijgen onvoldoende aandacht, zoals onderwijs, grondpolitiek en inkomens-

verdeling.
23

 Begin 1963 schrijft bij een uitvoerige nota over „Het handelen met de 

welvaart‟, waarin hij met cijfers aangeeft welke armoede er nog is. Hij bespreekt 

ook de rol van de kerk in een tijd van groeiende welvaart, en zegt daarover: 
 

„De christenen moeten de consumptieve levenshouding, die mede door de reclame 

wordt aangewakkerd, bestrijden. Zij moeten door hun voorbeeld aantonen, dat het be-

zit van duurzame consumptiegoederen niets bepaalt omtrent het mens-zijn en mede-

mens-zijn. Wij moeten elkaar helpen om de overtollige consumpties uit onze gezins-

huishoudingen te verwijderen. We moeten een levensstijl ontwikkelen, waarin het 

weigeren een essentieel element vormt. Wij moeten onze grotere inkomens gaan leren 

zien als een instrument en niet als een doel. “Want wat zou het een mens baten, als hij 

de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?” (Matth.16:26).‟ 24  
 

Hij wijst erop dat de samenleving tegenwoordig hogere eisen stelt dan vroeger en 

dat individuen en groepen daartegen nog niet opgewassen zijn. Daarom is „training 

in belangeloos en critisch denken‟ nodig, volksopvoeding dus: „een door de liefde 

van Christus bewogen dienst aan de ander en gericht op die verheven bestemming 

van de mens waardoor hij in staat is een volwaardig en menselijk antwoord aan God 

te kunnen geven‟.
25

  

 

 

2. IN DIENST BIJ HET CPB 

 

Zoals we zagen, bemoeide De Lange zich in deze periode intensief met de discussie 

over het economisch beleid in Nederland. Dat had alles te maken met zijn werk voor 

het Centraal Planbureau, waar hij op 1 oktober 1945 in dienst trad.  

 

                                                           
22 „Wordt Nederland te Rijk?‟ in: De Stroom, februari 1957. 
23 „Wending in de politiek‟ (samen met J.M. van Veen) in: Wending, 18/2, april 1963, 90-102. 
24 Nota S.G. no.151, gedateerd 30-1-1963, in het archief van De Lange. De Lange wist niet meer waar-
voor hij de nota indertijd schreef.  
25 „De verantwoordelijkheid in de welvaartsstaat‟ in de rubriek „Om te beginnen‟ in: Wending, 13/12, 

februari 1959, 817-821. 
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Het ontstaan van het CPB 

 

In een brief die opende met „Beste Jan‟ en sloot met „Hein‟ machtigde toenmalig 

minister van Handel en Nijverheid, de socialist Vos, in de zomer van 1945 Tinber-

gen tot de oprichting van het Centraal Planbureau, zo meldt Van Cleeff, oud-

wetenschappelijk adviseur bij het CPB.26  

De behoefte aan een instituut dat systematisch studie zou maken van het eco-

nomisch gebeuren en de mogelijkheden daarin sturend op te treden, was langzaam 

gegroeid. Voor de Eerste Wereldoorlog waren de economische wetenschap en het 

economisch beleid liberaal van aard. Zo min mogelijk werd ingegrepen in het vrije 

marktgebeuren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd van deze lijn noodgedwongen 

afgeweken, omdat schaarste op allerlei gebied om overheidsingrijpen vroeg. Hoewel 

daarmee duidelijk werd dat zoiets als een geleide economie mogelijk was, en er 

studies verschenen waarin een pleidooi gevoerd werd voor planning (zoals van de 

Duitser Rathenau), keerde men na de oorlog weer terug naar het oude liberale beleid. 

Wel werd na de oorlog de sociale wetgeving sterk verbeterd met een 45-urige werk-

week voor een deel van de werknemers en een verplichte invaliditeitsverzekering. 

Ook werd de woningbouw gestimuleerd. Met uitzondering van een korte inzinking 

(waarin de werkweek weer op 48 uur gezet werd), ging dit beleid tot aan de crisis 

door. Vanuit de landbouw kwam er wel druk om over te gaan tot protectionistische 

maatregelen, maar dat stuitte op tegenstand in Kabinet en Kamer. Dat veranderde 

toen, mede door protectie in het buitenland, de Nederlandse landbouw in de proble-

men kwam. In 1931 werd met de tarwewet (gegarandeerde prijzen voor de boeren en 

de verplichting voor de industrie om inlandse tarwe te verwerken) het principe van 

de vrijhandel losgelaten. Daarop volgden nog vele andere maatregelen, ten bate van 

zowel de landbouw als de industrie. Toen de crisis ook volop toesloeg in Nederland, 

zag Colijn, hoewel zelf geen voorstander van protectie, zich ter bescherming van de 

productie in Nederland toch gedwongen het overheidsingrijpen verder op te voeren. 

De export bleef dalen, en daardoor nam de werkloosheid ernstige vormen aan. Co-

lijn voerde bezuinigingen door. Nadat hij zich daar lang tegen verzet had, moest hij 

uiteindelijk toch overgaan tot het losmaken van de gulden van het goud, waarna de 

concurrentiepositie van Nederland verbeterde en het aantal werklozen wat daalde. 

Als gevolg van deze ervaringen zag een groeiend aantal mensen de noodzaak 

in van een doelbewust beleid om de problemen zoals die zich in de crisisjaren als 

gevolg van een neergaande conjunctuur openbaarden, te voorkomen of te verhelpen. 

Voor een werkelijke planning of een echte conjunctuurpolitiek ontbraken echter 

behalve de wil ook de instrumenten: er was maar weinig inzicht in de werking van 

de economie en over veel kwantitatieve gegevens kon men niet beschikken. De 

economie werd in Nederland als wetenschap ook maar mondjesmaat beoefend: pas 

in 1913 kwam er zelfstandig economisch hoger onderwijs.27 In de SDAP wilde men 

                                                           
26 In: Ed. van Cleeff, 25 jaar Centraal Planbureau. CPB Monografie no.12, Staatsuitgeverij, Den Haag 
1970, 8. 
27 De Nederlandsche Handels-Hoogeschool werd door een aantal Rotterdamse kooplieden opgericht, met 

als doel jongemannen op te leiden voor de praktijk van de handel. Naast staatshuishoudkunde kende 
daarom het curriculum vakken als economische aardrijkskunde, chemie en koloniale politiek. Na verloop 

van tijd werd het onderwijs academischer van aard. In 1938 werd de naam „Nederlandsche Economische 

Hoogeschool (NEH) ingevoerd (in dit jaar werd de Hogeschool wettelijk erkend), en in 1973 ging de 
Hogeschool op in de Erasmus Universiteit. Zie hiervoor: H.P. van Dalen en A. Klamer, „De Rotterdamse 

econoom: tussen wetenschap en handel‟ in: Van Dalen en Klamer, „De Rotterdamse econoom: tussen 

wetenschap en handel‟ in: Economisch Statistische Berichten, 84/4236 (24-12-1999), 958-960. 
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verder gaan op het gebied van planning en daartoe werd in 1934 een wetenschappe-

lijk bureau opgezet onder leiding van Vos. De SDAP werd hierin beïnvloed door het 

gedachtegoed van de Belgische socialist De Man.28 Zijn introductie van het planso-

cialisme leidde tot de overtuiging dat het mogelijk was planmatig leiding te geven 

aan de economie, en luidde daarmee tegelijk de overgang van de SDAP van -door 

het marxistisch gedachtegoed geïnspireerde- arbeiderspartij naar volkspartij in, die 

na de oorlog zijn beslag zou krijgen. Met het spreken over de mogelijkheden de 

economie te plannen en de aanname dat een sociale doorbraak bereikt zou kunnen 

worden, nam men afstand van het historisch materialisme en de theorie van de klas-

senstrijd. Dat is ook herkenbaar in Het Plan van de Arbeid dat Vos en zijn bureau in 

1935 publiceerden, dat niet alleen spreekt over de arbeidersklasse, maar ook over de 

boeren en de middenstand. „Het Plan nu lanceerde een brok socialisme in de kapita-

listische maatschappij. Niet de terzijdestelling van de kapitalistische maatschappij 

was het doel, doch een hervorming in socialistische geest.‟29 In het Plan stonden 

beheersing en ordening van het economisch leven centraal, ter voorkoming van de 

ellende en chaos die de crisis met zich gebracht had. Het programma wees, volgens 

de opstellers, „de democratische weg naar een socialistische produktiewijze‟. Aan de 

overheid kende men een grote rol toe, wat aanleiding bleek voor grootscheeps verzet 

van de werkgevers. Ook aan de kant van de Anti-Revolutionaire Partij was men 

afkeurend, omdat de gedachte van de „maakbaarheid‟ van de economie zou getuigen 

van hoogmoed. In rooms-katholieke kring was men verdeeld: sommigen vonden het 

Plan onrealistisch, maar anderen stonden sympathiek tegenover de gedachte van een 

ordenend optreden van de overheid en het voorstel van Publiekrechtelijke Bedrijfs-

organisaties, omdat zij overeenkomstig de sociale encyclieken (Rerum Novarum uit 

1891 en Quadragesimo Anno uit 1931) oog hadden voor de problemen van de te-

genstelling kapitaal-arbeid.30  

In 1939 kwamen de socialisten voor het eerst in de regering.31 Door de drei-

ging van wat de Tweede Wereldoorlog zou worden, kwam er voorlopig van uitvoe-

ring van het Plan niets terecht, ook al ontstond wederom noodgedwongen een vorm 

van geleide economie in de vorm van loonregelingen en distributie. Tijdens de oor-

log werd wel grote voortgang geboekt in de economische wetenschap o.a. door de 

wiskundige benadering van het vak door Tinbergen,32 door het bekend worden van 

de ideeën van Keynes33 en Frisch34 en door de steeds grotere beschikbaarheid van 

statistisch materiaal. Van Cleeff vertelt dat mensen met elkaar - vaak in de illegali-

teit - nadachten over de gewenste economische politiek van na de oorlog.35 „En 

doordat men gezamenlijk tegenover de Duitse vijand stond, leerde men elkaar soms 

ook iets beter begrijpen dan, getuige de strijd om het plansocialisme, vroeger het 

                                                           
28 Zie hiervoor ook: H.M. Ruitenbeek (1955), 26-29.  
29 Uit: Ruitenbeek (1955), 27. 
30 Zie: Passenier (1994), 26. 
31 Wiardi Beckman noemde in 1939 een reeks oorzaken voor het mogelijk worden van regeringsdeelname 
door de SDAP, waaronder de brede discussie over het Plan van de Arbeid en het vernieuwingsstreven van 

die dagen (genoemd in: Ten Have [1999], 56). 
32 Tinbergen publiceerde in de oorlog zijn Economische Bewegingsleer (1943) en De les van dertig jaar; 
economische ervaringen en mogelijkheden (1944). 
33 In hoofdstuk 5 geven we een nadere introductie van Keynes. 
34 De Noorse econoom R. Frisch (1895-1973) publiceerde in de jaren dertig o.a. over conjunctuurbewe-

gingen; hij introduceerde de term econometrie en verrichtte in dat vak baanbrekend werk. 
35 CPB (1970), 12. Zo beraadde men zich elders, zoals we al zagen, op soortgelijke wijze op de toekomst 

van de kerk en de vormgeving van het gehele naoorlogse politieke leven. 
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geval was. Bovendien was er alom een bijna eschatologische verwachting van een 

algehele vernieuwing na de oorlog.‟ Tinbergen schreef tijdens de oorlog bij het CBS 

een geheime nota „Over de organisatie van statistisch onderzoek ten behoeve der 

conjunctuurbeheersching‟, waarin hij een organisatie voorstelt die belast is met de 

analyse van economische samenhangen en die de regering adviseert over het te 

voeren conjunctuurbeleid.36 Veel denkwerk was dus al verzet. Daardoor, en doordat 

in het kabinet Schermerhorm dat in juni 1945 aantrad op belangrijke posten ver-

nieuwers dan wel socialisten zaten, gingen de ontwikkelingen snel. „Herstel en op-

bouw van het Nederlandse produktievermogen zal alleen doeltreffend kunnen ge-

schieden op de grondslag van een algemeen sociaal-economisch-financieel plan. 

Zulk een plan dient te worden ontworpen na aanwijzingen door de ministerraad, 

door een in te stellen wetenschappelijk Planbureau‟ zo stond in een regeringsverkla-

ring in de zomer van 1945. Tinbergen aanvaardde zijn benoeming tot directeur van 

het CPB-in-oprichting, dat al op 15 september 1945 van start kon gaan. In korte tijd 

werden 75 mensen aangetrokken (met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar), van wie 

ongeveer de helft academisch gevormd. In 1946 werd pas officieel in de Kamer 

gesproken over het vaststellen van een Nationaal Welvaartsplan en een daartoe op te 

richten Centraal Planbureau. In de Memorie van Toelichting bij de Wet die dit moest 

voorbereiden, werd gesproken over de wenselijkheid van een geleide economie 

waarin de leiding uiteindelijk berustte bij de overheid. Hoewel dat werd afgezwakt 

door bijvoorbeeld te wijzen op de rol die publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties 

zouden spelen, was het verzet groot. De Memorie van Antwoord na de bespreking in 

de Kamer is inmiddels van een ander kabinet: na de verkiezingen is het kabinet Beel 

aangetreden en de nieuwe regering kiest voor een middenweg. Men neemt afstand 

van de gewraakte woorden „geleide economie‟ en spreekt over „georganiseerd voor-

uitzien‟; het CPB krijgt een louter adviserende rol. De Tweede Kamer aanvaardt nu 

planning als een bruikbaar technisch instrument. Op 21 april 1947 wordt de wet van 

kracht die regelt dat er een Centraal Planbureau is, dat tot taak heeft 

 
„het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking tot het voorbereiden van een 

centraal Economisch Plan, dat op geregelde tijden ten behoeve van de coördinatie van 

een regeeringsbeleid op economisch, sociaal en financieel gebied door de Regeering 

wordt vastgesteld, alsmede het uitbrengen van adviezen over algemeene vragen, wel-

ke zich ten aanzien van de verwezenlijking van het plan kunnen voordoen.‟37  

 

Werken bij het CPB 

 
 „Een prachtige tijd, een schitterende leerschool‟38 

 

Veel van de mensen die bij het CPB gingen werken, hadden, net als De Lange, de 

gevolgen van de crisis aan den lijve ondervonden: „Dat nooit weer‟ was hun motto. 

Toch was met de komst van het CPB de strijd over de wenselijkheid van planning 

nog lang niet gestreden. „Je zat in het spijkerharde gevecht om als nieuw instituut 

temidden van de gevestigde departementen een weg te openen naar de maatschappe-

lijke organen die voor een deel zeer argwanend waren ten opzichte van het planbu-

                                                           
36 Zie: Passenier (1994), 31. 
37 Wet No.H 127 van 21 April 1947, opgenomen in CPB (1970), 19. 
38 De Lange in een interview met Kees Waagmeester: „Een veteraan in de strijd tegen armoede en on-

recht‟ in: Onze Wereld, november 1983. 
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reau. Dat ging “van-dik-hout-zaagt-men-planken”. Het bureau werd gezien als een 

socialistische, vooral als een plansocialistische aangelegenheid met alle vooroorde-

len die daarmee samenhangen. Als ik me de schandelijke pamfletten herinner, word 

ik nog boos‟, vertelde De Lange jaren later in een interview.39 Er was duidelijk veel 

uit te leggen aan een breed publiek. Tinbergen ontving zelfs een brief van een zui-

velfabrikant die hem schreef dat hij zich wel zou moeten terugtrekken „nu U toch de 

leiding van de hele produktie over gaat nemen‟.40 Ook De Lange zette zich, met 

hartstocht, aan de taak van het uitleggen (van bijvoorbeeld de conjunctuurpolitiek)41 

in artikelen,42 inleidingen (o.a. voor ondernemers)43 en interviews. Het ging hem 

goed af en hij hield ervan.  

 
„Op een zaterdagochtend, we werkten toen nog op zaterdag op het Planbureau, vroeg 

Tinbergen of ik in plaats van hem een lezing wilde houden in het Leidse Volkshuis.44 

Het moest gaan over de wederopbouw van Nederland. Tinbergen had als student in 

het volkshuis gewerkt. De mensen zouden hem nu weer terugzien als de beroemde 

professor. Toen kwam ik. Dat was een enorme teleurstelling voor die mensen. Maar 

ze bleven beleefd. Ik heb toen erg mijn best gedaan. Het was voor mij als jong broekie 

een uitdaging. Van dat moment af heb ik contact gehad met het volkshogeschoolwerk. 

Ik heb zowat tweehonderd mannencursussen gegeven‟.45  

 

Daarnaast publiceerde hij over zijn eigenlijke werk bij het CPB, de woningbouw. 

Toch was dit laatste niet wat hem het beste lag en meest interesseerde. Zijn belang-

stelling ging vooral uit naar de kant van de vormgeving van de economische poli-

tiek. Daarom was hij zeer gelukkig met zijn aanstelling, in 1949, tot directiesecreta-

ris, een functie waarin hij allerlei discussies van nabij kon meemaken. „Een belang-

rijke taak die ik daar had was om de communicatie met de buitenwacht te onderhou-

den. Als economist46 kon ik de discussies van de econometristen vertalen voor een 

breder publiek; daarom handhaafden ze me ook als secretaris, ook al was ik geen 

econometrist.‟ In dit kader ging hij ook wel samen met Tinbergen op stap.47 Het CPB 

                                                           
39 Id. 
40 In: CPB (1970), 26. 
41 De tweede stelling bij zijn proefschrift uit 1966 luidt dan ook: „Het verdient krachtige aanbeveling om 
de elementaire beginselen van de conjunctuurpolitiek in den lande te verbreiden en te actualiseren.‟ 
42 In uiteenlopende bladen als het Leidersblad van de VCJC, het economenblad ESB, het Remonstrants 

Weekblad en Wending.  
43 De Lange bleef dit gedurende zijn hele CPB-tijd doen. Voorbeelden van dergelijke inleidingen: „Is 

structuurbeheersing in de huidige omstandigheden mogelijk?‟, inleiding voor de Zakenstudiekring, 

verslagen in de Nieuwe Vlaardingse Courant, 7-2-1958, en over hetzelfde onderwerp op een vergadering 
van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid in Den Haag, verslagen door het Parool, 26-2-1958. In 

deze laatste inleiding toont De Lange zich trouw aan Keynes, wanneer hij stelt dat structuurbeheersing 

heel wel mogelijk is, maar dat er de laatste tijd teveel gezondigd is tegen regels daarvan, bijvoorbeeld 

waar men de overheidsuitgaven verhoogt in een tijd van opgang.  
44 Het Leidse Volkshuis, een initiatief van drie hoogleraren uit 1899, beoogde het verhogen van ontwikke-

ling, beschaving en levensgeluk van de "arbeidende en daarmee gelijkstaande klassen in Leiden" 
(www.leidsevolkshuis.nl, d.d. oktober 2007). 
45 „Ik voel me eigenlijk een volksonderwijzer‟, interview door Aldert Schipper in: Trouw, 31-12-1974. 
46 De Lange noemde zichzelf altijd „economist‟. Daarnaar gevraagd verklaarde hij: „Als je in Rotterdam 

economie hebt gestudeerd, noem je jezelf economist. Maar in feite heeft dat alleen een taalkundige 
achtergrond: Engels t.o. Duits‟. In deze studie kiezen we er voor te spreken over „econoom‟ aangezien dit 

het gangbare taalgebruik is.  
47 In de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich de neerslag van inleidingen die De 
Lange en Tinbergen in 1958 in het Provinciehuis van Groningen hielden (en van de daarop volgende 

discussie) waarin ze vertelden over de economische situatie en verwachtingen.  

http://www.leidsevolkshuis.nl/
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werd gekenmerkt door een grote mate van openheid. Volgens De Lange was dat 

bewust beleid van Tinbergen: „Iedereen kreeg van de directie van het CPB verlof om 

één dagdeel in de week elders les te geven. Ik heb dat gedaan aan de Haagse Sociale 

Academie, zo‟n 10 jaar lang (tot 1965).48 Het was wel lastig; het waren vrijwel alle-

maal meisjes, en die zaten altijd te kletsen en hadden het gevoel dat economie niets 

voor hen was. Na verloop van tijd ging het dan wat beter. Later kreeg ik nog heel 

aardige brieven van meisjes die vertelden dat ze het toch heel goed hadden gevon-

den.‟ Veel medewerkers gaven, net als De Lange, les aan Volkshogescholen.  

Het CPB had in de tijd drie afdelingen: de tweede bewerkte macrogegevens, 

de derde ging meer gedetailleerd te werk. Afdeling 1 was een bijzondere afdeling. 

Hier werd onder leiding van Van Cleeff49 gestudeerd op en geschreven over princi-

piële kwesties: de grondslagen van het CPB, de plaats van de planning, e.d. De 

Lange vond het werk van deze afdeling zeer interessant en kreeg er als directiesecre-

taris ook veel van onder ogen. Hij was het overigens met lang niet alles wat Van 

Cleeff produceerde eens; zijn voorkeur voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisa-

tie (PBO) kon hij bijvoorbeeld niet delen. Maar Van Cleeff en hij behoorden tot de 

gangmakers binnen het CPB van discussies over actuele studies.50 Bij het CPB leef-

de de gedachte dat in de welvaartsplanning ook nagedacht moest worden over soci-

aal-culturele onderwerpen. Dus werd er ook gepubliceerd over onderwijsvoorzienin-

gen en cultuurpolitiek, uiteraard in afdeling 1. Volgens De Lange hield Tinbergen 

zich persoonlijk met dergelijke onderwerpen niet uitvoerig bezig, maar hij vond ze 

wel belangrijk.51 

 

Tinbergen (1903-1994)52 
 

„The idealists of today often turn out to be the realists of tomorrow‟53 

 

Het CPB is ondenkbaar zonder de inbreng van Tinbergen, die er van de start tot 

1955 directeur was. De waardering voor zijn bijdrage aan opbouw en bloei van het 

CPB is algemeen. 

Jan Tinbergen werd geboren in 1903, als zoon van een leraar. Hij studeerde 

wis- en natuurkunde in Leiden, waar hij in aanraking kwam met de vreselijke ar-

moede in de volksbuurten. Daardoor bewogen werd hij in 1922 lid van de SDAP. 

Tinbergen weigerde - in 1925 - dienst, vanwege zijn weerzin tegen nationalisme dat 

hij als oorzaak van veel leed beschouwde.54 Dankzij de Dienstweigeringswet die 

                                                           
48 De Lange vertelde dit in een interview met de auteur. Dit jaartal klopt echter niet: hij gaf langer les. De 

auteur ontving van haar vriendin Hanneke Allewijn uitvoerige aantekeningen van (de - zo blijkt - buiten-
gewoon grondige) lessen van De Lange aan deze academie uit 1967 en 1968 (nu in archief De Lange).  
49 Eddy van Cleeff, zoals Van der Linde hem in zijn biografie van Eijkman (2003, 175) noemt, was van 

joodse afkomst, maar voelde zich vooral thuis bij het religieussocialisme van de Woodbrookers. Hij was 
als economiestudent aan het eind van de jaren twintig actief in de AMVJ (de Amsterdamse Maatschappij 

voor Jongemannen) van Eijkman, in het bijzonder in het vredeswerk.  
50 Zie: Passenier (1994), 59, 80. 
51 Id., 80. 
52 In hoofdstuk 5 gaan we uitvoeriger in op het economisch denken van Tinbergen; hier schetsen we 
vooral zijn loopbaan en zijn engagement. 
53 Tinbergen in „Global Governance for the 21st Century‟ in: Human Development Report 1994, UNDP, 

Oxford, 88. 
54 Tinbergen zegt hierover: „Het interessante is dat men in die tijd geneigd was om mensen die zich 
beriepen op godsdienstige gewetensbezwaren door te laten. Maar de anderen werden om zo te zeggen 

sterk aan de tand gevoeld. Ik heb mij niet op godsdienstige bezwaren gebaseerd en daardoor was ik een 
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twee jaar tevoren was aangenomen, mocht hij vervangende dienst doen, gedurende 

ruim twee jaar.55 De eerste tijd werkte hij op de administratie van de Rotterdamse 

gevangenis; achter zijn rug om regelde zijn vader dat hij de laatste negen maanden 

van zijn vervangende dienst op het Centraal Bureau voor de Statistiek mocht wer-

ken. In 1929 promoveerde hij in de theoretische natuurkunde. Hij stapte over op 

economie, maar „Even though it was his social and political commitment which led 

him to opt for economic research, this did not prevent him from immediately making 

a highly innovative scientific contribution to economics‟, zo stelt zijn latere leerling 

Pronk.56 Hij ging op het CBS werken en maakte dat uiteindelijk tot een voorloper op 

het gebied van het kwantitatief economisch onderzoek.57 In de jaren dertig was Tin-

bergen (die sinds 1933 als buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandsche Handels-

Hoogeschool werkte - voor „statistiek en hoogere wiskunde‟)58 één van de grondleg-

gers van de econometrie. Deze maakt gebruik van economische theorie, wiskunde en 

statistische analyse om zo economische verbanden te toetsen en te meten. In de loop 

der tijd werkte Tinbergen dit uit in macro-economische modellen en na de oorlog 

paste hij, in zijn werk voor het CPB, de econometrische modellen toe in de vormge-

ving van de economische politiek. Zeker in tijden van crisis zou de overheid op 

economisch terrein een actief beleid moeten voeren. Tinbergen ontving voor zijn 

baanbrekende werk op dit terrein een eredoctoraat aan de VU in 1954 en nog negen-

tien aan andere universiteiten, en in 1967 de Erasmusprijs.59 In 1962 ontving hij de 

titel „Honorary Fellow of the Institute of Social Studies‟ (net als zijn leerlingen 

Linnemann en Pronk, die we later in deze studie nog tegenkomen). In 1969 kreeg 

Tinbergen, tezamen met Frisch, de eerste Nobelprijs voor de economie.  

Tinbergen hield zich ook bezig met de vraag naar de optimale economische 

orde, in het bijzonder de rol van de overheid in de economie. In lijn daarmee pleitte 

hij eveneens voor vormen van internationale beleidscoördinatie. Dat deed hij ook 

vanuit zijn zorg voor de wereld. Net als door de armoede in Leiden werd hij geraakt 

door de armoede die hij aantrof in de sloppen van Calcutta, toen hij in 1950 op uit-

nodiging daar een congres van statistici bezocht. In 1955 verruilde Tinbergen het 

CPB voor het fulltime hoogleraarschap aan de Nederlandsche Economische Hooge-

school, bij de Division for Balanced International Growth, die studie maakte van de 

wereldwijde verschillen in levenspeil. Het onderzoekswerk dat hier gedaan werd, 

leidde in 1956 tot het instellen van de leerstoel in de ontwikkelingsprogrammering, 

                                                                                                                                        
geval waarover bij de heren enige twijfel schijnt te hebben bestaan.‟ (Guus Termeer e.a., Dienstweige-

raars over dienstweigeren en verzet tegen het militarisme vanaf de eeuwwisseling tot nu, Link, Amster-

dam 1984, 76).  
55 Gegevens ontleend aan: Jolke Oppewal, „De oorlog tegen de armoede is de enige die het vechten waard 

is‟, in: special van Internationale Samenwerking over Tinbergen, september 1994. 
56 Jan Pronk, „Tinbergen and Public Policy Making‟, in: Piet Terhal en Thijs de Ruyter van Steveninck 
(ed.), Out of the Darkness Light! Proceedings of the Memorial Symposium for Jan Tinbergen, on 17 

December 1994 at the Erasmus University Rotterdam, organised by the Centre for Development Planning 

Erasmus University Rotterdam and the Dutch Labour Party, Rotterdam 1994, 10. 
57 Zie: Passenier (1994), 25. 
58 Uit: J.H. van Stuijvenberg, De Nederlandsche Economische Hoogeschool 1913-1963, Nijgh & Van 

Ditmar, Den Haag 1963, 321. 
59 De motivering hiervoor bevatte niet alleen zijn wetenschappelijke kwaliteiten: „omdat hij zich met zijn 
gehele persoon, zijn kennis, zijn wijsheid en zijn hart heeft ingezet voor de verheffing van de achterge-

bleven volken en constructieve plannen heeft opgesteld voor hun ontwikkeling en de opheffing van grote 

noden; omdat hij in al zijn werken werd gedreven door idealisme en menselijke bewogenheid, die door 
ons werden erkend als de rijkste bronnen voor de vooruitgang van onze maatschappij en zich aldus een 

goed Europeaan heeft getoond en een groot medemens in deze wereld‟.  
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die aan Tinbergen werd toevertrouwd.60 Hij bleef daarnaast wiskundige economie 

doceren. In die eerste functie trad Tinbergen ook op als adviseur voor de Wereld-

bank en tal van ontwikkelingslanden. In een lange reeks publicaties over de ontwik-

kelingsproblematiek en over de verhouding tussen arm en rijk zette hij zijn ideeën 

uiteen.61 Voor de Verenigde Naties (VN) zag hij een belangrijke rol weggelegd als 

een soort wereldregering62 bij het vormgeven van een rechtvaardiger én veiliger 

wereld, en hij was de VN daarbij in verschillende functies en als doorlopend advi-

seur behulpzaam.63 Hij voerde pleidooien voor hogere grondstoffenprijzen, vrije 

toegang voor producten van het Zuiden op de markten van de rijke landen en een 

internationale arbeidsverdeling waarbij de arbeidsintensieve industrie naar de ont-

wikkelingslanden verplaatst zou worden. Ook stelde hij een nieuw systeem voor het 

stemmen binnen de VN voor, democratischer dan het bestaande VN- (één land, één 

stem) en IMF- (naar het economisch gewicht van een land, wel aangeduid als „de 

meeste gelden stemmen‟) systeem. In 1964 schreef hij samen met Kaldor en Hart 

voor de UNCTAD (de VN organisatie voor handel en ontwikkeling) een voorstel 

voor een internationale reservevaluta waarvan de waarde gebaseerd was op de waar-

de van dertig primaire grondstoffen, met een drieledige doelstelling: het creëren van 

additionele internationale liquiditeiten, het stabiliseren van de grondstoffenprijzen en 

daarmee van de handelspositie van grondstoffenexporterende (dus vooral ontwikke-

lings-) landen en een eerlijker verdeling van het wereldwijde inkomen ten gunste 

van de armste landen.64 In de jaren negentig berekende hij hoeveel kapitaal overge-

dragen zou moeten worden door de rijke aan de arme landen om die laatste een kans 

op ontwikkeling te geven; dat zou veel meer moeten zijn dan de 0,7% van het Bruto 

Nationaal Product die de VN in 1970 afspraken.65 In de praktijk is nooit meer dan de 

                                                           
60 Aan deze leerstoel werd in 1958 het Centrum voor Ontwikkelingsprogrammering verbonden, waar 

studenten werden onderwezen in de economie van „onderontwikkelde gebieden‟. Linnemann was hier de 

eerste medewerker (zie ook hoofdstuk 5). In 1956 was ook nog een Econometrisch Instituut aan de 

hogeschool opgericht, op voorstel van Tinbergen. Zie: Van Stuijenberg (1963), 195 , 193.  
61 Tinbergen was ook voorzitter van de groep die voor de Club van Rome het rapport Reshaping the 

International Order (het z.g. RIO-rapport) schreef (New York, 1976, Amsterdam 1976).  
62 In zijn boek Een leefbare aarde (Agon Elsevier, Amsterdam, 1971) werkt hij dit uit voor verschillende 

onderdelen van het VN-apparaat. Voor het optimale niveau van besluitvorming noemt hij twee principes: 

„1. any decision to solve a problem should be made at the level representing all those whose welfare is at 
stake; and 2. the decision must be made at the lowest level admitted by 1. because that is democratic and 

at that level the problem is best known‟ (uit: Jan Tinbergen, Entering the Third Millennium: some sugges-

tions, Fijan Publications, Rotterdam 1991, 20). 
63 Voor de VN zat Tinbergen van 1965-1972 in het Committee for Development Planning. Over deze 

periode zegt Hans W. Singer: „This group, during Jan Tinbergen‟s chairmanship 1965-1975, came closer 

than we have ever been before or since to fulfilling the function foreseen for the UN at the Bretton Woods 
and San Fransisco Conferences to be the focus of what we now call global macro-economic governance‟ 

(in: „The “golden age” of the Tinbergen consensus on planning‟, in: Internationale Samenwerking special 

issue, november 1994). Deze commissie bereidde de Tweede Ontwikkelingsdecade voor. 
64 Ontleend aan: Singer, 'Tinbergen and International Policy Making‟, in: Terhal (1994), 51-64. Het 
stabiliseren van de grondstoffenprijzen had één van de belangrijkste functies moeten zijn van de Interna-

tional Trade Organisation die onderdeel uitmaakte van de voorstellen die in de oorlog in Bretton Woods 
werden ontwikkeld. Deze „third pillar‟ van Bretton Woods werd echter door het Amerikaanse Congres 

afgewezen.  
65 Tinbergen maakte deze berekening in de bundel die De Lange werd aangeboden voor zijn 70e verjaar-
dag („De economie van het genoeg en de internationale economische orde‟ in: Herman Noordegraaf en 

Mady A. Thung (red.), Met minder kunnen we niet toe. Oecumenische opstellen voor dr. H.M. de Lange, 

Protestantse Stichting voor Bibliotheekwezen en Lectuurvoorlichting, Voorburg 1989, 99-105). Om tot 

een verdubbeling van de relatieve inkomens van de Derde Wereld tot die van de Eerste Wereld te komen 
in 20 jaar zou een percentage van 4 á 5% van de donorinkomens nodig zijn. Tinbergen concludeert: „Wat 

onze berekeningen in elk geval aantonen is dat de 0,7% een duidelijk te laag cijfer is. In dit verband is het 
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helft daarvan (0,35%) gehaald, en bij die hoogte, zo verklaarde Tinbergen,66 zou het 

meer dan negen eeuwen duren voor arme en rijke landen even welvarend zouden 

zijn. In nauwe samenhang met de ontwikkelingsproblematiek hield Tinbergen zich 

ook bezig met het bewapeningsvraagstuk. Hij nam in de jaren vijftig al het initiatief 

voor een bijeenkomst van Westerse en Russische economen over de vraag of bewa-

pening nodig is om de economie op peil te houden. De uitkomst - dat dat niet nood-

zakelijkerwijs het geval is -, werd in de jaren zeventig nog eens bevestigd in een 

studie van de Verenigde Naties over de economische consequenties van ontwape-

ning. In 1987 deed bij samen met Fischer in het boek Wapens en Welzijn nogmaals 

een oproep om meer aandacht aan het veiligheidsvraagstuk te besteden. Tinbergen 

behoorde tot de oprichters van de Amerikaanse vereniging „Economists Against the 

Arms Race‟ en de Nederlandse (en Vlaamse) „Economen voor de Vrede‟.  

In alle werkkringen die Tinbergen achtereenvolgens had, was zijn faam 

groot, zo ook aan de Economische Hogeschool. Niet voor niets heet het boek dat 

Van Dalen en Klamer in 1996 schreven over de Nederlandse economen Telgen van 

Tinbergen.67 Tinbergen is altijd het boegbeeld van de economische wetenschap in 

Nederland gebleven, en dat was er de oorzaak van dat er wereldwijd lange tijd over 

„The Rotterdam School of Economics‟ werd gesproken.68  

De kritiek die van veel kanten op Tinbergen geuit wordt, is dat hij te zeer uit-

gaat van een vrij technische maakbaarheidsgedachte en te weinig rekening houdt 

met de factor macht.69 Ook bijvoorbeeld Pronk, net als De Lange leerling van Tin-

bergen, die na zijn studie aan de Nederlandse Economische Hogeschool bleef als 

wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Ontwikkelingsprogrammering 

van Tinbergen ziet dit als een tekort bij Tinbergen: „Cultuur is voor mij alles wat 

niet economisch en niet rationeel is. Tinbergen probeerde dat te objectiveren, te 

                                                                                                                                        
interessant er aan te herinneren dat al in 1970 zowel door dr. S. Mansholt als door de kerken in Zwitser-

land een cijfer van 3% van het nationaal inkomen verdedigd is.‟ (105). Overigens was Tinbergen zelf 

nauw betrokken bij de totstandkoming van de 0,7%-doelstelling in de jaren zestig (zie bijvoorbeeld 

Singer in: Terhal [1994], 61).  
66 In: Tinbergen, „Kortzichtig handelen rijke landen bevordert immigratie, in: Tijd en Taak, 91/8,  

24-4-1993. 
67 Harry van Dalen en Arjo Klamer, Telgen van Tinbergen. Het verhaal van de Nederlandse economen, 

Balans, Amsterdam 1996. Nederland kent een ander type economen dan Amerika, zo constateren zij en 
de oorzaak daarvan is Tinbergen. Overheersend in Amerika is de zuivere wetenschapper; die is in Neder-

land alleen onder econometristen te vinden; veel voorkomender typen zijn de onderzoeker en de beleids-
adviseur, waarbij de onderzoeker de toegepaste wetenschapper is (19-20). Maar na hun onderzoek moeten 

ze ook concluderen dat de telgen van Tinbergen gedoemd zijn hem teleur te stellen: ze slagen er niet in 

beleidsgericht werken te combineren met een kwantitatieve oriëntatie, zoals hun idool (68).  
68 H.P. van Dalen en A. Klamer, in: ESB, 84/4236 (24-12-1999), 958-960. Inmiddels is dat niet meer zo, 

en De Lange zal de spijt die doorklinkt in de volgende woorden van Van Dalen en Klamer ongetwijfeld 

gedeeld hebben: „… algemene economen zetten niet meer de toon aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor 

is hun aantal te klein in verhouding tot de bedrijfseconomen en -kundigen. En de laatste zullen weinig 
met Jan Tinbergen op hebben. Tinbergen was een socialist in hart en nieren en men kan de Rotterdamse 

econoom nu niet bepaald als een linkse rakker bestempelen. Ook de econometrie is allang geen opleiding 
meer voor kwantitatief ingestelde economen, maar brengt vooral operations researchers en beleggings-

deskundigen voort‟. 
69 Terhal, ook leerling van Tinbergen, laat zien dat Tinbergen in de inleiding van het RIO-rapport wel 
degelijk spreekt over vijf typen macht, waarvan de laatste die van de ideeën is. En hij citeert vervolgens 

Tinbergen: „In the final analyses, our world is ruled by ideas - rational and ethical - and not by vested 

interests. The power of the idea, the particular weapon of scientists, moralists and concerned citizens, 
must prove of decisive importance in constructing a fairer and more peaceful world and the search for 

relevant new ideas must be organized and intensified so as to support it‟ (geciteerd in: de Special van 

Internationale Samenwerking, november 1994, 39). 
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rationaliseren en te vertalen in cijfers. Ik heb altijd gevonden dat er talloze processen 

in een samenleving zijn die je niet economisch kunt determineren. Voor al die facto-

ren had Tinbergen geen oog, ook niet voor macht. Als je dat buiten beschouwing 

laat, dan zijn het prachtige modellen. Tinbergen gaf wel aan dat hij bepaalde facto-

ren niet betrok in zijn modellen. Hij zei van tevoren welke variabelen en vergelij-

kingen niet in zijn systemen zaten. Dat is een denkmethode die veel leerlingen heeft 

geholpen dingen te begrijpen‟.70 Ook De Lange signaleert71 een geringe antenne voor 

de machtsfactor bij Tinbergen, ook al wil hij niet van naïviteit spreken.72 „Het woord 

naïef doet hem tekort. Maar misschien heeft hij zich inderdaad niet altijd voldoende 

rekenschap gegeven van het feit dat mensen een sterke trek hebben naar het volgen 

van hun eigenbelang. Hij kon zich oprecht verbazen over kortzichtigheid. Hij kon 

zich niet voorstellen dat mensen niet bereid zouden zijn te delen‟.73 Een rechtvaardi-

ge inkomensverdeling was inderdaad een aangelegen punt voor Tinbergen. Ook het 

CPB kon daaraan bijdragen, naar zijn oordeel. In de bundel die verscheen bij het 25-

jarig bestaan van het CPB (hij was toen inmiddels geen directeur meer) geeft hij 

daar nogmaals blijk van door suggesties te doen voor toekomstig onderzoek door het 

CPB, dat een eind zou kunnen maken aan de ongelijke inkomensverdeling.74 Ook 

schreef hij samen met econoom Pen in 1977 een boek over het onderwerp, Naar een 

rechtvaardiger inkomensverdeling.75 Hij vertrouwde Pen toe dat hij door zijn kritiek 

op de overdadige rijkdom van sommige machthebbers in ontwikkelingslanden wel 

eens gehinderd werd in zijn omgang met hen.76 De soberheid die Tinbergen in zijn 

eigen leven ten toon spreidde, was legendarisch.77 In alle beschrijvingen van en 

herinneringen aan Tinbergen komt het beeld naar voren van een man die zijn ideeën 

met een grote vanzelfsprekendheid zelf belichaamde.78  

                                                           
70 Margriet Brandsma en Pieter Klein, Jan Pronk. Rebel met een missie, Scheffers, Utrecht, 1996, 34. 

Overigens wijst Pronk het maakbaarheidsdenken niet af; hij zegt, gevraagd naar zijn gedrevenheid: „Ik 
probeer iets af te doen van het menselijk tekort. (…) Niet geloven in de maakbaarheid van de samenle-

ving, is het opgeven van de opdracht‟ (28). 
71 Zie bijvoorbeeld zijn bespreking van Wapens en Welzijn, dat Tinbergen samen met D. Fischer schreef 

(Staatsuitgeverij, Den Haag 1987) in HN, 29-8-1987. 
72 Tinbergen wist zelf natuurlijk terdege dat men hem naïviteit verweet; de slotzinnen van zijn Entering 

the third millennium luidden: „The duty of democratic socialism is to show solidarity with the masses of 
the underdeveloped world and give it high priority. This is not naive, but long-term enlightened self-

interest.‟ 
73 Geciteerd bij: Oppewal, (special van Internationale Samenwerking over Tinbergen), september 1994. 
74 In een interview (in: Arnold Heertje en Ria Kuip, Dat bonte economenvolk. Nederlandse economen: 

portretten en interviews, Loeb & van der Velden, Amsterdam 1979, 294) geeft Pen Tinbergens gedachte-

gang schitterend weer en vat de berekeningswijze als volgt samen: „Nu wil Tinbergen de bevrediging die 

een beroep oplevert uitdrukken in een getal. Dat getal wil hij optellen bij het inkomen en deze som moet 
voor alle sociale groepen gelijk zijn‟.  
75 Dit was overigens ten dele een gepopulariseerde versie van het boek Income Distribution: Analysis and 

Policies (Amsterdam 1975) van Tinbergen dat nogal moeilijk was.  
76 Dit vertelde Pen in: Oppewal, (special van Internationale Samenwerking over Tinbergen), september 

1994. 
77 Daardoor namen zijn medewerkers zonder morren genoegen met een „bescheiden accommodatie‟, en 
moesten zijn (toen al lang oud-) medewerkers over een zeker schuldgevoel heenstappen toen in de jaren 

zestig geleidelijk aan nieuw meubilair werd aangeschaft. Zie: Passenier (1994), 56. 
78 De redactie van Wending vroeg in 1975 Tinbergen te reageren op een discussie over Nieuwe Levens-
stijl in het blad. Tinbergen noemt in zijn artikel („Tussen theologie en economie; een commentaar‟, in: 

Wending, 30/9, november 1975, 488-492) drie redenen voor de wenselijkheid van een nieuwe levensstijl: 

milieuredenen, financiële redenen (de Derde Wereld heeft onze hulp nodig), en culturele redenen (onze 
cultuur is in gevaar door ons consumptiepatroon). Middelen daarvoor zijn: beperking van keuzen, minder 

inkomen en het bieden van geestelijke middelen: „Alle religieuze en andere culturele leiders kunnen 

ideeën uitwerken over een mooier leven; vooral door een voorbeeld te geven. Voorbeelden werken meer 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 68 

Tinbergen had een diepgaande invloed op zijn studenten en medewerkers. 

Ook op De Lange die geïnspireerd werd Tinbergens grote geleerdheid, gecombi-

neerd met zijn engagement, vriendelijkheid, bescheidenheid, sobere levensstijl79 en 

gedrevenheid. Hij bleef door middel van bezoeken en brieven levenslang contact 

houden met Tinbergen, ook al omdat ze veel gemeen hadden: als econoom hielden 

ze zich beiden bezig met de ontwikkelings- en vredesproblematiek en beiden waren 

ze lid van de Remonstrantse Broederschap.80 Tinbergen ging in 1932 deel uitmaken 

van de redactie van Tijd en Taak, een blad dat door De Lange verslonden werd. 

Tinbergen was, al dan niet samen met De Lange, meer dan eens betrokken bij activi-

teiten van de kerken in Nederland en in de Wereldraad van Kerken. Hij had een 

grote inbreng bij het opstellen van de aanbevelingen van de Wereldconferentie van 

Church and Society in Genève in 1966, waar hij en De Lange beiden aanwezig 

waren. Deze aanbevelingen, aangevuld met suggesties uit het rapport van de confe-

rentie van de Wereldraad en de Pauselijke Commissie voor Gerechtigheid en Vrede 

uit het voorjaar van 1968 in Beiroet (door Tinbergen bijgewoond), vormden de basis 

voor de uitspraken van de assemblee van de Wereldraad in Uppsala in 1968. Deze 

stonden aan de wieg van veel kerkelijke activiteiten op het terrein van Ontwikke-

lingssamenwerking in de Nederlandse kerken; we spreken hierover in hoofdstuk 3. 

Na Uppsala werd Tinbergen lid van de Commission of the Churches on International 

Affairs (CCIA) van de Wereldraad. Tinbergen en De Lange hielden elkaar op de 

hoogte van hun werkzaamheden. Zo spreekt Tinbergen in een briefje81 aan De Lange 

zijn waardering uit over diens activiteiten in het kader van het Programma tot be-

strijding van het militarisme van de Wereldraad van Kerken, en feliciteert hij De 

Lange bij zijn benoeming tot hoogleraar in Utrecht in een uitgebreide brief.82 Tin-

bergen verdiept zich ook in de publicaties over „de economie van het genoeg‟. Hij 

noemt het in een artikel in Tijd en Taak terecht dat De Lange en Goudzwaard ervoor 

pleiten dat het economisch denken zich richt op wat genoeg is en vraagt de kerken 

„om hun gelovigen voor te leven wat genoeg is, als een realistische benadering van 

“liefde voor de naaste”.‟83 De Lange op zijn beurt bespreekt publicaties van Tinber-

gen, vraagt aandacht voor diens Nobelprijs,84 en gaat na de dood van Tinbergen in 

1994 in enkele artikelen in op zijn grote verdiensten.  

                                                                                                                                        
dan woorden alleen.‟ En in een bijdrage voor het boekje Door het oog van de naald van Werkgroep 

Nieuwe Levensstijl uit 1975 schrijft hij als laatste zin: „want het besef mee te denken en te doen aan wat 

voor anderen wat meer geluk betekent is in de grond toch een hoger genot dan overmatige stoffelijke 
bevrediging‟.  
79 Ook De Lange was een sober levend mens; door de auteur gevraagd naar eventuele negatieve kanten 

van De Lange antwoordden verschillende mensen uit zijn omgeving dat hij veel moeite had met de 
gewoonte (vooral in het buitenland) vergaderingen met maaltijden in restaurants af te sluiten.  
80 De Lange vertelt in zijn autobiografische aantekeningen dat gedurende de eerste anderhalf jaar Tinber-

gen en hij op verzoek van de laatste ‟s morgens samen naar kantoor fietsten: zij woonden toen in dezelfde 
straat. 
81 Brief gedateerd 17-11-1976, in archief De Lange. 
82 Brief gedateerd 9-11-1981, in archief De Lange. 
83 Tinbergen, „Kortzichtig handelen rijke landen bevordert immigratie, in: Tijd en Taak, 91/8, 24-4-1993. 
84 Hij gebruikt die prijs ook als opwekking tot grotere activiteit in de Remonstrantse Broederschap: „De 

Nobelprijs die hem thans is verleend, moge een krachtige aansporing zijn om - naar wij hopen in zijn 
aanwezigheid - op de a.s. Algemene Vergadering tot kloeke besluiten te komen, als het gaat om de 

bespreking van de consequenties van Uppsala‟, schrijft De Lange in het Remonstrants Weekblad van  

8-11-1969. 
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Tot slot van deze lange85 paragraaf een citaat van De Lange over zijn leer-

meester. Toen De Lange in 1982 in Utrecht het ambt van hoogleraar aanvaardde, 

was ook Tinbergen aanwezig. De Lange sprak hem als volgt toe:  

 
„Waarde Tinbergen, beste Jan, dat je hier vanmiddag bent, vervult mij met vreugde. 

Het vertrouwen dat je mij als jong, onervaren en niet afgestudeerd economist hebt ge-

geven in 1945, is weliswaar kenmerkend voor jou, maar geenszins vanzelfsprekend. 

In de meest letterlijke zin van het woord is het met geen pen te beschrijven wat ik van 

jou heb geleerd op vrijwel alle terreinen van het leven. Wat gaf het mij een intens ple-

zier toen de vermaarde ds. Buskes jou eens karakteriseerde als remonstrants puritein. 

Ik prijs mij gelukkig, dat ik tot de school mag behoren, die jij in Nederland en ver 

daarbuiten - ik denk dan met name aan het voor ons beiden zo fascinerende India - 

hebt gevormd. (…)  

In jou heb ik - zoals Van Vollenhoven dat noemt - „de goudader der onbaatzuchtig-

heid‟ herkend. Veel van je onoverzienbaar wetenschappelijk werk getuigt ervan hoe-

zeer de ethische reflectie je eigen is.‟86 

 

De waardering van het werk van het CPB 

 

De methode die het CPB gebruikte, was die van de modellenbouw. Op basis van 

deze modellen, die in de loop der tijd steeds verder verbeterd en verfijnd werden, 

werden berekeningen gemaakt. Men ging daarnaast middellangetermijnplanningen 

voor bedrijfstakken ontwikkelen. De Lange schreef hierover in 1964 een notitie. 

Voorts werden ook internationale modellen gemaakt, waarmee bijvoorbeeld de 

gevolgen van de Europese integratie geschat konden worden en - veel later, in 1969 

- verscheen een studie over de macro-economische gevolgen van het geven van 

ontwikkelingshulp voor donorlanden onder de titel ‘Varianten voor de ontwikke-

lingshulp door de overheid‟.  

Het CPB verwierf, zoals gezegd, met al deze activiteiten nationaal en interna-

tionaal faam. Ook van de kant van de vakbeweging klonken waarderende woorden. 

Toch was er ook kritiek, die te maken had met de geleide loonpolitiek. Doordat de 

regering via het CPB over de cijfers beschikte, kon zij het overleg met werkgevers 

en werknemers tevoren al sterk beïnvloeden, en had zij in feite het eerste en laatste 

woord. Voorts was het CPB meestal te pessimistisch, wat de vakweging ging sto-

ren.87 De invloed van het CPB was inderdaad aanzienlijk. Rechtstreeks was er ui-

teraard invloed op het regeringsbeleid, en op het beleid van de sociale partners. Maar 

daarnaast was er ook indirecte invloed: in 1970 waren twintig van de gewezen me-

dewerkers van het CPB hoogleraar. Ongetwijfeld hebben zij veel uitgedragen van 

het gedachtegoed van het CPB, zoals ook het geval was bij De Lange in zijn verdere 

                                                           
85 De lengte daarvan is ons inziens niet alleen gerechtvaardigd door de grootheid van Tinbergen, maar 

vooral vanwege de sterke invloed die Tinbergen op De Lange had op een groot aantal terreinen. 
86 Uit: Toekomst-denken aan een theologische faculteit. Een gesprek met tijdgenoten. Boekencentrum, 

Den Haag 1982, 18. 
87 „Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de vakbeweging enige wrevel ontstond, wanneer men bijna 
elk jaar weer moest constateren dat de cijfers, op basis waarvan men onderhandeld had, achteraf gunsti-

ger, soms veel gunstiger, bleken te zijn.‟ Dat schrijft Ter Heide, secretaris van het Nederlands Verbond 

van Vakverenigingen (NVV, één van de voorgangers van de FNV) in: „Centraal Planbureau en vakbewe-
ging‟ in: CPB (1970), 47 e.v. Ter Heide is wel zo eerlijk om daaraan toe te voegen: „In de praktijk bleek 

het euvel meestal minder groot, omdat ook de gerealiseerde looncijfers meestal niet onbelangrijke afwij-

kingen naar boven vertoonden ten opzichte van de in het centrale overleg gemaakte afspraken.‟ Hij wijst 
er op dat wanneer de contractuele lonen worden afgestemd op te lage ramingen het verschil tussen voor-

spelling en realisatie hoofdzakelijk ten goede zal komen aan de winsten. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 70 

loopbaan. Tegelijk moet ook gesteld worden dat het CPB niet de positie kreeg die 

Tinbergen voor ogen had, namelijk een denktank voor de regering die het bureau bij 

allerlei beslissingen om advies zou vragen. Dat laatste gebeurde maar weinig, en het 

CPB ging daarom zijn eigen weg: men werd, in de woorden van Tinbergen, een 

prognosebureau.88  

Natuurlijk stonden de ontwikkelingen in de economische theorievorming niet 

stil en die hadden ook gevolgen voor het werk van het CPB. Rutten89 beschrijft de 

veranderingen die hier plaatsvonden. De belangrijkste was wel dat men niet alleen 

meer aandacht besteedde aan impulsen die op de vraagzijde inwerken (stimulering 

van de vraag door overheidsinvesteringen bijvoorbeeld), maar ook aan die welke 

werken aan de aanbodzijde (loon- en prijsvorming).  

 

Invloed van de CPB-tijd op het denken van De Lange 

 

Veel van de onderwerpen waarmee De Lange op het CPB te maken had, keren terug 

in zijn latere activiteiten, en in de manier waarop hij die tegemoet treedt, herkennen 

we veel van de werkwijze van het CPB, waarin natuurlijk Tinbergen, zeker in deze 

tijd, bepalend was.  

Bij het CPB deed De Lange ook buitenlandervaringen op. In de eerste plaats 

door de vele buitenlandse bezoekers die het CPB bezochten (vanwege Tinbergen, 

maar alras merkten dat er meer interessante mensen op het CPB zaten). Maar het 

CPB verleende in de eerste periode ook hulp aan ontwikkelingslanden door deskun-

digen uit te zenden die over zaken als onderwijs en infrastructuur, dan wel over het 

ontwikkelingsproces als geheel, adviezen konden verstrekken. In dat kader werd De 

Lange in 1962 voor enkele maanden naar de Antillen gestuurd om daar te werken 

aan een tienjarenplan. Het had niet veel om het lijf: „Ik merkte al gauw dat ik de 

zoveelste was die een tienjarenplan schreef. Dat was alleen om de ambtenaren op het 

ministerie van de Antillen zoet te houden‟. Veel belangrijker echter was voor De 

Lange de reis die Tinbergen in 1950 maakte naar India. Tinbergen vertelde in de 

CPB-staf uitgebreid over India en stak met zijn grote betrokkenheid De Lange aan: 

„Dat is het land waar ik naar toe wil‟. Het zou nog 20 jaar duren eer hij voor het 

eerst zou gaan, maar die reis werd daarna door verschillende andere gevolgd. De 

Langes belangstelling voor ontwikkelingsvragen was gewekt, en bleef bestaan, ook 

na het vertrek van Tinbergen bij het CPB. Tinbergen vroeg De Lange mee te helpen 

bij het schrijven van populaire artikelen over ontwikkelingssamenwerking voor de 

Novib, de eerste van een lange reeks werkzaamheden die De Lange voor en in rela-

tie tot de Novib verrichtte. Toen Tinbergen in 1955 vertrok, namen de activiteiten 

van het CPB op dit terrein af. Tinbergen werd opgevolgd door Polak; met hem had 

De Lange een minder hechte relatie.  

 

Op 21 augustus 1964 neemt De Lange afscheid van het CPB; hij is door Rupp ge-

vraagd stafmedewerker te worden van het Universitair Instituut Vormingswerk 

Bedrijfsleven in Rotterdam. Onder invloed van zijn contacten met de oecumene is 

                                                           
88 Zie: Passenier (1994), 86. Drees jr., collega van De Lange bij het CPB, wijt dit mede aan het weten-

schappelijke karakter dat Tinbergen het CPB gaf: er was weinig contact met de operationele werkelijk-

heid (Passenier [1994], 92).  
89 F.W. Rutten, De betekenis van Tinbergen en Zijlstra voor de ontwikkeling van de economische weten-

schap en het economisch beleid in Nederland van na de 2e wereldoorlog, lezing op 21 maart 1989 voor de 

Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam in de serie „Erflaters‟, 1989, 5-9. 
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zijn belangstelling langzaamaan gaan verschuiven. In Bossey vroegen zijn vakgeno-

ten uit Afrika en Azië hem niet hóe ze bij het CPB planden, maar wat ze daarmee op 

het oog hadden.90 Zijn belangstelling voor grensvragen (op het terrein van economie 

en ethiek) nam toe. De vraag van Rupp kwam op een goed moment. De Lange kon 

van zijn hobby zijn baan gaan maken. 

 

 

3. IN DE INTERNATIONALE OECUMENE 

 

Actief in de Jongerenbeweging en voor jongeren 

 

Behalve in de jongerenbeweging van de Nederlandse Volksbeweging zette De Lan-

ge zich in de jaren veertig en vijftig volop in binnen de vrijzinnige jongerenorganisa-

ties. Hij was voorzitter van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (VCJC) in Den 

Haag, en schreef in bladen als Remonstrants Réveil (maandblad voor Remonstrantse 

Jongeren), Leidersblad (der Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale), De Stroom 

(blad van de VCJB) artikelen over de vraag naar de relatie tussen ons handelen en 

het Koninkrijk, over werkloosheid en andere economische onderwerpen, zoals de 

devaluatie van 1949, die hij in een artikel van tien punten uitvoerig uitlegt, om uit-

eindelijk, geheel in de geest van het denken dat hij in de oecumene leerde kennen, te 

besluiten met de opmerking dat we verplicht zijn om tegen de achtergrond van een 

„verantwoordelijke maatschappij‟ (…) „mee te denken en mee te werken op alle 

plaatsen, waar zulks van ons wordt gevraagd‟.91 Ook doet hij verslag van een ont-

moeting met kerkelijke jeugdwerkers in Burg Steinfurt, zoals hij later over al zijn 

oecumenische contacten uitgebreid zal berichten. Daarnaast houdt hij inleidingen 

over dezelfde onderwerpen. Theologisch gezien sluit De Lange in deze eerste artike-

len al aan bij de gedachten die in de oecumenische beweging zijn ontwikkeld over 

de verhouding tussen het Koninkrijk en het menselijk handelen: „Wij zijn geroepen 

de komst er van voor te bereiden, al weten wij dat slechts God zal bepalen, of onze 

arbeid vruchtbaar is en op welk tijdstip dat Koninkrijk komen zal. Een mens moet, 

maar een gelovig mens kán veel aan God overlaten‟.92 En de gedachte van het ver-

zuim, die later een belangrijke rol zal spelen in het denken van De Lange, komt hier, 

overigens zonder dat het woord gebruikt wordt, al voor:  

 
„De Kerk, onze broederschap, onze Gemeente, ieder persoonlijk kome dan eerst tot 

een schuldbelijdenis, dat wij zo vele jaren lang onbewogen zijn geweest voor het lot 

van andere volken en bevolkingsgroepen. Wanneer volkeren in nood waren (econo-

misch), wanneer politieke onderdrukking plaats vond, wanneer sociaal ontoelaatbare 

toestanden heersten, sloten wij maar al te graag onze ogen en was van verontrusting, 

voortkomende uit de Christelijke beginselen van Gerechtigheid, Waarheid, Barmhar-

tigheid en Liefde, vaak geen sprake‟.93  

 

                                                           
90 Dit beschrijft hij in zijn autobiografische aantekeningen. 
91 „Kroniek‟ in Leidersblad (der Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale), oktober 1949. 
92 „Het Koninkrijk Gods en de opbouw van een Vreedzame Wereld‟ (I) in: Remonstrants Réveil, maand-
blad voor Remonstrantse Jongeren, januari 1946. 
93 „Het Koninkrijk Gods en de opbouw van een Vreedzame Wereld‟ (II) in: Remonstrants Réveil, maand-

blad voor Remonstrantse Jongeren, februari 1946. 
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En ook hier al spreekt De Lange zich kritisch uit over veel vrijzinnigen: „… over het 

algemeen heeft de Vrijzinnig-Protestant nog te veel schroom om zich als Christen te 

“gedragen”.‟  

Als voorzitter van de VCJC was De Lange eind 1949 medeoprichter van De 

FRAM,94 voluit: „Stichting Clubhuizen voor massajeugdwerk‟.95 De stichting zal het 

werk voortzetten dat de Sectie Jeugdzorg van de VCJC tot dan toe deed en „stelt zich 

ten doel de arbeid tot lichamelijke, zedelijke en godsdienstige verheffing van de 

massajeugd, ondernomen van een vrijzinnig christelijke geloofsovertuiging uit, ter 

hand te nemen, te organiseren en te bevorderen. Deze arbeid zal vooral moeten 

gericht zijn op het verschaffen van goede ontspanning, het aankweken van gemeen-

schapszin en het daardoor tot ontwikkeling brengen van de geestelijke mogelijkhe-

den, die in de mens aanwezig zijn.‟96 De FRAM zal hiervoor jeugdhuizen onderhou-

den, jeugdleiders aanstellen en zomer- en winterwerk voor de massajeugd organise-

ren. In het Remonstrants Weekblad roept De Lange zijn medegelovigen op de leiders 

en leidsters in dit werk niet in de kou te laten staan of alleen met het giroboek te 

steunen; kerkenraden zouden zich actief met dit werk moeten bezighouden.97 

De positie van jongeren is in de jaren na de oorlog onderwerp van zorg en 

van veel studie. De overheid gaf in 1948 opdracht voor een onderzoek naar het 

ontstaan en de beïnvloeding van de zogenaamde massajeugd. De uitkomst daarvan 

werd neergelegd in een rapport „Maatschappelijke verwildering van de jeugd‟. De 

Lange wijdt hier een lang artikel aan.98 Het rapport laat zijns inziens goed zien „in 

welke ontstellende mate bepaalde delen van onze samenleving in ontbinding en 

ontwrichting zijn geraakt.‟ Helaas beperkt het rapport zich tot de onderste lagen van 

de maatschappij, maar daarover is de boodschap wel helder: „Het is een leven zon-

der verwachting en perspectief‟. Er is bij de massa sprake van „nivellering van ge-

drag en behoeften en het verliezen van de culturele en geestelijke bindingen. Het is 

een voortgaand proces, waarvan de oorzaken liggen in het moderne arbeidsleven, in 

de verkilling en verzakelijking van de onderlinge verhoudingen, waarbij tevens 

genoemd moet worden de funeste invloed van de moderne vermaaksindustrie.‟ Het 

onderwijs vertoont nog duidelijk gebreken, en een arbeidsverbod voor 14- en 15-

jarigen is een dringende noodzaak, stelt De Lange. De massajeugd moet men niet 

met massale maatregelen te lijf gaan, juist een persoonlijke aanpak is vereist. „Hoe 

kweken wij voldoende krachten, die met de benodigde technische toerusting, met de 

niet aflatende liefde tot de medemens, met de niet versagende bewogenheid en de 

eindeloze hoeveelheid geduld bereid zijn om hier te werken?‟ En De Lange kan het 

niet nalaten om, zoals hij nog talloze malen zal doen, de vraag te stellen of hier geen 

groot werkterrein ligt voor Remonstranten, die zich immers zo verantwoordelijk 

voelen voor de cultuur?  

 

                                                           
94 Een initiatief van de Nederlandse Protestantenbond, de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en de 

remonstrantse, doopsgezinde en evangelisch-lutherse gemeenten van Den Haag. 
95 Van der Linde (Van der Linde [1995], 225) wijst erop dat de kerken onwennig stonden tegenover deze 
werksoort, wat de vele naamswijzigingen verklaart die deze werksoort onderging van 1946 tot 1959: 

arbeidersjeugdwerk, grote stadswerk, massajeugdwerk, jeugdzorgwerk en bijzonder jeugdwerk in club-

huisverband.  
96 Uit een Afschrift van de acte van stichting, Rep.No.458, in archief De Lange. 
97 In: „Orde, maar op welke grondslag?‟ in Remonstrants Weekblad, 9-7-1955. 
98 „Jeugd … en ouderproblemen‟ in Remonstrants Weekblad, 20-11-1954. 
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Contacten met Duitsland: Burg Steinfurt 

 

Van 14-21 juni 1948 bezocht De Lange een conferentie in Burg Steinfurt, opgezet 

door het Comité Jeugdhulp Europese Noodgebieden (JEN) en georganiseerd door de 

Christen Jonge Vrouwen Federatie (YWCA). Deelnemers waren aan Nederlandse 

zijde leden van de YWCA, jeugdleiders uit de N.H.Kerk, van de VCJC, NCSV en 

een gereformeerde studentenpredikant. Ook aan Duitse zijde waren vooral mensen 

uit het kerkelijk jeugdwerk aanwezig. Het JEN beoogde met dit soort bijeenkomsten 

kerkelijke jeugdleiders met elkaar in contact te brengen. Er werd gesproken over de 

kerkelijke situatie en over de methodiek van het jeugdwerk. Ook de schuldvraag 

inzake de oorlog kwam aan de orde, pas laat in het programma, zodat de groepen 

elkaar al wat hadden kunnen leren kennen. Het was een indringende uitwisseling:  

 
„Van Nederlandse zijde werd het probleem van de schuldvraag niet louter gesteld in 

de vorm van een aanklacht over wat hier was geschied, maar ook principieel. Er werd 

o.m. gewezen op de historische schuld van Kerk en Christendom in Duitsland, waar 

de Lutherse Kerk zich afzijdig hield van staat en maatschappij; er werd daarnaast ge-

wezen op het te lang zwijgen van de Kerk in het algemeen, in 1937 doorbroken door 

de boodschap van Oxford; getracht werd uiteen te zetten, waarom ons volk het Duitse 

volk niet meer vertrouwt‟.99  

 

Na zijn bezoek aan Burg Steinfurt schreef De Lange een bewogen artikel om aan-

dacht te vragen voor het Duitse probleem, met in zijn oren de waarschuwing van de 

Duitse gesprekspartners dat het Duitse volk nog steeds erg nationalistisch is en 

geestelijk in grote nood verkeert. „Wie van mening is, dat Europa werkelijk nog een 

taak heeft in de wereld, kan onmogelijk zijn ogen sluiten voor het feit, dat één van 

de Europese landen ziek is, door en door ziek. Nogmaals, ik erken alles van wat is 

gebeurd en er is niets in me om Duitse schuld zo maar te vergeven en te vergeten, 

maar het zieke Duitsland moet geholpen, ook ter wille van Europa‟. Ook de Duitse 

jeugd moet worden gesteund: zíj zullen straks de leiding hebben over hun land. „Op 

de wijze, waarop zij dit zullen doen, kunnen wij wellicht invloed uitoefenen‟.100 

Het bezoek aan Duitsland in 1948 is er een in een lange reeks die De Lange 

gedurende de rest van zijn leven zou afleggen: hij was aanwezig en sprak op confe-

renties, voerde vele gesprekken en had intensieve contacten met Duitse kerkleiders 

en wetenschappers. In West-, maar later ook in Oost-Duitsland. Hij schreef hierover 

in talloze artikelen, en vroeg aandacht voor de specifieke vragen waarvoor Duitse 

politici stonden.  

 

De Wereldraad van Kerken 

 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de activiteiten van de We-

reldraad van Kerken in de beschreven periode en worden enkele voor De Lange 

belangrijke personen beschreven. De Lange raakte pas aan het eind van deze periode 

actief betrokken bij de Wereldraad, maar werd al eerder zodanig beïnvloed door het 

daar ontwikkelde gedachtegoed, dat een opsomming van de hoofdmomenten uit het 

                                                           
99 „Een verblijf in Burg Steinfurt‟ bijdrage aan de rubriek „De Stem der Jonge gemeente‟ in Remonstrants 

Weekblad, 17-6-1949. 
100 Uit: „Ter inleiding op …‟ in De Stroom (blad van de VCJB), september 1948. 
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werk van de Wereldraad, met daarin de nadruk op de thema‟s waarmee De Lange 

zich later zou bezighouden, hier niet kan ontbreken.  

 

1948 Assemblee van Amsterdam: oprichting van de Wereldraad van Kerken 

Toen in 1948 in Amsterdam de Wereldraad van Kerken werd opgericht en vergader-

de, was De Lange enkele malen als toehoorder op de assemblee aanwezig. Enkele 

plenaire bijeenkomsten waren open voor bezoekers. Daarnaast vond in de Apollohal 

een bijeenkomst voor jongeren plaats, het Wereld-Jeugd-Appèl, waar een dwars-

doorsnee werd gegeven van de onderwerpen die tijdens de assemblee aan de orde 

zouden komen. Hier sprak onder anderen de jonge Philip Potter. Het gebeuren 

maakte grote indruk op De Lange: „Ik weet nog goed, hoe Niemöller101 zijn excuses 

aanbood aan ons jongeren in Nederland namens de Duitse Christenen voor wat ze 

gedaan hadden. Het was een schitterende redevoering en we hebben hem enorm 

toegejuicht. Ook maakte ik het gevecht van Hromadka met de latere minister van 

Buitenlandse Zaken van de VS mee.‟102 Veertig jaar later schreef hij: „Wat Niemöller 

in de Apollohal op die zaterdagmiddag tegen 4.000 jongeren zei is een van de meest 

insnijdende momenten geworden in mijn eigen bestaan. Toen heb ik geleerd dat een 

concrete schuldbelijdenis, waarin persoonlijk en collectieve elementen verenigd zijn, 

energie vrij maakt. In het huis van de wereldoecumene is het goed toeven‟.103 Door-

dat De Lange in deze periode nog niet veel publiceerde, zijn er over deze gebeurte-

nis van zijn hand in die periode zelf geen artikelen. Wel bewaarde hij, kennelijk uit 

een gevoel van herkenning, een artikel uit de Groene Amsterdammer waarin in zeer 

enthousiaste bewoordingen verslag wordt gedaan van die oprichting, in termen van 

„wonderen‟ die zich voltrekken.104 Ook anderen vertellen op bewogen en juichende 

toon over de bijeenkomsten.105 Mott, één van de grondleggers van de oecumene, 

                                                           
101 Volgens Visser ‟t Hooft was Niemöller de eerste Duitser die na de oorlog welkom werd geheten in ons 
land (W.A. Visser ‟t Hooft, Leren leven met de oecumene, Callenbach, Nijkerk 1968, 83). Inne de Jong 

geeft in In de Waagschaal (10-9-1948) enkele van de woorden van Niemöller weer: „Dit wereldcongres 

van kerken, sprak ds. Niemöller (…) is de vrucht van honderd jaren oecumenische jeugdarbeid. Zonder 

het geloof en de blijde bereidheid van de jeugd was dit congres niet tot stand gekomen. Bezwaard is mijn 
hart, als ik de hopeloze tegenstellingen en de ondergang van de mens en de massa zie, maar hier, in uw 

midden, geloof ik, dat God bezig is aan u en door u wat groots in de wereld te werken‟. Helaas bleek de 

tekst van de toespraak van Niemöller niet te achterhalen (ook het Niemöller-archief bij de Evangelische 
Kirche in Hessen Nassau bezit de tekst niet). Wellicht was het ook eerder een groet dan een echte toe-

spraak, omdat het verslagboek van de assemblee (Die erste Vollversammlung des Oekumenischen Rates 

der Kirchen, 232) over de inhoud ervan niets zegt. Wel wordt daarin dit het aangrijpendste ogenblik van 
de bijeenkomst genoemd: de Nederlandse voorzitter leidde Niemöller in met de aankondiging: „Nun 

werden wir ein Wort hören in einer Sprache, die wir gelernt haben zu hassen, von einen Mann, den wir 

gelernt haben zu lieben‟, en vervolgens gingen spontaan alle aanwezigen staan. 
102 De Lange doelt hier op het debat van Hromadka met Foster Dulles, die voorzitter was van de Commis-

sie van de Amerikaanse Raad van Kerken voor een rechtvaardige en duurzame vrede. Dulles beschuldig-

de Rusland ervan geen vreedzame co-existentie te kunnen toestaan; Hromadka vroeg het Westen de 
verdachtmakingen tegen Rusland stop te zetten en meer zelfonderzoek te doen. Het atheïsme van het 

marxisme had volgens hem meer te maken met de voor-socialistische maatschappij, dan met de filosofie 

van het marxisme. Zie Wind, Dr. A., Zending en Oecumene in de twintigste eeuw, deel 1, Kok, Kampen 
1984, 199-200. 

103 In: Kloosterkerk-bode, 68/16, 1-9-1988. 
104 Het betreft een artikel zonder vermelding van auteur; hoofdredacteur Van Amerongen van de Groene 
liet desgevraagd weten dat het gaat om een artikel van de toenmalige redactiesecretaris-redacteur Yge 

Foppema.  
105 Zoals Inne de Jong in In de Waagschaal (10-9-1948) „Wie dit jeugdappèl bijwoonde, zal een herinne-

ring meedragen in zijn leven, die niet meer verbleken kan. Het is misschien wel de grootste en diepstbe-
leefde manifestatie geworden van het Wereldcongres. (...) ik wil graag verklaren dat dit zingen in de 

Apollohal het grootste gebeuren was, dat ik ooit meemaakte. Toen zesduizend jonge mensen van alle 
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inmiddels 82 jaar oud, verklaarde tijdens de openingsdienst van de Assemblee: 

„Nooit klopte mijn hart zo onstuimig van verwachting en hoop, als het nu en hier 

doet‟.106 Er waren meer dan 100 kerken uit 38 landen bijeen. De Remonstrantse 

Broederschap was vertegenwoordigd door De Langes wijkpredikant, Heering.  

Aan de oprichting van de Wereldraad van Kerken ging een lange geschiede-

nis van oecumenische ontmoetingen vooraf. Het is hier niet de plaats om uitvoerig 

op de geschiedenis van het ontstaan van de Wereldraad van Kerken in te gaan; de 

sfeer waarin het tot die oprichting kwam en die spreekt uit geschriften van betrokke-

nen, is ook die welke De Langes uitingen hierover kleuren. Kraemer schetst hoe de 

kerk in de 18
e
 eeuw door het emancipatieproces van cultuur en maatschappij in het 

defensief gedwongen werd, wat leidde tot de komst van de Uitwendige en Inwendi-

ge Zending en een groei van de jeugdbeweging in de kerken. Het waren deze bewe-

gingen buiten de kerken die in feite de kerken confronteerden met „het oecumenisch 

probleem‟ en zo de „praehistorie‟ van de oecumenische beweging vormden.107 Visser 

‟t Hooft beschrijft in 1970 de oecumenische beweging in drie perioden, waarvan hij 

de eerste laat starten in 1910 als Mott en Oldham erin slagen de wereldzendingscon-

ferentie in Edinburg bij elkaar te krijgen108. Die eerste periode kende verder de op-

richting van „Faith and Order‟ door het werk van Brent en Gardiner, van „Life and 

Work‟ door Söderblom en de „World Alliance of Friendship through the Churches‟ 

door Dickinson. De tweede periode omvat het samensmeden van enkele van die 

bewegingen tot de Wereldraad van Kerken in 1948, wederom door de inzet van een 

kleine groep zeer gemotiveerde doorzetters, die hun leven in dienst van de oecume-

nische beweging stelden109 en erin slaagden via een uitgebreid netwerk van intensie-

ve persoonlijke contacten veel mensen enthousiast te maken voor hun droom, waar-

mee de derde periode begon. De Wereldraad van Kerken werd al in 1938 „voorlo-

pig‟ opgericht, als uitkomst van de grote conferenties van „Life and Work‟ in Oxford 

en van „Faith and Order‟ in Edinburgh, beide in 1937.110 De vergadering waarin dit 

besluit werd genomen, vond plaats in Utrecht; daar werd een structuur ontwikkeld 

en een basisformule opgesteld. Bij de echte oprichting van de Wereldraad in 1948 

werden deze ongewijzigd aanvaard. De basisformule „De Wereldraad van Kerken is 

een gemeenschap van kerken die onze Heer Jezus Christus aanvaarden als God en 

Zaligmaker‟ was overgenomen van „Faith and Order‟. Er waren kerken die wel 

wilden toetreden tot de Wereldraad, maar deze basisformule niet konden onder-

schrijven, zoals de Remonstrantse Broederschap. Besloten werd dat instemming met 

de formule niet gebruikt zou worden als criterium voor toetreding.111 

In Utrecht was Visser ‟t Hooft benoemd tot secretaris-generaal van de We-

reldraad van Kerken. Een Voorlopig Comité ging aan de slag, maar het uitbreken 

                                                                                                                                        
rassen en bijna alle kerken der aarde oprezen en uit één hart de Internationale van de christenjeugd uitju-
belden: A toi la gloire, o Ressuscité / A toi la victoire pour l‟éternité, toen voelde je, onredelijk, maar 

zeker, dat er iets gebeurde, van kosmischer betekenis dan een vredesconferentie‟. 
106 Uit: A. Wind, Zending en Oecumene in de twintigste eeuw, deel 1, Kok, Kampen 1984, 185. 
107 H. Kraemer, „Op weg naar Amsterdam‟, in: Wending, 3/3, mei 1948, 137-143. 
108 „The General Ecumenical Development since 1948‟ in: H.E. Fey (ed.), The Ecumenical Advance. A 

History of the Ecumenical Movement. Volume 2, 1948-1968, SPCK, London 1970, 3. 
109 Heel duidelijk komt dit naar voren in de biografie van Oldham van Keith Clements (Keith Clements, 

Faith on the Frontier. A Life of J.H. Oldham, Clark, Edinburgh / WCC, Geneva 1999), waarin dit element 

meer nadruk krijgt dan de ideeënontwikkeling.  
110 Veel informatie voor deze paragraaf is afkomstig uit: Wind (1984). 
111 Voor de Gereformeerde Kerken in Nederland was dat laatste juist weer een reden om géén lid van de 

Wereldraad te worden. 
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van de Tweede Wereldoorlog maakte de organisatie van de opbouw van de Wereld-

raad verder onmogelijk. Toch stond de oecumenische ontwikkeling tijdens de oorlog 

niet stil. Zoals Visser ‟t Hooft zei: „The struggle to be the Church … the common 

defence against the ideological attack on the Church Universal, the common suffer-

ing, the opportunity to serve prisoners of war and refugees from other nations - those 

proved more powerful factors in building ecumenical conviction than conferences, 

committees or journeys‟.112 Na de oorlog werd dat werk voortgezet; naast een afde-

ling voor Reconstruction and Inter Church Aid werd een jongerenafdeling opgezet, 

en door een gift van John D. Rockefeller Jr. kon het Ecumenical Institute, in een 

kasteel in Bossey, worden gesticht; H. Kraemer werd er de eerste directeur. Het 

instituut leidde door middel van cursussen en trainingen verschillende latere oecu-

menische leiders op, onder wie De Lange, die in 1961 lid van het bestuur zou wor-

den. Ook vonden er veel oecumenische conferenties plaats.113  

Het thema van de oprichtingsassemblee in Amsterdam (die op 22 augustus 

begon en bijeenkwam in het Concertgebouw; de openingsdienst vond plaats in de 

Nieuwe Kerk op de Dam) was: „Man‟s Disorder and God‟s Design‟. Dit werd be-

handeld in vier secties: The Universal Church in God‟s Design, The Church Witness 

to God‟s Design, The Church and the Disorder of Society en The Church and Inter-

national Disorder. In de voorbereiding voor de derde sectie presenteerde Oldham 

voor het eerst zijn gedachten over de „responsible society‟,114 wat later het centrale 

thema in het sociale denken van de Wereldraad én van De Lange zou worden. De 

rapporten die als basis dienden voor de besprekingen in de secties waren het product 

van schrijven en herschrijven door een grote groep deskundigen uit verschillende 

landen. Gezien de aandacht van De Lange voor de sociale vragen, gaan we hier 

vooral in op sectie 3. Aan het rapport voor deze sectie gingen voorstudies vooraf van 

mensen als Niebuhr, Ellul, Oldham, Thomas, Brunner en Bliss, die de crisis be-

schrijven waarin de wereld verkeert. Brunner vat die beschrijving als volgt samen:  

 
„a. het verdwijnen van het persoonlijke uit het menselijk leven en de ontbinding van 

de natuurlijke gemeenschappen, zoals het gezin, onder de druk van de moderne tech-

niek en het verschijnsel massamens. 

b. de voorrang van materiële factoren en de verwaarlozing van geestelijke werkelijk-

heden. 

c. de verstoring van het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel door massapsycho-

logie en propaganda. 

d. de verscherping van grote tegenstellingen wat de welstand betreft. 

e. de verstoring van de gemeenschap in Azië en Afrika door Westers imperialisme.‟115 

                                                           
112 Geciteerd in: Wind (1984), 179. 
113 Vanaf 1952 was in Bossey ook gevestigd de „Graduate School of Ecumenical Studies‟, die een eigen 

bestuur had en samenwerkte met de Theologische Faculteit van de Universiteit van Genève. Daar konden 

afgestudeerde theologen cursussen volgen; vanaf 1965 was het ook mogelijk hier promotieonderzoek te 
doen.  
114 Het begrip was bedacht door Oldham en door hem tijdens een wandeling besproken met Visser ‟t 
Hooft, omdat hij aarzelde tussen „responsible‟ of ‟humane‟ society. Visser ‟t Hooft vertelde achteraf dat 

hij een voorkeur uitsprak voor het eerste, omdat het tweede niet goed te vertalen zou zijn. Aangehaald 

door Clements (1999), 432. De wandeling vond plaats tussen de vergaderingen van de commissie die dit 
onderwerp voor Amsterdam moest voorbereiden door. Opmerkelijk is dat Patijn (in een gesprek met de 

auteur) vertelt dat deze discussie plaatsvond in een vergadering van de commissie waar hij deel van 

uitmaakte. Niet uitgesloten is dat Oldham en Visser ‟t Hooft de discussie daar opnieuw voerden om de 
andere commissieleden erbij te betrekken.  
115 Geciteerd in: J.C.C. Rupp, De sociaal-economische boodschap der protestantse kerken, Albani, Den 

Haag z.j. (waarschijnlijk 1949), 124. 
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De voorstudies en het rapport spreken over de maatschappelijke wanorde die ver-

oorzaakt wordt door het feit dat de mens weigert in te zien en te erkennen dat de 

gehoorzaamheid aan God uitgaat boven gehoorzaamheid aan andere machten. Er 

wordt gewezen op de machtsconcentraties (zowel in kapitalisme als in communis-

me), waarin het moeilijk is wegen te vinden om de persoonlijke verantwoordelijk-

heid voor een gemeenschappelijk optreden vorm te geven. Dit wordt nog bemoeilijkt 

doordat de maatschappij op verschillende manieren door de techniek beheerst wordt. 

Enerzijds reduceert de techniek de mens tot een rader in een machine, anderzijds 

stelt de techniek mensen in staat hun machtsinstincten uit te leven. Vervolgens gaat 

het rapport ook in op de voordelen van de techniek. Thomas uit India (met wie De 

Lange later hartelijke betrekkingen zou onderhouden) wees in zijn voorstudie op de 

schuld van het westen aan de verstoring van het economisch leven en daarmee aan 

de armoede in India. In de voorstudies wordt ook uitvoerig ingegaan op de verant-

woordelijkheid van de kerken voor de bestaande wanorde, bijvoorbeeld door een te 

zeer op het individu gerichte prediking, een eenzijdige verbondenheid met bepaalde 

bevolkingsgroepen en een gebondenheid aan bezit en vermogen.  

Zoals gezegd werd in Amsterdam het concept van de „verantwoordelijke 

maatschappij‟ gepresenteerd.116 Oldham vatte de kern daarvan samen in zeven pun-

ten: de vrijheid van de mens God te gehoorzamen en naar zijn geweten te handelen, 

de vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, directe relaties van mens tot mens 

(die belangrijker zijn dan het collectieve; hier wordt verwezen naar Buber), sprei-

ding van macht, verantwoordelijkheid en initiatief, onderlinge onafhankelijkheid van 

godsdienst, cultuur, politiek en economie en een gelijkmatige verdeling van het 

nationale product.117  

Zoals al bleek uit het citaat van De Lange, speelde de relatie tussen commu-

nisme en kapitalisme een belangrijke rol tijdens de assemblee: zowel in sectie 3 als 

sectie 4 kwam die aan de orde. Het rapport van sectie 3 gaat uitvoerig in op het 

streven naar gerechtigheid dat het communisme kenmerkt, maar dat helaas vaak 

veranderd is in een kracht die nieuw onrecht brengt. Kerken zullen moeten erkennen 

dat zij hebben bijgedragen aan de groei van het communisme door hun betrokken-

heid bij economisch onrecht en rassendiscriminatie. Vervolgens worden ook de 

conflictpunten tussen kapitalisme en christendom behandeld. Dit leidt tot de volgen-

de uitspraak:  

 
„De Christelijke Kerken moeten zowel de ideologie van het communisme als die van 

het “laissez-faire” van het kapitalisme verwerpen en moeten trachten de mensen af te 

brengen van de verkeerde opvatting dat deze extreme opvattingen de enige alternatie-

ven zijn. Beide hebben zij beloften gedaan, die zij niet konden inlossen. De commu-

nistische ideologie legt de nadruk op economische gerechtigheid en belooft, dat de 

vrijheid automatisch zal komen wanneer de revolutie zich voltrokken heeft. Het kapi-

talisme legt de nadruk op de vrijheid en belooft dat de gerechtigheid vanzelf uit een 

vrij economisch stelsel zal voortvloeien. Ook dat is een ideologie, die vals is geble-

ken. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Christen om nieuwe creatieve op-

lossingen te vinden, waarbij het niet mogelijk zal zijn dat gerechtigheid en vrijheid el-

kaar wederzijds vernietigen.‟118 

 

                                                           
116 Hoofdstuk 7 behandelt dit concept uitvoerig en bevat de woorden waarin het geïntroduceerd werd.  
117 Een samenvatting van hetgeen Rupp (150-151) hierover schrijft. 
118 Id., 156. 
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Inzake de thematiek van oorlog en vrede kwam het in Amsterdam niet tot heel dui-

delijke veroordelingen; wel werd gewezen op de belangrijke rol van de kerken bij 

het opruimen van de oorzaken van conflicten en op het belang van internationale 

instellingen zoals de VN. Segregatie van rassen binnen de kerken werd, ondanks 

verzet van afgevaardigden uit Zuid-Afrika, afgewezen.  

 

Resumerend kan gesteld worden dat een aantal van de thema‟s die De Lange zouden 

blijven boeien, tijdens deze assemblee aan de orde kwam. Wat nog ontbrak, was de 

inbreng van de jonge kerken (met uitzondering van die van Thomas die meeschreef 

aan het rapport van sectie 3): er waren daarvan maar weinig vertegenwoordigers 

aanwezig, en deze kregen ook weinig kans hun stem te laten horen.119 Overigens 

betekende dat niet dat de thematiek van het imperialisme in het geheel niet aan de 

orde kwam: behalve Thomas stelde ook Oldham dat aan de kaak.  

 

1954 Assemblee van Evanston120  

In de jaren tussen de eerste en tweede assemblee vonden bijeenkomsten plaats waar-

in vooral de Wereldraad zelf onderwerp van gesprek was: over aard, basis en gezag 

van de Wereldraad. Daarnaast vonden bijeenkomsten plaats over actuele vraagstuk-

ken, zoals in Lucknow in 1952 over sociale revoluties in Azië. Eén van de secties 

van deze studieconferentie sprak over „The Responsible Society in East Asia in the 

Light of the World Situation‟. De Vries, lid van de hervormde kerk en werkzaam als 

rector van het Internationaal Instituut voor Sociale Studies in Den Haag, schreef 

hiervoor een studie.121  

Thema van de tweede assemblee, in Evanston, werd „Jesus Christ, the Hope 

of the World‟. Het bleek theologisch gezien een moeilijk onderwerp, dat risico‟s in 

zich droeg voor de jonge oecumenische beweging door de grote theologische ver-

schillen tussen vooral de VS en Europa, van gerealiseerde tegenover toekomstige 

eschatologie.122 In totaal namen 1298 mensen deel aan de assemblee, onder wie 502 

gedelegeerden, uit 54 landen. Er waren inmiddels 161 kerken lid van de Wereldraad.  

Evanston kende zes secties: over Faith and Order, evangelisatie, sociale vra-

gen (de verantwoordelijke samenleving in wereldperspectief), internationale zaken, 

relaties tussen groepen (over raciale en etnische strijd), en over de leken (de Christen 

en zijn roeping).123 Voor elke sectie werd een stuk geschreven. De Lange besprak in 

Wending124 het stuk over „De verantwoordelijke maatschappij in wereldperspectief‟. 

Bij de totstandkoming hiervan speelde Abrecht een grote rol. Hij leidde de afdeling 

                                                           
119 Zie Wind (1984), 182. Wind verklaart dit niet uit onwil van de oudere kerken, maar uit het gegeven dat 

de oecumenische relaties van de jonge kerken allemaal vielen binnen de Internationale Zendingsraad, 

waardoor er geen directe binding van de Wereldraad was ontstaan. Na 1948 veranderde dit: het Centraal 
Comité vergaderde eind 1952 / begin 1953 in India en tijdens de tweede assemblee in Evanston was het 

Zuiden beter vertegenwoordigd en lag er bovendien een boek ter tafel, Christianity and the Asian Evolu-

tion, resultaat van een studieconferentie van leiders van jonge kerken. Pas in 1961 (Delhi) was de situatie 

werkelijk veranderd.  
120 De gegevens uit dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Wind (1984). 
121 Gepubliceerd in The Ecumenical Review, 5/3, April 1953, 233-243. 
122 Dit verschil tussen de Amerikaanse Social Gospel en -vooral- de Duitse theologie, bestond al langer. 
Visser ‟t Hooft promoveerde al in 1928 op een proefschrift getiteld The Background of the Social Gospel 

in America. De wortels van de Social Gospel beweging gaan terug tot het eind van de 19e eeuw.  
123 De Oecumenische Raad van Kerken in Nederland publiceerde in Nederlandse vertaling de voorberei-
dingsstukken voor Evanston: Het program van de Wereldraad van Kerken 1954, Den Haag 1953. 
124 „De verantwoordelijke maatschappij in wereldperspectief‟ in: Wending, 8/8, oktober 1953. Dit is De 

Langes eerste artikel in het blad Wending. 
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Church and Society (C&S) van de Wereldraad; met hem zou De Lange later veel 

samenwerken. Het stuk geeft de belangrijkste problemen weer en wijst op drie facto-

ren die de wereldsituatie de laatste 25 jaar ingrijpend gewijzigd hebben, namelijk de 

toename van de betekenis van de staat, de veranderde situatie op internationaal 

economisch terrein en de strijd met het communisme. Ook worden de uitdagingen 

voor de kerken geschetst. De Lange heeft enkele punten van kritiek. De noodzaak 

van het oprichten van supranationale organen had meer benadrukt kunnen worden. 

Daarnaast had ook aandacht besteed moeten worden aan de positie van de „kleine 

mensen in de grote wereld‟ op velerlei gebied, wat van groot belang is voor de de-

mocratie. Verder stelt De Lange dat terecht gezegd wordt dat de kerken geen techni-

sche antwoorden kunnen geven. Maar datzelfde kan en mag niet gezegd worden van 

christenen: er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen christenen en degenen 

die technische antwoorden moeten geven. Staatslieden en experts moeten door de 

kerken geruggensteund en bevraagd worden.  

Tijdens de assemblee verdedigde Patijn125 uit Nederland het rapport van sectie 

III (sociale vragen). Over hetgeen in Evanston aan de orde was op het terrein van 

sociale kwesties bericht hij in een nummer van Wending126 dat geheel aan Evanston 

gewijd was. Hij stelt daarin dat Evanston tot taak had de aanzetten van Amsterdam 

uit te werken en te concretiseren. Wat betreft de visie op het economisch leven stelt 

hij: „De verschillende standpunten met betrekking tot de taak van overheid en parti-

culier bedrijf op economisch gebied, zijn sterk naar elkaar toe gegroeid.‟ Er is meer 

waardering voor de rol van het particulier initiatief gekomen. Het rapport van Evan-

ston bevestigt wat Amsterdam zei over het communisme en gaat na waarom het 

communisme voor veel volken zo aantrekkelijk is. Vervolgens wordt aan christenen 

in communistische en in niet-communistische landen een reeks kritische vragen 

voorgelegd met betrekking tot hun specifieke boodschap in hun eigen situatie.127 

Over de „economisch onder-ontwikkelde gebieden‟ spreekt het rapport uitgebreid en 

concreet, daartoe aangezet door het verslag van de conferentie in Lucknow. Gewe-

zen wordt op de noodzaak van het opzetten van politieke instellingen, van het her-

verdelen van de grond, van het ontwikkelen van het platteland en van industrialisa-

tie; het bevolkingsprobleem komt aan de orde alsmede de verantwoordelijkheden die 

voortvloeien uit de wederzijdse afhankelijkheid van landen. Hierbij wordt onder 

andere gewezen op het anticommunisme dat de buitenlandse politiek van de VS 

kenmerkt. Vaak steunt dit land reactionaire regimes, wat het tegendeel bewerkt van 

wat men beoogt, „omdat tenslotte sociale en geestelijke gezondheid het beste ant-

woord op het communisme is.‟128 

Over oorlog en vrede ging Evanston verder dan Amsterdam; de wapenwed-

loop was in volle gang, en vooral de massavernietigingswapens, in het bijzonder de 

waterstofbom, riepen veel weerstand op. In het rapport van sectie vier werd het 

afschrikkingsdenken afgewezen, omdat vrede niet op angst kan berusten. De kerken 

                                                           
125 C.L. Patijn, lid van de N.H.Kerk, was in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (directeur 
internationale organisaties en in die hoedanigheid afgevaardigde voor Nederland naar de Algemene 

Vergadering van de VN).  
126 „Evanston over Maatschappelijke Vraagstukken‟ in: Wending, 9/9, november 1954, 568-579.  
127 De koude oorlog woedde hevig ten tijde van de assemblee, en even was het zelfs de vraag of de as-

semblee wel in de VS gehouden zou worden in verband met te verwachten moeilijkheden met het verkrij-

gen van inreisvisa voor alle gedelegeerden. Men hield vast aan Evanston en inderdaad deden zich pro-
blemen met visa voor; de Hongaarse gedelegeerden kregen maar een beperkte bewegingsvrijheid. 
128 De Oecumenische Raad van Kerken in Nederland gaf in 1954 in Nederlandse vertaling de rapporten 

van Evanston uit (Evanston 1954, Boekencentrum, Den Haag). Citaat: 37. 
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werden opgeroepen aan te dringen op ontwapening en een verbod van massavernie-

tigingswapens. Er is een uitgebreide paragraaf over de internationale orde, waarin 

onder meer suggesties gedaan worden voor een beter functioneren van de VN. Ook 

is er weer een rapport over racisme; hierover wordt onder meer de volgende resolu-

tie aangenomen die aan duidelijkheid niet te wensen overliet en dus op verzet van de 

blanke Zuid-Afrikanen kon rekenen:  

 
„De Tweede Vergadering van de Wereldraad van Kerken spreekt als haar overtuiging 

uit, dat iedere vorm van segregatie op grond van ras, kleur of ethnologische afkomst 

in tegenspraak is met het Evangelie en onverzoenlijk met de christelijke leer van de 

mens en met de aard van de Kerk van Christus‟.129  

 

Sectie zes sprak over de gemeente en daarmee over de leken. Het gaat hier om de rol 

van de niet-ambtsdragers in de kerk, maar ook over de arbeid, het gevecht om betere 

arbeidsomstandigheden en de rol van vakbewegingen en de arbeidsethiek. Tot slot 

constateert men dat de echte geloofsstrijd van vandaag de dag wordt gevoerd in 

fabrieken en bedrijven, in politieke partijen en overheidsinstellingen, in de pers en in 

de verhouding tussen de naties. Via de gewone gemeenteleden moet de wereld ge-

wonnen worden. Daarvoor kan het nodig zijn dat er meer onderricht in de grondlij-

nen van het geloof gegeven wordt, dat voorgangers meer op de hoogte raken van de 

arbeidsverhoudingen in de maatschappij en dat christenen die hetzelfde beroep 

uitoefenen de kans krijgen elkaar te ontmoeten. Met al deze overwegingen en uit-

spraken wordt het concept van de verantwoordelijke samenleving verder ingevuld en 

uitgebreid naar de wereldsamenleving.  

De Lange zette zich in voor de doorwerking van Evanston in Nederland,130 

geholpen door de publicatie van de besluiten van Evanston in het Nederlands.  

Evanston besloot tot een lange reeks studieprojecten en studieconferenties. 

C&S zette na de assemblee een ambitieus studieprogramma op: „The Common 

Christian Responsibility towards Areas of Rapid Social Change‟, waarmee in feite in 

1952 in Lucknow al een begin gemaakt was. De staf werd voor dit programma ver-

groot, en er werd gewerkt met adviseurs voor specifieke regio‟s, onder wie Thomas 

voor Azië. Berkhof die van 1954 tot 1974 deel uitmaakte van het Centrale Comité 

van de Wereldraad, beschouwde dit programma als belangrijkste motor voor de 

verschuiving en verandering in het beeld van de Wereldraad.131 De lidkerken uit de 

Derde Wereld begaven zich in een intensief beraad over hun positie in eigen land. 

Zij bleken veel positiever te staan tegenover nationalisme dan de kerken in het wes-

ten, omdat zij dat beschouwden als een steun voor de opbouw van eigen staat en 

samenleving. Daarnaast spraken ze ernstige kritiek uit op het beleid van de rijke 

landen ten opzichte van de armere. Theologisch gezien verschilde hun geluid in die 

zin van dat van de westerse kerken dat zij spraken vanuit een niet-christelijke sa-

menleving, en een christelijke bijdrage wilden leveren aan een pluralistische sociale 

ethiek. Na een reeks regionale conferenties132 en verschillende publicaties volgde een 

wereldconferentie in Thessalonica in 1959, waar volgens De Santa Ana duidelijk 

werd dat de Wereldraad twee dingen had geleerd. In de eerste plaats dat het perspec-

                                                           
129 Id., 176. 
130 We gaan hierop nader in in de paragrafen over oecumenische samenwerking in Nederland.  
131 In: „Voortgang en wending in de Wereldraad van Kerken‟ in: Wending, 11/8, oktober 1956, 445-453. 
132 In 1956 vond in Arnoldshain een regionale conferentie plaats voor Europa, de VS en Canada. Voor 

Nederland waren hier vier vertegenwoordigers aanwezig: Patijn, De Vries, Boerwinkel en Banning. 
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tief van het oecumenisch sociale denken tot nu toe louter westers was geweest en 

verbreed moest worden; daarmee was dit het beginpunt van een „more inclusive 

dialogue involving other cultures and also people of other faiths‟.133 Ook had men 

ingezien dat het beeld alsof de wereld slechts in twee kampen verdeeld was (de 

Oost-West-tegenstelling) simplistisch was: ook de Noord-Zuid-tegenstelling kreeg 

vanaf nu volop aandacht. Dat had ook consequenties voor het spreken over de 

verantwoordelijke maatschappij: „The responsible society now included a demand 

for the national independence of developing countries and their liberation from the 

colonial powers‟.134 In dezelfde periode begonnen de kerken zich ook regionaal te 

organiseren; dit was een teken van toenemend zelfbewustzijn en betekende tegelijk 

een versterking daarvan; in Europa ontstond de Conference of European Churches.  

Medio 1960 woonde De Lange in Bossey een gesprek bij tussen dertig Euro-

peanen en Amerikanen en enkele „vertegenwoordigers van de “jonge” volken‟, 

georganiseerd door Church and Society. Het gesprek vond plaats in het kader van de 

voorbereiding van New Delhi en behandelde de vraag wat de voornaamste proble-

men van de westerse maatschappij zijn (na Evanston was tot dan toe vooral aandacht 

besteed aan een analyse de „areas of rapid social change‟, d.w.z. de ontwikkelings-

gebieden van Azië, Afrika en Latijns Amerika). Genoemd werden het vormgeven 

van een verantwoorde productie en consumptie, en van de verantwoordelijkheid van 

de rijke voor de arme landen, de verhouding tussen de groepen die macht uitoefenen, 

de vraag hoe „kleine‟ mensen in een gecompliceerde maatschappij zich hun persoon-

lijke verantwoordelijkheid bewust kunnen worden en uitdragen, en welke ideologi-

sche krachten werkzaam zijn in de westerse maatschappij.135 

Een jaar voor de nieuwe assemblee vond nog een belangrijke consultatie 

plaats over de rassenproblematiek, in de wijk Cottesloe in Johannesburg, als een 

reactie op het bloedbad van Sharpeville op 21 maart 1960. In het eindrapport werden 

alleen uitspraken opgenomen die door 80% van de deelnemers werden onderschre-

ven, zodat het rapport niet extreem terzijde geschoven kon worden. De uitspraken 

die gedaan werden, zoals de verwerping van de apartheid in de kerken en de opmer-

king dat de Schrift voor het verbieden van gemengde huwelijken geen gronden 

biedt, spraken voor de kerken van buiten Zuid-Afrika vanzelf. Toch wezen de Her-

vormde Kerk van Zuid-Afrika en de Nederduits Gereformeerde Kerk van Transvaal 

en De Kaap het rapport af; ook traden ze uit de Wereldraad. Voor de blanke domi-

nee Beyers Naudé vormde dat de aanleiding tot de oprichting van het Christelijk 

Instituut dat zich verzette tegen de apartheid. Tijdens de assemblee van New Delhi 

werd de verklaring van Cottesloe met algemene stemmen bevestigd. In 1960 werd 

binnen de afdeling C&S een secretariaat „on Racial and Ethnic Relations‟ opgezet, 

om kerken te ondersteunen en het oecumenische getuigenis in situaties van raciale 

en etnische spanningen te versterken.  

 

EXCURS: DE LANGE OVER DE WERELDRAAD VAN KERKEN EN HET KAPITALISME 

 

In 1958 wordt Banning 70 jaar en ter gelegenheid van dat feit wijden zijn vrienden 

een boek aan hem, onder de titel De maatschappij van nu en morgen, waarin ruim 

                                                           
133 In: Dictionary of the Ecumenical Movement, 1991, 315. 
134 Id., 866. 
135 Verslagen hiervan staan in: „In het zicht van New Delhi‟ in: Remonstrants Weekblad, 20-8-1960 en in 

de inleiding van De Lange op 20-10-1960 op de Haagse Sociale Academie over het sociale denken in de 

oecumene. 
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30 auteurs schrijven over de westerse maatschappij, onderwijs en cultuur, socialis-

me, de nationale politiek en de situatie in de wereld. De Lange schrijft in dit boek 

een hoofdstuk met de titel „De Wereldraad van Kerken over het kapitalisme. Enkele 

opmerkingen over de rapporten van 1948 en 1954‟. Het is zijn eerste publicatie die 

in boekvorm verschijnt. Hij opent met een citaat van Berdjajew: „Niets is meer in 

strijd met de geest van het christendom dan de geest van de kapitalistische maat-

schappij‟. Over het feit dat Evanston het kapitalisme minder hard lijkt te veroordelen 

dan Amsterdam, merkt De Lange op dat Amsterdam waarschijnlijk vooral de situa-

tie in de VS op het oog had, ook al omdat het kapitalisme daar ideologisch veel 

sterker was. De feitelijke situatie was zijns inziens zeker in Europa, maar ook in de 

VS, minder hard kapitalistisch dan voorheen. De situatie in Afrika en Azië was nog 

het minst gewijzigd, zo laat hij zien aan de hand van citaten van een Afrikaanse en 

een Indiase spreker in Evanston. Dat brengt De Lange tot de vraag of er geen sprake 

is van een kortsluiting tussen deze twee redes en het rapport van Evanston. Behoren 

de conflictpunten tussen kapitalisme en christendom die Amsterdam opsomde, tot de 

verleden tijd? Het eerste conflictpunt is de neiging van het kapitalisme om de pri-

maire taak - het voorzien in de menselijke behoeften - ondergeschikt te maken aan 

het winststreven van degenen met economische macht. De Lange constateert dat bij 

de heel grote ondernemingen dit minder het geval is dan bij de kleine en de familie-

bedrijven. Grote ondernemers moeten ook letten op een goede verstandhouding met 

aandeelhouders en arbeiders en zijn meer geneigd verantwoordelijkheid te voelen 

voor de nationale samenleving. Deze conclusie, zo zegt hij vervolgens, geeft slechts 

tendensen aan: „Hetgeen niet zeggen wil dat wij met een gerust hart de verdere 

ontwikkelingen kunnen afwachten. De tendensen moeten worden versterkt, hetgeen 

ongetwijfeld nog veel arbeid zal vragen, zeker op het terrein van de mededingings-

politiek‟.136 Het tweede conflictpunt betreft de neiging van het kapitalisme ernstige 

ongelijkheid te doen ontstaan. Dit ondermijnt, zo stelt ook Evanston, de menselijke 

gemeenschap. De Lange haalt hier een uitspraak van Oxford aan (die hij ook later 

als leidraad bleef hanteren):  

 
„Het christendom leert niet dat alle mensen gelijk door de natuur begiftigd zijn, of dat 

aan allen hetzelfde moet toekomen - zonder aanzien van verschillen in begaafdheid en 

behoefte. Wel verklaart het dat alle mensen kinderen zijn van één Vader en dat, verge-

leken bij dit eerste en overweldigende feit, de verschillen tussen rassen, nationaliteiten 

en klassen, hoewel belangrijk op hun eigen terrein, uiterlijke dingen betreffen en on-

beduidend zijn.‟137  

 

Op het terrein van verschillen in inkomen is al veel veranderd, door meer onderwijs, 

sociale zekerheid en een progressieve inkomensbelasting. Op het terrein van de 

vermogensverdeling moet echter nog veel gebeuren. In de verhouding tussen het 

Westen enerzijds en Azië en Afrika anderzijds is nog veel mis. Er is wel de bereid-

heid een klein stukje van het meerdere af te staan, maar het Westen is niet bereid 

over te gaan tot herverdeling van het bestaande. Het materialisme, de nadruk op 

succes in het verdienen van geld, is het derde conflictpunt. Die aanklacht, zo stelt De 

Lange, geldt nog onverkort. Evanston blijft hierin achter bij Amsterdam: „Wij zullen 

de kracht van de erfenis van het kapitalisme moeten onderkennen om het menszijn 

                                                           
136 De maatschappij van nu en morgen (vriendenbundel ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Willem 

Banning), Arbeiderspers, Amsterdam 1958, 57. 
137 Id., 59. 
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en mens-worden in een beschaving van overvloed te redden en te bewaren‟. De 

sociale ramp van de werkloosheid noemt De Lange als het vierde conflictpunt. Hier 

zijn overwinningen geboekt op het kapitalisme. Hij besluit zijn artikel met de con-

clusie dat Evanston noch Amsterdam uitputtend spraken over het kapitalisme. Te 

weinig is gezegd over de ontluistering van de arbeid. Er zijn inderdaad positieve 

tendensen aanwijsbaar, maar nog niet overal. Het citaat van Berdjajew, waarmee het 

artikel opende, „moge ons aansporen te zoeken naar wegen die leiden naar een defi-

nitieve overwinning‟. 

 

Assemblee van New Delhi 1961 

De Wereldraad wilde na bijeenkomsten in Europa en Amerika in Azië vergaderen 

om de bereidheid te tonen de westerse dominantie in de Raad te beëindigen. Op 

uitnodiging van de Indiase Raad van Kerken vond de derde assemblee in New Delhi 

plaats. Als thema werd vastgelegd „Jesus Christ - the Light of the World‟. Er was 

gekozen voor drie secties, waarvoor voorbereidingscommissies aan het werk waren 

gezet: Unity, Christian Witness Today en Christian Response in Social and Interna-

tional Affairs, later omgezet in: Unity, Witness and Service. De Vries werd één van 

de twee voorzitters van sectie III. Daarnaast verschenen bijbelstudies over het thema 

van de assemblee. Al dit materiaal werd samengevoegd tot een brochure die aan de 

lidkerken werd toegezonden om daarmee de assemblee voor te bereiden.138  

New Delhi werd bijgewoond door 577 gedelegeerden uit 197 lidkerken. Or-

ganisatorisch (maar uiteraard met grote gevolgen voor de inhoud van het werk) 

waren vooral de volgende gebeurtenissen in New Delhi van belang. In de eerste 

plaats de integratie van de Internationale Zendingsraad in de Wereldraad. Sommigen 

stelden dat de oecumenische beweging nu „heel‟ was: zending, dienst en eenheid 

waren uiteindelijk bij elkaar gekomen.139 In de assemblee werden 25 zetels gereser-

veerd voor speciale zendingsafgevaardigden. Doordat in de Internationale Zendings-

raad ook veel nationale Oecumenische Raden waren vertegenwoordigd, groeiden nu 

de relaties van de Wereldraad met de nationale Raden. Voorts traden 23 nieuwe 

kerken toe, waarvan 18 uit de Derde Wereld; tot die nieuwe kerken behoorden ook 

de Russisch-orthodoxe kerken, met als gevolg dat van de 400 miljoen gelovigen die 

behoorden tot de lidkerken van de Raad er nu 140 miljoen lid waren van de Ortho-

doxe kerken. Secretaris-generaal Visser ‟t Hooft wijst er in zijn verslag aan de ver-

gadering op dat nu op één na alle grote christelijke confessies in de Wereldraad zijn 

vertegenwoordigd.140 Het zal er niet makkelijker op worden, maar het is wel een 

gebeurtenis waarnaar door velen lang is uitgezien. Voorts werd ook de basisformule 

aangepast, door er een verwijzing naar de Drie-eenheid in op te nemen,141 een voor-

stel dat de Russisch-orthodoxe kerk over de drempel had geholpen en ook aantrek-

kelijk was voor de R.K. kerk en de rechtzinniger protestantse kerken.142  

Uitgebreid kwam het werk van C&S in de assemblee aan de orde. Een be-

langrijk deel van het werk van CCIA sloot nauw aan bij het werk van C&S. Op de 

agenda van de CCIA stonden o.a. de ontwikkelingsthematiek (voedsel, bevolkings-

                                                           
138 Ook in Nederland verscheen de brochure: Het licht van de wereld, Ten Have, Amsterdam 1961.  
139 Uit: Wind (1991),140. 
140 Opgenomen in: Visser ‟t Hooft (1968 a), 331 e.v. 
141 De basisformule luidde nu: „The WCC is a fellowship of Churches which confess the Lord Jesus 

Christ as God and Saviour according to the Scriptures and therefore seek to fulfil together their common 
calling to the Glory of the One God, Father, Son and Holy Spirit.‟  
142 In de paragraaf over de remonstranten zullen we spreken over hun problemen met de basisformule.  
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vraagstuk), migratie, dekolonisatie, atoomenergie, ruimtevaart en bewapening; 

CCIA onderhield bovendien relaties met verschillende VN-organisaties. In het kader 

van twee onderwerpen werd ook daadwerkelijk samengewerkt tussen CCIA en 

C&S, namelijk „de verantwoordelijke samenleving in nationale en internationale 

zaken‟ en „Christenen en de voorkoming van oorlog in het atoomtijdperk‟. Dit alles 

werd behandeld onder het thema „dienst‟.  

In een rede schetste De Vries143 de opdracht van de kerk te midden van de re-

volutionaire veranderingen van het moment. Hij pleitte ervoor dat kerken mensen 

leren te denken in internationale dimensies en leren in te zien dat zij alleen kunnen 

bestaan en welvarend zijn in samenhang met een wereldeconomie en een wereldge-

meenschap. Thomas sprak over de taak van de kerken in de nieuwe staten in Afrika 

en Azië: zij moeten actief hun bijdrage leveren in de strijd om een waarachtig men-

selijk bestaan, en niet louter zich inzetten voor hun eigen gemeenschappen. De 

positie van de leek in de kerk kwam uitgebreid aan de orde; Berkhof zegt hierover in 

zijn terugblik dat er in Amsterdam over de leek gesproken werd, dat die in Evanston 

zijn eigen sectie kreeg, maar dat de leek in New Delhi zijn eigen bijdrage leverde.144 

In het rapport van New Delhi over de „dienst‟ komen veel maatschappelijk onder-

werpen aan de orde waarbij die leken een grote rol speelden. Bij „natuur, wetenschap 

en techniek‟ wordt er gepleit voor een theologie van de natuur en wordt gewaar-

schuwd voor „een gedachtesfeer waarin de wetenschap over de grenzen van het haar 

toekomende gezag heen wordt verheven‟, omdat daardoor het zedelijk verantwoor-

delijkheidsbesef afneemt.145 Kerken moeten beducht zijn voor wat de constante 

dreiging met atoomwapens met mensen doet. Het onderlinge wantrouwen is groot, 

zowel tussen de Sovjet Unie en het westen, als tussen „de vroegere koloniale mach-

ten en de nieuwe volken‟. Achteraf vertelt De Vries146 dat de discussie tussen pacifis-

ten en niet-pacifisten uit het Westen moeizaam was en tot compromisformuleringen 

leidde. De aanbeveling werd gedaan hieraan een aparte consultatie te wijden.  

Herhaald worden de maatstaven die Evanston in het kader van het spreken 

over de verantwoordelijke samenleving formuleerde om politieke instellingen te 

beoordelen. Maar daarna stelt men: „Maar sedert Evanston zijn er zoveel nieuwe 

staten ontstaan, die wat hun politieke instellingen betreft nog in het eerste stadium 

verkeren, dat er meer rekening moet gehouden worden met de moeilijkheden waar-

tegenover zulke volken staan‟. Men spreekt over „geheel verschillende nationale 

experimenten‟; elke situatie is anders en vereist voor het doel de noden van het volk 

te lenigen, andere oplossingen.  

 
„Sommige van deze politieke stelsels zijn meer autoritair van karakter dan diegene die 

zij, wier opvattingen door de westerse democratische traditie gevormd zijn, voor zich-

zelf aanvaardbaar zouden achten. Toch kunnen de moeilijkheden om de orde te hand-

haven, burgertwist te vermijden en regeringen te vormen die sterk genoeg zijn om in 

de dringende nood aan economische ontwikkeling te voorzien, nieuwe vormen van 

politiek leven nodig maken‟.147  

 

                                                           
143 Verslagen in: De Wereldraad van Kerken in New Delhi, Ten Have, Amsterdam 1963, 47. 
144 Berkhof, „Kroniek van New Delhi‟, in: Wending, jaargang 16/12, februari 1962, 800-812. 
145 Uit: De Wereldraad van Kerken in New Delhi (1963), 110. 
146 In: „Dienen en Dienst‟ in: Wending, 16/12, februari 1962, 819-825. 
147 De Wereldraad van Kerken in New Delhi (1963), 113. We zullen zien dat dit geluid later sterker wordt.  
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Een christen kan onder ieder politiek systeem leven, maar dat wil niet zeggen dat hij 

onverschillig staat tegenover het karakter van een politiek stelsel. Het ene stelsel is 

gunstiger dan het andere voor de ontplooiing van ieders verantwoordelijkheid, en 

vraagt daarom om medewerking bij de opbouw ervan. Maar tegelijk kan een christen 

nooit onbeperkt trouw aan de staat zijn. Ook op de thematiek van het nationalisme 

gaat New Delhi in. De kracht van het nationalisme is dat het een veelvormig samen-

gestelde maatschappij kan verenigen. Maar tegelijk kan het vijandschap tussen na-

ties veroorzaken. De sterke landen moeten nieuwe naties steunen bij hun streven 

naar snelle economische ontwikkeling, en hun politieke onafhankelijkheid verster-

ken. Voorts wordt de voortgaande bewapening bekritiseerd: „Als eerste stap om tot 

een buiten gebruik stellen van de kernwapenen te komen, moeten christenen er bij 

hun regeringen ten sterkste op aandringen dat zij nimmer in een situatie raken waar-

in zij als eersten het gebruik van kernwapenen zouden overwegen.‟ Kerken moeten 

regeringen aansporen tot het zetten van eerste stappen op de weg van algehele ont-

wapening, die het doel is. De assemblee laat hierover een oproep uitgaan die ook een 

pleidooi bevat voor een versterking van de Verenigde Naties.  

Het studieproject over het antwoord van de kerken op snelle sociale verande-

ringen, waarvoor Evanston de aanzet had gegeven en dat een enorme stimulans voor 

studie en discussie was geweest, werd afgesloten, en besloten werd tot drie nieuwe 

onderzoeken: over morele vragen die voortkomen uit de overgang van een traditio-

nele naar een dynamische samenleving, over sociale, politieke en morele problemen 

van de moderne industriële samenleving en over raciale en etnische spanningen in 

een veranderende wereldsamenleving. Abrecht148 was niet echt tevreden over de 

reactie op de uitkomsten van het studieproject over „Rapid Social Change‟. Hij 

schrijft dat de Wereldraad nu wel inzag dat een herbezinning op het sociale denken 

noodzakelijk was vanwege de vele nieuwe problemen en de nieuwe visies uit de 

ontwikkelingslanden, maar dat De Raad dat nog niet adequaat had opgepakt. Voor 

hem was ook de vraag of assemblees wel geschikt waren om nieuwe onderwerpen te 

bespreken. De Lange vertelt dat New Delhi voor Abrecht zelfs een teleurstelling 

was. New Delhi had meer bemiddeld tussen divergerende opties dan zelf keuzen 

gemaakt. Daarom werd tijdens de vergadering van het Centraal Comité in Parijs in 

1962 het voorstel gedaan om in 1966 een „World Conference on Church and Socie-

ty‟ te organiseren.  

 

In de terugblikken op New Delhi worden meer tekortkomingen van New Delhi 

gesignaleerd en problemen aangewezen. Berkhof is duidelijk enthousiast over de 

assemblee, maar geeft en passant toch een groot aantal punten van kritiek.149 Hij laat 

zien hoe in New Delhi zich voor het eerst het probleem voordeed van de concreet-

heid van uitspraken; er was aangedrongen op een veroordeling van het optreden van 

Portugal in Angola, maar dit riep de vraag op waarom dan niet ook Rusland op 

Berlijn, de VS op Cuba en Frankrijk op Algiers werden aangesproken. Berkhof 

waarschuwt dat de Wereldraad geen VN moet worden, waar men „ook vaak de 

groten spaart en de kleinen scherp aanpakt‟. Hij signaleert dat de komst van de Rus-

sisch-orthodoxe kerk politieke uitspraken in de toekomst zou kunnen bemoeilijken. 

Maar ook nu al constateert hij dat er de assemblee meer aan gelegen was „om geza-

menlijk iets te zeggen (…) dan om onze verschillen te bespreken met het risico dat 

                                                           
148 In: Fey (1970), 250. 
149 In: Wending, 16/12, februari 1962. 
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we niets meer samen zouden kunnen zeggen.‟ Dit verklaart hij uit de vrees van velen 

voor een derde wereldoorlog, die leidde tot de hoop op een woord van bemoediging 

of bezwering van de kerken. Maar een andere verklaring zoekt hij daarin dat de 

jonge kerken niet zo‟n behoefte zouden hebben aan de Europese „drang naar preci-

sie‟. Maar tegelijk vertelt hij dat Visser ‟t Hooft tweemaal ingreep in een discussie 

om die te onderdrukken uit vrees dat die uit de hand zou lopen (over Israël en over 

de vrouw in het ambt); Berkhof spreekt de hoop uit dat het na New Delhi mogelijk 

zal zijn toch samen diepergaande gesprekken over verschillen te voeren.150  

 

Bossey 

Veel conferenties en consultaties van de Wereldraad vonden plaats in Bossey. Op 

aanraden van de toenmalige secretaresse van de Oecumenische Raad, Holsteijn,151 

woonde De Lange in de jaren vijftig een cursus in Bossey bij. Hij keerde er nog vaak 

terug.152 Bijvoorbeeld in mei 1957 voor een consultatie over Evangelisatie en de 

structuur van de kerken, waarvoor hij samen met Van Cleeff en Smits de bijdrage 

„Church and Urbanization‟153 schreef. In 1961 wordt De Lange lid van het Curatori-

um van Bossey en in die hoedanigheid woont hij de jaarlijkse vergaderingen bij en is 

hij aanwezig bij vergaderingen van het Centraal Comité (CC) van de Wereldraad. 

De eerste vergadering van het CC die hij bijwoonde, was in augustus 1962 in Parijs, 

waar het besluit viel om uiterlijk in 1966 een wereldconferentie over hedendaagse 

maatschappelijke vraagstukken te houden.154  

 

Visser ’t Hooft 

Wie zich in de kringen van de Wereldraad begaf, kreeg te maken met Visser ‟t 

Hooft. Vanaf het begin was hij nauw betrokken bij de Raad, en tot op het laatst van 

zijn leven was hij (als erepresident) nog te vinden in de gebouwen van de Wereld-

raad in Genève en op vergaderingen. De Lange vertelt daarover: „In de periode 

1970-1975, toen hij al lang was afgetreden en een beetje invalide was, zat hij om 

half negen als we vergaderden met het Centrale Comité op een stoel in de cafetaria. 

Op een gegeven ogenblik gebaarde hij met zijn wijsvinger dat ik bij hem moest 

komen en hij waarschuwde me: “Je moet niet te anti-Amerikaans worden!” Verder 

zei hij niets, maar begon vrijwel meteen een gesprek met iemand anders‟. Visser ‟t 

Hooft bleef als spin in het web aanwezig. De Lange had veel met hem te maken 

daaruit ontwikkelde zich een grote bewondering voor Visser ‟t Hooft, die door hem 

betiteld wordt als „één van de interessantste mensen die ik ooit ontmoet heb‟. Ook in 

verhalen van anderen klinkt grote waardering voor Visser ‟t Hooft door.  

 

                                                           
150 Zijn slotopmerking is dat het meeste dat de assemblee zei, al eens in Wending stond. Overigens was 

voor de Nederlandse kerken van belang dat de waarnemers van de Gereformeerde Kerken die in New 

Delhi aanwezig waren over de assemblee positief berichtten op de Gereformeerde Synode, die vervolgens 
besloot het lidmaatschap van de Wereldraad aan te vragen. In 1971 vond de toelating officieel plaats. 
151 Dat is: mr. S.M. (Benda) Holsteijn die in die periode een centrale figuur was in de Raad. 
152 In zijn bespreking van het boek „A Laboratory for Ecumenical Life‟ (in: Oecumenisch Bulletin, 12/2, 
1997) van H.-R. Weber over Bossey zegt De Lange: „In deze aankondiging van Webers boek kan ik niet 

nalaten te schrijven hoezeer ik zelf in de lekencursussen van Bossey een verregaand leerproces heb 

ondergaan door de ontmoetingen met vakgenoten uit ontwikkelingslanden‟. 
153 De notitie bevindt zich in het archief van De Lange. 
154 De Lange doet hiervan verslag in: „De Wereldraad aan het werk‟ in: Remonstrants Weekblad, 

15-9-1962.  
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„Dr. Visser ‟t Hooft (…) begint, (…) met het grote voordeel van zich gemakkelijk te 

uiten in vier talen (…) en zijn vermogen verschillende andere te lezen. In zijn jaren bij 

de Studentenfederatie waren zijn aanvoelen van gedachtengangen, zijn bereidheid om 

nieuwe experimenten te onderzoeken en werkmethoden los te laten die niet langer ter 

zake waren, spreekwoordelijk. In al deze jaren van vlug naar de ene conferentie naar 

de andere gaan en van tussenpozen van bureauwerk, omgeven door de nare dossiers 

die onafscheidelijk van oecumenische activiteit lijken, heeft Visser ‟t Hooft nooit zijn 

intellectuele belangstelling verloren. Hij bezit een kennis van de moderne theologi-

sche literatuur, vooral Duitse, die veel theologische hoogleraren hem mogelijk benij-

den. Een schitterend verstand, meer analyserend dan constructief werkzaam, doet hem 

in staat zijn snel tot de kern van haast iedere situatie door te dringen. Door de snelheid 

waarmee hij denkt, kan hij haast ieder comité beheersen. Op het podium heeft zijn 

toespraak haast altijd uitwerking en is soms diep ontroerend. Hij is in hoge mate be-

gaafd het vertrouwen van oudere mensen te winnen en te behouden en de bewonde-

ring van jongeren te oogsten. Aan al deze hoedanigheden ligt een rustig en vastbera-

den geloof in Jezus Christus ten grondslag, zo ingehouden in zijn uitdrukking dat toe-

vallige waarnemers zich wel eens niet zouden kunnen realiseren wat de drijvende 

kracht is achter alles wat de man doet‟.155 

 

Willem (Wim) Adolf Visser ‟t Hooft (1900-1985) was van remonstrantse huize en 

kwam uit een gegoed milieu.156 Hij studeerde theologie in Leiden, maar kwam wat 

op afstand te staan van de vrijzinnigheid door een verblijf in Woodbrooke dat grote 

indruk op hem maakte én doordat hij via de Nederlandse Christen Studenten Vere-

niging (NCSV) in aanraking kwam met de theologie van Barth. Door de NCSV 

kwam Visser ‟t Hooft in allerlei internationale conferenties terecht, waar hij Mott 

leerde kennen. Waarschijnlijk op voorstel van Mott werd Visser ‟t Hooft staflid voor 

het nieuw op te zetten jongenswerk van de Young Men‟s Christian Association 

(YMCA) in Genève. Die functie voerde hem over de hele wereld, en stelde hem in 

de gelegenheid de conferentie van Life and Work in Stockholm (1925) bij te wonen. 

Hier deed hij inspiratie op voor zijn dissertatie over de Amerikaanse social gospel,157 

waarop hij in 1928 in Leiden promoveerde, onder de titel The background of the 

Social Gospel in America, waarover hij zich kritisch uitsprak.158 Maar hij kon ook al 

wijzen op kritiek die in Amerika zelf begon op te komen, bij Reinhold Niebuhr. In 

1928 ging Visser ‟t Hooft bij de World Student Christian Federation (WSCF) wer-

ken, vanaf 1931 als algemeen secretaris. Doordat hij ook eindredacteur van het blad 

Student World was, maakte hij niet alleen veel conferenties mee, maar kwam hij ook 

in contact met de belangrijkste theologen van zijn tijd die hij om artikelen vroeg. 

Oldham en Mott haalden hem in de voorbereidingsgroep voor de conferentie over 

                                                           
155 Stephan Neill, De groei der oecumenische beweging, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1962, 143. 
156 Waar niet anders vermeld, is voor deze paragraaf gebruik gemaakt van de Memoires van Visser ‟t 

Hooft en van diens korte biografie van Van der Bent uit 2000.  
157 Het was niet de bedoeling van de organisatoren van Stockholm dat er tijdens de conferentie gesproken 

zou worden over leerstellige verschillen; in de uitnodiging was met instemming de zinsnede „de leer 

verdeelt, de dienst verenigt‟ opgenomen, ook al omdat in 1927 in Lausanne „Geloof en Kerkorde‟ bijeen 
zou komen. Het liep anders: er werd uitgebreid gesproken over de verhouding tussen de menselijke 

activiteiten en het Koninkrijk Gods.  
158 Visser ‟t Hooft vat zelf de boodschap daarvan als volgt samen: „Ik concludeerde dat we veel van het 
social gospel konden leren: “zijn zendingsijver, zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor alle leven, zijn 

uitdaging aan allen die tevreden waren met de status quo, zijn zedelijke moed”. Maar, zo stelde ik, de 

beweging was theologisch zwak in zoverre ze niet duidelijk genoeg onderscheid maakte tussen kerk en 
wereld, een romantisch mensbegrip had, en in overeenstemming met de slagzin dat de wereld een veilige 

plaats voor de democratie moest worden gemaakt, God een veilige God voor de democratie probeerde te 

maken‟. Uit: W.A. Visser ‟t Hooft, Memoires. Een leven in de oecumene, Elsevier, Amsterdam 1971, 29. 
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Kerk en Staat in Oxford in 1937, om, zo zegt Visser „t Hooft zelf159 „mij zoveel 

mogelijk praktische oecumenische ervaring (te) laten opdoen‟. Voor de conferentie 

van Geloof en Kerkorde van Edinburgh in hetzelfde jaar zat hij in het Executive 

Committee. Visser ‟t Hooft behoort ondanks zijn leeftijd duidelijk nog tot de eerste 

generatie oecumenici, zoals ook blijkt uit de beschrijving die Van den Heuvel van 

hem geeft: intellectueel gevormd tijdens zomerkampen, gekenmerkt door „de warm-

te van het personalisme en de doelbewustheid van de zendingsgeneratie, die meende 

dat de wereld in één generatie voor Christus kon worden gewonnen‟.160  

Zijn grote capaciteiten en vele oecumenische ervaringen waren de aanleiding 

voor de uitnodiging het belangrijkste staflid te worden van de Wereldraad van Ker-

ken-in-oprichting. Tijdens de oorlog onderhield Visser ‟t Hooft in Genève in het 

geheim contacten met veel mensen door heel Europa en gaf een schat aan informatie 

over de situatie in Nederland door aan de regering in Londen. Ook zette hij zich in 

voor vluchtelingen en gevangenen. Na de oorlog was hij de drijvende kracht, niet 

alleen achter de Wereldraad, maar ook achter de oprichting van het Oecumenische 

Instituut in Bossey. Hij hechtte grote waarde aan de rol van de leek in de kerken, en 

hij stimuleerde hun opleiding in Bossey. Terugkijkend in 1970 is hij echter van 

mening dat de oecumenische beweging toch een leger is gebleven met veel gene-

raals en officieren, maar met te weinig soldaten, terwijl toch de oecumenische inzet 

hoort bij het gemeente-zijn.161 Visser ‟t Hooft was en bleef betrokken bij vele andere 

initiatieven in oecumenisch verband. Hij werd een ware ambassadeur voor de oecu-

menische gedachte, haalde vele kerken bij de Wereldraad en droeg zorg voor een 

goede relatie met het Vaticaan. En uiteraard was hij verantwoordelijk voor de vele 

conferenties, consultaties en de assemblees van de Wereldraad, die hij uitstekend 

organiseerde, en waar hij zeer bedreven diplomatiek opereerde om tot zo groot mo-

gelijke eenheid te geraken. Ook inhoudelijk was hij een sterke leider. Anders dan 

zijn opvolgers was hij meer dan in naam hoofdredacteur van het blad The Ecumeni-

cal Review dat hij in 1948 opzette. Hij ontving eredoctoraten en andere onderschei-

dingen in vele landen.  

Potter plaatst kritisch kanttekeningen; hij wijst er in een bespreking van de 

Memoires van Visser ‟t Hooft op, dat deze zich toch niet echt heeft kunnen onttrek-

ken aan zijn afkomst:  

 
„Visser ‟t Hooft was born and brought up in the comfortable middle-class world of a 

neutral yet imperialist country. There is a touch of self-confidence and complacency 

which runs right through the career of the author which is only rarely shaken. The 

agonies and struggles, the doubts and uncertainties, the inevitable partisan commit-

ments which have been the lot of many of us who have come from situations of con-

flict and of our religious systems and cultures - all these things appear hardly to have 

ruffled Visser ‟t Hooft, except perhaps during the 1930s and 1940s when Europe was 

under judgment and went up in flames. What strikes one is that despite these events, 

neither Visser ‟t Hooft nor many of his contemporaries have really been able to shake 

                                                           
159 Id., 70. 
160 „Een tragische reus. Bij de honderdste geboortedag van W.A. Visser ‟t Hooft‟ in: HN Magazine,  
31-3-2001. 
161 Ans van der Bent (W.A. Visser ’t Hooft, 1900-1985, Fisherman of the Ecumenical Movement, WCC, 

Genève, 2000, 47) knoopt aan dit beeld een punt van kritiek op Visser ‟t Hooft vast, namelijk dat hoeveel 

soldaten er ook zouden komen - en daar ijverde Visser ‟t Hooft voor - diens visie toch een hiërarchische 
was, een oecumene die van boven naar beneden werkt. Van der Bent wijst ook op de moeite die Visser ‟t 

Hooft in later dagen had te accepteren dat jongeren er een andere visie op na hielden.  
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off the European Christendom triumphalism of the pre-first world war. His touching 

fondness for royalty and for leading personalities illustrates this‟. 162 

 

Van den Heuvel163 noemt Visser ‟t Hooft „eerder trouw dan solidair‟, „niet iemand 

die meedenkt, maar die antwoorden geeft‟. In de periode voor zijn pensionering was 

de faam van Visser ‟t Hooft onomstreden. Daarna echter traden veel veranderingen 

binnen en buiten de kerken op, zo laat Van den Heuvel zien,164 waarop Visser ‟t 

Hoofts benadering geen antwoord bood of die hij afwees, zoals een in zijn ogen te 

vergaand politiek engagement, een gebrek aan spiritualiteit en een neiging tot syn-

cretisme in de dialoog met andere godsdiensten.  

De Lange herinnert zich dat Visser ‟t Hooft in 1982 in een interview voor de 

Süddeutsche Rundfunk (die gaven ze samen vaker, na afloop van vergaderingen van 

het CC) stelde dat de Wereldraad weer terug zou moeten keren naar het concept van 

de verantwoordelijke maatschappij. Voor hem lag de glorietijd van de Wereldraad 

op dat moment duidelijk in het verleden.  

 

Abrecht en Church and Society 

De studieafdeling van de Wereldraad begon direct na Amsterdam met een systema-

tisch studieprogramma over sociale vragen. In augustus 1949 werd de Amerikaan 

Abrecht aangesteld om het programma „Christian Action in Society‟ te gaan trekken. 

Hij leidde de afdeling C&S vanaf 1954 tot aan zijn pensionering in 1983. 

Paul Abrecht (1917-2005) studeerde economie in Californië en vervolgens 

theologie en ethiek in New York (bij Reinhold Niebuhr), werd predikant van de 

American Baptist Church in 1946 en ging in 1949 bij de Wereldraad werken. Hij 

was daar onder meer verantwoordelijk voor drie studieprojecten: „The Responsible 

Society‟ (1949-1954), „The Common Christian Responsibility towards Areas of 

Rapid Social Change‟ (1955-1961) en „The Future of Humanity and Society in a 

World of Science-based Technology‟ (1969-1979). Hij was de organisator van de 

grote conferentie van C&S in 1966 in Genève en verantwoordelijk voor de uitwer-

king daarvan. Ook de Conferentie over Geloof, Wetenschap en Toekomst van 1979 

werd door hem georganiseerd en uitgewerkt. Van 1950-1962 was hij ook nog secre-

taris van de Ecumenical Commission on European Co-operation, waarop we in 

hoofdstuk 3 nader ingaan.165  

De Lange werkte veel met Abrecht samen; er was een geregelde briefwisse-

ling tussen hen, over hun werk en de voorbereiding van conferenties.166 De Lange 

had grote bewondering voor Abrecht, vooral voor zijn vermogen om de juiste men-

sen bij elkaar te krijgen om belangrijke thema‟s uit te werken. Een „visser van men-

                                                           
162 Geciteerd in: Van der Bent (2000), 42. 
163 In zijn inleiding op het Symposion „Mannen van naam, reuzen uit de voortijd. Een herdenkingssympo-

sion in het honderdste geboortejaar van W.A. Visser ‟t Hooft (1900-1985)‟ gehouden op 17 maart 2001 in 

Kampen (aantekeningen van de auteur). 
164 „Een tragische reus. Bij de honderdste geboortedag van W.A. Visser ‟t Hooft‟ in: HN Magazine,  

31-3-2001. 
165 Gegevens ontleend aan: „Het lief en leed van een oecumenische lange afstandloper‟, door Abrecht, in: 
Herman Noordegraaf en Mady Thung (red.), Met minder kunnen we niet toe. Oecumenische opstellen 

voor dr. H.M. de Lange, Protestantse Stichting voor Bibliotheekwezen en Lectuurvoorlichting, Voorburg 

1989. 
166 In het archief van De Lange bevinden zich ruim 30 brieven van Abrecht, geschreven tussen 1974 en 
1995. Aangezien niet alle correspondentie van De Lange bewaard is gebleven, is de kans groot dat er 

meer brieven waren.  
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sen‟ noemt Van den Heuvel.167 De Lange droeg in 1975 zijn boek Werkelijkheid en 

Hoop op aan Abrecht „uit respekt voor zijn voortvarende en creatieve arbeid‟. A-

brecht op zijn beurt beschouwde De Lange „als één van de leden van de inner circle 

van “Church and Society”, die hem hielpen het werk binnen de Wereldraad steeds 

beter geaccepteerd te krijgen‟.168 Bij het afscheid van Abrecht eind 1984 in Genève 

spreekt De Lange een dankwoord uit, waarin hij het antwoord van Abrecht citeert op 

een vraag van Emilio Castro of wetenschappers bij de kerken horen:  

 
„About half of the people involved in our Program might be called ex-Christians. That 

is, they were brought up in the Christian tradition and educated in what are called 

Christian values. But the church didn‟t have any interest in what they were doing and 

largely ignored their intellectual problems; so they gradually drifted away. Some be-

came hostile, feeling that some philosophic principle like the freedom of science was 

at stake. But most simply drifted away, convinced that the church did not have any-

thing to say that would be helpful or relevant to them in their world… They were out-

side the church, or at best on the periphery of the church. Yet, paradoxically, many of 

them still see the possibility and need for a conversation about faith. They have be-

come aware of the limits of the technical approach, the purely scientific approach to 

social and human problems. And with that has come an openness to engage in a di-

alogue with the church about these questions.‟169  

 

Hiermee is wel aangegeven dat Abrecht bij uitstek degene was die de leken bij de 

oecumene betrok, vanuit de overtuiging dat dit pure noodzaak was, wilden de kerken 

adequaat reageren op de problemen van de moderne tijd en een bijdrage leveren aan 

het debat daarover. 

In 1985 (na zijn afscheid) werd een speciaal nummer van The Ecumenical 

Review opgedragen aan Abrecht, onder de titel „Church and Society. Ecumenical 

Perspectives. Essays in Honour of Paul Abrecht.‟170 Deze special bevat zowel artike-

len over de geschiedenis van het sociale denken in de oecumene en over de rol van 

Abrecht daarin, als bijdragen over thema‟s uit dat denken (zoals een artikel van De 

Lange onder de titel „Ecumenical Social Ethics for the Future‟). Visser ‟t Hooft 

schrijft hierin het artikel „Oldham‟s method in Abrecht‟s Hands‟, waarin hij uitvoe-

rig ingaat op wat ook De Lange als de grote kracht van Abrecht zag. Abrecht bracht 

de methode van Oldham in de praktijk, die Visser „t Hooft samenvat als: het ontdek-

ken van mannen en vrouwen die de kerken kunnen helpen om de crisis van de maat-

schappij te begrijpen, het met de hulp van deze mensen benoemen van de fundamen-

tele kwesties waarmee de kerken zich moeten bezighouden om te getuigen tegenover 

de maatschappij, het bevorderen van een interdisciplinaire dialoog hierover en het 

presenteren van de resultaten daarvan aan de kerken voor studie en passende actie.  

De conferentie in Genève van 1966 was de bekroning van het vele werk dat 

Abrecht had verzet om de aandacht voor sociale gerechtigheid tot centraal oecume-

nisch thema te maken. Vanaf 1966 ontstonden er echter binnen de Wereldraad ver-

schillen van inzicht inzake de vraag hoe kerken zich moesten opstellen in brandende 

sociale kwesties. Het meedoen aan de strijd van de ontrechten werd door velen van 

groter belang geacht dan de grondige bestudering van kwesties zoals Abrecht die 

altijd had voorgestaan. In hoofdstuk 7 gaan we hierop nader in. Bij Abrecht bracht 

                                                           
167 In: „A community of Learning‟ in: The Ecumenical Review, 37/1, January 1985, 55. 
168 Genoemd in: Noordegraaf e.a. (red.) (1989), 163. 
169 De tekst bevindt zich in het archief van De Lange. 
170 The Ecumenical Review, 37/1, January 1985. 
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dit een zekere verbittering teweeg, die goed merkbaar is in de brieven die hij De 

Lange schreef en in zijn bijdrage aan de bundel die De Lange kreeg aangeboden 

toen hij 70 jaar werd. „Voor hen die het oecumenisch werk interpreteerden in termen 

van de noodzaak om kerken te mobiliseren voor actie aan de kant van de armen en 

onderdrukten, was het hoofdzaak, een spiritualiteit en een strategie te ontwikkelen 

voor de strijd tegen die krachten in kerk en samenleving die de gerechtigheid in de 

weg stonden. Tegenstanders van deze opvatting van oecumene werden per definitie 

gezien als lieden die buiten de waarachtige oecumenische gemeenschap stonden.‟ Zo 

voelde Abrecht dat er tegen hem aangekeken werd.171 Het latere JPSS-programma 

(inzake een Just, Participatory and Sustainable Society) beschouwde Abrecht als een 

mislukte poging om de verschillen te overbruggen. Van het daarop volgende JPIC-

programma (Justice, Peace and the Integrity of Creation) zegt hij dat het „het activis-

tische, anti-studie, „anti-expert‟ gezichtspunt‟ weerspiegelt. Begin 1980 schrijft hij 

aan De Lange verbijsterd te zijn over het herziene JPIC-document. „How is it possi-

ble to write on justice, peace, etc. today and omit all reference to what has happened 

in eastern Europe? Those JPIC chaps are living in another world. I suggested that 

they postpone Seoul until they are with it. That advice has not been well received!‟172 

Het verschil zit dieper dan alleen de tegenstelling tussen een activistische en een 

studieuzere aanpak, zo blijkt; de politieke inzichten liepen ook sterk uiteen. Abrecht 

vindt het getuigen van verwarring dat vertegenwoordigers van de kerken uit de DDR 

spreken over het behouden van de winstpunten van het socialisme.173 De Lange voelt 

zich echter, ondanks de kritiek die ook hij heeft, toch beter dan Abrecht thuis bij 

sommige vertegenwoordigers van die „activisten‟, zoals De Santa Ana. De verstand-

houding tussen Abrecht en De Lange bleef overigens goed. C&S liet de meer „acti-

vistische‟ onderwerpen los174 en concentreerde zich op vragen rond geloof, weten-

schap en technologie.  

In de tweede helft van de jaren tachtig zet Abrecht zich nog in voor een stu-

dieproject over oecumenische sociale ethiek. Hij schrijft hierover in 1987 en 1988 

aan De Lange. Hij is op zoek naar een nieuwe consensus, vergelijkbaar met het idee 

van de verantwoordelijke maatschappij. In een latere brief (26 november 1990) 

schrijft hij: „For me, JPIC was ecumenically doomed because it was so much a work 

of the like-minded. So most of all I criticize them for the failure to observe a funda-

mental ecumenical principle‟, namelijk dat de tegenstanders binnen de discussie 

worden gehaald. In de jaren negentig brengt hij zelf een groep oecumenische den-

kers bij elkaar voor reflectie over de oecumenische sociale ethiek, die na verloop 

van tijd ook met de Wereldraad in discussie gaat.175 De Lange was hier niet bij be-

trokken.  

                                                           
171 Overigens vertelt Dejung (in een gesprek met de auteur) dat De Lange erg boos was op Abrecht toen 

deze in zijn toespraak op de bijeenkomst ter gelegenheid van De Langes 70e verjaardag ook kritiek uitte 
op zijn tegenstanders. Niet dat De Lange het er geheel mee oneens was, maar hij was van mening dat 

Abrecht hiervoor zijn verjaardagsfeest niet had mogen misbruiken.  
172 Brief van 4-1-1980, in archief De Lange. 
173 Ibid. In hoofdstuk 4 komen we hierop terug. Vooral op de Duitse theoloog Duchrow blijkt hij erg 

gebeten.  
174 Het ontstaan van deze controverse en de oprichting in 1970 van de CCPD die de economische thema‟s 
ging behartigen en waarin veel van de activistischer ingestelde mensen zich verzamelden, vielen in de tijd 

ongeveer samen, zodat de noodzaak voor C&S wegviel zich met deze onderwerpen uitvoerig bezig te 

houden.  
175 Dit leidde tot A statement to the World Council of Churches on the Future of Ecumenical Social 

Thought. Report of an informal discussion of church leaders, theologians, social ethicists and laity. Berlin, 

May 29 - June 3, 1992. 
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De eerste Europese lekenconferentie 

 

Onder leiding van H. Kraemer vond van 18-27 juli 1951 in het Duitse Bad Boll de 

eerste Europese lekenconferentie plaats, waarvoor door de Wereldraadassemblee in 

Amsterdam voorstellen waren gedaan. De Lange was een van de deelnemers.176 Op 

enkele plaatsen doet hij verslag.177 Hij beschrijft de conferentie als een voortzetting 

van „Amsterdam 1948‟, maar dan voor Europa en voor leken. Het thema was „De 

herontdekking van de mens‟, nodig gemaakt nu de techniek de positie van de mens 

in de wereld ondermijnd heeft. De conferentie, zo schrijft De Lange, „vormde een 

bijdrage in het zoeken naar de grondslagen van een nieuw verantwoordelijk leven, 

gebaseerd op het christelijk geloof‟. Opvallend was de diepgaande kritiek op de kerk 

als instituut vanwege haar onmacht om de problemen van de huidige tijd te begrij-

pen en geconstateerd werd dat „slechts door het getuigenis van gemeenteleden, die 

geestelijk doordacht en actief optreden, de Kerk in de ontmoeting kan treden met de 

moderne samenleving en heel haar huidige verwarring.‟ Sprekers tijdens de confe-

rentie waren o.a. Visser ‟t Hooft (over de grote rol van leken in de oecumene en de 

noodzaak instituten op te zetten om christenen beter toe te rusten voor hun strijd in 

de wereld), Ellul (over de techniek), Lilje (over het mensbeeld) en Evdokimov (die 

een pleidooi hield voor een andere vorm van gemeente-zijn, bijvoorbeeld door het 

bijeenkomen van beroepsgenoten en jongeren).178 De rapporten van de conferentie 

gaan voor een belangrijk deel in op vragen rond het christenzijn in de beroepsprak-

tijk en de rol die de kerk daarin kan spelen. Geconstateerd wordt dat een concretise-

ring van het begrip „verantwoordelijke maatschappij‟ dringend nodig is. In een van 

de groepen werd gesproken over de verantwoordelijkheid van de christenen ten 

aanzien van Europa. Het rapport roept op tot het oprichten van een Europese Raad 

van Kerken; de kerken zouden moeten meewerken aan de eenwording van Europa 

en samen studie moeten maken van thema‟s als nationalisme, bewapening en werk-

loosheid.  

Ruim een jaar later komt De Lange  terug op de conferentie; hij is teleurge-

steld dat die geen weerklank vond in Nederland.179 Hij zoekt de oorzaak daarvoor 

onder meer in de prediking, die het geloof vooral ter sprake brengt in situaties van 

nood, en zich meer richt op het bieden van troost in het wereldlijk bestaan dan op het 

oproepen tot gehoorzaamheid daarin. „Voor het gezichtspunt dat achter alle econo-

mische, sociale en politieke vragen van onze tijd geestelijke vragen schuilen; voor de 

vraag of het mogelijk is bij de uitoefening van het beroep een Christelijke visie tot 

gelding te brengen, voor dit alles is weinig ruimte.‟ De Lange vindt dat er te weinig 

echte verontrusting onder christenen bestaat, en roept op om, zoals dat in de Dom in 

Utrecht al gebeurt, diensten voor speciale beroepsgroepen en gebedssamenkomsten 

op werkdagen te houden. Hij vraagt ook aandacht voor de groei en het bestaan van 

de z.g. „oikos-gemeenten‟, gemeenten op de plaats waar men werkelijk door de 

                                                           
176 Vanuit Nederland waren de deelnemers afkomstig uit de kring van Kerk en Wereld en de Wood-

brookers. 
177 „Kerk en samenleving‟ in: Gemeenschap der Kerken, augustus 1951. „Uit de Europese Oecumene‟ in: 
Remonstrants Weekblad, 18-8-1951; 1-9-1951; 8-9-1951; 15-9-1951. 
178 Hans Lilje was op dat moment luthers bisschop van Hannover; hij behoorde tot de grondleggers van de 

oecumenische beweging en was betrokken in de Duitse kerkstrijd vanaf 1933. De Rus Paul Evdokimov 
was onder meer bij Bossey en Faith and Order betrokken en was actief in het oecumenische vluchtelin-

genwerk.  
179 „Lekengedachten over de lekenbeweging‟ in: Remonstrants Weekblad, 4-10-1952. 
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week ook verblijft. „Deze vragen van de geloofsbeleving in de woon- en de werk-

gemeenschap zijn centrale vragen voor de komende decennia en het is te eenzijdig, 

ik zou haast zeggen te introvert gesteld om te veel de nadruk te leggen op “Wij 

Remonstranten”. Ik wil dat ook wel doen, maar dan alleen op de momenten, dat wij 

kunnen aantonen - vanuit onze visie op het zijn van de christelijke gemeente - dat er 

belangrijke gezichtspunten worden verwaarloosd.180 De Lange verwijst bij dit alles 

naar de woorden van Oldham: „Life as a dialogue with God‟: „Dat is wat wij willen 

najagen‟. Door de jaren heen blijft De Lange het belang van die doorgaande bezin-

ning benadrukken.181 

 

 

4. IN DE NEDERLANDSE KERKEN 

 

Actief in de Oecumenische Raad van Kerken 

 

Over de Oecumenische Raad 

In 1952 trad De Lange toe tot de Commissie voor Sociale Zaken van de Oecumeni-

sche Raad van Kerken in Nederland; op 29 mei 1953 werd hij secretaris van de 

Commissie, als opvolger van Rupp. Van 1956 tot 1961 maakte hij deel uit van de 

brede redactie van het blad van de Raad, Gemeenschap der Kerken. 

De Oecumenische Raad182 was opgericht in 1946 en bestond uit de Neder-

landse Hervormde Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Hersteld Evangelisch 

Lutherse Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Sociëteit, de 

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Unie van Baptisten Gemeenten en de 

Oud-Katholieke Kerk. De Gereformeerde Kerken in Nederland en de rooms-

katholieke kerk waren niet aangesloten; voor hen ging deze vorm van oecumenische 

samenwerking nog te ver. Hoewel de oprichting van de Oecumenische Raad een 

vooruitgang betekende ten opzichte van het verleden waarin de kerken slechts indi-

rect vertegenwoordigd waren, viel het functioneren van de Raad op den duur toch 

tegen, volgens Ter Haar Romeny183 omdat de Raad te weinig bevoegdheden had, en 

omdat maar één grote kerk - de Nederlandse Hervormde - lid was en de andere, 

kleine, kerken, die als dominant ervoeren. In 1962 begon daarover binnen de Raad 

een bezinningsproces, dat uitliep in de oprichting in 1968 van de Raad van Kerken, 

waarvan de Gereformeerde Kerken en de rooms-katholieke kerk wél lid werden.  

De Oecumenische Raad fungeerde als het contactpunt voor de Wereldraad in 

Nederland en het werk van de Wereldraad kreeg binnen de Raad en zijn periodiek 

dan ook veel aandacht. Dit betekende ook dat de Raad, soms in samenwerking met 

Kerk en Wereld, Bossey hielp om in Nederland bekendheid te geven aan het cur-

                                                           
180 „Het gesprek op de Landdag‟ in: Remonstrants Weekblad, 5-4-1958. 
181 Artikelen van de hand van De Lange hierover zijn o.a.: „Beroepsgroepenwerk in Nederland‟ in Remon-

strants Weekblad, 12-5-1956; „Ik hoop, dat ….‟ in Gemeenschap der Kerken, maart 1958; „Het gesprek 
op de Landdag‟ in: Remonstrants Weekblad, 5-4-1958; twee artikelen van De Lange in het themanummer 

van Wending (16/10, december 1961) over „Geloven op maandag‟. 
182 De Oecumenische Raad van Kerken was de opvolger van de Oecumenische Raad die in 1935 werd 

opgericht. Deze eerste Raad bestond uit een aantal oecumenische organisaties, de voortrekkers van de 
oecumene; via deze organisaties, indirect dus, participeerden zeven kerken. Tijdens de oorlog bleek de 

Raad te zwak om een rol van betekenis te spelen, en daarom werden al gedurende de oorlog plannen 

gemaakt voor een nieuwe Raad, bestaande uit officiële vertegenwoordigers van kerken. De geschiedenis 
van de eerste Raad is beschreven door Ter Haar Romeny in zijn dissertatie (Ter Haar Romeny, 1989). 
183 Ter Haar Romeny (1989), 266 e.v. 
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suswerk; er was hierover een regelmatige briefwisseling tussen de Raad en Bossey. 

De Raad hield ieder jaar een zogenaamde september-conferentie, waarin bezinning 

op een relevant onderwerp plaatsvond; dit waren vaak onderwerpen ontleend aan de 

Wereldraad. De Lange woonde die meestal bij, en hield er soms een inleiding. 

 

Commissie voor Sociale Zaken 

De Raad kende voor uiteenlopende taken verschillende commissies, zoals voor 

hulpverlening aan kerken en vluchtelingen en voor internationale zaken. Zo was er 

ook de Commissie voor Sociale Zaken (CSZ), opgericht in 1950 om de boodschap 

van Sectie III van de assemblee van de Wereldraad in Amsterdam, dus de „verant-

woordelijke maatschappij‟, onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te 

brengen en verder uit te werken. Banning was (de eerste) voorzitter van deze Com-

missie, De Lange werd zijn rechterhand. In 1964 werd de Utrechtse hoogleraar De 

Graaf lid van de Commissie. Graag zag men hem Banning als voorzitter opvolgen, 

maar De Graaf bleek daar geen tijd voor te hebben. De Lange werd in juni 1964 

benoemd tot voorzitter, en zou dat blijven tot 1992. Opvallend is dat ook in de peri-

ode dat de Gereformeerde Kerken nog geen lid van de Raad waren, de CSZ wel een 

lid uit die kerk had: de Kamper hoogleraar ethiek Brillenburg Wurth.  

Vanwege de nauwe relatie met de Wereldraad kwamen de bijeenkomsten en 

thema‟s uit de oecumene in de Raad uitgebreid aan de orde; de Raad droeg zorg 

voor de vertaling en publicatie van de documenten van de Wereldraad in Nederland 

en zag ook anderszins toe op doorwerking van het gedachtegoed. In 1953 zette de 

CSZ enkele onderwerpen uit de thematiek van Evanston op haar agenda. En in 1957 

werd de bundel Het sociale denken in de oecumene uitgegeven, met een reeks (ver-

taalde) oecumenische rapporten en studies, waaronder twee nota‟s die in de voor-

gaande jaren door de commissie waren opgesteld over respectievelijk de veranderin-

gen in de maatschappij en de betekenis van de arbeid, waarvoor De Lange de con-

ceptteksten had geschreven.  

Zoals we al zagen, was de toenemende welvaart een belangrijk aandachtspunt 

voor de kerken. In 1954 publiceerde de CSZ als Nederlandse bijdrage aan de discus-

sie van Sectie III van Evanston het rapport De veranderingen in maatschappij en 

staat en de roeping der kerk voor een verantwoordelijke maatschappij.184 Daarin 

wordt het begrip „welfare-state‟ behandeld, vanuit de gedachte dat de Staat, omdat 

die het enige orgaan is dat het algemeen belang vertegenwoordigt, in moet grijpen 

„wanneer een duidelijk aanwezige sociale nood op grond van laissez-faire niet op te 

heffen blijkt‟.185 De terreinen van staatsingrijpen worden hier behandeld alsmede de 

ethische vragen die daaraan verbonden zijn. De Kerk heeft als taak de verantwoorde-

lijkheid van haar leden te verdiepen en te versterken, om zo de samenleving tot een 

„responsible society‟ te laten uitgroeien. Immers: die wordt niet van bovenaf opge-

legd, maar groeit van onder op. Daarbij horen o.a. een behoorlijke beloning voor 

arbeid, sociale zekerheid, werkloosheidsbestrijding, goede relaties binnen bedrijven, 

een zinvolle vrijetijdsbesteding en een actieve cultuurpolitiek. In 1956 gaf de com-

                                                           
184 Dit rapport is afgedrukt in Gemeenschap der Kerken, 7/12, december 1953 en ook opgenomen in de 
bundel Het sociale denken in de Oecumene, Boekencentrum, Den Haag 1957. 
185 De welfare state wordt gedefinieerd als: „de Staat, die zich mede verantwoordelijk stelt voor, derhalve 

mede leiding geeft aan het streven naar gemeenschappelijk welzijn en in dienst daarvan ingrijpt in ver-

schillende sectoren van het maatschappelijk leven‟. Voorts wordt opgemerkt: „Het begrip welfare-state 
keert zich deze tegen oud-liberale en marxistische opvattingen, omdat het zowel de leer van de staatsont-

houding als die der volstrekte klasse-bepaaldheid afwijst‟.  
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missie het rapport De betekenis van de georganiseerde arbeid in de samenleving186 

uit. In dit rapport werd voorzien dat in plaats van over verdeling van de armoede, 

zoals vlak na de oorlog het geval was, het in de toekomst steeds meer zou gaan over 

de verdeling van de welvaart, en dat dat een belangenstrijd zou opleveren. De vak-

beweging in Nederland achtte zich voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk 

voor het welslagen van de economische en sociale politiek. De vraag was nu of hun 

leiders het belang van de volkshuishouding als geheel voor ogen zouden blijven 

houden. Het is aan de kerk ze daaraan te herinneren, o.a. door hierover bijeenkom-

sten te organiseren. Met instemming haalt de CSZ een rapport van de assemblee van 

Amsterdam aan: „Wanneer men iets bereiken wil op godsdienstig-cultureel, econo-

misch, sociaal en ander gebied, dan is het van het grootste belang, dat de maatschap-

pij een rijke verscheidenheid van kleinere gemeenschapsvormen vertoont in het 

plaatselijk bestuur, in industriële organisaties, waaronder ook de vakbonden begre-

pen worden, door het bevorderen van publiekrechtelijke lichamen en door vrije 

verenigingen‟. De Commissie ziet hiervoor ook mogelijkheden in Nederland, bij-

voorbeeld binnen ondernemingen. Het dragen van verantwoordelijkheid is „één der 

meest karakteristieke en fundamentele eigenschappen (…) van het mens-zijn‟. Dit 

rapport spreekt ook over de taak en plaats van de overheid. „Meer dan tot dusver 

zullen de christenen er oog voor moeten hebben, dat de overheid een onmisbare en 

nuttige rol speelt in het geheel van de maatschappelijke krachten‟, om „er voor te 

waken dat groepsegoïsme het algemeen belang overwoekert‟.187  

In haar voorspelling dat het weldra over de verdeling van de welvaart zou 

gaan, kreeg de Commissie gelijk. In het begin van de jaren zestig houdt ze zich met 

deze thematiek uitvoerig bezig, en stelde ze voor de Raad het rapport Welvaart en 

Welvaartdenken samen. Dit rapport werd geschreven door De Lange en met enkele 

verdiepende teksten in 1963 uitgegeven bij Ten Have. Drie motieven brachten de 

Commissie ertoe het onderwerp op te pakken: de vraag naar de verdeling van de 

welvaart, de problemen die zich voordoen bij het omgaan met de welvaart en de 

kloof tussen onze welvaart en de positie van de zogenaamde onderontwikkelde 

volken. Het rapport spreekt over het omgaan met de welvaart in het licht van het 

evangelie, waarbij, in navolging van „Evanston‟ ook de vraag aan de orde is: „wordt 

in ons land de menselijke gemeenschap (ook) tenietgedaan door té grote tegenstel-

lingen tussen rijk en arm?‟ Het rapport stelt dat niet is aan te geven wat „welvaart‟ is, 

aangezien de behoeften toenemen en bereikte verzadigingstoestanden beëindigen. 

Door de snelle groei van de productie neemt ook het ongeduld toe en er worden 

verwijten geuit als de bestedingen tijdelijk beperkt moeten worden. Daardoor is de 

discussie over de herverdeling op de achtergrond geraakt. Velen zijn er nog steeds 

slecht aan toe: bejaarden, weduwen, wezen, werklozen en invaliden. Toch is, zo 

heeft de Commissie berekend, de inkomensongelijkheid afgenomen tussen 1938 en 

1954. Rijkdom en welvaart worden in het Oude Testament vaak gezien als teken van 

Gods zegen „maar alleen voor zover ze wijzen naar de komende Messiaanse heil-

staat en gebezigd worden in de dienst van God en de medemens.‟ Ze zijn vaak bron 

van verleiding, oorzaak van hebzucht en bron van machtsmisbruik. Dan verwordt 

welvaart tot een zelfstandig doel. Het rapport haalt woorden van „Evanston‟ aan over 

het verschijnsel reclame: die creëert behoeften, appelleert aan hoogmoed, afgunst en 

                                                           
186 Opgenomen in de bundel Het sociale denken in de Oecumene. 
187 Commissielid Ruppert (voorzitter van het CNV) kon zich niet in de tekst vinden en noemde het een 

„typisch socialistisch stuk‟. 
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zinnelijkheid. De CSZ geeft enkele cijfers over uitgaven voor reclame, en wijst op 

de ontaarding van dit verschijnsel. Er is naar het oordeel van de commissie dan ook 

geen reden om reclame toe te laten op radio en t.v. De toenemende welvaart leidt tot 

economische, sociale en culturele veranderingen zoals wijziging van de klassenver-

houdingen, democratisering, vormen van medezeggenschap in bedrijfsleven e.d. Er 

is sprake van een „welvaartsideologie‟: „Hiermee willen we uitdrukken, dat het 

algemeen geestelijk klimaat, de verwachtingen en de verlangens van de gemiddelde 

mens in sterke mate worden beheerst door de gedachte dat meer bezit aan goederen 

tot groter geluk leidt‟. Mensen verwachten dat verhoogde welvaart tot wereldvrede 

zal leiden, terwijl die naar het oordeel van de Commissie afhankelijk is van de ge-

rechtigheid. Zij strijdt „niet tegen het brood of de welvaart; wel tegen de ideologie 

die deze tot het fundament van het leven maakt‟. Met het oog op de uitspraak van 

„Evanston‟ over de bedreiging van de gemeenschap door het bestaan van armoede 

vraagt men aandacht voor de groepen in eigen land die zich bevinden rond het soci-

aal minimum, en voor de noodzaak van hulp aan de armste landen. Overvloedige 

consumptie wordt afgewezen, zowel vanuit het oogpunt van geestelijke en zedelijke 

verslapping, als vanuit solidariteit met „volken uit de onderontwikkelde gebieden‟. 

De Commissie bepleit het „geven‟ tot onderdeel van de persoonlijke „begroting‟ te 

maken, in plaats van sluitpost van het budget. Het rapport eindigt met de zin: „Meer 

nog dan de persoonlijke ingetogenheid behoort het vraagstuk van een nieuwe le-

vensstijl voor de welvarende volken als geheel een integrerend element in de opvoe-

ding te zijn. Christenen mogen zich duidelijk bewust zijn, dat hier vooral sprake is 

van een „Gebot der Stunde‟, een concrete daad van gehoorzaamheid‟. 

Uit de toegevoegde verdiepende teksten halen we hier nog enkele gedachten 

aan. Brillenburg Wurth geeft een interessante omschrijving van het begrip „rent-

meesterschap‟: „Kort komt de hoofdbetekenis van deze term hierop neer: dat wij 

enerzijds van ons aardse goed afstand hebben te nemen; het is immers niet van ons; 

wij zijn slechts rentmeesters; terwijl wij er anderzijds voor hebben te zorgen met een 

toewijding, alsof het van ons zelf was. Dat laatste wil ook zeggen, dat met onze 

welvaart ook onze verantwoordelijkheid toeneemt en onze welvaart slechts toelaat-

baar is, als en voorzover wij die verantwoordelijkheid ons terdege bewust zijn‟. 

Albeda begint zijn tekst over het program van de communistische partij in de Sovjet-

Unie met een gedachte die De Lange later ook regelmatig zal uitspreken: „Dat het 

Sovjet-communisme in belangrijke mate een loot is van de Westeuropese stam, 

blijkt ook hieruit, dat én bij de communisten én bij alle andere Westeuropeanen de 

waarde van het streven naar welvaart een axioma is waaraan niet getwijfeld wordt‟. 

Het verschil in visie zit hem, waar het de economie betreft, niet in de doeleinden, 

maar in de middelen.  

Het onderwerp viel in de kerken in goede aarde; het rapport wordt goed ver-

kocht en moet zelfs bijgedrukt worden; het levert De Lange bovendien talloze ver-

zoeken voor spreekbeurten op conferenties en gemeenteavonden op, zo meldt het 

jaarverslag van de Raad in 1960.  

In 1963 presenteert de Oecumenische Raad twee bundels met studies samen-

gesteld door de Commissie voor Sociale Zaken onder de titel Sociale stroomversnel-

lingen in Nederland. De Raad ging hiermee in op het verzoek van de Wereldraad 

aan de kerken om twee thema‟s uit te werken: morele problemen die zich voordoen 

bij de overgang van traditionele naar dynamische maatschappijvormen, en sociale, 

politieke en morele problemen van de moderne industriële maatschappijvormen. Op 

verzoek van de Commissie deed de Raad in september 1963 een kanselboodschap 
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uitgaan, waarin herinnerd wordt aan de boodschap van de vergaderingen van de 

Wereldraad, waaruit de Raad vier taken naar voren haalt „waarvoor ons volk staat, 

die het geweten van ons allen behoren te verontrusten‟. Dat zijn de armoede ver weg 

en dichtbij, een eerlijke verdeling van de welvaart (het verminderen van ongeoor-

loofde inkomens- en vermogensverschillen), het beëindigen van de woningnood, en 

het bestrijden van de toenemende verkeersonveiligheid.  

 

Relatie met Henk Berkhof 

In zijn oecumenische werk kwam De Lange al snel in contact met Berkhof; ze raak-

ten bevriend. 

Hendrikus Berkhof (1914-1995)188 studeerde theologie in Leiden, en ging na 

zijn doctoraal examen, in 1937, voor studie enige tijd naar Berlijn waar hij contact 

had met vertegenwoordigers van de Belijdende Kerk. Zo leerde hij de politieke 

relevantie van het evangelie zien. Terug in Nederland sprak en schreef hij veel over 

de Kerkstrijd en de betekenis die deze ook voor Nederland had; hij was medeopstel-

ler van de Amersfoortse Stellingen uit 1940 die een belijdende stellingname tegen-

over de Duitse Christenen bevatten; ook behoorde hij tot de Lunterse Kring die 

debat en voorlichting organiseerde over de kerkstrijd. Hij werd predikant in Lemele 

en in 1939 promoveerde hij op een proefschrift over de apologeet Eusebius van 

Caesarea, voor wie hij maar weinig waardering blijkt te kunnen opbrengen, vanwege 

diens keuze voor een veilige middenpositie en het verdoezelen van tegenstellingen. 

Zijn ervaringen in de Duitse kerkstrijd leerden hem dat een dergelijke positie onmo-

gelijk was, ook in de theologie. Op verzoek van Kraemer schreef Berkhof (tijdens 

zijn gevangenschap in 1940/1941)189 een Geschiedenis der Kerk ten bate van de 

Indonesische kerk. Hij spreekt zich hierin over veel richtingen en theologen uit. Met 

sympathie behandelt hij de oecumenische beweging. Tijdens de oorlog werd Berk-

hof predikant in Zeist en in 1945 hoofddocent op Kerk en Wereld. Ook trad hij toe 

tot de redactie van het blad Wending waarin hij onder meer over de theologie van 

Barth schreef. In 1950 werd hij rector van het Hervormde Seminarie in Driebergen, 

waar de theologiestudenten van de Nederlandse Hervormde Kerk werden voorbereid 

op hun werk in de pastorie. In Driebergen was hij bondgenoot van Banning (aan wie 

hij in 1953 zijn boek Christus en de machten opdraagt), maar vooral geestverwant 

en vriend van de rechtzinniger Boerwinkel. Berkhof was in 1948 afgevaardigd ge-

weest naar de assemblee in Amsterdam, en hij werd in 1954 (Evanston) in het Cen-

traal Comité van de Wereldraad gekozen, en vervolgens herkozen in 1961 (New 

Delhi) en 1968 (Uppsala). Hij publiceerde daarover in tijdschriften en schreef in 

1962 over de oecumene het boek De katholiciteit der kerk. In 1960 werd Berkhof 

benoemd tot kerkelijk hoogleraar in Leiden, als opvolger van Miskotte; in 1981 ging 

hij met emeritaat. Van 1974 tot 1983 was hij voorzitter van de Raad van Kerken; in 

die functie deed hij van zich spreken door zijn kritische stellingname inzake de 

buitenlandse politiek en de kernbewapening, waar hij zich ook in de jaren vijftig al 

tegen keerde.  

                                                           
188 De biografische gegevens voor dit hoofdstuk zijn waar het de periode van de oorlog betreft ontleend 

aan: Van Roon (1973) en voor het overige, tenzij anders vermeld, aan: E.P. Meijering, Hendrikus Berkhof 

(1914-1995). Een theologische biografie, Kok, Kampen 1997.  
189 Hij werd gearresteerd op grond van een preek in Ommen over Matth.10:16, waarvan de tekst later in 

samenvatting in Vrij Nederland verscheen (H.C. Touw, Het verzet der Hervormde Kerk, Boekencentrum, 

Den Haag, 1946, I, 196-198 en II, 350-351). 
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In de Raad van Kerken hadden Berkhof en De Lange uiteraard veel met el-

kaar te maken, gezien De Langes activiteiten in de Commissie voor Sociale Vragen; 

daarnaast ontmoetten ze elkaar in de redactie van Wending, de Wereldraad en ui-

teraard bij vele andere oecumenische bijeenkomsten én in de persoonlijke sfeer. In 

1973 introduceert De Lange Berkhof in de NCRV-Gids bij de lezers en luisteraars, 

als aankondiging van een radio-uitzending met Berkhof.190 Geloofwaardigheid is een 

kenmerkend begrip voor Berkhof, stelt De Lange. Leren en leven zijn voor hem 

volstrekt ondersteunend en aanvullend aan elkaar. De Lange prijst het werk van 

Berkhof voor de oecumene en zijn durf om bij de voorhoede te zijn, ook al vergeet 

hij, bijvoorbeeld in zijn preken, de achterhoede niet. Onder het door hem uitgeknipte 

artikel heeft De Lange een citaat gezet uit het interview met Berkhof: „Ik ben geluk-

kig, maar ik ga gebukt onder mijn tijd. Ik ben voor actief pessimisme‟. 

Bijzonder is de discussie tussen Berkhof en De Lange die eind 1955 / begin 

1956 in In de Waagschaal plaatsvindt. Berkhof schreef daarin een artikel over „De 

vrouw in het ambt?‟, waarin hij zegt weliswaar op grond van goede ervaringen vóór 

de vrouw in het ambt te zijn, maar daar toch nog niet toe over te willen gaan, omdat 

de Schrift hierover niet duidelijk is; daarop moet dus eerst verder worden gestu-

deerd191. De Lange is verbaasd over dit standpunt van Berkhof. Verwacht deze seri-

eus dat de theologie op dit punt nog met opzienbarende resultaten komt? De manier 

waarop Berkhof de bijbel hanteert, zal geen probleem oplossen. „Nu buigt hij voor 

het nog steeds duistere woord van Paulus en conformeert zich met de toestand van 

onrecht en discriminatie, wat wij naar zijn oordeel geen conservatisme mogen noe-

men. Waarom eigenlijk niet? Ieder die aan de kant blijft staan, als het gaat om meer 

ruimte te scheppen voor naastenliefde, rechtvaardigheid en menselijkheid, is conser-

vatief. En het is mijn vaste overtuiging, dat deze begrippen in het geding zijn.‟ Een 

beroep op Bijbelteksten alleen kan niet: er is verlichting van de Heilige Geest nodig. 

Berkhof reageert hierop door te stellen dat het voor hem, in tegenstelling tot De 

Lange, niet louter een ethisch vraagstuk is. Met begrippen als naastenliefde en 

rechtvaardigheid komen we nog niet automatisch bij een christelijke ethiek uit. Gods 

handelen is rechtvaardig, maar daarom kan nog niet alles wat wij rechtvaardig vin-

den met Gods naam worden gedekt. Het gaat dus ook om het schriftgezag en om de 

apostoliciteit van de kerk. Waakzaamheid is nodig, want soms is er gewoon sprake 

van modieuze tendensen. Tegelijk zegt Berkhof zelf te verwachten dat nadere studie 

geen beletsel zal opleveren voor toelating van de vrouw tot het ambt. De discussie 

eindigt met een persoonlijke briefwisseling tussen Berkhof en De Lange,192 waarin 

De Lange schrijft dat voor hem beslissend is of de gehoorzaamheid aan Christus te 

kort wordt gedaan bij een toelating. Berkhof geeft nogmaals aan dat het hem erom 

gaat dat de synode bij een eventuele toelating met een goede motivatie komt.  

Eind 1995 overlijdt Berkhof. De Lange herdenkt hem in een In Memoriam:  
 

                                                           
190 „Prof. Berkhof vertaler en verteller‟ in: NCRV-Gids, 18-8-1973. 
191 Dat was in het nummer van op 5-11-1955. Hoewel velen gehoopt hadden dat het vernieuwingsdenken 

in de N.H. Kerk van tijdens de oorlog na de oorlog zou leiden tot toelating van de vrouw tot alle ambten, 

gaf de kerkorde van 1950 vrouwen alleen de mogelijkheid hulpprediker en vicaris te worden. Uiteindelijk 
werden vanaf 1 januari 1959 vrouwen toegelaten tot de ambten van ouderling en diaken, en in 1966 werd 

besloten dat vanaf 1 januari 1968 alle ambten zouden worden opengesteld. Pas op 1 januari 1976 verviel 

de bepaling dat vrouwelijke predikanten die huwden hun ambt neer moesten leggen. Ontleend aan: 
Maarten van der Linde, Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervorm-

de Kerk 1945-1966, Boekencentrum, Zoetermeer 1995, 141, 143.  
192 In het archief van De Lange. 
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„Berkhof toonde zich een krachtige aanhanger van de door William Temple (aartsbis-

schop van Canterbury in de jaren dertig en veertig) uitgedragen wijsheid en waarheid: 

“Christenen hebben een dubbele taak: in de huidige maatschappelijke orde getuigenis 

af te leggen van hun geloof én alle maatschappelijke instellingen aan Gods wil te toet-

sen, zoals deze door hen wordt verstaan.” Deze dubbele les was geleerd in de jaren 

dertig en dient ook door ons nooit te worden vergeten. Het gehele bestaan van Henk 

Berkhof was doortrokken van de wil om getuige van de Geest te zijn‟.193  

 

In de Remonstrantse Broederschap 

 

Vanaf zijn toetreding tot de Remonstrantse Broederschap was De Lange een actief 

lid. Hij zat enkele malen in de kerkenraad, en woonde vanaf begin jaren vijftig vrij-

wel alle Algemene Vergaderingen van de Remonstrantse Broederschap bij. En hij 

schreef veel. Het eerste artikel dat hij publiceerde in het Remonstrants Weekblad, in 

juni 1949, behandelde zijn verblijf in Burg Steinfurt, en werd in de jaren daarna 

gevolgd door vele tientallen andere. De onderwerpen liggen vrijwel altijd op het 

brede terrein van economie en oecumene, apart of gecombineerd, en houden de 

lezers van het blad op de hoogte van de lotgevallen van de oecumene in brede zin en 

leveren hen een commentaar bij de tijd.  

Het is goed vooraf iets te zeggen over het bijzondere karakter van de Remon-

strantse Broederschap. In de Remonstrantse Broederschap was (en is tot op de dag 

van vandaag) het aantal mensen met een academische opleiding beduidend hoger 

dan in andere kerkgenootschappen. „Hogere‟ beroepsgroepen kwamen ook veel 

meer voor dan elders, en „lagere‟ veel minder.194 Dit verklaart ongetwijfeld iets van 

de problemen én mogelijkheden van de Broederschap, die ook door De Lange re-

gelmatig werden gesignaleerd. De Lange maakte in de jaren zestig deel uit van de 

sociografische werkgroep van de Broederschap die onderzocht in hoeverre de gege-

vens van de volkstelling van 1960 bruikbaar waren voor het verkrijgen van inzicht in 

de structuur en de ontwikkeling van de Broederschap; dit leidde tot een rapport van 

63 pagina‟s, met als meest in het oog springende gegeven dat er sprake was van een 

heel sterke vergrijzing; in latere rapporten in de jaren zeventig en tachtig werd dit 

beeld bevestigd, wat aanleiding was om een sterk accent te gaan leggen op het jon-

gerenwerk.  

 

Bezinning op sociale vragen 

De Lange was vanaf begin jaren vijftig lid (en lange tijd ook secretaris) van de Soci-

ale Commissie binnen de Broederschap. Deze Commissie beschouwt als haar op-

dracht „de sociale activering van de leden van onze Broederschap‟.195 In dat kader 

verschijnt regelmatig een „Sociale Kroniek‟ in het Remonstrants Weekblad, zowel 

                                                           
193 Dit werd uitgezonden door de IKON en afgedrukt in Tijd en Taak (februari 1996). 
194 In het Remonstrants Weekblad van 12-2-1955 geeft De Lange zelf wat cijfers van het CBS door over 

de kerkelijke gezindte van studenten. Terwijl de Remonstranten 0,4% van de bevolking uitmaken, is van 
alle studenten 2,4% Remonstrant. De Remonstranten leveren ook tweemaal zoveel vrouwelijke studenten 

als alle andere groepen, en tien maal zoveel juristen. Het programmablad van de V.P.R.O. (in: Vrije 

Geluiden, Radio- en televisieprogrammablad van de V.P.R.O., 30/30, 23-7-1960) besteedde in 1960 
uitgebreid aandacht aan de Remonstrantse Broederschap ter gelegenheid van het 400e geboortejaar van 

Jacob Arminius „zijn grote historische voorganger‟. Hierin geeft Van Peski een reeks cijfers, in een artikel 

getiteld „De Remonstranten - een deftige kerk?‟ die het beeld van De Lange bevestigen: in 1947 bleken er 
per 10.000 Remonstranten 883 gestudeerden te zijn (ter vergelijking: N.H.: 64, R.K.: 43, Doopsgez.: 337, 

Joden: 416). 
195 De Lange, „Sociale Kroniek‟ in Remonstrants Weekblad, 15-12-1951. 
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over het werk van de commissie als over economische en sociale vragen; ook signa-

leert en bespreekt men belangrijke publicaties op deze terreinen. De Lange is vaak 

auteur in deze rubriek. Hij schrijft veel over de gevolgen van de industrialisatie, o.a. 

naar aanleiding van de rapporten van het Sociologisch Instituut van de N.H.Kerk 

waarin geprobeerd wordt mogelijke verbanden tussen industrialisatie en onkerke-

lijkheid te onderzoeken. Ook worden daarin de erbarmelijke omstandigheden waarin 

veel mensen in de jaren vijftig nog steeds leefden, uiteengezet. Kan de kerk wel 

omgaan met het totaal nieuwe geestelijk klimaat dat het moderne fabrieksleven met 

zich brengt? In 1956 schrijft De Lange over oorzaken van de groeiende afstand 

tussen wereld en kerk.196 Het arbeidsproces is gerationaliseerd, wat mensen ver-

vreemdt van de kerk; de ruggengraat van de kerk wordt nu gevormd door die be-

roepsgroepen die dat proces nog niet doorliepen. Tijdens zijn werk wordt de mens 

geacht een betrouwbaar functionerend wieltje te zijn; hoe kan dan verwacht worden 

dat hij daarna weer een verantwoordelijk wezen kan zijn? Bovendien leidt de schei-

ding tussen wonen en werken tot het uiteenvallen van de traditionele gemeente. 

Bedrijven zijn nieuwe gemeenschappen geworden: ook daar moet de kerk zijn. In 

1957 schrijft De Lange over de Deltawet197 en wijst daarbij op de sociale gevolgen 

van het opheffen van het isolement waarin veel gemeenschappen altijd leefden. Er 

moet hoognodig onderzoek gedaan worden, er moeten jeugd- en vormingsleiders 

worden opgeleid, en de basis moet gelegd worden voor maatschappelijk werk, voor 

buurt- en dorpshuizen, voor vormings- en ontwikkelingswerk.198 De kerk (met haar 

Sociologische Instituut) is in dit soort werk de regering vóór. De Lange roept geest-

verwanten in de politiek op deze gedachten mee te nemen. Uiteraard heeft ook de 

werkloosheid in het begin van de jaren vijftig zijn aandacht; de overheid moet hierin 

actief optreden en christenen hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid, want: 

„Het mag niet zo worden, dat wij als christenen in de positie worden gedrongen ter 

wille van de werkgelegenheid belang te krijgen bij de bewapening‟.199 De Lange 

bericht ook over talrijke bijeenkomsten waar christenen spreken over economie, 

zoals de jaarlijkse economenconferenties van Kerk en Wereld en de Christelijk 

Sociale Conferentie van 1952.200 Hij wijst de Remonstranten op hun gebrek aan 

belangstelling voor het platteland terwijl de geestelijke nood daar groot is en de 

onkerkelijkheid groter dan in veel steden.201  

De Sociale Commissie organiseert jaarlijks een sociale conferentie (de eerste 

in 1950 over „Crisis der zekerheden‟, en later over onderwerpen als „De strijd om 

een verantwoordelijke maatschappij‟, „De mens en zijn arbeid‟, „Kerk en Stad‟ en 

„Welvaart en Welzijn‟, „De kerk en ontwikkelingslanden‟, „Verantwoordelijkheid in 

loon- en prijspolitiek‟) en publiceert materiaal (vaak in de vorm van een syllabus) 

voor de sociale kringen die in verschillende gemeenten in de winter worden gehou-

den. Om haar werk uit te leggen richtte de Commissie zich in 1951 ook in een brief 

tot de gemeenten. De commissie wil het onderling gesprek over sociale en politieke 

vragen in de gemeenten stimuleren, om een bijdrage te leveren aan de oplossing van 

de vraagstukken van de tijd. „… onze mensen moeten op hoge en lage posten in de 

                                                           
196 „De wereld is anders geworden‟ in Remonstrants Weekblad, 10-3-1956. 
197 „De Deltawet. Ook een godsdienstige en zedelijke opdracht‟ in: Remonstrants Weekblad, 12-10-1957. 
198 De Lange maakte in deze tijd ook deel uit van het bestuur van de Vrijzinnig Protestantse Centrale voor 

Maatschappelijk Werk.  
199 „Sociale Kroniek‟ in Remonstrants Weekblad, 10-5-1952. 
200 Id., 25-10-1952. 
201 Id., 11-4-1953 en 9-5-1953. 
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crisis onzer wereld hun kerk achter zich voelen als een duidelijke geestelijke kracht, 

een reserve voor hun uithoudingsvermogen‟, schrijft de Commissie.202 In 1954 blikt 

De Lange terug op 5 jaar sociale conferenties.203 Er zou dieper afgestoken moeten 

worden in de besprekingen, stelt hij; de evangelische gezichtspunten moeten meer 

tot gelding gebracht worden. Voorts moet de kring van deelnemers verbreed worden, 

want nu beperkt die zich tot leden van de nieuwe middenstand. Arbeiders, oude 

middenstand en ondernemers zijn ondervertegenwoordigd. De behoefte wordt ge-

voeld aan gesprek in beroepsgroepen.204 De Sociale Commissie wil op dit terrein 

graag aansluiting zoeken bij Kerk en Wereld. In 1955 verzoekt de Sociale Commis-

sie de kringen te spreken over de rapporten van de assemblee van de Wereldraad van 

Kerken in Evanston, en enkele jaren worden de Sociale Conferenties aan thema‟s 

van Evanston gewijd. De uitkomst ervan wordt als memorandum aan de Wereldraad 

gestuurd.205  

Ook in later jaren blijft De Lange in het weekblad verslag doen van de activi-

teiten van de Sociale Commissie. Voor zijn twee onderwerpen, economie en oecu-

mene, krijgt hij niet bij ieder binnen de Remonstrantse Broederschap de handen op 

elkaar. Het wordt hem niet in dank afgenomen dat hij keer op keer de Broederschap 

de les leest als gesprek over belangrijke onderwerpen uitblijft (bijvoorbeeld inzake 

Indonesië)206 of oproept een bepaalde taak op zich te nemen (zoals het begeleiden 

van gemeenteleden die politieke verantwoordelijkheid dragen).207 

 

Aandacht voor de oecumene 

Binnen de Broederschap bestond van oudsher belangstelling voor de ontwikkelingen 

in de internationale oecumene, wat zich uitte in een reeks oecumenische contacten. 

In 1948 trad de Broederschap direct toe tot de Wereldraad van Kerken. Een jaar 

eerder al was men lid geworden van de International Congregational Council, van-

wege de verwantschap die gevoeld werd met de congregationalisten die erin slaag-

den vrijzinnigheid en orthodoxie in zich te verenigen.208 De Council fuseerde in 1970 

met de World Alliance of Reformed Churches (WARC), zodat vanaf dat moment de 

Remonstranten ook deel uitmaakten van de WARC.209 

                                                           
202 Geciteerd in: De Lange, „Sociale Kroniek‟ in Remonstrants Weekblad, 15-12-1951. 
203 „Terugblik na vijf sociale conferenties‟ in: Remonstrants Weekblad, 7-8-1954. 
204 Er was in de Remonstrantse Broederschap wel sprake van artsenconferenties; De Lange maakt hier 

zelf melding van in een artikel in het Remonstrants Weekblad ( „Dagboek van een plattelandsdokter‟) van 
14-9-1956. In 1958 vond ook een lerarenconferentie plaats, en in dat jaar werd ook besloten de Remon-

stranten bij elkaar te halen die een functie bekleedden in vertegenwoordigende politieke organen. In de 

AV wordt dan ook de vraag gesteld of er niet een aparte commissie zou moeten komen voor het beroeps-
groepenwerk. 
205 De tekst ervan verscheen ook in de bundel Het sociale denken in de oecumene, 1957. 
206 In: De Lange, „De Bergrede‟ in de rubriek „De Bijbel vandaag‟ in: Remonstrants Weekblad,  
8-11-1952. 
207 „De minister van Financiën‟ in: Remonstrants Weekblad, 20-10-1956. 
208 Het contact was tot stand gekomen als gevolg van de hulpverlening van Amerikaanse congregationa-
listen aan Europa na de oorlog. Zij zochten toenadering tot geestverwanten en de ontmoeting met de 

Remonstranten sloeg zozeer aan dat deze werden uitgenodigd de eerste naoorlogse internationale bijeen-

komst van de congregationalisten in 1947 in Barnemouth bij te wonen. Van het een kwam het ander, 
hoewel de historie van de beide genootschappen daartoe niet echt aanleiding leek te geven; de ontwikke-

lingen in de loop der eeuwen hadden echter tot een zekere geestverwantschap (vrijheid en openheid) 

geleid. De grote gerichtheid van de congregationalisten op zending en hulpwerk vormde hierop een 
uitzondering: dat was nooit een sterke kant van de Remonstranten. Zie hiervoor De Kievid (1962), 51 e.v.  
209 Deze gegevens zijn ontleend aan : E.H. Cossee, ‘De remonstranten en de Wereldraad van Kerken in: 

Documentatieblad van de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, XXI/48, 1998, 43. 
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In 1957 roept een kritisch getoonzet artikel van De Lange in het Remon-

strants Weekblad veel negatieve reacties op. De Lange stelt daarin de vraag of de 

Broederschap op het terrein van de oecumene (waar het erom gaat „de gescheiden-

heid te maken tot verscheidenheid, waarvoor geen meerdere denominaties nodig 

zijn‟) wel doet wat er van haar verwacht mag worden? „Om het eens wat cru te 

zeggen: het is veel gemakkelijker te spreken over het rijk geschakeerde innerlijk 

leven van een Boeddhist, die men nooit ontmoet, dan om vrede te hebben met zijn 

Gereformeerde buurman.‟ In de openheid die veel remonstranten zeggen te betrach-

ten, herkent hij te vaak nonchalance. „Met verdraagzaamheid bedoel ik niet, dat we 

de ander een zekere levensruimte gunnen, maar ons verder niets van hem aantrek-

ken. Ik dacht dat verdraagzaamheid in de evangelische zin van het woord betekende, 

dat er een innerlijke verbondenheid is met de ander op grond van ons gemeenschap-

pelijk Christelijk geloof.‟ 210 Dat zou moeten leiden tot een grote belangstelling voor 

de oecumene en een reeks eigen initiatieven op dit terrein; daaraan ontbreekt het 

echter. Veel Remonstranten neigen ertoe de eigen waarheid en het eigen karakter 

vooraf zeker te willen stellen, en dat is „meer gereformeerd dan remonstrants-

gereformeerd‟.211 De kritische distantie tegenover het verworvene ontbreekt. Uit de 

reacties die op het artikel van De Lange komen, spreekt een grote angst voor een 

oecumenische theologie waarin voor de vrijzinnigheid geen plaats is en voor de 

Wereldraad van Kerken als superkerk.212 Hoogleraar Sirks reageert met een lang 

artikel.213 Hij vertelt over de problemen die de Broederschap van het begin af aan 

had met de basisformule van de Wereldraad „Jezus Christus aanvaarden als God en 

Heiland‟.214 Pogingen die te laten vervangen (door „Heer en Heiland‟), strandden. De 

Wereldraad gaf de zaak in handen van een studiecommissie. De broederschap lichtte 

haar bezwaren uitvoerig toe, maar dit leidde op de assemblee in Evanston niet tot 

aanpassing van de formule.215 Ook het verwijt van vrijblijvendheid bestrijdt hij: „Ik 

ben er echter wel van overtuigd dat door de vaste en tegelijk milde geest van werke-

                                                           
210 „De Broederschap en de Oecumene‟ in: Remonstrants Weekblad, 2-2-1957. 
211 Deze opmerking zal De Lange niet in dank afgenomen zijn, aangezien de remonstranten, historisch 

gezien, beschouwd kunnen worden als „dolerende gereformeerden‟: zij danken hun bestaan aan de re-
monstrantie die ze indienden bij de Staten van Holland waarin zij de gewetensdwang van de gereformeer-

de leer afwezen. Hun ideaal was een pluriforme volkskerk waarin verschillende geloofsvisies naast elkaar 

zouden kunnen bestaan.  
212 H.J. Heering sprak al over dit bezwaar in 1948, voorafgaand aan de oprichting van de Wereldraad, op 

de algemene vergadering van de remonstranten. Hij wijst er op dat binnen de Wereldraad iedere groep, 

kerk en richting een minderheid is, en hij roept ieder op pal te staan voor haar eigen inzicht in de waar-
heid, „Mits zij zo (…) vrijzinnig is om bij voorbaat te beseffen dat de andere kerk of richting ook wel eens 

gelijk kon hebben. Mits zij ook iets kent van de heilzame afgunst op wat een andere kerk wèl en zij zelf 

níet bezit.‟ Uit: Cossee (1998), 46; in wat hardere bewoordingen herhaalt De Lange in feite dit pleidooi.  
213 Remonstrants Weekblad, 23-2-1957. 
214 Dit bezwaar was gebaseerd op de triniteitsleer die hieraan ten grondslag ligt, die niet op die wijze door 

alle remonstranten wordt aangehangen. G.J. Heering maakte zich in de broederschap sterk voor toetreding 
tot de Wereldraad. Hij had zich uitvoerig met de triniteitsleer beziggehouden en maakte onderscheid 

tussen wezens- en openbaringstriniteit en interpreteerde de basisformule als: „God heeft zich geopenbaard 

in Christus‟. Die interpretatie was voor de meeste remonstranten wél aanvaardbaar. Zie Cossee (1998), 
45-46.  

215 Wind (1984, 300) vertelt dat de broederschap in Evanston een verzoek tot wijziging van de formule 

introk, omdat men toch liever een informele discussie dan een „constitutional decision‟ wilde bevorderen. 
De assemblee van New Delhi in 1961 sprak wederom over de formule; hoewel het gewraakte „God and 

Saviour‟ bleef staan, vonden wel enkele aanpassingen plaats die de remonstranten welkom waren: „onze 

Heer‟ werd „de Heer‟, „aanvaarden‟ werd „belijden‟ en een zin werd toegevoegd: „en die daarom hun 
gemeenschappelijke roeping gezamenlijk willen vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heili-

ge Geest‟ (Cossee [1998], 52).  
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lijke verdraagzaamheid en door het zo open karakter dat onze broederschap hoog-

houdt, de meest juiste en vruchtbare voorwaarden worden gesteld om het Evangelie 

tot zijn recht te laten komen.‟ In zijn reactie bespreekt De Lange een misverstand 

van veel Remonstranten die wel achter Life and Work, maar niet achter Faith and 

Order van de Wereldraad zeggen te willen staan: alsof het bij verdraagzaamheid om 

een geloofsartikel zou gaan en niet om een in het geloof gegrond uitgangspunt van 

handelen, en alsof niet achter alle vragen die Life and Work bespreekt, geloofsvra-

gen liggen.216 

In 1961 richt De Lange zich samen met Ingen Housz217 in een open brief tot 

de schrijvers van een negatief getoonzet artikel over de Wereldraad en de oecumene 

in het Remonstrants Weekblad, dat ook weer de basisformule tot onderwerp had. 

Hoewel De Lange de kritiek deelt, wijst hij er wel op dat het door de broederschap 

voorgestelde „Heer en Heiland‟ de facto wel uitgangspunt is voor alle werk van de 

Wereldraad. Hij acht het ook van hovaardij getuigen het voor te stellen alsof „de 

veelvormigheid en de veelkleurigheid van de Goddelijke boodschap bij ons veilig 

zou zijn.‟ De brief eindigt met een vurig pleidooi voor de oecumene:  

 
„Wij beseffen dat de voorwaarden voor ‟t ontstaan van de ene Evangelische kerk van 

Nederland, waar ruimte is voor hoogkerkelijke en laagkerkelijke, voor vrijzinnigen en 

orthodoxen, voor dromers en doeners, voor alle priesters en alle profeten, nog niet zijn 

vervuld, maar wij bidden God, dat het zichtbaar-worden van de door Hem geschonken 

eenheid snel aan ons zal worden geschonken. Wij kunnen het tempo niet bevorderen, 

wel tegenhouden. Wij zijn volstrekt bereid om reeds thans te gaan leven in het per-

spectief van deze ene kerk. Alle risico‟s aanvaarden wij. Wij zouden niets liever wil-

len dan dat u mee op pad gaat. Maar u moet precies van ons weten - daar hebt u als 

representanten van de andere generatie recht op - dat wij doorgaan met ons gebed en 

onze arbeid voor de eenheid. De ene Evangelische kerk in Nederland komt er, God 

geve dat hij niet komt ondanks ons, maar mede door ons. Wij hopen innig, dat u mee-

doet. Het zou jammer zijn als u dit verrukkelijke feest niet zou meemaken.‟ 218 

 

Zoals we al zagen had ook de oecumene in Nederland de belangstelling van De 

Lange.219 De nauwe band die sommige kerken onderhouden met bepaalde politieke 

partijen en maatschappelijke organisaties ervaart hij een belemmering voor de ont-

wikkeling van de oecumene. Hij ziet hierin, zowel aan rooms-katholieke als aan 

reformatorische zijde, een eigenaardige en heilloze vermenging. „Wij zouden een 

wezenlijke stap vooruit kunnen zetten als we ons wat meer van die eigenaardige 

vermenging zouden kunnen bevrijden en als we de moed opbrachten om echt de weg 

op te gaan van de vernieuwing naar het hart toe, naar het hart van het evangelie van 

Jezus Christus zelf.‟220 Over de vaderlandse oecumene schreef hij vanaf 1964 gedu-

                                                           
216 „De Broederschap en de Oecumene‟ in: Remonstrants Weekblad, 9-3-1957. 
217 A. Ingen Hausz, door De Lange wel aangeduid als „typisch vertegenwoordiger van het sociaal remon-

strantisme‟ (Van der Linde [1995], 473) was voorzitter van de directie van Hoogovens en een grote 

stimulans voor het werk van het protestants bedrijfspastoraat. 
218 „Open brief aan dr. C. van den Berg en ds. L.B. Houtgast‟ in Remonstrants Weekblad, 25-2-1961. 
219 Ook in zijn eigen woonplaats was De Lange hiermee bezig. Vanaf 1955 vonden in Scheveningen 

gesprekken plaats tussen wijkkerkenraden van de hervormde Zorgvlied-gemeente en van de remonstrants-
gereformeerde gemeente (wijk Scheveningen e.o.). Aan remonstrantse zijde deden hieraan o.a. De Lange 

en Heering mee, aan hervormde zijde o.a. Roscam Abbing. Er werden gesprekken gevoerd en mogelijk-

heden van praktische samenwerking gezocht en in praktijk gebracht. Op 24 maart 1963 vond de eerste 
gemeenschappelijk „pelgrimage-dienst‟ plaats, tot grote vreugde van de honderden aanwezige gemeente-

leden („Met de buren in de kerk‟ in: Remonstrants Weekblad 8-6-1963). 
220 In: „Niet aandringen op geleidelijkheid‟ in Plein, maart/april 1960. 
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rende enkele jaren regelmatig in de rubriek Zig-Zag in het Remonstrants Weekblad, 

waarin beurtelings berichten verschenen over de broederschap zelf (door ds. F.E. 

van Leeuwen), over de kerken in eigen land buitenom de broederschap (door De 

Lange) en over de kerk in de wereld (door ds. E.J. Kuiper). Voor De Lange is dit een 

uitgelezen mogelijkheid interessante initiatieven aan zijn kerk door te geven en 

commentaar te leveren op belangrijke gebeurtenissen. Zijn column bevat steeds een 

stroom informatie over nieuwe literatuur, oecumenische initiatieven (met adressen 

en andere gegevens), uitspraken van kerken over de oecumene, en - na verloop van 

tijd - steeds een oecumenisch citaat. De Lange zet in het kader van de oecumenische 

samenwerking aan tot haast; de gemeenschappelijke tegenstander van allen die zich 

inzetten voor de oecumene zijn „degenen die aandringen op geleidelijkheid‟, stelt 

hij.221 En elders volgt dan: „Zij praten over “nog niet rijp zijn”, maar zij vergeten dat 

wij voor de ene evangelische kerk van Nederland alleen rijp worden door er voor te 

bidden, er voor te werken en er voor bezig te zijn‟.222  

De Lange was ook als docent en lid van het curatorium betrokken bij de z.g. 

Oecumenische Leergang die in oktober 1962 van start ging. Deze was opgezet door 

de Stichting Plein, een groep „vooraanstaande christenen van verschillende kerken‟, 

want „de steeds veelvuldiger kontakten, samenkomsten en gesprekken over de gren-

zen der kerkformaties heen, hebben de behoefte aan een evenzeer gemeenschappe-

lijke verdieping, studie en bezinning sterk doen groeien; velen blijken deze juist te 

wensen om hun bijdrage tot de oekumene meer gedegen, beter geïnformeerd en 

geïnspireerd te kunnen geven‟.223 Reckman was eerst de secretaris van de Leergang, 

maar na de oprichting van Sjaloom en de verhuizing daarvan van Den Haag naar 

Odijk, neemt Pruim deze taak over. Behalve De Lange doceren in de Leergang 

onder anderen Hoekendijk, Berkhof, Van Holk, Mönnich, Fiolet, Boerwinkel en De 

Graaf. De eerste cyclus bevatte 20 schriftelijke lessen en bereikte 2000 cursisten; 

tientallen gespreksgroepen ontstonden. Op elk van de twee contactdagen in 1963, 

die als hoogtepunt golden, kwamen zo‟n 500 mensen; de bijeenkomsten werden 

besloten met een agape-viering. De Lange zat op de eerste contactdag een forumdis-

cussie voor. In 1964 waren er 2500 cursisten en 250 kringen en werd ook een serie 

voor jongeren gestart. In juni 1965 vond de vijfde landelijke contactdag plaats, 

bezocht door 400 mensen; De Lange sprak er („indringend‟ volgens de verslaggever 

van Hervormd Nederland, 26-6-1965) over „Oecumene en Europa‟ en noemde Eu-

ropa „introvert‟. In september 1966 kondigt De Lange de start van de vierde leer-

gang aan: op de ontmoetingsdag in augustus was een recordaantal mensen bij elkaar 

geweest, en er zouden nog drie regionale contactdagen volgen.224 Ook in 1967 ver-

schijnen weer vier series schriftelijke lessen. In 1968 werd de leergang vervangen 

door materiaal in het kader van de „studio Kosmo-politiek‟: documentatie en infor-

matie over en inspiratie tot acties (zoals de rietsuikeractie).  

 

                                                           
221 Ibid. 
222 Redevoering „Het sociale denken in de oecumene‟, gehouden op de Haagse Sociale Academie op 20 

oktober 1960 (in eigen beheer in druk uitgegeven door de HSA). 
223 Aldus een folder van de Oekumenische Leergang (in archief De Lange), die ook is afgedrukt in: Plein, 

1963 nr.2. De Haagse Stichting Plein (die een groot aantal oecumenische activiteiten ontplooide, en 

mede-oprichter was van de NOVIB, zie hoofdstuk 3) was organisator van de Oekumenische Leergang 
samen met Sjaloom (opgezet door een grote groep oecumenisch gezinde jongeren, bron van een groot 

aantal - vaak later verzelfstandigde - initiatieven, zoals de aktie X min Y en de Wereldwinkels).  
224 In: Remonstrants Weekblad, 17-9-1966. 
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Relatie met Herman Heering225 

In Den Haag raakte De Lange bevriend met Herman Heering.226 H.J. Heering (1912-

2000) was van 1945-1964 predikant van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag. 

Vanaf 1964 tot aan zijn emeritaat in 1977 was hij hoogleraar Ethiek en Godsdienst-

wijsbegeerte aan de Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit van Leiden.  

In een opstel over Heering vertelt Goud wat hem vooral aansprak in zijn 

leermeester Heering: naast de inhoud van zijn denken vooral de stijl ervan: „de be-

weeglijke redeneertrant, de openheid voor “cultuur” in de breedste zin van het 

woord, de morele ernst, de esthetische en literaire gevoeligheid, de ongedwongen 

omgang met de christelijke traditie‟. 227 Kortom: een remonstrant zoals De Lange die 

had leren waarderen. 

Heering stamde uit een theologengeslacht. Zijn grootvader, Pieter Heering 

(1838-1921), studeerde in Leiden en was achtereenvolgens predikant in de hervorm-

de en de remonstrantse kerk. Hij was een vertegenwoordiger van de moderne rich-

ting met een afkeer van verstikkende orthodoxie; hij had een optimistisch mensbeeld 

en een idealistische levenshouding. Zijn zoon, Gerrit Jan Heering (1879-1955), werd 

vooral bekend door zijn boek De zondeval van het christendom (1928) dat hét stan-

daardwerk van de christenpacifisten genoemd kan worden en zelfs in de jaren tach-

tig nog een herdruk beleefde. Deze Heering kende niet de optimistische visie van 

zijn vader; al vóór de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog bracht hij de begrippen 

„zonde‟ en „schuld‟ in vrijzinnige kring weer ter sprake. Ook hij studeerde in Leiden, 

werd predikant en vervolgens hoogleraar aan het remonstrants seminarium. G.J. 

Heering voelde zich bij de vrijzinnigen thuis vanwege hun vrije en kritische geest, 

maar theologisch gezien had hij, zoals al blijkt uit zijn aandacht voor de zondeleer, 

kritiek op de vrijzinnigheid. Hij behoorde dan ook tot de groep van de zogenaamde 

'malcontenten' binnen het vrijzinnig christendom (op zijn voorstel later „rechtsmo-

dernen‟ genoemd), die veel meer dan anderen de nadruk legden op zonde en genade, 

openbaring en geloof. De zoon Herman Heering nam een aantal van de denklijnen 

van zijn vader over, zoals diens pacifisme en relativering van het onderscheid tussen 

rechtzinnig en vrijzinnig. Zijn vrijzinnigheid bestond uit een vrije manier van om-

gaan met de traditie. Heering werd diep geraakt door de Tweede Wereldoorlog; 

thema‟s als het boze en het tragische die hij naar voren bracht, hadden daarmee te 

maken, net als zijn belangstelling voor joodse denkers en het jodendom.  

We zullen hier uit het denken van Herman Heering vooral datgene belichten 

waarin een verwantschap met De Lange aanwijsbaar is. De Lange was uiteraard niet 

onbekend met het terrein van de theologie, maar hij had vooral een goede neus (en 

een goed geheugen)228 voor theologie en theologen die hem verder konden helpen bij 

de problemen waar hij als econoom mee worstelde. In die zin kan De Lange ook een 

vrijzinnige genoemd worden op de wijze waarop Heering dat was.  

                                                           
225 De gegevens van dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan: Goud, in: Jurjen Beumer, Zo 
de ouden zongen… Leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000), Ten Have, 

Baarn, 1996, 71 e.v., en E.P. Meijering, Van Roessingh via Schilder tot Kuitert. Een eeuw denken over 

christelijk geloven, Kok, Kampen 1999, 165 e.v. 
226 Toen De Lange zich in juni 1946 in Den Haag meldde als uit Amersfoort overgekomen lid, was 

Heering daar net een jaar predikant.  
227 Uit: Beumer (1996), 71 e.v. 
228 In een artikel in adRem, oktober 1992, ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Heering, schrijft hij: 

„Sommige preken ook van 30, 40 jaar geleden hoor ik bij wijze van spreken nog steeds. Ik denk aan een 

preek over Ezechiël 18, waar boven staat: ieder mens persoonlijk verantwoordelijk‟.  
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Meijering229 wijst erop dat Heering in de jaren zestig als vanzelfsprekend in-

stemde met de vernieuwingsbewegingen die opkwamen, maar dat hij wel maande tot 

bezonnenheid. Hoewel een beeld van God als de almachtige hem vreemd was, hield 

hij vast aan een theïstisch geloof: God spreekt niet slechts dóór maar ook tót men-

sen, werkt in op hun geest. Een christen (en een jood) is een gewaarschuwd mens: 

hij heeft er weet van wat de menselijke wil kan uitrichten. Vergeving en hoop zijn 

daarmee kernbegrippen voor Heering. Daarom is Heering wat huiverig voor een te 

gemakkelijk hanteren van het begrip „structureel geweld‟. Een mens is meer dan een 

speelbal van maatschappelijke krachten; de maatschappij kan daarbij echter wel een 

rol ten goede of ten kwade spelen. Meijering vat dit als volgt samen: „Men kan de 

mens duizendvoudig verontschuldigen, en Heering acht het juist om alle disculpe-

rende omstandigheden en „instandigheden‟ te honoreren. Maar als er geen rest van 

aansprakelijkheid meer is in de mens, dan heeft hij zijn menselijkheid verloren en 

kan hij hoogstens als patiënt worden beschouwd.‟ Dit is een lijn van denken, die we 

ook bij De Lange tegenkomen, zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien. Dat geldt ook 

voor de wijze waarop Heering ethiek wil bedrijven. Het startpunt voor de ethiek ligt 

in de situatie. Beslissingen die louter gebaseerd zijn op morele overwegingen, kun-

nen rampzalig uitpakken. „Werkelijk inzicht in de situatie is nodig‟, zegt Heering,230 

„meer dan geboden of normen, meer ook dan absolute waarden. Inzicht en uitleg, 

explicatie van hetgeen in de situatie geïmpliceerd is. Een gevoelig onderscheidings-

vermogen, dat zo onbevangen en onbevooroordeeld - ook moreel onbevooroordeeld! 

- mogelijk dient te wezen‟. En: „In de zedelijkheid zit een principieel-dialogische 

structuur - een als het ware immanente dialoog met de omstandigheden en de moge-

lijkheden, en daarin een transcendente dialoog met de opdracht om van de situatie 

het hoogste te maken wat er te bereiken valt‟. Onbevangenheid en ontvankelijkheid 

zijn volgens Goud231 bij Heering belangrijke begrippen. Maar pragmatisme en het 

principiële moeten het in de kerk met elkaar uithouden, stelt Heering naar aanleiding 

van Kuiterts Alles is politiek, maar politiek is niet alles. Heering ziet een duidelijke 

eigen bijdrage van de christelijke moraal, ook al zou die in de praktijk soms tot een 

zelfde handelen als op basis van een andere moraal kunnen leiden. Zo dient elk 

concreet besluit gebaseerd te zijn op nuchter-menselijk inzicht, zegt Heering Kuitert 

na, maar verraadt het tegelijk een principiële koers; en elk principe heeft concreet 

gedrag nodig om zich te realiseren.232 Heering verzet zich tegen de louter teleologi-

sche moraal (zoals die bij Kuitert voorkomt) en de pragmatische moraal van de 

verantwoordelijkheidsethiek. „Voor een rechte uitoefening van verantwoordelijkheid 

dient men op z‟n minst verantwoordelijk-gezind te zijn (…). Ten tweede moet men 

een waarde, of een doel, op het oog hebben ter bereiking waarvan men zich verant-

woordelijk voelt - de keuze van dat doel gaat aan elke pragmatische prudentie voor-

af. Een beginselloos pragmatisme verwordt tot nihilistisch opportunisme‟.233 Het 

principiële geeft bovendien de grenzen aan van hoever je kunt gaan met pragmati-

sche overwegingen. Heering wijst op nog twee andere bijzondere aspecten van de 

christelijke moraal. Het, wat hij noemt, extravagante element in de moraal, het 

„meer dan het gewone‟ uit Mattheus 5. Hoewel ook Heering erkent dat het christen-

dom daarop geen monopolie heeft, stelt hij: „Toch meen ik dat barmhartigheid, 

                                                           
229 Meijering (1999), 172 e.v. 
230 In: H.J. Heering, Ethiek der voorlopigheid, Callenbach, Nijkerk 1972, 42. 
231 in: Beumer (1996), 79. 
232 H.J. Heering, Moed voor de politiek; oefeningen in politieke ethiek, Boom, Meppel 1988, 153. 
233 Id., 74. 
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zelfkritiek en offerbereidheid in de politieke beleidsvoering door geen bron zozeer 

gevoed wordt als door de bijbelse‟.234 De christelijke politieke moraal wordt boven-

dien toegerust door de wetenschap van de vergeving van de zonden, die geen vrij-

brief is, maar wel de moed geeft aan de gewaarschuwde mens om steeds opnieuw 

zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden. Ook is er de hoop van de gelovige, die 

voortkomt uit zijn overtuiging dat er ook nog goddelijke krachten aan het werk zijn 

in de wereld. Dat leidt allereerst tot zelfkritiek en relativering van eigen standpunten, 

en vervolgens ook tot een lange adem in de politiek.  

Bij De Lange komen we verschillende elementen uit de gedachten van Hee-

ring over de christelijke moraal tegen. In een artikel ter gelegenheid van Heerings 

80
e
 verjaardag235 schrijft hij: „Heering is voor mij de vleeswording van de ontroeren-

de woorden van Martin Buber (Sluitsteen, 183): “Het Hebreeuws kent geen woorden 

voor een aards leven aan de ene en een hiernamaals aan de andere kant. Deze hoop, 

die de hele wereld omvat, betekent dat we niet met God kunnen spreken, als we de 

wereld aan zichzelf overlaten. We kunnen alleen met God spreken, als we onze 

armen zo goed als we kunnen om de wereld heen leggen, dat wil zeggen, als we 

Gods waarheid en gerechtigheid in alles binnen dragen”.‟ 

Tot slot een citaat van Heering over de oecumene. Aangezien De Lange en 

hij op dit terrein samen actief waren, is het aardig Heering hierover kort aan het 

woord te laten met woorden uit een rede die hij in 1956 hield bij bij het 10-jarig 

bestaan van de Oecumenische Raad van Kerken:  

 
„Persoonlijk interesseert een hereniging als zodanig mij weinig. Ik meen, dat ook mijn 

kerk daarin weinig belang stelt. Vaak lijkt het me maar beter van niet; ook voor mijn 

mede-kerken. Maar wat mij hartstochtelijk interesseert, is de bruikbaarheid van onze 

kerken voor God; de disponibilité,236 zoals de broeders van Taizé zeggen. Wat mij 

diep ter harte gaat is, of God soms meer bij anderen aanwezig is dan in mijn kerk. Het 

komt er voor mij en mijn kerk alles op aan om met andere kerkgenootschappen samen 

genezen te worden van de halfslachtigheid, om levend te worden gemaakt door de H. 

Geest, om gesteld te zijn in de navolging van Christus, om beschikbaar te zijn voor 

Gods waarheid en Zijn toekomst. En daar falen wij.‟ 237  

 

De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers 

In 1954 trad De Lange toe tot het bestuur van de Arbeidersgemeenschap (AG) der 

Woodbrookers. Medebestuursleden waren onder anderen Ruitenberg en Verwey-

Jonker. Hij bleef bestuurslid tot 1969 (de laatste jaren als vice-voorzitter), toen hij 

vanwege te drukke werkzaamheden aftrad; wel bleef hij daarna lid van de AG. Voor 

Tijd en Taak schreef De Lange vanaf 1956 tientallen artikelen over economische en 

politieke ontwikkelingen; ook hield hij inleidingen tijdens bijeenkomsten.  

De AG was in 1919 door Banning opgezet in de Vereniging van de Wood-

brookers en had sindsdien een bloeiend bestaan gekend. Na de oorlog vroeg men 

zich af, of de AG wel weer opgericht zou moeten worden: allerlei werk was overbo-

dig geworden nu binnen de Hervormde kerk de stroming van Gemeente-Opbouw 

zich sterk had ontwikkeld en het personalistisch socialisme zo krachtig werd bevor-

derd in eerst de Nederlandse Volksbeweging en vervolgens de PvdA. Banning pleit-

                                                           
234 Id., 153. 
235 Zie noot 227. 
236 Het begrip „disponibilité‟ spreekt ook De Lange aan: hij hanteert het regelmatig, o.a. in een artikel in 

Wending in 1961. 
237 „Lustrum betekent reiniging‟, weergegeven in: Wending, 11/4, juni 1956, 209-223. 
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te echter voor hervatting van het werk; hij zag als taak voor de AG om socialisten en 

christenen - van links tot rechts - samen te brengen. Banning zelf keerde overigens 

niet terug als directeur, omdat hij benoemd was tot docent aan Kerk en Wereld en tot 

hoogleraar in Leiden. Wel bleef hij tot 1950 voorzitter van de AG. Hij werd als 

directeur opgevolgd door Van Biemen, vrijzinnig hervormd predikant. In 1947 

omschreef de ledenvergadering van de AG de eigen doelstelling als volgt: „Wij 

willen zijn een werkgroep van socialisten, die voortdurend evangelie, humanisme en 

socialisme met elkaar willen confronteren‟.238 Toen van teruggang sprake bleek na 

1949 pakte men nieuwe activiteiten op. In 1953 werd de doelstelling nogmaals her-

zien, ditmaal omdat de overheidssubsidie dit noodzakelijk maakte; zij luidde nu: 

„stelt zich ten doel de ontplooiing der Nederlandse Volksgemeenschap in Evangeli-

sche geest te dienen door bundeling en versterking van geestelijke en zedelijke 

krachten in christelijke, socialistische en humanistische groepen‟.239 Het vormings-

werk omvatte cursussen over geestelijke, sociale en politieke vragen, beroepsgroe-

penwerk, een cursus geestelijke en sociale scholing, scholing van vakbondsleden, en 

maatschappelijke vorming (van o.a. kweekschoolleerlingen).240 De Lange droeg het 

vormingswerk een warm hart toe; hij kwam in artikelen op voor de positie van het 

vormingswerk in Nederland, dat hij van cruciaal belang achtte voor de vormgeving 

van een verantwoordelijke maatschappij.241  

Huijsen242 vertelt dat de opvolgers van Banning minder op de politiek geori-

enteerd waren dan Banning; in de jaren vijftig kwam de AG kwam nauwelijks met 

nieuwe ideeën. In de jaren zestig komt hiertegen verzet op. Nieuw Links, de kriti-

sche groep binnen de PvdA, vond bij Tijd en Taak en de AG een gewillig oor, ook al 

waren er ook tegenstemmen. De AG kwam niet tot een gezamenlijk standpunt en 

tegelijk ging het vormingswerk steeds meer gelijkenis vertonen met het werk van 

andere vormingscentra. De kentering kwam pas in de jaren tachtig: Tijd en Taak 

koos toen voor een duidelijker beleid en kreeg meer lezers; de AG ging het debat 

met de PvdA weer aan met een grote conferentie die zich de vraag stelde wat de taak 

van het socialisme in deze tijd is (1983). We gaan hierop niet dieper in, omdat de 

bijdrage van De Lange in dit alles niet uitzonderlijk was, niet ten opzichte van zijn 

bijdrage elders, en ook niet ten opzichte van die van anderen in de AG.  

 

 

5. IN DE PVDA  

 

De PvdA onderging in de loop van de beschreven periode de nodige veranderingen. 

De ideeën uit het beginselprogramma van 1947 werden in 1951 uitgewerkt in het 

rapport De Weg naar vrijheid, een socialistisch perspectief. Het plansocialisme 

stond hierin centraal en de doelstellingen waren: „bestaanszekerheid bij een behoor-

lijk levenspeil en redelijke verdeling van het inkomen; geen machtsuitoefening 

zonder verantwoordingsplicht en geen grotere machtsconcentratie dan voor de ver-

vulling van de gestelde taken onmisbaar is; gelijke kansen voor ieder tot ontplooiing 

                                                           
238 Geciteerd in: Lindeboom (1958), 264. 
239 Id., 276-277. 
240 Zie: Huijsen (1986), 105. 
241 O.a. „Het vormingswerk in de knel‟ in: Wending, 19/2; „Volksontwikkeling en de massacommunica-
tiemiddelen‟ in: Vrije Geluiden, 34/3, 1964 (over een Belgisch-Nederlandse conferentie te Woudschoten 

over vormingswerk, november 1963).  
242 In: Huijssen (1986), 109-110. 
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van de persoonlijkheid in de gemeenschap; opbouw van een in de gemeenschap 

gewortelde cultuur; opbouw van een geordende internationale gemeenschap‟.243 Het 

was een pragmatisch geformuleerd socialisme. De PvdA wilde de welvaart gebrui-

ken om de collectieve sector te versterken. Vanaf 1953 kreeg de partij te maken met 

groeiende tegenwerking van in het bijzonder de KVP, vooral inzake de loonpolitiek 

en inkomensverdeling, en versterkt door het bisschoppelijk Mandement dat de ka-

tholieke arbeiders wilde afhouden van de „rode familie‟. Drees moest alle zeilen 

bijzetten om zijn kabinet in stand te houden en dat leidde weer tot spanningen bin-

nen de PvdA. De leden van de Katholieke Werkgemeenschap binnen de PvdA be-

riepen zich op hun gewetensvrijheid en trotseerden de bisschoppen. 

Het ideologisch debat verstomde vervolgens langzaamaan, ook in de PvdA, 

doordat de groeiende welvaart tot een zekere tevredenheid leidde. De kwestie van de 

soevereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië bracht echter begin jaren 

zestig alles binnen de PvdA weer in beweging. De Tweede Kamerfractie verzette 

zich tegen die overdracht, en dat bracht de staf van de Wiardi Beckman Stichting 

(WBS) ertoe een handtekeningenactie op te zetten.244 De fractie ging om, maar de 

groep ging door en publiceerde een geschrift van 40 pagina‟s met een socialistisch 

alternatief. De partij zou te pragmatisch zijn geworden en niet opwekken tot maat-

schappijkritisch debat, alsof de welvaartsstaat geen maatschappelijke tegenstellingen 

meer zou kennen. In 1963 kwam de WBS met de brochure Om de kwaliteit van het 

bestaan, een studie over de besteding van de groei van het nationaal inkomen (die 

nog gevolgd werd door een reeks andere studies onder dezelfde titel) die zich richtte 

tegen tevredenheid in een situatie van zoveel collectieve armoede te midden van 

particuliere welvaart. Joop den Uyl, staflid van de WBS, was degene die dit stand-

punt ging uitdragen („verspillingen in de luxe-sfeer [die] schril afsteken tegen de 

armetierigheid van vele gemeenschappelijke voorzieningen‟).245 Den Uyl had zich 

laten inspireren door de Amerikaanse econoom Galbraith en diens boek The Affluent 

Society uit 1958.246 Een groter deel van de groei van het nationale inkomen zou 

gebruikt moeten worden ten bate van de collectieve sector. De Lange omarmde dit 

gedachtegoed;247 een zin als „In de wereldpolitieke verhoudingen wordt de waarde 

van de verworvenheden van de welvaartsstaten in de eerste plaats bepaald door de 

mate waarin deze verworvenheden dienstbaar kunnen worden gemaakt aan recht-

vaardiger verhoudingen in de wereld‟,248 zou hij zelf geschreven kunnen hebben, en 

hij verdedigt het stuk dan ook in een artikel in Tijd en Taak,249 onder andere tegen 

het verwijt van bevoogding. Waarom maken de critici van de socialisten toch altijd 

de staat tot boeman, maar zwijgen zij over de bevoogding door het bedrijfsleven? De 

volksvertegenwoordiging is er om ervoor te zorgen dat de staat er is voor iedereen. 

                                                           
243 Samenvatting van Van Lier, „Op weg naar de verzorgingsstaat (1950-1960) in: Jan Bank en Stef 

Temming, Van brede visie tot smalle marge. Acht prominente socialisten over de SDAP en de PvdA, 
Sijthoff, Alphen aan de Rijn 1981, 51. 
244 Gegevens ontleend aan Van Thijn, „De PvdA geprovoceerd (1960-1970)‟ in: Bank (1981), 177 e.v. 
245 Geciteerd in: Philip van Praag jr., Strategie en Illusie. Elf jaar intern debat in de PvdA (1966-1977), 
Het Spinhuis, Amsterdam 1990, 30.  
246 Beishuizen (Jan Beishuizen, John Kenneth Galbraith: het economisch denken van een dissident, s.n., 

Amsterdam/Meppel 1994, 15) vertelt dat om deze reden Drees jr. Den Uyl eens „professor Uylbraith‟ 
noemde. Beishuizen is overigens verontwaardigd dat Galbraith in het rapport niet genoemd wordt.  
247 In zijn jaarrede voor de protestantse werkgemeenschap „Evangelie en welvaart‟ (gepubliceerd in 

Socialisme en Democratie, 23/6, juli/augustus 1966) beveelt hij de rapporten in de aandacht van zijn 
hoorders aan. 
248 Wiardi Beckman Stichting, 1963, 9. 
249 „Bevoogding‟ in: Tijd en Taak, 27-4-1963. 
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Het prijsmechanisme is niet heilig: socialisten zullen het alleen aanvaarden zolang 

en waar het doelmatig is. Ook het pleidooi voor internationale hulpverlening ter 

grootte van 2% van het netto-nationaal product zal zijn instemming hebben gehad. 

De verkiezingsnederlaag van de PvdA in 1963 analyseert De Lange als volgt: 

het langetermijndenken is het beste gewaarborgd bij de PvdA, maar daarmee maak 

je je niet populair. De kiezer hoort niet graag dat er ook offers gebracht moeten 

worden. Hij haalt met instemming Niebuhr aan:  

 
„Het in stand houden van de democratische beschaving vereist de listigheid van de 

slangen en de onschuld van de duiven. De kinderen des licht moeten gewapend zijn 

met de listigheid van de kinderen der duisternis, doch zij dienen zich vrij te houden 

van hun boosaardigheid. Zij moeten de macht van het eigenbelang in de menselijke 

maatschappij erkennen, zonder het moreel te rechtvaardigen. Zij hebben deze listig-

heid nodig, om het eigenbelang zowel individueel als collectief te verschalken, te lei-

den, te breidelen en te beteugelen, ter wille van de gemeenschap.‟250 

 

Het programma waarmee de PvdA in 1947 van start ging, sprak over de nauwe 

relatie tussen politiek en levensbeschouwing. Dat schiep de mogelijkheid binnen de 

PvdA werkgroepen op levensbeschouwelijke basis op te richten „ter verdieping en 

verrijking van het geheel der socialistische gedachte en beweging‟ (artikel 35 Begin-

selprogramma). Al één week na de totstandkoming van de PvdA bood Van Walsum 

aan een Werkverband voor protestanten op te richten, dat er inderdaad ook kwam in 

de vorm van de Protestants Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA, PCWG.251 

Maar er was en bleef voor christenen in de PvdA nog decennialang veel uit te leggen 

aan christenen buiten de PvdA, zoals uit alle commotie rond het bisschoppelijk 

mandement wel bleek.252 20 jaar later veroorzaakt, zoals we in hoofdstuk 3 zullen 

zien, de oproep van 200 kerkleden (onder wie De Lange) om PvdA te stemmen, nog 

steeds grote onrust. De Lange was geen lid van de PCWG, omdat, zo zegt hij terug-

kijkend, daar vooral de mensen van de doorbraak zich verenigden. Hij rekende zich 

zelf niet tot die groep, want hij had nooit behoeven door te breken. Dat weerhield 

hem er overigens niet van bijdragen te leveren wanneer men hem daarom vroeg. De 

discussies die de PCWG voerde, waren hem immers bepaald niet vreemd. Zoals hij 

zijn gehele leven zal doen, verzet De Lange zich ook in deze periode tegen de pre-

tentie van christelijke politieke partijvorming. Hij doet dat bijvoorbeeld in een be-

spreking253 van het boekje van I.A. Diepenhorst over Christelijke Politiek. Beseft 

Diepenhorst wel wat hij zegt, als hij stelt dat er nu meer dan ooit een christelijke 

politiek nodig is? Dat dit namelijk heel kwetsend is voor christenen „die langs een 

andere weg in de politiek hun verantwoordelijkheid tot uiting willen brengen?‟ Wat 

meer nederigheid zou op zijn plaats zijn, aangezien christelijke partijen ook verant-

woordelijk waren voor zaken als werkloosheid en koloniaal beleid. Bij De Lange 

                                                           
250 „Na de nederlaag: Houding en mentaliteit‟ in: Tijd en Taak, 15-6-1963. 
251 Zie: M.T.C. Blom en A.C.M. Peek, „De Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de partij van de 
Arbeid, 1946-1956‟, in: Utrechtse Historische Cahiers, 2/4, Instituut voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit 

van Utrecht, 1981, 21. Overigens heette de PCWG eerst „werkverband‟, wat men vanwege het germanis-

me liet vallen.  
252 Dat blijkt wel uit een boekje dat Van Rhijn schreef over „de protestants-christen‟ in de PvdA (A.A. van 

Rhijn, De protestants-christen in de Partij van de Arbeid, Arbeiderspers, Amsterdam 1956). Hij ziet als 

taak van de drie werkgemeenschappen: bezinning, voorlichting en gesprek. Maar het hele boekje is in 
feite een uitleg aan de gelovige niet-partijgenoten dat het volkomen verantwoord is als gelovige voor de 

PvdA te kiezen; dat bepaalt ook het grootste deel van het werk van de werkgemeenschappen. 
253 In: Het boek van Nu, november 1960. 
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treffen we dezelfde stellingname aan als de Wereldraad innam in het rapport voor de 

assemblee van Amsterdam (en die ook de positie van de Hervormde Synode was). 

Daar staat:  
 

„In verschillende landen vormt het bestaan van Christelijke politieke partijen een pro-

bleem. De Kerk als zodanig mag zich niet vereenzelvigen met enige politieke partij en 

zij mag niet handelen alsof zij zelf een politieke partij is. Over het algemeen is het op-

treden van zulke partijen gevaarlijk, omdat zij zo gemakkelijk het Christendom ver-

warren met de politieke compromissen, die hen aankleven. Zij kunnen de Christenen 

afscheiden van de andere partijen, die het zuurdesem van het Christendom nodig heb-

ben en zij kunnen er zo licht toe leiden, dat allen die niet de inzichten van de Christe-

lijke partij delen, zich verenigen, niet slechts tegen die partij, maar tegen het Chris-

tendom zelf. Niettemin kan het in sommige situaties gewenst zijn, dat Christenen zich 

voor speciale doeleinden organiseren in een politieke partij, wanneer zij dan maar niet 

menen dat dit de enig mogelijke wijze is om hun Christelijke loyaliteit uit te druk-

ken.‟254 

 

De Lange was zelf niet erg actief in de PvdA in deze periode. Hij werd eerst teveel 

opgeëist door zijn werk en zijn studie die hij nog moest voltooien, en daarna door 

zijn proefschrift. Verder was hij vooral in de kerk bezig. Maar hij volgde wat er in 

de partij gebeurde nauwgezet en woonde, wanneer dat maar enigszins mogelijk was, 

bijeenkomsten en congressen bij, waardoor hij velen binnen de partij kende. Daar-

over schreef hij dan weer, onder meer in Tijd en Taak.  

 

 

6. THEMA‟S 

 

Visie op Europa 

 

Hoewel „Europa‟ ook al eerder onderwerp van gesprek was, ontwikkelde het denken 

in Europa over vormen van samenwerking zich na de oorlog pas echt. Het werd 

gevoed door politieke motieven (de wens oorlogen binnen Europa te voorkomen) en 

economische overwegingen (ten tijde van de crisis verergerden de problemen door-

dat de Europese landen hun markten tegenover elkaar beschermden). In 1952 wordt 

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, en in 1958 is er de Euro-

pese Economische Gemeenschap. Toch werd de aandacht na de oorlog in eerste 

instantie vooral op internationale kwesties gericht, zoals de dekolonisatie en de 

koude oorlog. Die laatste bemoeilijkte zelfs het spreken over Europa, omdat men al 

snel ervan verdacht werd een krachtig Europa tegenover de Sovjet-Unie voor te 

staan, zoals Churchill dat deed.255 Om die reden stonden velen in de Wereldraad 

wantrouwend tegenover dergelijke initiatieven. In de assemblee van Amsterdam 

kwam het onderwerp „Europese eenheid‟ nauwelijks aan de orde.  

Een groep christenen verenigde zich in juni 1950 in de Oecumenische Com-

missie voor de Europese samenwerking, die later Commissie voor de Christelijke 

                                                           
254 Geciteerd bij Rupp, z.j., 163. Curieus is dat Rupp hierbij opmerkt dat deze paragraaf buiten de be-

moeienis van de Nederlandse delegatie in het rapport is gekomen. Aangenomen mag immers worden dat 

dit bij meer paragrafen het geval zal zijn. Rupp zal echter goed hebben aangevoeld hoe gevoelig deze 
materie lag.  
255 Zie Jurjen A. Zeilstra, European Unity in Ecumenical Thinking 1937-1948, Boekencentrum, Zoeter-

meer 1995, 336 e.v. 
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Verantwoordelijkheid ten aanzien van de Europese Samenwerking ging heten. Aan-

zet voor dit werk vormde een bezoek van Abrecht in 1950 aan Duitsland, waar men 

hem vroeg wat de Wereldraad deed aan de kwestie van de Europese eenheid. Met 

Visser „t Hooft kwam Abrecht overeen dat een groep Europese christelijke politieke 

leiders bij elkaar gehaald zou worden om daarover van gedachten te wisselen. Tot 

deze groep behoorden o.a. Heinemann en Niemöller en vanuit Nederland Patijn en 

Kohnstamm.256 De commissie gaf het blad European Issues uit en publiceerde begin 

jaren vijftig verschillende rapporten waaruit blijkt dat ze een groot voorstander is 

van verregaande Europese samenwerking, zowel economisch, politiek als militair 

(zo bepleit men herbewapening op Europese basis).257 In de loop van de jaren vijftig 

ontstonden ook tussen de kerken gesprekken die breder waren dan die van de com-

missie, omdat ze ook Oost-Europese kerken omvatten. Uiteindelijk liep dit uit op 

een nog onofficiële conferentie van Europese kerken in Liselund in Denemarken in 

1957 met als thema „The proclamation of the One Gospel in a divided Europe and 

the responsibility for one another among the Churches in the East and the West‟. Er 

volgden conferenties in 1959, 1960, 1962, 1964. In dat laatste jaar werd een Consti-

tutie aanvaard, zodat de samenwerking in de Conference of European Churches 

(CEC) niet meer geheel vrijblijvend was. Tijdens de bijeenkomsten werd vooral 

ingegaan op de vraag wat de taak van de kerken in de veranderende Europese sa-

menleving zou kunnen en moeten zijn. Bijzonder van de CEC was dat er ook kerken 

in meewerkten die geen lid waren van de Wereldraad; in 1967 maar liefst 18.258  

Verspreid in zijn publicaties zien we in de loop der jaren de belangstelling 

van De Lange voor Europa toenemen. In 1951 woonde hij zoals we al zagen de 

eerste Europese lekenconferentie bij. In 1954 wijdt De Lange een artikel aan „De 

taak der kerken bij de eenwording van Europa‟. Kerken zouden zijns inziens meer 

over Europa moeten spreken omdat zij vanwege hun mensvisie en opvattingen over 

sociale gerechtigheid in staat zijn zwakke plekken in de Europese samenleving aan 

te wijzen en te helpen bouwen aan een verantwoordelijke maatschappij op Europese 

schaal.  

 
„De kerken hebben ook hier de taak de politieke oplossingen, die ons worden aange-

boden, van hun mythologisch karakter te ontdoen. Door het contact met de Oost-

Europese kerken en door iedere gelegenheid tot gemeenschap met deze kerken aan te 

grijpen, kunnen zij voorkomen, dat de politieke scheiding die de Christenheid van 

buitenaf is opgelegd, uitgroeit tot een geestelijke scheiding. Er is bepaald geen be-

hoefte aan een nieuwe mythe van Europa met een sterke kleur van West-Europa‟. 259  

                                                           
256 Zeilstra beschrijft de taak van de groep als volgt: „First, to examine the problems of European co-

operation in the framework of Ecumenical Christianity, and to apply the ideas developed in ecumenical 

social thought to the social, political and economic problems of Europe; secondly to set forth the spiritual 
and ethical considerations or criteria which can guide the thinking of Christians on the problem of Euro-

pean co-operation; and thirdly, to help Christians and churches to find ways of contributing to right 

decisions and to encourage them to share in responsible action‟ (Zeilstra [1995], 355).  
257 Het blad Wending besteedde hier regelmatig aandacht aan door rapporten van de Commissie in verta-

ling te publiceren. Ook verschenen in Wending af en toe artikelen over de kerken en de Europese Ge-

meenschap. Abrecht schrijft over het werk van de Commissie in Wending (7/4, juni 1952, 210-219) in het 
artikel „De kerken en de Europese eenheid‟. 
258 Toch kreeg de CEC zelden die waardering die bijvoorbeeld de Wereldraad ten deel viel. Wind noemt 

hiervoor verschillende oorzaken: de „concurrentie‟ van andere oecumenische initiatieven (Wereldraad, 
Taizé, Praagse Vredesconferentie), maar ook de Europese verdeeldheid in taal en cultuur, alsmede de 

kloof tussen protestanten en orthodoxen. In: Wind (1991), 70. 
259 In Remonstrants Weekblad, 27-2-1954. 
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De Lange wijst op het werk van de Commissie voor de Christelijke Verantwoorde-

lijkheid ten aanzien van de Europese samenwerking, waarop weliswaar kritiek be-

staat, maar die tenminste begrijpt dat hier een taak voor christenen ligt. De Lange 

leest in 1961 de toespraak van Thomas voor de Ecumenical Youth Assembly in 

1960 („one of the most challenging speeches I ever read‟), waarin deze wees op de 

historische taak van Europa en de opdracht van de Europese kerken om Europa te 

helpen die nieuwe taak te ontdekken: „the new pattern of her service to the world‟, 

want, zo zegt hij verderop: „Europe has had the tradition of a certain concern for 

men‟.260 Die opdracht aanvaardt De Lange, zo kunnen we concluderen. In hetzelfde 

jaar brengt hij de Commissie, nu onder leiding van Patijn, wederom onder de aan-

dacht van de Remonstranten.  

 
„Als het nu waar is dat de christenen een eigen visie hebben op sociale rechtvaardig-

heid en vrijheid, dan kunnen de kerken in Europa gemeenschappelijk de volken hel-

pen om de zwakke plekken en onrechtvaardigheden in de Europese samenleving op te 

ruimen en er toe bijdragen om een “verantwoordelijke maatschappij” op Europese 

schaal op te bouwen. Slagen wij hierin niet, dan wordt het Europese woord kracht-

loos. Daarom is de Europese eenwording doel en instrument tegelijk, maar vooral in-

strument.‟ 261  

 

Uiteindelijk wordt het werk van de Commissie overgenomen door het Oecumenisch 

Centrum in Brussel, dat in 1965 opgericht werd als ontmoetingscentrum voor gelo-

vige Europese ambtenaren.  

 

1952 Christelijk Sociale Conferentie  

 

In 1891 en 1919 hadden het eerste en tweede Christelijk Sociaal Congres plaatsge-

vonden, waar protestantse christenen (hervormd en gereformeerd) spraken over de 

problematiek van armoede en sociaal onrecht, in navolging van Kuyper die wel 

waardering had voor het charitatieve werk van de kerken op dit terrein, maar verder 

wilde gaan en het probleem bij de wortels wilde aanvatten.262 Het CNV vatte na de 

Tweede Wereldoorlog het idee op een derde Congres te houden; van het begin af 

aan met de gedachte om hierbij, in tegenstelling tot de vorige congressen, ook chris-

tenen van buiten de confessionele organisaties te betrekken.263 Omdat de verschei-

denheid wel erg groot was, werd besloten de bijeenkomst het karakter van een stu-

dieconferentie te geven. Die verscheidenheid kende overigens wel grenzen: de aan-

wezigheid van Banning, vrijzinnig én socialist, zou bij veel deelnemers op onover-

komelijke bezwaren gestuit zijn. Daarom had W.F. de Gaay Fortman264, voorzitter 

van de conferentie, die persoonlijk een goede relatie met Banning onderhield, een 

gesprek met hem. De Gaay Fortman: „Het was van Bannings zijde een nobel ge-

                                                           
260 Dit schrijft hij in het artikel „Struggling for the Human Face of Europe‟ in: Europe 1992. Promise and 

Challenge, Commission of the Churches on International Affairs, WCC, Geneva 1992. 
261 „Europa - ons vaderland‟ in: Remonstrants Weekblad, 22-4-1961. 
262 H.E.S. Wolding en D.Th.Kuiper, Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied 

van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot 

heden, Kok, Kampen 1980, 42. 
263 Zie hiervoor: H. Noordegraaf, „Christelijk-sociale Congressen. Een gesprek met prof.mr.W.F. de Gaay 

Fortman in: Met minder kunnen we niet toe (Noordegraaf e.a. [1989], 61 e.v.). 
264 VU-hoogleraar en rector van de CNV-kaderschool. 
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sprek. Hij zei: Jullie doen me onrecht, maar ik vind het veel belangrijker dat deze 

conferentie doorgaat‟.265 De Lange vertelt dat er sprake was van een grote vooringe-

nomenheid ten opzichte van Banning, vooral bij gereformeerden zoals Herman 

Ridderbos, terwijl Banning nauwelijks meer vrijzinnig te noemen was, getuige zijn 

boekje Het vrijzinnig protestantisme op de tweesprong uit 1945. Banning drukte De 

Lange op het hart wél te gaan.  

Zo vindt in Utrecht van 4-7 november 1952 de Christelijk Sociale Conferen-

tie plaats. Een belangrijk verschil met de twee voorafgaande congressen was dat veel 

minder vanuit vaste beginselen (wijsbegeerte der wetsidee, scheppingsordinantiën) 

en meer bijbels werd geredeneerd. Ook kwamen immateriële vragen aan de orde, 

zoals inzake vrije tijd, onderwijs, medezeggenschap in het bedrijfsleven en sociale 

zekerheid.  

De Lange was rapporteur voor één van de secties van de studieconferentie. 

Hij ontmoet tijdens deze conferentie zelf ook De Gaay Fortman; zij blijven daarna 

contact houden. In het Remonstrants Weekblad berichten leden van de Sociale 

Commissie van de Broederschap over de conferentie. De Lange schrijft een voorbe-

schouwing, waarin hij zijn vreugde uitspreekt over de veranderde houding van de 

N.H.Kerk ten opzichte van de christelijke organisaties, als gevolg van de „door-

braak‟.266 Het artikel besluit hij (naar gewoonte) met het uitspreken van de hoop dat 

meer remonstranten de conferentie zullen bijwonen. Later rapporteert hij over de 

besprekingen over het thema mens, massa en gemeenschap, geleid door Rupp.267 Het 

motto was „Redt de mens‟, namelijk „voor de ontmenselijking die dreigt in de mo-

derne industriële verhoudingen, op het platteland en in de grote steden‟. De ont-

persoonlijking is in feite het nieuwe sociale vraagstuk. Dat moet ook waar het gaat 

over „de arbeid‟ een aandachtspunt zijn. De rol van het gesprek is hierbij fundamen-

teel, maar een probleem is dat het onderwijs hierin tekort schiet. Het onvermogen tot 

het voeren van een gesprek „leidt tot een opgesloten zijn in zichzelf, tot de verar-

ming van de eenzaamheid, tot een geremde medemenselijkheid en is een uitstekende 

voedingsbodem voor wantrouwen‟, zo stelde één van de door De Lange geciteerde 

sprekers. Van Diffelen, directeur van Kerk en Wereld, wees erop dat de meest tragi-

sche massalisering in de kerk voorkomt: „de diepste geborneerdheid treft men aan op 

het terrein der kerken, waar de ontmoeting tussen mensen onder het oog van het 

Evangelie het allerbest zou moeten functioneren, maar waar in onze dagen een ver-

uitwendiging en een gebondenheid te zien valt, die tot diep in onze geest lidtekens 

moet maken.‟ De Lange betreurt het dat zovelen in de kerken zich niet eens bewust 

zijn van het ingrijpende ontkersteningsproces dat zich in de samenleving afspeelt, 

zodat bezinning op de taken die hier liggen ook onvoldoende plaatsvindt.  

 

Aandacht voor vredesbeleid 

 

De Lange is steeds betrokken geweest bij discussies rond het bewapeningsvraagstuk. 

Toch is hij, in tegenstelling tot wat velen van hem denken, nooit pacifist en/of lid 

van Kerk en Vrede geweest en stond hij bepaald niet kritiekloos tegenover de IKV-

                                                           
265 Noordegraaf e.a. (1989), 65. 
266 „Deze “doorbraak” is voor vrijzinnig denkenden niets bijzonders. De heer van Cleeff heeft er in ons 
Weekblad reeds op gewezen, dat de vrijzinnigen dit doorbraak-verschijnsel reeds lang kenden en daaruit 

de consekwentie hadden getrokken‟, zegt De Lange in Remonstrants Weekblad, 25-10-1952.  
267 In het blad van 31-1-1953. 
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campagne uit de jaren tachtig. We zullen daarom zijn ontwikkelingsgang inzake dit 

vraagstuk volgen. 

Het tijdschrift Wending besteedde ruime aandacht aan het vraagstuk van de 

kernbewapening. De redactieleden (onder wie De Lange) verschilden daarover 

onderling sterk van mening. Ongetwijfeld is Dippel de aanjager van de discussie 

geweest. C.J. Dippel (1902-1971) studeerde chemie, maar was op het gebied van 

politiek, filosofie en theologie even goed thuis als op het terrein van de natuurweten-

schappen. Hij was zijn gehele arbeidzame leven in dienst bij het Natuurkundig La-

boratorium van Philips in Eindhoven, maar werd bekend door zijn vele nevenactivi-

teiten en publicaties op het terrein van de relatie christendom en cultuur en in het 

bijzonder de natuurwetenschap. In het archief van De Lange bevindt zich een - 

negentien pagina‟s lange - getypte tekst van Dippel onder de titel „De politieke 

relevantie van het Evangelie‟ uit januari 1959, waarboven Dippel heeft gezet „Onder 

alle mogelijke voorbehoud, improviserend getypt‟. Uit de inleiding valt op te maken 

dat de tekst geschreven is als reactie op gesprekken in de redactie van Wending en 

bestemd is voor die redactie. Dippel spreekt over twee partijen: „Patijn c.s.‟ en  

„Gollwitzer, Buskes en mij‟, en constateert dat die partijen geen enkel theologisch 

gemeenschappelijk aanrakingspunt hebben als het over de atoombewapening gaat.  
 

„Ik heb de indruk dat ik ternauwernood een theologisch verantwoord antwoord van Pa-

tijn krijg inzake een vraag, welke voor mij de grootste uitdaging is welke de christen-

heid en de mensheid tot nog toe heeft ontmoet en welke volkomen nieuw is, zodat oude 

traditionele antwoorden a priori voor mij ternauwernood waarde hebben. Ik herken in 

Patijns antwoord (...) niet het geloof en het evangelie dat ik van de kerk en in de bijbel 

heb geleerd.‟268 

 

Dippel erkent dat Patijn c.s. (vrijwel) „de hele christendommelijke traditie‟ en „ons 

natuurlijk wensen, willen en reageren‟ aan zijn zijde heeft. Uit deze woorden wordt 

wel duidelijk hoe fundamenteel de verschillen waren. De discussie tussen Dippel en 

Patijn was al een oude; Dippel-kenner Van Dijk geeft daar talloze voorbeelden van 

en typeert de verschillen uitgebreid.269 De fundamentele zorg in al het werk van 

Dippel betreft, zegt hij, „de dodelijke impasse waarin onze cultuur zich bevindt en 

waarvan de atoombewapening slechts (!) een symptoom is, zij het dan wel het meest 

navrante‟.270  

Over die verschillen schrijft De Lange in zijn „Om te beginnen‟ (het gebrui-

kelijke openingsartikel vanuit de redactie) van het Wendingnummer van november 

1961. In september waren de twee uitersten aan het woord geweest: enerzijds Dippel 

met een artikel onder de titel „Je Maintiendrai‟ en anderzijds het rapport „Europese 

dilemma‟s van de Commissie inzake de Christelijke Verantwoordelijkheid voor 

Europese Samenwerking (waartoe Patijn behoorde) van juni 1961. In deze periode 

liep de spanning over de positie van Berlijn hoog op. De Commissie was van me-

ning dat het Westen geen eenzijdige concessies mocht doen en duidelijk positie 

moest kiezen; Dippel klaagt die houding van „het been stijf houden‟ (van beide 

zijden, zowel Chroestjow als Kennedy) aan: „“Je maintiendrai” betekent thans 

                                                           
268 Dippel, „De politieke relevantie van het Evangelie‟, januari 1959 (notitie in archief De Lange).  
269 Zie: Paul van Dijk, Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Kernbewapening, kerk en cultuur bij C.J. 
Dippel, Boekencentrum, Den Haag, 1983, in het bijzonder hoofdstuk 3, noot 3. 
270 In: C.J. Dippel, In Godes naam. Wat kan de kerk voor de vrede doen?, Kok, Kampen 1988, heruitgave 

van boek uit 1962, met een toegevoegde inleiding door Paul van Dijk, 1988, XVI. 
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“brinkmanship”, lopen op de rand van de afgrond en zien wie de sterkste zenuwen 

heeft‟. De kerk moet hierover spreken, op eigen wijze:  

 
„De vraag voor de kerk is daarom niet theoretisch en generaal: hoe gaan wij met “het 

kwaad” om en met de “stok” en met de “bandiet”?271 Het kwaad en de bandiet schuilt 

direct bij ons, inzonderheid bij Kerk en christen. Maar de vraag is: Nemen wij in ge-

bed creatief afscheid, in geloof dat God zal handhaven? Afscheid van zitten, van oude 

theorie, van onveilige gevaarloos-gevaarlijke wellust in status quo. Gods woord is on-

ze stok en staf. De bandiet volgt wel. Het kwaad gaat mee. En God zal als Handhaver 

ons een nieuwe staat doen vinden tegen de anarchie, als de oude luistert naar de ge-

meente‟.272  

 

De kerk mag zich niet door de politiek laten voorschrijven wanneer iets politiek 

„haalbaar‟ is of „verkoopbaar‟. Het politiek onmogelijke is de weg van het evangelie.  

Het artikel van Dippel maakte heel veel los, onder andere buitengemeen felle 

commentaren in Hollands Weekblad en de Telegraaf, die Dippel beschuldigen van 

landverraad. De Lange gaat op de kwestie in in zijn „Om te beginnen‟. Hij stelt de 

zaken minder scherp dan Dippel; de redactie is het over veel niet eens is, maar kent 

toch een diep gefundeerde eenheid. „Vanuit die eenheid tasten wij af hoe gehandeld 

moet worden‟. De Lange vraagt zich daarom af of de boog in het septembernummer 

niet onnodig strak gespannen was en formuleert enkele bezwaren tegen Dippels 

zienswijze. Dippel eist dat men voor 100% met hem instemt, hij eist dat ook van 

degenen die aan de buitenlandse politiek vorm moeten geven, terwijl Dippel zelf 

hierin slechts indirecte verantwoordelijkheid draagt. Er zal ruimte moeten zijn voor 

meer visies en voor een wil tot samenwerking. Bovendien is het geen uitgemaakte 

zaak „dat de visie van Dippel door de anderen herkend wordt als het enig Bijbels 

getuigenis‟. Er zijn ook mensen die hier twijfelen, menen dat van eenzijdigheid en 

versimpeling sprake is. „Ik dacht dat het met elkaar leven in de gemeente van Chris-

tus de principiële ruimte laat voor deze twijfel‟, ook al zal het gesprek gaande moe-

ten blijven. Als derde bezwaar voert De Lange het gegeven aan dat Dippel geen weg 

toont, geen koers aangeeft. In een gesprek met Van Dijk verduidelijkte De Lange 

later dat dit in feite zijn voornaamste bezwaar was: dat Dippel zo weinig begrip leek 

te hebben voor politici als Patijn die graag wilden weten wat de eerstvolgende con-

crete stap zou moeten zijn, gegeven de radicale omkeer waar Dippel om vroeg.  

De Lange neemt het aan de andere kant de Commissie vooral kwalijk dat ze 

zo behoedzaam en daardoor weinig verrassend is. Hij vindt dat het rapport zich te 

vanzelfsprekend vereenzelvigt met de Westerse politiek. Men had ook de belangen 

van de ander moeten onderkennen, zoals de vrees voor West-Duitsland, die goede 

gronden heeft. Hier citeert De Lange Karl Jaspers die pleit voor erkenning door het 

Westen van de Oder-Neisse-Linie en hij bepleit onderzoek naar het Poolse voorstel 

van een atoomvrije zone in Midden-Europa. De Commissie had er beter aan gedaan 

ook aan te geven in welke richting naar compromissen gezocht zou moeten worden. 

Voorts raadt De Lange de Commissie aan zich te buigen over de vraag wie leiding 

moet geven in de niet-communistische wereld: zijn de Verenigde Staten daarvoor 

wel geschikt, met hun conservatisme? Volledige antwoorden zullen wel nooit moge-

lijk zijn, besluit De Lange, maar:  

                                                           
271 Dippel refereert hier aan de uitspraak van Chroesjtsjow „Men kan een bandiet niet door gebed verdrij-

ven, maar alleen met een stok‟. De stok is in deze tijd de voorraad A-, H- en neutronenbommen. 
272 Dippel in: „Je Maintiendrai‟, in: Wending, 16/7, september 1961, 334. 
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„Als een groep van christen-politici bij elkaar komt, begint de kerk te fungeren. Voor 

haar is geen vraagstuk “definitief en absoluut” (…) Bij de status quo, die de tegenpar-

tij telkens weer de gelegenheid geeft de wereld in onrust en vrees te brengen, kunnen 

en willen we niet leven. Indien wij zelf - kerk zijnde - beweeglijk en vindingrijk wor-

den, zal de boog op de juiste spanning komen‟.273 

 

Dippel ervoer deze reactie meer als desavouering dan als een verdediging, en be-

schouwt die ook als gedaan „namens de redactie‟, hoewel dat niet het karakter van 

de rubriek „Om te beginnen‟ was. Voor De Lange is het van fundamenteel belang 

dat de gemeente het gesprek aangaat, dat er beweging is. De uitkomst behoeft voor 

hem niet een uitgesproken positiekeus te zijn, zo lijkt het, in deze kwestie maar ook 

bij andere onderwerpen. Betwijfeld kan worden of De Lange hier werkelijk recht 

doet aan de fundamentele benadering van Dippel, voor wie de atoomwapens de kerk 

voor de opdracht plaatsen zich radicaal te vernieuwen, „via het martyrium, tot heil 

van de cultuur‟, zoals hij in het slot van zijn notitie voor de redactie schrijft. „Breng 

ik al deze informatie in mijn omgang met God, met het Evangelie, dan blijkt mij dat 

ik deze omgang niet kan voortzetten met handhaving van deze plannen en van de 

noodzakelijke mentale training die deze met zich brengen‟ (cursivering van Dippel). 

Het gaat Dippel om veel meer dan om de ruimte voor debat, namelijk om wat de 

gelovige gevraagd wordt.  

Als het over apartheid gaat, heeft De Lange duidelijk minder moeite met een 

dergelijke wijze van spreken. Bewapening is voor hem echter op dit moment in de 

eerste plaats een zakelijk probleem. Dat blijkt ook uit een artikel van zijn hand in 

Tijd en Taak van begin 1963. Hij spreekt daarin zijn bewondering uit over de wijze 

waarop op het partijcongres van de PvdA is gesproken over bewapening, en meer in 

het bijzonder over de wijze waarop Koopman het pacifistisch standpunt verwoordde, 

namelijk als een politiek en niet als een zedelijk thema, hetgeen hem aansprak: 

 
„Het pacifisme dat in de eerste plaats gegrond is op zedelijke motieven kan goed en 

zelfs indrukwekkend worden voorgedragen (het was doodstil in de zaal toen Buskes 

sprak), maar het is tot op zekere hoogte “onverstaanbaar” voor wie langs de weg van 

de politieke argumentatie tot een andere conclusie komt. (…) Deze wijze van optre-

den van Koopman heeft de verdienste dat een weg kan worden gevonden naar een 

nieuwe gemeenschappelijke politiek, waartoe meerderheid en minderheid kunnen bij-

dragen. Het rapport „In dienst van de vrede‟ is daarvan reeds een bewijs. Voortdurend 

legt hij een verband tussen de te voeren vredespolitiek en de noodzaak tot maatschap-

pijhervorming. Vredespolitiek is voor hem maatschappijhervorming…‟274 

 

Aandacht voor ontwikkelingsbeleid 

 

Steeds vraagt De Lange in zijn artikelen aandacht voor de (in het taalgebruik van die 

tijd) „economisch onderontwikkelde landen‟. Allereerst pleit hij voor verhoging van 

de overheidsuitgaven. Vele malen verzet hij zich heftig tegen de druk om de belas-

tingen te verlagen. Hij doet dat in de jaren vijftig en zestig om conjuncturele redenen 

(hij is bang dat de economie oververhit raakt), en geeft aan dat de overheid zonder 

probleem het belastinggeld dat zij kennelijk minder nodig heeft, kan besteden ten 

bate van ontwikkelingslanden. Hij haalt Tinbergen aan die stelt:  

 

                                                           
273 „Om te beginnen‟, in: Wending, 16/9, november 1961, 461. 
274 „Enkele kanttekeningen bij het partijcongres‟ in: Tijd en Taak, 9-2-1963. 
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„de belangen waarom het gaat motiveren alleszins het handhaven van de tegenwoor-

dige belastingen. Dat is het eenvoudigste te belichten door de vraag te stellen: wat 

zouden wij doen met het geld dat wij zouden overhouden als de belastingen omlaag 

gaan? Zijn de dingen, die wij daarvoor zouden kopen belangrijker dan het vergroten 

van de welvaart der Aziatische en Afrikaanse volken, die op de rand van de honger 

leven met alle gevolgen voor gezondheid en menselijk geluk? De vragen behoeven 

nauwelijks beantwoord te worden, zo duidelijk is het antwoord.‟275 

 

Met grote regelmaat bekritiseert De Lange in deze jaren de regering die verzoeken 

van de Tweede Kamer de hulpverlening uit te breiden, wel verwelkomt, maar niet 

uitvoert.276 Hij krijgt door deze artikelen langzamerhand enige bekendheid als des-

kundige op dit terrein; op Kerk en Wereld leidt hij in december 1963 een beraad 

over hulp aan „onderontwikkelde gebieden‟. 

Een onderwerp dat in de loop der jaren ook steeds zijn belangstelling heeft, is 

dat van de bevolkingsgroei. Hij vraagt hiervoor bijvoorbeeld begin 1963 aandacht, 

als Nederland zich in de VN heeft aangesloten bij een motie van alle rooms-

katholieke landen die zich keert tegen steun van de VN aan bevolkingsprogram-

ma‟s.277 Tot zijn verbazing zweeg de pers hierover. Ernstig bezwaar heeft De Lange 

tegen de suggestie die minister-president De Quay wekte door te verklaren dat de 

grootte van het kindertal een onaantastbaar recht van de ouders dient te blijven. Er is 

niemand, stelt De Lange, die dat aanvecht, maar door te suggereren dat dat wél het 

geval is, wordt de discussie op een dwaalspoor gebracht. Ook in 1963 bespreekt hij 

een rapport van het Koos Vorrink Instituut over hulp aan ontwikkelingslanden.278 Hij 

uit kritiek op enkele punten, waaronder de behandeling van het bevolkingsvraagstuk. 

Ook hier is zijn verwijt, dat men zich keert tegen zaken die door niemand worden 

voorgesteld, namelijk het opleggen van geboorteregeling door overheden. En wat 

men wél bepleit, is onhelder. De Lange sluit zich graag aan bij het antwoord dat het 

gereformeerde blad Bezinning gaf op de vraag of geboortebeperking een oplossing 

biedt: „Het is de enige oplossing‟.279 In later jaren zal hij, zoals we nog zullen zien, 

zijn antwoord op die vraag nog wat nuanceren.  

 

In de redactie van Wending 

 

Het eerste artikel van De Lange in het tijdschrift Wending treffen we aan in 1953, en 

in het nummer van december 1956 / januari 1957 wordt De Lange voor het eerst 

genoemd als lid van de redactie.280 Hij zal daarvan deel uitmaken tot 1975 en meer 

dan 150 artikelen over een veelheid van onderwerpen in Wending publiceren. In 

maart 1976 wordt het vertrek van De Lange uit de redactie aangekondigd („het wordt 

                                                           
275 De Lange in: „Belastingverlaging‟ in de rubriek „Om te beginnen‟ in: Wending, 16/3, mei 1961. 
276 Zie bijvoorbeeld: „Afstand tussen rijke en arme landen steeds groter‟ in: Hervormd Nederland,  

25-5-1963 en „Na tien jaar‟ in: Wending, 19/9, november 1964. 
277 „Om te beginnen‟ in: Wending, 17/12, februari 1963. In augustus 1964 besteedt hij zijn hele rubriek 
Zig-Zag in het Remonstrants Weekblad aan de gedachtevorming in Rooms-Katholieke kring inzake 

geboorteregeling. 
278 „Hulp aan de ontwikkelingslanden‟ in: De Vakbeweging, 16-7-1963. 
279 De Lange bespreekt dit rapport in: „Internationale hulp moet voorrang hebben‟ in: Hervormd Neder-

land, 22-6-1963. Bezinning is: Gereformeerd Tijdschrift tot bewaring en bevordering van het christelijk 

leven. 
280 De andere redactieleden waren op dat moment onder anderen: Van Veen (voorzitter), Barnard, Berk-
hof, Dippel, Heering, Hoekendijk, Idenburg, Landsman, Patijn, Ruitenberg, Sperna Weiland, De Bruin 

(secretaris). 
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tijd‟, vond hij). „Zijn inbreng, zijn ideeën en zijn enthousiasme zijn voor ons, vaak 

jongeren, steeds waardevol geweest‟, stelt de redactie. De Lange wordt opgevolgd 

door de econoom Opschoor. Wending en De Lange zijn voor elkaar belangrijk ge-

weest. Het blad stelde op niveau zaken aan de orde die voor kerk en samenleving 

van wezenlijk belang waren, en maakte zo een geïnformeerde keuze mogelijk, iets 

waarvoor De Lange op zoveel plaatsen een pleidooi voerde. De betiteling „schrifte-

lijk vormingsinstituut‟ is helemaal op zijn plaats.281  

Het eerste nummer van Wending verscheen in maart 1946. De redactie wil 

met Wending, „maandblad voor Evangelie en Cultuur‟ de tradities van een aantal 

bladen van voor de oorlog voortzetten.282 Wending wil een tijdschrift zijn „met een 

aan het Evangelie ontsprongen en door de verantwoordelijkheid voor de huidige 

cultuur geboden bedoeling en opdracht‟. Daarom zal het de lezer op de hoogte bren-

gen van de toestand van de wereld, nationaal en internationaal. Er is sprake van een 

crisis in de cultuur, die mede tot uitdrukking komt in de atoombom, maar die uitein-

delijk van geestelijke aard is. „En laten wij duidelijk mogen zeggen, dat wij, naar 

onze overtuiging, de diepste oorzaken van deze verwildering en normloosheid niet 

hebben te zoeken in de oorlog en de gevolgen van de oorlog maar in het gemis aan 

een gemeenschappelijke en gezaghebbende gebondenheid aan hogere waarden‟. De 

maatstaf voor ons denken en handelen is ons geschonken in Jezus Christus en Zijn 

Koninkrijk. „Er is een beslissende openbaring van God geweest op deze aarde. Deze 

openbaring is de grote Wending geworden der wereldgeschiedenis, ook al heeft zij 

zich in het verborgene afgespeeld.‟ Het blad richt zich op mensen die verantwoorde-

lijkheid dragen in hun beroep, maar ook in het sociale, politieke, culturele en kerke-

lijke leven. „Is het niet een wezenlijk kenmerk van het mens-zijn, van het schepsel-

zijn, dat het ver-antwoord-elijk is en verantwoording schuldig is? Is het juist niet een 

symptoom van de tegenwoordige verwildering en normloosheid, dat men geen ver-

antwoordelijkheidsbesef meer kent?‟ Hier horen we veel van wat we ook al tegen-

kwamen bij Banning (hoewel Berkelaar283 er van uit gaat dat het artikel - dat niet 

ondertekend is en op naam van de gehele redactie staat - van de hand van J.M. van 

Veen is) en de NVB. 

In zijn hoogtijdagen had Wending 12.000 abonnees (dat was in 1968; in 1977 

nog maar 4.000, dat is net zo veel als in 1949). Het blad had een zekere standing 

onder intellectuelen; het bood mensen de gelegenheid „bij‟ te blijven op velerlei 

gebied. Op veel plaatsen ontstonden Wendingkringen waar het blad besproken werd; 

dat laatste gebeurde ook regelmatig in kerkelijk kringenwerk en op studiedagen en 

conferenties. Uiteindelijk beleefde het blad 46 jaargangen. Tot en met jaargang 41 

was er sprake van grote continuïteit: vrijwel steeds 11 nummers per jaar, met af en 

toe een - soms geruchtmakend - themanummer dat regelmatig moest worden bijge-

drukt.284 Met ingang van jaargang 42 (1987) werd het aantal nummers gereduceerd 

                                                           
281 Gebezigd door Berkelaar in: Wim Berkelaar, „Een Woord voor de wereld. Het engagement van Wen-

ding, maandblad voor evangelie, cultuur en samenleving (1946-1991)‟, in: G. Harinck en D.Th Kuiper 
(red.) Anderhalve eeuw protestantse periodieke pers. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands 

Protestantisme na 1800, jaargang 7, Meinema, Zoetermeer 1999, 184. 
282 De eerste redactie bestond uit Banning, Dippel, Heeroma, Landsman, Van der Leeuw, Minderaa, 
Poortman, Terlaak Poot en Van Veen. Opgenomen in Wending zijn het rechtzinnige Algemeen Weekblad 

voor Kerk en Christendom en het vrijzinnige Het Kouter (het voormalige blad van de Barchem-

beweging). 
283 Wim Berkelaar (1999), 186. 
284 Zo moesten van het nummer in 1963 dat het boek Honest to God van bisschop Robinson besprak naast 

de 11000 gewone nummers, nog 7000 losse nummers gedrukt worden.  
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tot zes per jaar. In 1991 verdween Wending als zelfstandig tijdschrift, en werd het 

eenmaal per kwartaal, als katern, opgenomen in Tijd en Taak. 

Ter gelegenheid van „De laatste Wending‟ is nummer 6 van jaargang 46 

(1991) geheel gewijd aan het tijdschrift zelf. Het nummer sluit met een artikel van 

de redactie die - ondanks alle ontwikkelingen die Wending doormaakte - geheel in 

de geest van de oprichters van het blad verklaart:  

 
„Het is onze spijtige overtuiging dat Wending verdwijnt op een moment, waarop een 

dergelijk tijdschrift eigenlijk meer dan ooit nodig is. Nodig op allerlei gebieden. Heel 

duidelijk op dit moment om - in aansluiting bij christenen in andere landen - de belof-

ten die het socialisme in zich draagt, en die nog altijd niet tot ontplooiing zijn ge-

bracht, opnieuw kansen te geven. Maar vooral blijft de geest van Wending nodig om 

een verantwoordelijkheidsbesef voor de gehele wereldsamenleving en een verzet te-

gen de acceptatie van de bestaande orde levend te houden.‟285  

 

Van Dijk, op dat moment lid van de Redactieraad, opent het nummer met een 

(prachtig) artikel onder de titel „Een halve eeuw Wending‟.286 Hij geeft het blad zijn 

plaats in de naoorlogse kerkelijke en politieke wendingen (uitgewerkt in de theolo-

gie van Barth, Gemeenteopbouw en Doorbraak), en doet verslag van de ontwikke-

ling van het blad.287 Enkele van die ontwikkelingen geven we hier weer.  

De redactie van Wending bestond lange tijd louter uit hervormden en remon-

stranten. In 1964 treden de eerste gereformeerden toe, en in 1965 drie rooms-

katholieken. De theologie van Barth is in het blad vele jaren onderwerp van debat; 

Sperna Weiland maakt in Wending de later veel geciteerde en bekritiseerde opmer-

king over de Kirchliche Dogmatik als „een geweldig gebouw - zonder deur‟. In de 

tweede helft van de jaren zestig neemt de kritiek op Wending toe. Veel mensen 

bedanken als abonnee, en onderzoek wijst uit dat de belangrijkste redenen daarvoor 

zijn dat het blad te moeilijk is en dat het mensen aan de tijd ontbreekt het te lezen. 

Dat laatste wijst al op een verandering in de cultuur. Wending verandert mee. In 

1972 beschrijft de redactie die verandering ten opzichte van het verleden als een 

wending van reformisme ten aanzien van de maatschappij naar transformatie van het 

bestel. 288 Ook gaat Wending meer aandacht besteden aan de ervaringen van de 

slachtoffers van de ontwikkelingen die door anderen in het blad geanalyseerd wor-

den. Wending neemt in de jaren tachtig en negentig steeds meer deel aan de debatten 

die vernieuwingsbewegingen voeren: de dialoog christendom-marxisme, de bewa-

peningswedloop, het thema van de gastarbeiders, fundamentalisme, bedrijfspasto-

raat, vrouwenbeweging e.d. Toch concludeert Van Dijk dat Wending (in 1991 dus) 

er nog niet in geslaagd is een nieuwe lezerskring te veroveren, nu de oude („protes-

tants doorbraak-Nederland‟) bezig is te verdwijnen. Verschillende voormalige en 

nog in functie zijnde redacteuren van Wending die in ditzelfde nummer geïnterviewd 

worden, geven aan dat een probleem was dat alle nieuwe bewegingen die die laatste 

decennia ontstonden, hun eigen bladen kregen, met artikelen die even goed in Wen-

ding hadden kunnen staan.  

                                                           
285 „De laatste Wending‟ in: Wending, 46/9, 1991, 338. 
286 Wending, 46/6, 1991, 259-277. 
287 Een vergelijkbaar artikel schreef hij in Met minder kunnen we niet toe, de opstellenbundel die in 1989 
aan De Lange werd aangebonden ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, onder de titel „Wending in de 

theologie‟ (Noordegraaf e.a., [1989], 47-60). 
288 Geciteerd door Van Dijk in: Wending, 46/6, 1991, 338. 
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De verandering die het blad eind jaren zestig - begin jaren zeventig door-

maakte, wordt ook door anderen gesignaleerd en met sterkere woorden getypeerd. 

Sperna Weiland gebruikt achteraf termen als „missieblaadje‟, erop uit om mensen te 

bekeren, en „verlies aan niveau‟, om de richting te beschrijven waarin het blad naar 

zijn idee onbedoeld en ongewild (immers: het was de tijd daarin hij zelf voorzitter 

van de redactie was) ging. Het karakter van het blad veranderde: de kronieken ver-

dwenen, het geluid werd radicaler.  

Aan het eind van het laatste jaar van het zelfstandige Wending vertelde De 

Lange in een interview in Trouw289 over zijn ervaringen met Wending, die het voor-

gaande weerspiegelen. Wending reflecteerde steeds goed de geest van de tijd, zo 

stelde hij: het optimisme en de gedrevenheid van direct na de oorlog („… zoals 

Barth altijd zei: “Krant en Bijbel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”. Welke 

actuele inhoud geef je aan de eeuwige woorden? Die vraag, daar ging het om.‟), het 

enthousiasme voor de oecumene, het felle debat tussen Dippel en Patijn over de 

kernbewapening in de jaren vijftig, en dan, aan het eind van de jaren zestig wanneer 

de kerken naar de rand van de samenleving verdwijnen, het wegvallen van aandacht 

voor de oecumenische beweging en het stokken van het debat en de reflectie, omdat 

„de tijd van praten voorbij was‟. Het aantal abonnees nam af, volgens De Lange 

omdat er minder gelezen werd en steeds meer mensen de kerken verlieten. Boven-

dien „liet de redactie steeds meer het oor hangen naar een sterk marxistische maat-

schappijvisie‟290 en liet men nauwelijks nog andere meningen aan bod komen. „Zelf 

herinner ik me nog dat ik toen ik aan het eind van de jaren zeventig sprak op een 

Wending-bijeenkomst, er achter mij een spandoek onthuld werd met de tekst: „hier 

staat een Den Uyl-socialist‟.291 Het tekent de sfeer van die jaren.‟ De Lange vond het 

blad de laatste jaren (voor 1991 dus) wel weer wat beter, en zag de samenwerking 

met Tijd en Taak als een logische, aangezien beide bladen dezelfde wortels hebben: 

het zoeken naar een „heilzame combinatie van christendom en sociaal-democratie, of 

“het personalistisch socialisme” zoals dat in de tijd van Banning en Buskes heette‟.  

Het eerste artikel van De Lange verscheen in oktober 1953: „De verantwoor-

delijke maatschappij in wereldperspectief‟. Het tweede in oktober 1955: „Sociaal-

Economische Kroniek‟; ook het derde artikel (in juni 1956) draagt die titel, en in de 

daarop volgende jaren volgen nog verschillende artikelen van De Lange die in feite 

sociaaleconomische kronieken zijn, maar andere titels dragen. Vanaf november 1958 

verschijnen zeer regelmatig „Kanttekeningen‟ van zijn hand: korte stukjes over 

actuele onderwerpen. Daarnaast blijft hij uitgebreider, reguliere artikelen over soci-

aaleconomische onderwerpen en thema‟s uit de oecumene schrijven. Voorts was De 

Lange goed voor een buitengewoon groot aantal boekbesprekingen in Wending. Het 

laatste artikel van De Lange verscheen in het tweede nummer van 1991 en droeg de 

titel „Hoe christelijk is de CDA-ideologie?‟  

                                                           
289 „Er zijn geen lezers meer‟, artikel over Wending door Peter Sierksma, op basis van gesprekken met o.a. 

De Lange, in: Trouw, 24-12-1991. 
290 Ook Jan Sperna Weiland heeft dergelijke kritiek in een interview in „de laatste Wending‟ (46/6, 1991, 

285-292) („Je moet iets ervaren van het geloof. Jan Sperna Weiland, redactielid 1956-1975‟). Zijn vertrek 

uit de Wending-redactie in 1975, zo vertelt hij, had o.a. te maken met de politieke theologie die door Karl 

Derksen, toen „één van de dominerende mensen in de Wendingredactie‟. „Ik had grote moeite met de 
conjunctie van marxisme en christelijk geloof en met de vanzelfsprekendheid waarmee ervan werd 

uitgegaan dat christelijk geloof in deze tijd een keuze voor het marxisme betekende.‟ …. „Ik beschouw 

Karl Derksen (…) als een van mijn goede vrienden, maar op dit punt denk ik dat hij de wissels niet goed 
heeft gezet‟.  
291 Om misverstanden te vermijden: dit gold in linkse kringen in die tijd als scheldwoord.  
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Op de artikelen die De Lange in Wending schreef, grijpen we in deze studie 

veel terug, aangezien Wending bij uitstek het blad was waarin hij zijn gedachten 

uitwerkte. De Lange zelf beschouwt achteraf zijn tijd bij Wending als erg waardevol; 

de maandelijkse vergaderingen waren inspirerend en het redactielidmaatschap lever-

de hem veel interessante contacten op.  

 

Activiteiten in relatie tot Kerk en Wereld 

 

Vanaf het begin van de jaren vijftig geeft De Lange er in zijn artikelen blijk van 

nauw betrokken te zijn bij activiteiten die op Kerk en Wereld plaatsvinden.  

Kerk en Wereld was de vrucht van de vernieuwingsbeweging in de N.H.Kerk 

van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, die geleid werd door mensen die vaak 

hun scholing hadden gekregen in NCSV, VCSB en VCJC en van wie velen onder de 

indruk waren geraakt van de kritische theologie van Barth. Van der Linde vertelt dat 

het idee voor de oprichting van Kerk en Wereld min of meer gelijktijdig bij verschil-

lende groepen mensen opkwam: „De gemeenschappelijke gedachte was dat voor het 

vasthouden, uitwerken, verdiepen en begeleiden van de nieuwe koers van kerkelijke 

vernieuwing, gemeenteopbouw, evangelisatie en herkerstening een centraal punt 

onmisbaar was‟.
292

 Dat centrale punt werd Kerk en Wereld, waarvoor veel van de 

ideeën ontwikkeld werden door Eijkman (1892-1945), hervormd theoloog die zijn 

sporen verdiend had in het jongerenwerk. Na diens dood werkte Banning de plannen 

verder uit. Officieel werd Kerk en Wereld opgericht op 20 november 1945, met als 

doelstelling „om in het verband van de Nederlandse Hervormde Kerk en op haar last, 

door de vervulling van bijzondere taken, steun en leiding te geven aan de arbeid tot 

herkerstening van het Nederlandse volk.‟
 293

 In het directorium zaten o.a. Kist (jurist) 

en Boerwinkel (neerlandicus); als hoofddocent sociale vakken werd Banning aange-

steld en als hoofddocent theologische vakken Berkhof. In 1946 trad ook Rupp toe tot 

het directorium.
294

 De Langes grote inspirator, Banning, was bovendien nauw be-

trokken bij het Sociologisch Instituut van de Nederlandse Hervormde Kerk, verbon-

den aan Kerk en Wereld; de publicaties van het instituut worden door De Lange 

nauwgezet gevolgd, aangekondigd en besproken in o.a. het Remonstrants Weekblad. 

Meestal is hij er enthousiast over, een enkele keer kritisch.
295

  

                                                           
292 Van der Linde (1995), 49. 
293 Vrij spoedig al werd het woord „herkerstening‟ niet meer gebruikt en vervangen door „apostolaat‟.  
294 Omdat Rupp later een nabije collega van De Lange zou worden, hier een enkel biografisch gegeven. 
J.C.C. (Jan) Rupp (1908-1985) studeerde net als De Lange economie in Rotterdam. Hij werkte achtereen-

volgens bij de Unie van Centrale Verwarmingsinstallateurs in Amersfoort en de Vakgroep voor Groot-

handel in Machines in Rotterdam. In 1943 promoveerde hij en in april 1945 werd hij benoemd tot secreta-
ris van de Raad voor Inwendige Zending; een jaar later werd hij voor de helft van zijn tijd secretaris van 

de nieuwe Raad voor Kerk en Samenleving en voor de andere helft directeur bij Kerk en Wereld. Net als 

De Lange sloot hij zich in 1946 aan bij de PvdA. Gegevens ontleend aan Van der Linde (1995), 63. 
295 Een opmerkelijk - maar voor De Langes toon en stijl kenmerkend - voorbeeld van het laatste komt 

voor in De Langes bespreking van het derde deel van het Handboek Pastorale Sociologie in 1956. „Op 

pagina 125 wordt gezegd, dat het een open vraag is of de weinig godsdienstige belangstelling van de 
Groninger in verband gebracht moet worden met zijn nuchterheid en zakelijke geest. Het is mij volstrekt 

een raadsel gebleven hoe nuchterheid godsdienstigheid zou kunnen dwarsbomen. Op pagina 156 is 

tenslotte te lezen, dat het niet meedoen aan kerkelijke gebruiken nog niet wil zeggen, dat sprake is van 
onverschilligheid. Opnieuw wordt hier vermeld, dat de Groninger een mens is van weinig woorden als het 

tenminste gaat over niet-stoffelijke zaken (!). Ik wil niet graag ontkennen, dat er bepaalde volkskarakters 

zijn, maar om hiermede alles goed te praten, gaat mij toch te ver. De Groninger moet dan maar eens leren 
praten over de vragen van kerk en godsdienst en op dit punt zijn aanleg overwinnen. Het niet meedoen 

aan de kerkelijke gebruiken te verklaren uit een bepaald volkskarakter is nog daaraan toe, maar dat wil 
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Op deze plaats wordt niet ingegaan op al het werk dat Kerk en Wereld verzet-

te; hier en in volgende paragrafen worden alleen enkele activiteiten genoemd waar-

bij De Lange rechtstreeks betrokken was. Hoewel zelf remonstrant, voelde De Lange 

zich toch zeer verwant met het werk (en de mensen) van Kerk en Wereld. 296 Voor de 

gedachtevorming rond de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerk en de 

rol van het gemeentelid daarin, thema‟s die De Lange koesterde, is dit instituut altijd 

van groot belang geweest. De Lange confronteerde de remonstranten ermee en riep 

ze op aan de activiteiten van Kerk en Wereld mee te doen. 

Kerk en Wereld organiseerde vanaf 1947 onder andere conferenties voor ver-

schillende beroepsgroepen (verpleegkundigen, medici, economen, juristen, fysici) 

om deze te helpen bij de geestelijke oriëntatie in hun werk.297 Van 1948 tot 1964 

werden in totaal elf economenconferenties gehouden, waar economen, maar ook 

ondernemers, vakbondsleiders, accountants e.d. met elkaar problemen uit het eco-

nomisch leven doordachten. Als sprekers traden hoogleraren, mensen uit het be-

drijfsleven en enkele malen een staatssecretaris op. Het idee van deze conferenties 

was afkomstig van Van Cleeff, collega van De Lange op het Planbureau en evenals 

De Lange lid van de Sociale Commissie van de Remonstrantse Broederschap. Ook 

De Lange zelf was een trouw bezoeker van de conferenties, en doet er verslag van in 

artikelen. Zo vertelt hij enthousiast over de zesde economenconferentie (25-26 april 

1952), waar gesproken werd over het belastingvraagstuk. Een van de sprekers was 

de directeur-generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, een 

remonstrant. „Het is mijn stellige overtuiging dat het elders in Nederland niet moge-

lijk is op een dergelijke wijze over een zo teer onderwerp met elkaar te spreken, als 

op deze conferentie is gedaan‟.298 

Kerk en Wereld was binnen de Hervormde Kerk ook de instelling die zich 

bezon op de veranderingen die zich in kerk en maatschappij voordeden als gevolg 

van de industrialisatie. Al gauw zetten ook bij Kerk en Wereld opgeleide kerkelijk 

werkers gespreksgroepen op van fabrieksarbeiders; ze werkten zo aan kadervor-

ming. Directeur Rupp ging zich na zijn komst bij Kerk en Wereld, net als Banning, 

met sociaaleconomische vragen bezighouden.299 Onder invloed van de Franse filo-

soof Ellul keek hij kritisch naar de positie van de mens binnen het bedrijf en de 

arbeid en naar de bijdrage die het christendom hier kan leveren. Op initiatief van 

Rupp startte de School voor Maatschappelijk Werk, De Horst (ontstaan uit Kerk en 

Wereld), in 1953 een opleiding voor personeelsfunctionarissen. Hij had door zijn 

vele contacten met het bedrijfsleven namelijk gemerkt dat er behoefte was aan be-

zinning op de geestelijke achtergronden van het personeelswerk. Kerk en Wereld 

zelf organiseerde lange tijd jaarlijks een zesweekse cursus voor personeelsfunctiona-

                                                                                                                                        
geenszins zeggen, dat men zich er bij neer moet leggen. Eerder het tegendeel, dacht ik. Het Evangelie 

wekt ons op de strijd aan te binden tegen onze natuurlijke aanleg en karakter, voor zover dit karakter en 
deze aanleg afkerig zijn van de door God gestelde eisen aan ons mens-zijn. Hetzelfde geldt ook als er 

sprake is van een volkskarakter, dat nu eenmaal nooit het laatste woord kan hebben.‟ (Boekbespreking 

van Handboek Pastorale Sociologie deel III, in Remonstrants Weekblad, 22-9-1956). Soortgelijke opmer-
kingen maakt hij bij de bespreking van de teksten over Overijssel en Gelderland („Traditionele godsdien-

stigheid‟ in: Remonstrants Weekblad, 11-1-1958). 
296 Van Veen, hoofdredacteur van Wending in de periode dat ook De Lange redacteur was, was van 1954-
1970 directeur van Kerk en Wereld, en zo waren er meer contacten.  
297 Zie hiervoor ook: Van der Linde (1995), 286 e.v. 
298 „Sociale Kroniek‟ in: Remonstrants Weekblad, 7-6-1952. 
299 In 1949 kwam zijn De sociaal-economische boodschap der protestantse kerken uit, waarin hij een 

schat aan uitspraken over sociaaleconomische vragen afkomstig van kerken uit de hele wereld samenvat 

en behandelt.  
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rissen. Rupp hechtte grote waarde aan het vormingswerk in het kader van het be-

drijfsleven en stelde het directorium van Kerk en Wereld voor om dit werk verder 

uit te breiden. Dit leidde tot de oprichting, in 1957, van het Instituut voor Vor-

mingswerk in het Bedrijfsleven (IVB). In dit instituut, geleid door Rupp, werd sa-

mengewerkt door hervormden, remonstranten en gereformeerden. Rupp stak voor de 

oprichting, zo beschrijft Van der Linde, heel veel energie in het opbouwen van con-

tacten met kerken, vakbeweging en bedrijfsleven, zodat hij van hun medewerking 

verzekerd zou zijn. Er werden cursussen gegeven voor NVV-bonden en ook werd in 

samenwerking met de Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht (met 

als verantwoordelijke hoogleraar de ethicus De Graaf) een cursus voor predikanten 

in industriegebieden opgezet, een idee van Hoekendijk dat verder werd uitgewerkt. 

In 1960 werd Rupp als directeur van het IVB benoemd tot wetenschappelijk hoofd-

ambtenaar Sociale Ethiek aan de theologische faculteit in Utrecht, en stapte hij op 

als directeur van Kerk en Wereld. In 1964 zou De Lange zijn collega worden bij het 

IVB.  

De Lange was ook betrokken bij de activiteiten van de Werkgroep 2000, een 

stichting (opgericht in 1965) waarin het protestantse Kerk en Wereld en de rooms-

katholieke Horstink samenwerkten bij de kritische bezinning op de toekomst. Onder 

andere Van Leeuwen was hier, vanuit Kerk en Wereld, als staflid werkzaam en het 

beroemde boek Inclusief Denken van Boerwinkel werd hier uitgegeven. De Werk-

groep gaf cursussen en publiceerde onder andere de boekenreeks Katernen 2000.300 

In september 1965 verscheen een schriftelijke leergang over sociaalethische vragen 

(15 lessen van 20 pagina‟s); de redactie van de cursus bestaat uit drie rooms-

katholieken en drie protestanten, onder wie De Lange. De leergang bevat 15 lessen 

en verschijnt onder de titel Samen leven nu & morgen. De Lange schrijft er zelf niet 

in; de lessen gaan over de mens, samenleven, de democratie, arbeid, ontwikkelings-

landen e.d.  

 

Andere activiteiten 

 

In dit overzicht van activiteiten van De Lange wordt niet gestreefd naar volledig-

heid. Verschillende meer lokaal gerichte activiteiten worden bijvoorbeeld niet ge-

noemd. Met zekerheid kan worden aangenomen dat hij de ideeën die hij elders ten 

toon spreidde, ook daar heeft geponeerd. Zo was hij in zijn hoedanigheid van secre-

taris van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers in Den Haag in 1950 

betrokken bij de organisatie van een congres over „Wetenschappelijke en Techni-

sche Hulp aan Laagontwikkelde Landen‟, waarbij ongetwijfeld het toenmalig stre-

ven om het Departement van Overzeese Gebiedsdelen om te vormen in een ministe-

rie van Ontwikkelingshulp
301

 voor De Lange een belangrijke drijfveer was.  

 

Voorts heeft De Lange zijn gehele leven bij verschillende gelegenheden contact 

gehad met leden van het Koninklijk Huis. Zoals te doen gebruikelijk heeft hij daar-

over weinig specifieke uitspraken gedaan. De Lange was bevriend met Thijs Booy, 

de secretaris van koningin Wilhelmina. Hij kende Booy uit de jongerenbeweging 

                                                           
300 De organisatie Laaglandadvies die voortkwam uit de Werkgroep, heeft om haar wortels te eren een 

website opgezet over de geschiedenis van de Werkgroep: http://www.werkgroep2duizend.nl (december 

2006). 
301 Uit: Leo Molenaar, „Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten …‟ De geschiedenis van het 

Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) 1946-1980, Elmar, Delft 1994, 91. 

http://www.werkgroep2duizend.nl/
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van de Nederlandse Volksbeweging. Booy nodigde regelmatig mensen uit om de 

koningin te informeren over actuele thema‟s, in het bijzonder over de jeugdbewe-

ging en de oecumene, waarvan de koningin met het oog op de door haar noodzake-

lijk geachte vernieuwing van de samenleving veel verwachtte. Wilhelmina was erg 

geïnteresseerd in de oecumene, en schreef aan de Wereldraad en aan Visser „t Hooft 

persoonlijk regelmatig brieven, die van een groot ongeduld met betrekking tot de 

eenheid van de kerken getuigden, zo vertelt Visser ‟t Hooft in zijn memoires.302 Na 

haar aftreden namen dit soort bezoeken in intensiteit toe. In 1949 nodigde ze zelfs de 

hele Oecumenische Raad uit die ze de vraag stelde waarom de kerkelijke hereniging 

nog niet had plaatsgevonden.303 In 1948 werd De Lange door Booy gevraagd om deel 

uit te maken van zo‟n groepje informanten; hij werd geacht de koningin te vertellen 

over het jeugdwerk en over de oecumene. Later ging De Lange ook nog wel alleen 

bij haar op bezoek, in het paleis aan de Lange Voorhout, ‟s middags op de thee, en 

vertelde haar vooral over de kerken. „Ze schreef alles op wat ik zei.304 Een heel boei-

ende dame.‟ De Lange raakte op haar gesteld, en toen de directeur van de Sociale 

Academie in Den Haag (waar De Lange doceerde) hem bij het overlijden van Wil-

helmina in 1962 vroeg voor de studenten een herdenkingsrede te houden, kon hij de 

eerste tijd niets zeggen doordat zijn keel van ontroering dicht zat. Hij werd persoon-

lijk uitgenodigd de begrafenis bij te wonen. Later voerde hij soortgelijke gesprekken 

met Wilhelmina‟s dochter, Juliana. Zij had hem eens op het hart gedrukt dat hij haar 

altijd kon bellen als er iets was dat maatschappelijk van belang was. Wanneer hij bij 

haar op visite ging, droeg hij altijd het lintje dat hem was toegekend op 23 maart 

1977 (Officier in de Orde van Oranje Nassau) vanwege zijn voorzitter- en lidmaat-

schap van verschillende instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

en elders in het maatschappelijk leven. Hij ontving het uit handen van (toen minis-

ter) Pronk. Met die onderscheiding liep hij overigens niet te koop. Soortgelijke 

gesprekken voerde hij weer later ook met de kleindochter van Wilhelmina, prinses 

Beatrix en haar man prins Claus, in enkele sessies in het Koninklijk Paleis in Am-

sterdam, waarbij ook koningin Juliana aanwezig was. En weer later, in 1997, zou hij 

hetzelfde nog eens doen voor de achterkleinzoon van Wilhelmina, prins Willem-

Alexander. Deze maakte deel uit van een groep van elf vrienden die elkaar kenden 

uit hun studententijd; zij voerden onder leiding van de Haagse dominee Ter Linden 

jarenlang maandelijks gesprekken. Ter Linden behandelde in deze groep eerst Bij-

belverhalen, maar stelde later ook geloofs- en levensvragen aan de orde.305 Voor 

verschillende onderwerpen werden sprekers uitgenodigd, onder wie De Lange die 

sprak over vraagstukken op het terrein van sociaaleconomische ethiek. 

Ook op andere wijze had De Lange contacten met het Koninklijk Huis, via 

gesprekken en brieven. In de eerste plaats met koningin Juliana, in de Stichting 

Nederlands Kinderhulp Plan. De koningin nam het initiatief voor dit fonds, dat 

feitelijk in 1966 werd opgericht door NOVIB, het Nederlands Comité UNICEF en 

het UNESCO Centrum Nederland, en was er (na haar terugtreden als koningin) 

erevoorzitter van. De Stichting had een eigen kantoor met secretariaat in Den Haag 

                                                           
302 Visser ‟t Hooft (1971), 315 v.v. 
303 Uit: Fasseur (2001), 552. 
304 Dat was haar gewoonte bij veel gesprekken die ze voerde, zo blijkt uit de biografie van Fasseur, 
waardoor mensen soms het gevoel hadden dat ze een examen moesten afleggen. 
305 Gegevens ontleend aan: Hans Marijnissen, „Bij de Bende van Twaalf gaat het keurslijf uit‟, in: De 

republiek van Oranje, Trouw Dossier NL nr.1, Muntinga, Amsterdam 2000. 
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(eerst bij het ISS, later elders).306 In 1974 ontving de stichting 4,5 miljoen uit het 

geschenk aan de koningin ter gelegenheid van haar regeringsjubileum. Oud-premier 

Marijnen was vice-voorzitter van het bestuur en vroeg in 1973 De Lange erbij. Twee 

jaar later werd De Lange zelf vice-voorzitter en in 1984 voorzitter. Er werd regelma-

tig vergaderd in het bijzijn van de koningin. Met het geld werden projecten ten bate 

van kinderen in Zuid-India gefinancierd, met als uitgangspunt dat de hulp moest 

vallen binnen de locale ontwikkelingsplannen. Uit een rapport uit 1983307 blijkt 

echter dat dit niet lukte; het project werd toch ervaren als een aanbod van buiten. 

Ook in het tweede land waar men ging werken, Tanzania (waaraan De Lange op 

verzoek van het bestuur in 1974 en in 1975 werkbezoeken bracht), bleken de idealen 

moeilijk te verwezenlijken. Na lange discussies kwam daar in de jaren tachtig nog 

een derde land bij, Kenia. Men ging er in ieder geval van uit dat de kinderhulp alleen 

kon werken waar de overheid van harte meedeed en er al een zekere economische 

basis was, waardoor de bevolking voor méér aandacht kon hebben dan het pure 

overleven. Op grond van de ervaringen stelde de stichting dan ook dat kinderzorg in 

feite moet zijn: „gemeenschapsontwikkeling rond het kind‟. Al snel na zijn toetre-

ding had De Lange, vertelt hij achteraf, het idee dat het fonds beter opgeheven kon 

worden: het was wel erg klein. Dit gebeurde uiteindelijk in twee stappen (in 1987 en 

1992); het fonds ging op in de NOVIB; De Lange was tot het einde voorzitter. 

Voorts waren er contacten met Irene von Lippe Biesterfeld en haar kinderen, 

met wie De Lange uitvoerige gesprekken had, en met prins Claus, voor wie hij grote 

waardering had, over zaken betreffende ontwikkelingssamenwerking. De Lange 

greep in zijn inleidingen en artikelen graag terug op hem sympathieke uitspraken 

van leden van het Koninklijk Huis.  

 

 

EXCURS: PROEFSCHRIFT 

 

De Lange promoveerde in 1966. Hij heeft zijn proefschrift dus ten dele geschreven 

in de tijd dat hij bij het CPB werkte, en het proefschrift geeft ook een goede samen-

vatting van de wijze van denken die De Lange zich in de loop van zijn CPB-tijd 

eigen had gemaakt, zowel door het CPB-werk als door zijn vele oecumenische con-

tacten. Het proefschrift De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij (met als 

ondertitel „Een kritische beschouwing over enkele onderdelen van de naoorlogse 

economische politiek in Nederland‟) bevat de bagage waarmee hij zijn weg na het 

CPB vervolgt.  

In 1962 begint De Lange met het schrijven van zijn proefschrift. Het besluit 

daartoe vloeide mede voort uit het lezen van het proefschrift van een collega: ‟als je 

zo kunt promoveren, kan ik het zeker ook!‟ Hij heeft duidelijke ideeën over wat hij 

in deze studie wil doen, en heeft ook een hoogleraar op het oog bij wie hij wil pro-

moveren. Deze hoogleraar vertrekt echter plotseling naar Londen, zodat De Lange 

op zoek moet naar een nieuwe promotor. Deze overlijdt, zodat er weer een nieuwe 

promotor benaderd moet worden. Dit wordt H.W. Lambers. Lambers (1916-2004) 

was voor de Nederlandsche Economische Hoogeschool van onschatbare waarde; hij 

was enkele malen rector magnificus, was later nauw betrokken bij de uitbouw van 

                                                           
306 Het betrof een klein secretariaat, omdat de gefinancierde projecten vooral vanuit de plaatselijke pro-
jectkantoren werden geleid.  
307 Een andere aanpak. 15 jaar ervaring met gemeenschapsontwikkeling rond het kind, Stichting Neder-

lands Kinderhulp Plan, 1983.  
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de NEH naar de Erasmus Universiteit en was directeur van het aan de NEH verbon-

den Nederlands Economisch Instituut. Ook op nationaal niveau hield hij zich bezig 

met het hoger onderwijs. Daarbij was hij een, zoals later uiteenlopende economen 

ook zullen getuigen, scherpzinnig, visionair en inspirerend econoom, die meesterlijk 

kon schrijven en tegelijk geen enkel boek, zelfs geen proefschrift, maar wel veel 

adviezen, artikelen en opstellen publiceerde.308 Lambers heeft oog voor de zwakke 

kanten van de markt, wat onder andere tot uitdrukking komt in zijn inzet voor de 

Wet Economische Mededinging.309 Lambers is daarmee een man van wie De Lange 

kan aannemen dat hij bij hem met zijn ideeën terecht zal kunnen. De Lange heeft 

zich door de problemen met het vinden van een hoogleraar niet van zijn werk laten 

houden: hij kan Lambers direct al confronteren met een vrijwel volledig proefschrift. 

In een reeks zittingen worden de verschillende hoofdstukken besproken. Lambers 

achtte zichzelf echter niet capabel tot het beoordelen van de meer theologische pas-

sages die het proefschrift bevatte. Toen hij dit voorlegde aan de senaat van de Eco-

nomische Hogeschool ging deze dwarsliggen: een beoordeling daarvan zou niet 

thuishoren aan een Economische Hogeschool. Lambers kreeg tenslotte toch voor 

elkaar dat De Graaf, hoogleraar ethiek aan de Theologische Faculteit van de Univer-

siteit van Utrecht, dit gedeelte van het proefschrift mocht beoordelen en als copro-

motor optreden. De Lange had diens naam gesuggereerd omdat De Graaf zich uit-

voerig met de Russische denker Berdjajew310 had beziggehouden, door wie De Lange 

ook gegrepen was. De Graaf ontving de theologische gedeelten van het proefschrift 

ter beoordeling, en De Lange zocht hem op om deze met hem te bespreken. In het 

bijzijn van De Lange keek De Graaf de stukken nog eens door. „Hij zei steeds: “ja, 

ja, ja,…” en ik dacht: nu begint hij met de kritiek. Hij zei weer: “ja, ja, ja…. leuk, 

dat kan best zo. Prima.” En toen zijn we koffie gaan drinken. Hij had geen kritiek‟, 

vertelt De Lange. Hij promoveerde op 17 maart 1966, met als paranimfen zijn vrien-

den Van Es311 en Heering. Het proefschrift verscheen in een handelsuitgave bij Ten 

Have, in tweeduizend exemplaren.  

                                                           
308 Pronk stelt dat hij in Rotterdam twee buitengewone docenten had: Tinbergen en Lambers. Beiden 

waren uitstekende economen, maar konden die discipline ook relativeren. Over Lambers zegt hij: „typi-

cally a man who started off with the value systems underlying economic techniques‟, in: Terhal (1994), 
89. Ook Heertje (Heertje en Kuip [1979], 302) wijst hierop: „De kern van het denken van Lambers wordt 

gevormd door het inzicht, dat de uitkomsten van het marktmechanisme een toestand kunnen scheppen, 

die afwijkt van het maatschappelijk optimale. De resultaten van de markt kunnen op gespannen voet staan 
met de maatschappelijke welvaart‟.  
309 Lambers behoort (zie daarvoor ook hoofdstuk 5) tot de richting van de institutionele economen, in wier 

midden de Studiekring voor Post-Keynesiaanse Economie werd opgezet. Wanneer De Roos (W.A.A.M. 
de Roos [red.], De pluriforme economische macht, Jaarboek Studiekring Post-Keynesiaanse Economie 

1981, Samson, Alphen aan den Rijn 1981, 8) het thema van de eerste conferentie van deze kring introdu-

ceert („De pluriforme economische macht‟) citeert hij Lambers: „het economisch leven zit zo vol met 
macht als een stekelvarken met pennen‟. Een bijzondere uitspraak omdat aan het begrip „macht‟ in het 

heersende economisch paradigma nauwelijks aandacht werd besteed.  
310 De Graaf hoorde Berdjajew spreken op de Internationale School voor Wijsbegeerte, in de periode dat 
Mennicke daar directeur was, aan het eind van de jaren dertig, schrijven Noordegraaf en Zeldenrust in 

hun portret van Hannes de Graaf, in: Herman Heering, Herman Noordegraaf en Harry Zeldenrust, Hannes 

de Graaf 1911-1991. Een leven in dienst van de vrede, Narratio, Gorinchem 1992, 13-14. Later ontstond 
een intensiever contact tussen De Graaf en De Lange. 
311 De Lange was ook paranimf geweest bij de promotie van Van Es, op 23 juni 1959, zo blijkt uit diens 

Een halve eeuw huisarstengeneeskunde. Van Ambacht naar Professie, Bohn, Stafleu van Loghum, Hou-
ten 2006, 34. De Lange en Van Es kenden elkaar al sinds 1938 en waren goed bevriend. J.C. van Es 

(geboren 1921) was huisarts en van 1966 tot 1982 hoogleraar huisartsgeneeskunde (daarna hoofdredac-

teur van Medisch Contact) en één van de oprichters en directeur van het Nederlands Huisartsen Instituut 
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Wie in later tijd het denken van De Lange heeft leren kennen en de activitei-

ten van De Lange op een rij zet, zal verrast zijn door de herkenbaarheid van het 

proefschrift. Het lijkt bijna alsof het al het programma bevat dat hij in later jaren zal 

gaan uitvoeren, al zijn er natuurlijk accenten veranderd en onderwerpen bijgekomen. 

Voor veel onderwerpen bevat dit proefschrift de aanzetten: voor zijn activiteiten op 

het terrein van ontwikkelingssamenwerking, de discussies met het bedrijfsleven over 

de eigen verantwoordelijkheid, de actie Nieuw Levensstijl, het MCKS, het vraagstuk 

van de armoede in eigen land en de in vele verbanden gevoerde discussies tussen 

economen en theologen.  

We geven hier alleen een korte schets van de inhoud van het proefschrift; in 

hoofdstuk 5 besteden we er meer aandacht aan. Daarna volgen enkele reacties van 

derden op het proefschrift en een korte nabeschouwing. 

 

De inhoud van het proefschrift 

 

„You understated your case … there are practically no issues of policy as distinct 

from technique which do not involve ethical considerations. If this is emphasised, 

the right of the Church to interfere becomes even more obvious‟. Met dit citaat van 

Keynes opent De Lange zijn inleiding. Hij verklaart in kaart te willen brengen „wat 

binnen de oecumenische beweging aan arbeid is verricht tot verheldering en verdie-

ping van de verhouding tussen het geloofsdenken en een aantal maatschappijvraag-

stukken, i.c. op het macro-economisch terrein‟. Het gaat er daarbij niet om te zoeken 

naar beginselen, zegt De Lange in navolging van Kraemer, maar om te zoeken naar 

fundamentele levenshoudingen. Dat wil zeggen: geen starre binding aan formules, 

maar gehoorzaamheid aan Christus als levende persoon. Met het door de Wereldraad 

geformuleerde begrip „verantwoordelijke maatschappij‟ zal hij zoeken naar ant-

woorden op hedendaagse economisch-politieke vragen. Zijn bedoeling is te onder-

zoeken „in hoeverre een zedelijke categorie als verantwoordelijkheid een rol kan 

spelen bij de opbouw van een economische orde en in het ontwerpen van een eco-

nomische politiek‟. Het gaat dus om een toetsing en toepassing van het concept van 

de verantwoordelijke maatschappij, want: „Ook de economische orde en de econo-

mische politiek moeten dienstbaar zijn aan de mens‟. Er zullen mensen zijn die deze 

benadering afwijzen als subjectief, maar De Lange stelt dat zedelijke beginselen 

altijd - bewust of onbewust - gehanteerd worden. Ligt het op de weg van een eco-

nomist na te denken over het menselijk handelen in het economisch leven? Ja zeker, 

zegt De Lange, omdat economen een antwoord kunnen geven op de vraag wat er 

gaande is. Van Banning heeft hij geleerd niet te snel aan te komen zetten met chris-

telijke normen, maar eerst de maatschappelijke werkelijkheid eerbiedig te verken-

nen. Alleen dan is een relevant spreken mogelijk. De opzet van de dissertatie volgt 

ook deze lijn. Eerst zet De Lange in de hoofdstukken II en III de traditie uiteen 

waarin zijn normatieve benadering van de werkelijkheid staat, en in hoofdstuk IV 

beschrijft hij de „hoofdtrekken van de tegenwoordige samenleving‟, dat wil zeggen 

de door hem zo noodzakelijk geachte analyse. In hoofdstuk V volgt een confrontatie 

van die eerste twee onderdelen en hij moet concluderen dat een aantal „basic rules‟ 

(een begrip van Mannheim) van de maatschappij zich slecht verdragen met de visie 

van de verantwoordelijke maatschappij. Hij noemt bijvoorbeeld de prikkel van het 

                                                                                                                                        
te Utrecht. Hij was net als De Lange redacteur van Wending; ook aan de universiteit werkten ze geregeld 

samen en Van Es begeleidde ook het MCKS-werk met betrekking tot de gezondheidszorg. 
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eigenbelang, het stimuleren van het bezit van goederen en de aanvaarding van de 

economische ongelijkheid. De economie is dominant geworden, maar wordt niet 

altijd op de juiste wijze vormgegeven. We moeten echter niet in de valkuil stappen 

dat we het kwaad dat we constateren, vereenzelvigen met het stelsel. Het is wel 

degelijk mogelijk om te werken aan een maatschappelijke orde die minder kansen 

biedt om te zondigen. De tweede helft van het proefschrift bestaat uit een toepassing 

van de uitkomsten uit de eerste helft op een aantal onderwerpen uit de economische 

orde (welfare-state, loonvorming, Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie) en één uit 

het economisch proces (groei). De welfare-state is belangrijk voor het draagvlak 

voor de verantwoordelijkheid van de mens voor zichzelf en de maatschappij. Voor 

de overheid is ook in het economische leven een belangrijke rol weggelegd, zoals in 

de loonvorming, die niet geheel aan werkgevers en werknemers kan worden overge-

laten. Veel energie besteedt De Lange aan het weerleggen van wat hij beschouwt als 

de vooringenomenheid bij protestanten en het optimistische mensbeeld bij katholie-

ken die leiden tot het terugdringen van die rol. Het laatste hoofdstuk voor de slotbe-

schouwing (hoofdstuk X) spreekt over de „opvoeding tot verantwoordelijkheid‟, en 

wil daarmee de omgeving waarin economische activiteiten plaatsvinden beïnvloe-

den. De moderne economische politiek veronderstelt het meedenken op nationaal en 

internationaal niveau; te lang is men er van uit gegaan dat dat verantwoordelijk-

heidsbesef vanzelf tot stand zou komen.  

 

Reacties op het proefschrift  

 

Tijdens de promotie, vertelt De Lange, kwam er stevige oppositie van Gonggrijp, die 

(veronderstelde hij) nog een appeltje met hem te schillen had vanwege zijn opstel-

ling inzake Indië, waarin zij lijnrecht tegenover elkaar stonden. „Het principiële in 

zijn oppositie bij mijn promotie was dat het begrip “verantwoordelijkheid” persoon-

lijk geladen is en niet van toepassing kan zijn op een samenleving‟.312 

Er kwamen niet veel reacties op het proefschrift. In het economenblad De 

Economist schreef Wemelsfelder een vernietigende kritiek, waarvan de boodschap 

simpelweg was dat de economische wetenschap niets wijzer wordt van de christelij-

ke ethiek. In Wending verscheen een bespreking van Bouman die vragen stelt bij het 

door De Lange geconstateerde gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef; moet er niet 

meer gekeken worden naar structurele factoren? De Valk313 schrijft over het proef-

schrift in Gemeenschap der Kerken. Hij is vol lof, maar mist een bespreking van de 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In Nederlands Theologisch Tijdschrift 

bespreekt Franssen (kamerlid, en aanwezig op de C&S-bijeenkomst in Genève in 

1966) het proefschrift. Hij hoopt dat het verplichte stof wordt voor theologiestuden-

                                                           
312 In zijn autobiografische aantekeningen. De Lange becommentarieert dit laatste met: „Jaren later zou 

een andere conservatief zeggen: “There is no such thing as society” (Thatcher)‟. 
313 De Lange noemt De Valk regelmatig, en met grote waardering. J.M.M. de Valk (1926) studeerde 
economie, maar verdiepte zich vervolgens ook grondig in de sociologie en de wijsbegeerte en promo-

veerde op de evolutie van het wetsbegrip in de sociologie; vervolgens werd hij in Rotterdam benoemd tot 

hoogleraar sociologie en sociale filosofie. Als progressieve katholiek zette hij zich o.a. in voor de Plein 
Beweging, de Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA en de Mariënburgvereniging, en werkte met De 

Lange samen als curator van het INW en lid van de Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken. 

Gegevens ontleend aan: W.A. Arts, P.W. Blauw, C.J. Rijnvos en G.A. van der Wal (red.), Tempora 
mutantur. Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken. Liber Amicorum 

voor J.J.M. de Valk, Ambo, Baarn 1992, en aan De Valk zelf (gesprek met de auteur).  
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ten, maar begrijpt niet waarom De Lange de marxistische antropologie verwerpt. De 

theoloog Ter Schegget geeft in Het beroep op de stad der toekomst kritiek op het 

concept van de verantwoordelijke maatschappij en De Langes benadering. 

De kritiek overziend, kunnen we constateren dat verschillende discussies 

waar De Lange in de rest van zijn leven in betrokken raakte, hier reeds een rol spe-

len. Zijn mensvisie en de vraag of hij niet teveel verantwoordelijkheid legt bij de 

mens, die zich toch niet kan ontworstelen aan zijn maatschappelijke omgeving; de 

vraag of deze wijze van economie bedrijven nog wel economie mag heten en de 

relatie tussen economie en ethiek; zijn visie op het communisme. Al deze punten 

keren terug in de hoofdstukken 5, 6 en 7; in hoofdstuk 5 behandelen we de geuite 

kritiek uitgebreider.  

 

Nabeschouwing 

 

De Lange schreef zijn proefschrift, zo kunnen we achteraf constateren, op een 

breukvlak in de tijd. Het denkkader waarbinnen hij schreef, was sterk bepaald door 

het maakbaarheidsdenken van Tinbergen. Het komt erop aan instrumenten te ont-

wikkelen voor een dusdanige vormgeving van de economische politiek dat het eco-

nomisch proces de uitkomsten oplevert die (voor werkelijk menselijke ontwikkeling) 

gewenst zijn; en daarnaast moet, waar nodig, door hervormingen de economische 

orde getransformeerd worden. De ontwikkeling die de economische wetenschap had 

doorgemaakt in het nadenken over de oorzaken van en de mogelijkheden tot bestrij-

ding van de verschijnselen die zich in de crisistijd voordeden, zijn hiervoor de be-

langrijkste verklaring. Overheden en burgers zouden slechts overtuigd moeten wor-

den van de juistheid en het belang van dergelijke maatregelen en hervormingen, 

zodat deze ook daadwerkelijk zouden worden ingevoerd. Die overtuiging dreef 

Tinbergen en De Lange, sociaaldemocraten in hart en nieren, en vormt een belang-

rijke verklaring voor hun enorme toewijding aan dat educatieve proces. Het denken 

over „revolutionaire verandering‟ binnen de Wereldraad van Kerken begon zich net 

te ontwikkelen toen De Lange zijn proefschrift afsloot. Daarin spreekt hij wel over 

het „tijdvak van permanente revolutie‟ waarin we ons bevinden, maar dat had vooral 

betrekking op de vele snelle ontwikkelingen die plaatsvonden in bijvoorbeeld tech-

niek, bevolkingsgroei en de wereldwijde machtsverhoudingen. Hij thematiseert het 

begrip echter niet. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe dat veranderde.  
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Hoofdstuk 3. 1964-1981  

De periode van het werk bij UIVB/INW 
 

 

 

De periode die nu aan de orde komt, was in veel opzichten buitengewoon roerig en 

De Lange ontplooide te midden daarvan een veelheid aan activiteiten. Zijn nieuwe 

baan, waarin hij van zijn 45
e
 tot zijn 62

e
 levensjaar werkzaam was, bood hem veel 

ruimte om op allerlei terreinen initiatieven te ontplooien, en die buitelden dan ook - 

zoals we zullen zien in dit (daardoor) lange hoofdstuk - over elkaar heen. Het con-

tactennetwerk van De Lange lijkt in deze tijd exponentieel te groeien en hij wist 

hiervan goed gebruik te maken. Zijn activiteiten en stellingnames zijn niet te begrij-

pen los van de internationale en nationale ontwikkelingen, die we eerst schetsen. 

 

 

1. TIJDSBEELD 

 

Politieke, economische en culturele ontwikkelingen 

 

Internationale ontwikkelingen  

De oorlog in Vietnam speelde in de jaren zestig op verschillende manieren een be-

langrijke rol. De economische gevolgen van de oorlog waren aanzienlijk, maar min-

stens zo belangrijk was het protest dat opgeroepen werd door het brute optreden van 

de VS en dat gedeeld werd door brede lagen van de bevolking in zowel de VS zelf 

als Europa. Het maakte een eind aan het gemakkelijke zwart-wit denken van het 

anti-communisme; de kritiek op de eigen westerse samenleving nam toe, alsmede de 

belangstelling voor andere maatschappelijke systemen. Velen stelden hun hoop op 

de experimenten die gaande waren in Cuba en China en op veranderingen die in 

communistische landen als Tsjecho-Slowakije plaatsvonden. Daarmee, maar ook 

vanwege de aanwezigheid van twee dictaturen onder de NAVO-leden (Portugal en 

Griekenland) groeide de kritiek op de NAVO, die nog versterkt werd door de be-

zwaren van een groeiend aantal mensen tegen de atoombewapening. Toen de Sovjet 

Unie in 1968 met een militaire inval een einde maakte aan het Tsjechische experi-

ment, schokte dat miljoenen. 1968 was in meer opzichten een dramatisch jaar: het 

was het jaar van het mislukken van de 2
e
 UNCTAD-vergadering, van de moord op 

Martin Luther King en van ernstige rassenrellen in de VS, van burgeroorlog in Nige-

ria, van de jeugdrevolte in Parijs en andere steden, van de moord op presidentskan-

didaat Robert Kennedy en van een verheviging van de oorlog in Vietnam. In dit jaar 

vond ook de Wereldraadassemblee van Uppsala plaats, die in veel opzichten ge-

kleurd werd door deze roerige periode. In de jaren zeventig zien we dat als gevolg 

van deze ontwikkelingen in de westerse landen een groot aantal kritische maat-

schappelijke bewegingen opkomt.  

Voor de wereldeconomie was van grote invloed de overvloed aan dollars die 

begin jaren zestig ontstond door de groeiende Amerikaanse uitgaven (importen, 

bewapening, investeringen). Buiten de VS kwam een levendige handel (betalingen, 

leningen, beleggingen) in z.g. Eurodollars tot stand buiten de invloed van de Ameri-

kaanse monetaire instellingen. De goudprijs steeg en de goudvoorraden van de VS 

namen af. Dit leidde tot de ontkoppeling van de dollar van het goud in 1971 en deva-
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luaties van de dollar in 1973. De olieproducerende landen, verenigd in de OPEC, 

beseften dat de opbrengsten van hun olie-exporten door de waardedaling van de 

dollar de facto afnamen en besloten tot een vermindering van de olieproductie en 

een verhoging van de olieprijzen; in enkele maanden verdrievoudigden die. Dit was 

de eerste oliecrisis. De extra dollars die de olieproducerende landen ontvingen, ga-

ven ze niet uit, maar zetten ze op rekeningen bij westerse banken. De olie-inkomsten 

leidden dus niet tot een stijgende vraag in het westen. Daar koos men daarom voor 

een expansief beleid, maar dat had tot gevolg dat de inflatie toenam. De wereldhan-

del nam toch af. Langzaam trad herstel in, maar toen volgde van 1978-1980 een 

tweede reeks olieprijsverhogingen: de tweede oliecrisis. Deze leidde tot een diepe 

depressie. Voor veel ontwikkelingslanden waren deze ontwikkelingen desastreus. 

Vooral de midden-inkomenslanden hadden tevoren veel geld geleend van westerse 

banken die de overvloed aan oliedollars tegen een extreem lage, maar variabele 

rente, uitleenden, zonder zich zorgen te maken over de vraag of er ooit terugbetaald 

zou kunnen worden. Toen de VS kozen voor een restrictief beleid, en de rente steeg, 

kwamen deze landen in grote problemen door hun stijgende lasten. Door een daling 

van de grondstoffenprijzen als gevolg van de afnemende vraag in het Westen liepen 

de inkomsten van veel ontwikkelingslanden terug, terwijl ze juist méér voor olie-

importen moesten betalen. In de eerste tijd sprongen de banken nog bij met nieuwe 

leningen, vanuit de gedachte dat landen niet failliet konden gaan. Maar tenslotte 

werden ook de banken bang. Mexico meldde in 1982 zijn schulden niet meer te 

kunnen betalen. Deze Mexico-crisis leidde tot een grote schok in de financiële we-

reld. Het IMF schoot te hulp, met leningen die onder zeer strikte voorwaarden wer-

den verstrekt. Voor veel ontwikkelingslanden bleek 1982 het begin van een lange 

lijdensweg, als speelbal van een beleid waar ze geen invloed op hadden.  

De gestegen olieprijzen leidden er ook toe dat zowel gezocht werd naar ener-

gievoorraden buiten de OPEC-landen, als naar andere energiebronnen, in het bijzon-

der kernenergie. De vele gevaren verbonden aan dat laatste leidden vervolgens tot 

felle debatten en talrijke protesten. 

 

Nationale ontwikkelingen 

In 1963 was het kabinet De Quay van confessionelen en VVD opgevolgd door het 

kabinet Marijnen van dezelfde signatuur. Het sociale programma werd doorgezet: de 

AOW- en AWW-uitkeringen werden opgetrokken naar een „sociaal minimum‟ en in 

1965 werd de Algemene Bijstandswet ingevoerd. De overheidsuitgaven bleven toe-

nemen, de welvaart bleef groeien, en daardoor kwam het beleid van loonmatiging 

steeds meer onder druk te staan: werkgevers betaalden zwarte lonen en werknemers 

dwongen door stakingen hogere lonen af.  

In 1965 viel het kabinet Marijnen en trad het kabinet Cals aan, waarvan naast 

KVP en ARP de PvdA deel uitmaakte. De onvrede binnen en buiten de politiek 

groeide. D‟66 werd opgericht, door mensen die streefden naar vernieuwing van het 

politieke bedrijf. Tegelijk liepen binnen de regeringspartijen de spanningen tussen 

de confessionele partijen en de PvdA op. In oktober 1966 viel het kabinet (de be-

ruchte „nacht van Schmelzer‟) door onenigheid over de dekking van de overheids-

uitgaven. Een interim-kabinet (van KVP en ARP) onder leiding van Zijlstra trad aan. 

Dit regelde o.a. de Omroepwet, die introductie van reclame op radio en t.v. toestond. 

Bij de verkiezingen van 1967 verloren zowel KVP als PvdA stemmen; winnaars 

waren nieuwe partijen: de Boerenpartij en D‟66. De Jong (KVP) werd premier van 

een kabinet van KVP, ARP, CHU en VVD. Binnen de confessionele partijen waren 
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mensen bij elkaar gekomen die moeite hadden met de voorkeur voor samenwerking 

met de VVD. Zij vormden de Werkgroep Christen-Radicalen. Van deze groep kozen 

sommigen uiteindelijk voor een toekomst buiten de partij; zij vormden samen de 

Politieke Partij Radicalen, PPR, die in 1970 nog versterking kreeg van ARP-leden 

die het besluit van de ARP tot samenwerking met KVP en CHU afwezen. Het kabi-

net De Jong ondervond de gevolgen van de radicalisering van het maatschappelijke 

klimaat in de vorm van bezettingen en stakingen, maar bleef wel de volle vier jaar 

aan. De overheidsuitgaven bleven door de hogere kosten van sociale zekerheid, zorg 

en onderwijs stijgen. De regering besloot een loonwet in te voeren om in uitzonder-

lijke gevallen een loonmaatregel te kunnen afkondigen. Toen de regering op basis 

van die wet een loonpauze aankondigde vanwege massale loonstijgingen, kwam de 

relatie met de vakbeweging onder grote druk te staan. De hoogconjunctuur beteken-

de niet voor alle sectoren en regio‟s dat er sprake was van bloei; een overheidsbeleid 

van steun aan bepaalde sectoren kwam tot stand. Ook het later zo bekritiseerde Eu-

ropese landbouwbeleid werd vormgegeven.  

In 1971 vonden weer verkiezingen plaats. VVD en confessionelen verloren 

en waren daardoor te klein om samen verder te gaan. Ook een progressieve regering 

was door de zetelverhoudingen uitgesloten, en samenwerking van de PvdA met de 

KVP vrijwel onmogelijk door de weerzin daartegen in de PvdA. Zo kwam het kabi-

net Biesheuvel tot stand, van confessionelen, VVD en DS‟70 (een rechtse afsplitsing 

van de PvdA). Dit kabinet moest verder met de problemen van oplopende over-

heidsuitgaven, stijgende inflatie, de problemen rond de loonpolitiek en de huisves-

ting en een stijgende werkloosheid. Aankondigingen van inkrimping of sluiting van 

bedrijven leidden op veel plaatsen tot stakingen, bedrijfsbezettingen en een radicali-

sering van veel arbeiders en daarmee tot de roep om democratisering van het be-

drijfsleven. De oppositiepartijen verklaarden zich regelmatig solidair met de bezet-

ters, waarmee de politieke spanningen toenamen. In de zomer van 1972 viel het 

kabinet over meningsverschillen inzake de begroting.  

PvdA, D‟66 en PPR gingen de verkiezingen van november 1972 in met een 

gemeenschappelijk programma, Keerpunt ‟72. De uitslag van de verkiezingen gaf 

een verbrokkeld beeld te zien. De formatiepogingen leverden pas in mei 1973 een 

resultaat op: het kabinet Den Uyl, een „rood kabinet met een wit randje‟, dat wil 

zeggen: 10 progressieve ministers en 6 confessionele (KVP en ARP). Als basis voor 

het kabinet werden de programma‟s van beide zijden genomen, waarover het kabinet 

tijdens de rit overeenstemming zou moeten bereiken. Het kabinet zou een groot 

aantal stormen moeten doorstaan die voor een deel te maken hadden met het sinds 

het eind van de jaren zestig veranderende maatschappelijke en economische klimaat: 

de oliecrisis (als gevolg van de olieboycot van de Arabische landen tegen Nederland 

en de VS vanwege hun pro-Israëlische opstelling), gevolgd door de autoloze zonda-

gen en hogere brandstoffenprijzen, gijzelingen, spanningen rond de zwakzinnigen-

kliniek Dennendal en de abortuskliniek Bloemenhove, de ontsnapping van oorlogs-

misdadiger Menten, de Lockheedaffaire, de discussie over de afsluiting van de Oos-

terschelde, over de vermogensaanwasdeling, de nieuwe wet op de ondernemingsra-

den, en een offensief van de captains of industry die in een paginagrote advertentie 

in de dagbladen het kabinet de oorlog verklaarden. We gaan hier op enkele van die 

onderwerpen - kort - in omdat De Langes partij, de PvdA in deze periode zo‟n be-

langrijke positie innam. Spreiding van kennis, inkomen, bezit en macht, daar zou het 

om gaan in dit kabinet. Maar het klimaat waarin dat bereikt moest worden, verslech-

terde. De wereldhandel liep terug als gevolg van de oliecrisis en ook Nederland 
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kende als gevolg daarvan een groeiende werkeloosheid. Over de vraag hoe dit alles 

aan te pakken, verschilden de meningen in het kabinet, ook tussen ministers van 

dezelfde partij. Loon- en prijsstijgingen volgden elkaar op. De regering greep in met 

een loonmaatregel en joeg zowel werkgevers als vakbonden tegen zich in het harnas. 

Begin 1977 braken stakingen uit, die na een maand ophielden toen de prijscompen-

satie zo laag bleek te zijn dat de gevraagde loonsverhogingen vrijwel binnen het bod 

van de werkgevers gerealiseerd konden worden. Het kabinet viel tenslotte in 1977 

op de grondpolitiek, die echter slechts de aanleiding was. De sfeer in het kabinet was 

inmiddels totaal verziekt. Er werd over ieder onderwerp gevochten. Maar veel pro-

gressieven in het kabinet vonden dat prima: men wilde een vechtkabinet zijn waar de 

burgers bij betrokken werden en bleven.1 

De PvdA behaalde bij de verkiezingen van 25 mei 1977 een klinkende over-

winning: 10 zetels winst en met 53 zetels de grootste partij. Maar grote delen van de 

PvdA bleken niet akkoord te kunnen gaan met de na lange onderhandelingen voor-

gestelde zetelverdeling tussen PvdA, D‟66 en CDA. Den Uyl gaf zijn formatieop-

dracht terug. Snel kwam vervolgens een kabinet van CDA en VVD tot stand: het 

kabinet Van Agt-Wiegel. Uit het gegeven dat Nederland niet deelde in de groei van 

de wereldhandel concludeerde men dat er binnenslands wat mis was. De investerin-

gen en winsten zouden omhoog moeten, en de overheidsuitgaven mochten niet meer 

stijgen, salarissen moesten omlaag, de koppeling van uitkeringen aan salarissen zou 

moeten vervallen. Binnen het kabinet heerste echter verdeeldheid over de bezuini-

gingen, en tegen de aantasting van uitkeringen en salarissen braken stakingen uit. 

Door de tweede oliecrisis verslechterde de economische situatie verder, en meer 

bezuinigingen werden noodzakelijk geacht. Het lukte het kabinet Van Agt niet die 

tot stand te brengen; de overheidsuitgaven namen zelfs fors toe in deze periode door 

o.a. de bestrijding van de werkeloosheid. Belastingen en premies liet men echter niet 

evenveel stijgen, uit angst voor dalende inkomens en winsten. De nivellering die 

onder Den Uyl tot stand was gekomen, werd gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Ook de 

koopkracht van de minima daalde na 1979. De werkeloosheid steeg naar bijna een 

half miljoen in 1981, terwijl de WAO door werkgevers en werknemers werd ge-

bruikt als een vriendelijke manier om mensen te laten afvloeien. In het beleid ging 

men nu alle kaarten zetten op het versterken van het bedrijfsleven als aanjager van 

de groei en daarmee de werkgelegenheid. Hier vond het kabinet de PvdA (en De 

Lange!) tegenover zich, die de werkloosheid wilde bestrijden door de herverdeling 

van het bestaande werk. Het kabinet Van Agt maakte zijn regeerperiode vol. In 1980 

fuseerden de drie grote confessionele partijen tot het CDA.  

De verkiezingen van 1981 leidden tot grote verschuivingen: CDA en VVD 

verloren, maar de PvdA verloor nog meer. Samen hadden VVD en CDA nu te wei-

nig stemmen om een regering te vormen. D‟66 won sterk, maar had steeds laten 

weten niet met de VVD te willen regeren, zodat alleen een combinatie van D‟66, 

CDA en PvdA mogelijk was, het kabinet Van Agt II, met een sterke basis in de 

                                                           
1 Bootsma en Breedveld hebben dit boeiend beschreven in hun boek De Verbeelding aan de Macht. Het 

kabinet-Den Uyl 1973-1977 (SDU, Den Haag 1999). Later is het kabinet Den Uyl neergezet als het 

kabinet dat de collectieve uitgaven uit de hand had laten lopen. Bootsma en Breedveld wijzen die gedach-
te resoluut van de hand: „Een grotere vertekening van de werkelijkheid is nauwelijks denkbaar. Het 

kabinet Den Uyl viel in zijn tijd niet uit de toon in vergelijking met de prestaties van regeringen in de ons 

omringende landen (…) overal was het beeld hetzelfde: een almaar uitdijende collectieve sector. (…) Pas 
onder het kabinet Van Agt-Wiegel liep het (financierings- GWR) tekort uit de hand‟ (Bootsma en Breed-

veld [1999], 301). 
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Kamer maar met grote interne verdeeldheid. Al na een jaar viel het kabinet door 

meningsverschillen over de noodzakelijke bezuinigingen.  

 

De Club van Rome: aandacht voor het milieu 

In 1972 verscheen het beroemde „Rapport van de Club van Rome‟ dat de wereld 

confronteerde met de milieuproblematiek, die sindsdien niet meer van de agenda 

verdween. 

Voor het verschijnen van het rapport was er wel enige aandacht voor het mi-

lieu, ook in Nederland,2 maar de Club van Rome stak een laag dieper af. De officiële 

titel van het rapport luidde: The Limits to Growth. Het was geschreven door Mea-

dows van het MIT (Massachusetts Institute of Technology) voor de Club van Rome, 

een groep particulieren uit de hele wereld die zich zorgen maakten over problemen 

die de wereld bedreigen. Aan het MIT was gevraagd „het bepalen wat de fysieke 

grenzen en beperkingen zijn die aan de vermenigvuldiging van mens en materiële 

activiteit op onze planeet gesteld zijn‟.3 Natuurlijk was er ook kritiek op het rapport: 

het zou de problematiek als een natuurverschijnsel presenteren en voorbijgaan aan 

de schuldvraag; ook kwamen, zo bleek later, niet alle voorspellingen uit. Maar de 

thematiek als zodanig, het gegeven dat de groei fysieke grenzen kent waarvan over-

schrijding dramatische gevolgen heeft, dat die grenzen binnen 100 jaar bereikt zul-

len zijn én dat het nog mogelijk is de ontwikkelingen te keren, dat alles was 

voortaan niet meer weg te denken en „het rapport van de Club van Rome‟ ging de 

geschiedenis in als het grote keerpunt in het denken over groei en hulpbronnen.  

 

Een geheel veranderd cultureel klimaat 

We ontkomen er niet aan hier apart aandacht te besteden aan de enorme culturele 

veranderingen die in het Westen in de jaren zestig en zeventig plaatsvonden. Aan de 

wortels daarvan ligt de toenemende welvaart, die op veel terreinen zijn uitwerking 

had: een toename van de scholing, van de vrije tijd, van informatie uit de gehele 

wereld, en daarmee een toenemend gevoel van vrijheid en een groeiend individua-

lisme. Dit alles werd nog versterkt door de (grotere beschikbaarheid van) nieuwe 

technische mogelijkheden: de auto, het vliegverkeer, de pil. Dit had verstrekkende 

en veelomvattende gevolgen. Er werden vragen gesteld bij de traditionele gezags-

verhoudingen, wat op veel plaatsen leidde tot spanningen tussen de generaties, maar 

daarnaast ook tot de keuze voor de „anti-autoritaire opvoeding‟. In het onderwijs was 

sprake van een groeiend maatschappelijk engagement van studenten en een roep om 

democratisering, in het bedrijfsleven werd zeggenschap geëist, in politieke partijen 

klonk de wens van de jonge generatie mede leiding te mogen geven en ook ontston-

den nieuwe politieke partijen. De vrouwenbeweging nam in omvang en kracht toe, 

onderwerpen als abortus, euthanasie en de seksuele moraal werden heftig bediscus-

sieerd en op de politieke agenda geplaatst. Groepen die niet meedeelden in de groei-

ende welvaart radicaliseerden, wat leidde tot stakingen, bezettingen en kraakacties. 

Ook een hernieuwde aandacht voor het gedachtegoed van denkers als Marx was daar 

een gevolg van. Tegelijk groeide een weerzin tegen de grote nadruk op prestatie en 

consumptie in de westerse samenleving. Dit alles, in combinatie met wereldwijde 

                                                           
2 Bijzonder is dat De Lange in zijn laatste boek (We moeten ons haasten, [1988], 84) verwijst naar een 

studie van De Vries onder de titel De aarde betaalt uit 1951 waarin deze al spreekt over de dreigende 

uitputting van de grondstoffenvoorraad. Die thematiek had echter in de periode dat het geschreven werd 
nog niet de aandacht.  
3 Dennis L. Meadows (1972), 9. 
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problemen als bewapening, armoede en bedreiging van het milieu, leidde tot een 

buitengewoon levendig en roerig maatschappelijk klimaat, tot verhitte debatten en 

confrontaties in de gehele maatschappij. Er ontstond een veelheid aan maatschappe-

lijke organisaties, er vonden talloze demonstraties en bezettingen plaats en de pro-

ductie en afzet van boeken, brochures, tijdschriften en pamfletten die deze strijd 

ondersteunden, was enorm.  

Aan de kerken gingen deze ontwikkelingen uiteraard niet voorbij. Aan pro-

testantse zijde werd de roep om oecumenische samenwerking sterker en werden 

maatschappelijke thema‟s op de agenda van de kerken gezet als het ontwikkelings- 

en het bewapeningsvraagstuk.4 Het Tweede Vaticaans Concilie in de eerste helft van 

de jaren zestig zorgde in de Rooms-Katholieke Kerk voor vernieuwingen die door 

gelovigen in Nederland met enthousiasme in de praktijk werden gebracht. Waar de 

officiële kerk verandering afwees, bijvoorbeeld inzake de sexuele moraal, leidde het 

toegenomen zelfbewustzijn tot protest. Maar voor alle kerken gold tegelijkertijd dat 

het kerkbezoek afnam en vervolgens ook het ledental. In de traditionele verzuiling in 

Nederland vielen gaten.  

De invloed van deze veranderingen kan niet licht overschat worden. Als ge-

volg van „1968‟ en de ontwikkelingen daarna was Nederland in de jaren zeventig in 

cultureel opzicht een ander land geworden.  

 

De opstelling van De Lange 

 

Hoe verhield De Lange zich tot de hiervoor genoemde ontwikkelingen? We willen 

dat voor aan aantal daarvan schetsen, maar we beginnen met een terugblik.  

In het begin van de in dit hoofdstuk beschreven periode kijkt De Lange sa-

men met Van Es in een gezamenlijk artikel terug op de periode na de oorlog.5 „Ver-

wachting‟ zat toen in de lucht: een menselijker samenleving op alle terreinen van het 

leven. Hoewel een aantal van de verlangens verwerkelijkt is, is er volgens de auteurs 

maar gedeeltelijk het gevoel dat de samenleving ook menselijker geworden is. Eco-

nomisch is er veel bereikt, en daardoor kon de eigen samenleving menselijker en 

rechtvaardiger worden. Maar economische en sociale zekerheid brengen niet auto-

matisch gerechtigheid; ook vallen geluk en welvaart niet samen. En: aan Indonesië 

werd geen recht gedaan. Er is een veel radicaler vernieuwing van het denken nodig, 

er moet gewerkt worden aan „de sociale en de culturele democratie‟. Ook in de ker-

ken ontbreekt voldoende geestelijke vernieuwing; nog steeds geldt wat Kraemer zei, 

dat Nederland achterlijk is op het terrein van oecumenisch gevoel en inzicht. Vooral 

het kwantitatieve kreeg de aandacht: productie, bouw, werkgelegenheid, bevol-

kingsgroei. Aan het kwalitatieve, de geestelijke vernieuwing en de vormgeving van 

persoonlijke verantwoordelijkheid, waar de Nederlandse Volksbeweging naar 

streefde, werd niet toegekomen. Als mensen een tekort ervaren, wordt geprobeerd 

dat te compenseren met meer geld. Velen nemen niet meer echt deel aan de samen-

leving. Gelukkig zijn er anderen die zich non-conformistisch opstellen, die zich 

verantwoordelijk voelen voor mensen en maatschappij, in onderwijs, vakbeweging, 

kerk. Hun arbeid verdient steun. De kwaliteit van het volksbestaan moet omhoog en 

                                                           
4 Op het gereformeerde erf was de werkgroep Synoodkreet actief; De Lange schreef mee aan het boekje 

dat in dit kader verscheen: „Taken voor kerk en christendom na Uppsala‟ in: Synoodkreet. Vragen met 
voorrang, In den Toren, Baarn, 1969, 28-35. In de hervormde kerk ging de synode zelf aan de slag met de 

Algemene Kerkvergadering die tijdens twee zittingen van enkele dagen in 1970 en 1971 bij elkaar kwam. 
5 „Menselijk samenleven in Nederland‟ (met Van Es) in: Wending, 20/9, november 1965, 519-529. 
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daarvoor is een gerichte cultuurpolitiek nodig en meer aandacht voor „de interde-

pendentie tussen de buiten- en binnenkant van het menselijk bestaan‟. Dit artikel 

blijkt een fraaie opmaat voor deze periode zoals we zullen zien in de drie volgende 

paragrafen waarin we De Langes opstelling nader beschouwen. 

 

De Lange en de nationale (economische) politiek 

In 1965 schrijft De Lange onder de titel „Te veel inflatie en te weinig integratie‟ in 

het februari-nummer van Wending zijn jaarlijkse overzicht van de economische 

situatie. Hij merkt op dat het een gelukkige zaak is dat op dat moment de wereld-

handel harder groeit dan de productie, want dat betekent dat het economisch nationa-

lisme aan terrein verliest. De samenwerking betreft echter voornamelijk het Westen; 

integratie van de wereldeconomie is nog niet aan de orde, ondanks voorstellen van 

Tinbergen en Myrdal. Wat betreft de binnenlandse situatie wijst De Lange erop dat 

er weliswaar begin 1965 nog geen problemen zijn, maar dat de loonkosten in Neder-

land wel veel harder zijn gestegen dan elders in de wereld, wat voor de toekomst 

gevaar kan opleveren. Wederom verheft hij zijn stem tegen het te vrije loon- en 

prijssysteem en tegen de uitgevoerde belastingverlaging. Ieder zou baat hebben bij 

een gemeenschappelijke loon-, budget- en belastingpolitiek in Europa, maar die 

blijft uit, omdat daarvoor vooralsnog de politieke en geestelijke krachten ontbreken. 

In de kroniek uit 1966 ziet De Lange maar af van een behandeling van „het loonpoli-

tieke probleem‟: „Het wordt wat vervelend voor de lezer, vrezen wij en wij verwij-

zen naar artikelen die in vorige jaargangen zijn gepubliceerd‟.6 En weer laat De 

Lange een pleidooi voor een Europese loonpolitiek horen, die moet worden gecom-

pleteerd tot een echte inkomenspolitiek. In zijn openingsartikel in Wending in janua-

ri 1967 kan hij het echter toch niet laten weer op hetzelfde aambeeld te hameren: de 

regeringen Marijnen en Cals stonden machteloos tegenover grote loonstijgingen, 

lieten ook de restanten van de loonpolitiek verdwijnen en verzuimden de particuliere 

bestedingen te temperen door een inkomenspolitiek. En ook al wordt de ontwikke-

lingshulp verbeterd, in het („fantasieloze‟) buitenlandse beleid van minister Luns 

komt het Noord-Zuid vraagstuk niet aan bod.7 Democratisering van de samenleving 

en meer aandacht voor volwassenen-vorming, twee andere stokpaardjes van De 

Lange, kwamen er onder deze kabinetten ook slecht vanaf.  

In 1971 verschijnt in Economisch Statistische Berichten een artikel van De 

Lange over de loon- en prijspolitiek naar aanleiding van een verhaal van Peper over 

de arbeidsverhoudingen na de oorlog. De Lange benadrukt wederom het belang van 

een inkomenspolitiek en een goed uitgevoerde loonpolitiek. De betrokkenen hebben 

echter stelselmatig het draagvlak dat nodig is voor de centraal geleide loonpolitiek 

om ideologische redenen ondermijnd met een beroep op de gedachte van soevereini-

teit in eigen kring en het subsidiariteitsbeginsel. De vakbeweging is er voor belan-

genbehartiging en die ligt nu op het terrein van de democratie in de onderneming, 

arbeidsomstandigheden en secundaire arbeidsvoorwaarden. Machtsverhoudingen 

veranderen kan nu alleen nog met een inkomenspolitiek, gecombineerd met een 

politiek van economische mededinging. Regering en parlement dragen de laatste 

verantwoordelijkheid en moeten daarvoor instrumenten krijgen. De Lange vervolgt 

dat het draagvlak daarvoor verbreed moet worden: „Ik blijf erbij dat de moderne 

                                                           
6 „Het huis waarin wij wonen, is de wereld‟ in: Wending, 21/1, maart 1966, 17-28. 
7 Later („Is Amerika onze bondgenoot?‟, in: Wending, 22/8, oktober 1967, 427-430) is zijn toon feller 

wanneer hij over Luns spreekt, omdat deze zich conformeert aan de Amerikaanse buitenlandse politiek 

(steun aan on-democratische regimes en de oorlog in Vietnam) en het Nederlandse parlement minacht.  
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economische politiek vraagt om een complement in de vorm van een moderne cul-

tuurpolitiek, waarbij vorming en opvoeding tot verantwoordelijkheid een essentieel 

onderdeel zijn.‟ En hij besluit als volgt: „Ik ontken niet, dat de kansen om enkele 

stappen “terug” te doen zeer gering zijn. Ik ontken wel, dat het stelsel van vrije 

loonpolitiek, dat nu - althans voorlopig - een overwinning heeft behaald, perspectief 

biedt voor een werkelijke vernieuwing van onze maatschappij, maar dat is bij tal van 

voorstanders van deze politiek ook wellicht niet de bedoeling.‟ Een soortgelijke 

discussie voert De Lange in maart 1976 in Trouw met Albeda. 

Met het kabinet Den Uyl is De Lange wél gelukkig.8 Hij zegt erover:  

 
„Ik proef bij een aantal mensen in onze regering een zekere hartstocht tot vernieu-

wing. Om bij de gewone mensen te zijn. Die hartstocht deel ik. Bij het CDA mis ik 

die hartstocht voor de gerechtigheid. Niet bij een aantal mensen in de anti-

revolutionaire partij. Ik sta dicht bij zo iemand als Boersma of Albeda. Maar ik krijg 

de koude kriebel bij het optreden van een man als Schakel. En ik voel me verwant met 

Aantjes. En dan vind ik het niet zo erg dat we in twee partijen zitten. Als we maar in 

één regering zitten, zoals prof. Verkuyl steeds zegt‟.9 

 

In Wending (maart 1975) bespreekt De Lange de reacties van werkgevers op een 

rede van Den Uyl over socialisme en de ondernemingsgewijze productie, waarin De 

Lange zich goed kon vinden. Hij ergert zich eraan dat de werkgevers nauwelijks 

ingaan op hetgeen Den Uyl gezegd heeft (over spreiding van macht en verantwoor-

delijkheid in de onderneming en maatschappelijke toetsing van investeringen) en dat 

ze angstig het bestaande verdedigen en geen visie hebben. Bijzonder is een vraag die 

De Lange daaraan verbindt: „Is het een wonder dat veel jonge mensen, die de nieuwe 

tijd tot in hun botten voelen aankomen hun vertrouwen in de werkgevers totaal ver-

loren hebben en zich ook niet meer de moeite willen getroosten om het bestaande 

economische stelsel te moduleren naar meer recht en vrijheid?‟ De Lange streeft zelf 

wél naar een dergelijke modulering, maar ziet dat onmogelijk gemaakt door de op-

stelling van de werkgevers. Dat is een belangrijke verklaring voor zijn felle discus-

sies met werkgevers, die hij in deze periode van zijn leven heel geregeld voerde. 

Ook in het Wendingnummer van november 1975 valt hij het kabinet Den Uyl bij, 

dat zo buitensporig veel kritiek krijgt, dat het lijkt of „het niet goed mág zijn‟. Dat 

geldt voor ultra-links, dat liever met een rechtse regering van doen lijkt te hebben 

dan met een linkse: „Een rechtse regering kan niet deugen, maar een linkse regering 

mag niet deugen‟. De Lange stelt dat, met de maatstaven die Wending al dertig jaar 

aanlegt, „het beleid mag worden gekarakteriseerd als een duidelijke en goed ge-

slaagde poging om het gehalte van het recht in onze (wereld)samenleving te verho-

gen‟. Als voorbeelden noemt De Lange de ontwikkelingshulp en de grondpolitiek.  

In zijn artikelenreeks in Hervormd Nederland gaat De Lange in de herfst van 

1977 in op de discussie over de verzorgingsstaat. Hij haalt met instemming de socio-

loog Schuyt aan, die erop wijst dat de verzorgingsstaat niet op een gezamenlijke, 

maar op een gespleten ideologie berust, waarbij liberalen moeite hebben met de 

                                                           
8 Dit gaat zelfs zo ver dat hij op de kritiek van Herman de Lange op de defensienota van (PvdA-)minister 
Vredeling (in Wending, december 1974) reageert met een voor zijn doen wel heel vriendelijk: „Zou het 

kunnen zijn - dit vraag ik aan Herman de Lange - dat de minister van defensie het eigenlijk ook niet weet 

en half werk doet uit verlegenheid? Wie weet het eigenlijk wel? Kunnen polemologen niet wat meer 
helpen in het aangeven van doeleinden en middelen?‟, hetgeen door Herman de Lange beaamd wordt 

(„De defensie in Europa‟ in: Wending, 30/3, mei 1975, 181-182).  
9 In: Trouw, 31-12-1974. 
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socialistische elementen en socialisten met de liberale. De Lange wijst erop hoeveel 

liberale elementen de verzorgingsmaatschappij nog kent. In later jaren zal De Lange 

nog veel vaker in dit soort debatten betrokken raken.  

 

De Lange en de geest van de tijd 

Tot slot een algemene typering van de opstelling van De Lange in de veranderende 

samenleving. Tot aan het midden van de jaren zestig kreeg De Lange eigenlijk al-

leen kritiek van vertegenwoordigers van de rechterzijde van het politieke spectrum, 

vanwege onder andere zijn aandringen op een sterk overheidsoptreden, zijn kritiek 

op sociale ongelijkheid en zijn vraag om begrip voor de achtergronden van het be-

leid van communistische landen. In de loop van dit decennium verandert dit. Nog 

steeds wijst De Lange10 op de „armoedeplekken‟ die de Nederlandse samenleving 

ondanks de welvaart nog kent, op problemen inzake de huisvesting, gebrekkig on-

derwijs en culturele voorzieningen, en vervuiling. Met de regelmaat van de klok 

blijft hij de loonpolitiek van 1945-1959 verdedigen en het voeren van een inko-

menspolitiek bepleiten.11 Nog meer dan voorheen zet hij zich in voor ontwikkelings-

samenwerking en rechtvaardige internationale verhoudingen. Heel fel zijn de debat-

ten die hij in deze periode voert met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over 

hun verantwoordelijkheid ten aanzien van Zuid-Afrika en mensenrechten. Maar bij 

de kritiek van „rechts‟ voegt zich nu kritiek van mensen die menen dat De Lange (en 

met hem de groepen en instellingen waarin hij zich bewoog) niet radicaal en kritisch 

genoeg is. Zijn analyse zou niet voldoende diepgang hebben en zijn oplossingen 

zouden naïef en halfslachtig zijn. Het ging er in de debatten die hierover plaatsvon-

den bepaald niet zachtzinnig aan toe. De jaren zestig en zeventig werden gekenmerkt 

door een ideologisch debat en bijbehorend handelen waarvan de inhoud en de hef-

tigheid voor buitenstaanders en latere generaties regelmatig onbegrijpelijk waren of 

zullen zijn. Dit debat vond plaats in alle fora waaraan De Lange deelnam, maar het 

hardst trof het hem in zijn eigen werkkring, het INW. De conflicten liepen daar zeer 

hoog op, en leidden uiteindelijk tot zijn vertrek. Dat liet diepe sporen na bij De Lan-

ge. Marxisten en neo-Marxisten konden bij hem geen goed meer doen, en sindsdien 

kon hij soms op een - niet altijd productieve wijze - in woede uitbarsten wanneer hij 

meende met hun gedachtegoed geconfronteerd te worden.  

 

Hymne aan de lapmiddelen: over economische orde, revolutie en hervormingen 

Terugkijkend op de lange periode dat hij redacteur van Wending was, zegt De Lange 

dat hij zijn discussie met redactiesecretaris Nijk12 (met wie hij het goed kon vinden) 

                                                           
10 Bijvoorbeeld in zijn toespraak „Evangelie en Welvaart‟ voor de jaarvergadering van de PCWG in 1966. 
11 Zo ook in zijn artikel „Centraal sociaal-economisch beleid‟ in: Tijd en Taak, 1-4-1967, het artikel „Een 

vreemd rookgordijn waarachter regering en bedrijfsleven hun schimmenspel spelen‟ in: Opinie, 17-1-
1969 en in een interview met de Provinciale Zeeuwse Courant van 2-2-1967, waar hij stelt: „Zijlstra heeft 

gezegd (…) dat hij geen innerlijke weerzin heeft tegen inkomenspolitiek, maar hij vindt het zo heel 

moeilijk. De kerken moeten zeggen; wij hebben het volste begrip, mijnheer Zijlstra, voor uw moeilijkhe-
den, maar wij nemen er geen genoegen mee‟. Met groot enthousiasme bespreekt De Lange in Wending 

(juni 1973) het boek van Jan Pen over inkomensverdeling uit 1971, vanwege diens openhartigheid waar 

het zijn ideeën over de normatieve en politieke kanten van het vraagstuk betreft, en omdat hij concludeert 

dat „een politiek gericht op het verkleinen van inkomensverschillen niet louter economisch van aard kan 
zijn. Democratisering van de ondernemingsstructuren heeft hiermee alles te maken. Per slot van rekening 

zijn inkomensverhoudingen een afspiegeling van menselijke verhoudingen‟.  
12 A.J. Nijk (1926-1982), theoloog, was op dat moment wetenschappelijk hoofdmedewerker „Theorie en 
praktijk van het vormingswerk‟ aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij 

was van 1958-1964 staflid van Kerk en Wereld geweest, waar hij het vormingswerk leerde kennen en 
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uit 1969 en 1970 zijn beste bijdrage aan het blad vond.13 Deze ging over de vraag of 

voor bestrijden van de kwalen van de toenmalige samenleving de economische orde 

„ondersteboven zou moeten‟ of dat een andere economische politiek afdoende zou 

zijn. Voor de discussies van De Lange met critici ter linkerzijde is deze vraagstelling 

de centrale.14  

Nijk stelt zich in zijn artikel de vraag wat bedoeld wordt wanneer men zegt 

dat de (culturele) revolutie leidt tot meer vrijheid voor meer mensen. Vrijheid is de 

omgang van de mens met zijn onvrijheid, zijn gebondenheid. Een mens is vrij „niet 

alleen omdat hij de mógelijkheid heeft om te kiezen, maar voor zover hij een keuze 

dóet en in het doen van die keuze zichzelf is‟. Door de wetenschappelijk-technische-

industriële revolutie is de menselijke vrijheid vergroot. Het wegvallen van het van-

zelfsprekende interpretatieschema geeft de mens de gelegenheid zelf de zin van zijn 

bestaan te ontdekken, maar het ontneemt hem tegelijk de mogelijkheid om zijn eigen 

bestaan als ingebed in een zinvol geheel te ervaren. De technisch-industriële ont-

wikkeling vergroot de menselijke vrijheid niet alleen, ze frustreert die ook. Die vrij-

heid leidt er namelijk niet toe dat mensen die ontwikkeling ook kunnen sturen of 

mee-sturen; hooguit kunnen ze bij-sturen. De technisch-industrieële ontwikkeling 

wordt behandeld als natuurgebeuren met een eigen dynamiek. Welke „natuurlijke‟ 

krachten beheersen deze ontwikkeling? Naast de militair-politieke competitie zijn 

dat de „natuurlijke‟ expansiedrift van grote ondernemingen en de menselijke con-

sumptiedrang. De humaanste ondernemer en de verstandigste consument slagen er 

niet in zich daaraan te onttrekken, doordat het bestel geen ruimte laat voor verant-

woordelijke productie en consumptie: de markt als allesbeheersend regulatiesysteem 

laat dat niet toe. Het Westen kent weliswaar een „mixed economy‟, maar doen de 

overheden iets anders dan bijsturen en achter de ontwikkelingen aanlopen? Ons 

economisch bestel smaakt daardoor niet of nauwelijks „naar het soort vrijheid dat 

alleen in verantwoordelijkheid gerealiseerd kan worden‟. Mensen kunnen alleen vrij 

zijn wanneer zij zich ervoor inzetten om de vrijheid van anderen te vergroten. Maar 

dat veronderstelt wel een verandering van het economische bestel gezien de beknot-

ting van de vrijheid die daarin optreedt. Nijk eindigt als volgt: „Sommigen deskun-

digen zeggen mij dat het allemaal zou kunnen door het voeren van een andere eco-

nomische politiek. Anderen zeggen mij dat de hele economische orde ervoor onder-

steboven zou moeten. Ik zie nog steeds niet duidelijk wie gelijk hebben. Maar ik 

begin wel te denken dat de laatsten méér gelijk hebben dan de eersten‟.  

                                                                                                                                        
zich in de theorie daarvan ging verdiepen. In 1968 promoveerde hij op een beroemd geworden proef-
schrift over secularisatie (Secularisatie, Over het gebruik van een woord), waarin hij het begrip ontdoet 

van zijn negatieve betekenis. In 1971 werd hij hoogleraar theoretische andragologie (gegevens ontleend 

aan: Herman Noordegraaf, in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantis-

me, deel 5, Kok, Kampen 2001, 389-391).  
13 Het gaat hier om de volgende artikelen: A.J. Nijk, „Meer vrijheid voor meer mensen?‟ in: Wending, 

24/9, november 1969, 542-555 en H.M. de Lange, „Hymne aan de lapmiddelen‟ in: Wending, 25/2, april 

1970, 76-91. Het artikel van De Lange werd ook opgenomen in de bundel Anatomie van het welzijn, o.r.v. 
A.J.M. van Tienen, Van Loghum Slaterus, Deventer 1970. 
14 Reckman, met wie De Lange lange tijd op goede voet stond, maar van wie hij zich ongeveer in deze tijd 

begint te verwijderen, verwijst op de eerste pagina van zijn beroemde boek over sociale actie (Piet Reck-
man, Naar een strategie en metodiek voor sociale aktie, Bosch en Keuning, Baarn1971, 5) naar de artike-

lenreeks en geeft aan dat hij ernstig van mening verschilt met hen die de „hymne aan de lapmiddelen‟ 

zingen, dat wil zeggen van mening zijn dat binnen het huidige stelsel meer vrijheid voor meer mensen 

mogelijk is, en vervolgt dan „Aan de andere kant distancieer ik me ook, zij het op een andere wijze, van 
hen die omwille van de ideologische zuiverheid geen veranderende hand willen uitsteken vooraleer dé 

omwenteling te gebeuren staat. Als álles om moet kunnen we immers ook óveral beginnen.‟  
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De Lange hoopt in zijn antwoord aan te kunnen tonen dat er meer mogelijk-

heden zijn dan Nijk in zijn slotzinnen suggereert. Nijk analyseert zijns inziens de 

maatschappelijke en economische werkelijkheid onvoldoende en versterkt daarmee 

gevoelens van fatalisme, waarin het economisch bestel wordt ervaren als natuurge-

beuren. De reactie van De Lange op Nijk is als volgt opgezet: eerst geeft hij een 

beschrijving van de overstap van de westerse landen na de Tweede Wereldoorlog 

van de vrije verkeershuishouding naar de gemengde volkshuishouding. Dan somt hij 

de bestaande onrechtvaardigheden op en gaat hij na welke instrumenten er zijn om 

die te bestrijden. Dan blijkt dat die instrumenten al lang bekend zijn, maar niet of 

onvoldoende worden gebruikt. Het knelpunt zit hem bij de politieke beslissingen en 

die worden weer bepaald door de publieke opinie. „Kortom er is een tekort aan visie 

en moed om het nieuwe vorm te geven‟. De Lange erkent dat de makers van die 

nieuwe economische orde lange tijd dachten dat de oude kwalen verdwenen waren; 

de kwesties van ongelijkheid en de economische macht waren echter niet voldoende 

genezen. Daarnaast zijn er nieuwe kwalen opgetreden: het tekort aan voorziening in 

de gemeenschappelijke behoeften (onderwijs, volkswoningbouw, vorming), milieu-

verontreiniging, de onvoldoende aandacht voor de problemen van de Derde Wereld 

en het vraagstuk van de welvaartsideologie (o.a. de consumptiedwang). Maar er zijn 

volgens De Lange wel degelijk instrumenten om ze te bestrijden. Een inkomenspoli-

tiek en een andere woningbouw- en onderwijspolitiek zijn mogelijk, maar de poli-

tieke wil daartoe ontbreekt. Het vraagstuk van de economische macht wordt te lang-

zaam opgepakt, onder meer doordat de vakbeweging er onvoldoende aandacht voor 

heeft en wetgeving op dit terrein te traag ontwikkeld wordt. Dat geldt ook voor het 

afleggen van verantwoording door bedrijven en voor maatregelen tegen milieuver-

vuiling. Het onvoldoende voorzien in gemeenschappelijke behoeften hangt samen 

met de drang naar particuliere consumptie en met de jarenlange negatieve beoorde-

ling van de rol van de overheid. Belastingen moeten dus omhoog en niet omlaag. 

Een wijziging van het bestel zal niet vanzelf leiden tot een oplossing van de proble-

men van de Derde Wereld, maar ook die problemen kunnen aangepakt worden. Al 

met al betekent dit, dat de weg van hervormingen begaanbaar is. Dat bleek al uit de 

na-oorlogse geschiedenis van het Westen, waar het kapitalisme een totaal ander 

karakter kreeg. Het zal wellicht nodig zal zijn delen van het productieproces te ont-

trekken aan het (alleen)beslissingsrecht van ondernemingen, hoewel algehele socia-

lisering te simpel is. Meer moet gedaan worden om het maatschappelijk proces te 

ontdoen van zijn karakter als „natuurgebeuren‟. Bij een „ondersteboven‟ wordt inter-

nationaal denken niet bevorderd en moet ieder mens teveel op zijn eigen hachje 

letten om nog oog te hebben voor de andere mens.  

In het meinummer wordt de discussie voortgezet door De Langes collega 

Paul Kraemer.15 Hij betreurt dat Nijk en De Lange elkaar niet kunnen overtuigen en 

wil een poging wagen tot het vinden van een vruchtbaarder aanpak. De Lange stelt 

dat de politieke wil ontbreekt om de wel aanwezige instrumenten tot verandering te 

gebruiken. Maar heeft Nijk dan niet gelijk wanneer hij veronderstelt dat wellicht 

toch een „ondersteboven‟ nodig is: dwingt het ontbreken van die politieke wil ons 

daar dan niet toe? Dit lijkt een vicieuze cirkel; daarom wil Kraemer vanuit een ande-

re gezichtshoek kijken naar de kernvragen. Staat de realisering van „meer vrijheid 

voor meer mensen‟ zichzelf niet in de weg? Voor het vormgeven daaraan is een 

steeds grotere macht nodig van de mensen die zorgdragen voor de „collectieve soli-

                                                           
15 Kraemer, „Welles, nietes … of tòch?‟ in: Wending, 25/3, mei 1970, 155-168. 
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dariteit‟, de servicraten. Dat is „een nieuwe elite van beroepsdeskundigen, wier 

“adviserende” functie in feite zó beheersend is geworden dat hun eigenlijke op-

drachtgevers, dat wil zeggen u en ik als de uiteindelijke kiezers van de beleidsvoe-

renden, gedegradeerd worden tot hun “cliëntensysteem”.‟ Deze nieuwe elite is de 

kern van het probleem. Zij zijn niet uit op financieel gewin, maar op „managerial‟ 

macht. Dát, en niet kapitalisme of communisme, is bepalend in de toekomst. Nijk én 

De Lange stellen echter de economie centraal, hoewel De Lange terecht laat zien dat 

het uiteindelijk om politieke beslissingen gaat. De politieke besluitvorming wordt 

sterk beïnvloed door de publieke opinie. Het is nodig de publieke opinie het geloof 

in eigen beslissingsmacht te laten herwinnen. De democratie schiet tekort, doordat, 

vanwege de verzuiling, de politiek een zaak is geworden „van oligarchische structu-

ren, welke een hoge premie plaatsen op vertrouwende passiviteit van de zijde der 

volgelingen‟. Dat systeem veroorzaakt in een tijd van groeiende individualisering 

onvrede. Hier presenteert Kraemer het project „de verbeelding aan de macht‟ dat in 

gemeenten een burgerberaad wil instellen (naar een model dat in de VS werd ont-

wikkeld), waardoor burgers gelegenheid krijgen over belangrijke thema‟s mee te 

praten. Die wil is er niet altijd, en het gaat nu dus om de methodische vraag hoe de 

bevolking geïnteresseerd te krijgen. Daarvoor is het nodig te blijven „sleutelen aan 

structuren en objecten die de „gewone man‟ (…) het dragen van zijn verantwoorde-

lijkheid voor eigen belangen (…) metterdaad mógelijk maken.‟ 

Met deze gedachtewisseling is de discussie nog niet voorbij. Een groot ge-

deelte van het Wending-nummer van februari 1971 is gewijd aan een vervolg.16  

Nijk antwoordt De Lange dat Kraemer gelijk heeft: mooi dat de instrumenten 

tot verandering er zijn, maar als de wil ze te gebruiken ontbreekt, baat dat weinig. 

Maar ook van Kraemers aanpak kun je je afvragen of die zal werken en niet ook een 

functie zal blijken te zijn van het systeem. Daarom zal in ieder geval actie-van-

onderop altijd gepaard dienen te gaan met reflectie van maatschappij-kritische aard. 

Het was het woord „ondersteboven‟ dat de discussie op gang bracht. De Langes 

gedachte was dat daarmee ook een oplossing van de problemen was aangeduid. Dat 

was echter niet bedoeld. Een humaniserende revolutie in de traditionele zin heeft in 

de westerse samenleving weinig kans van slagen. Daarom eindigt het verhaal ook 

pessimistisch: we moeten radicaal veranderen, maar kunnen het misschien niet zon-

der „zoveel kapot te maken dat elke reële grond voor verandering wegvalt‟, ook al 

blijft hij „hoopvol op een manier die ik zelf niet eens goed begrijp‟. En tot slot: „Als 

er iets gedaan kan worden dan zou ik het zoeken in de richting van een combinatie 

van deze drie elementen (…): ten eerste: een scherp kritische revolutionaire visie, 

ten tweede: eindeloos geduld en grote inventiviteit in het sleutelen aan structuren, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden die de bestaande situatie 

biedt, en ten derde: het voeren van een nimmer aflatende en als het kan niet al te 

zwaarmoedig-fanatieke culturele guerrilla‟.  

De Lange antwoordt kort: met deze reactie is veel opgehelderd. Hij geeft en-

kele voorbeelden waar met weinig ingrepen in het systeem toch veel verbeterd kan 

worden. Kraemer vindt de discussie zinnig worden; duidelijk is dat er een gemeen-

schappelijk grondbesef is. Ook hij voelt een „zwart cynisme‟ én de hoop op een „en 

                                                           
16 Achtereenvolgens: van de redactie: „Inleiding bij een discussie‟, dan van Nijk „Antwoord aan H.M. de 

Lange en P.E. Kraemer, van De Lange „Korte reactie op A.J. Nijks antwoord‟, van Kraemer „Korte 
reactie op A.J. Nijks antwoord‟, van Nijk, De Lange en Kraemer „Nationale politiek is wereldpolitiek, en 

omgekeerd‟ en tot slot van Pronk „Democratie en economische orde‟ in: Wending, 25/12, februari 1971, 

705-746. 
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toch‟. Met de drie door Nijk genoemde elementen zullen we alledrie door moeten 

modderen, besluit hij. 

Dan volgt een lang artikel van de drie scribenten samen onder de titel „Natio-

nale politiek is wereldpolitiek, en omgekeerd‟. Het is „een uitdaging aan onszelf (…) 

om dóór te denken over de politieke wil tot handelen ten aanzien van de verwezen-

lijking van meer vrijheid voor meer mensen‟ en „een uitnodiging aan anderen (…) 

om (…) tot scherper stellingnamen te komen in denken zowel als in doen‟. Daartoe 

formuleren ze eerst de negen meest wezenlijke politieke vraagstukken. Uitbreiding 

van de bevoegdheden van de VN en de oprichting van andere supra-nationale orga-

nen vormen de eerste. De tweede is wijziging van economische structuren die arme 

landen belemmeren zich te ontwikkelen. De derde is ontspanning tussen Oost en 

West. Dan volgen vraagstukken van nationale aard: vermindering van sociale, eco-

nomische en culturele ongelijkheid, bestrijden van armoede, prioriteit voor zaken als 

onderwijs, verkeer, recreatie en volkswoningbouw, uitbreiding van voorzieningen 

voor jongeren- en volwassenenvorming, democratisering en weerbaarheidsbevorde-

ring in bestuur, onderwijs, bedrijfsleven en dergelijke, en een plaats voor weten-

schapsbeleid en maatschappijplanning in de democratische beleidsprocessen. Bij 

veel van deze, onderling samenhangende, vraagstukken zijn meer openbaarheid, 

meer informatie en meer bereidheid tot het afleggen van rekenschap een vereiste. In 

geld uitgedrukt betekent dit alles een aanzienlijke wijziging in prioriteiten. Consis-

tentie in het beleid is hierbij centraal, zowel ter zake van de vraagstukken zelf als ter 

zake van de waarden en beginselen die voorgestaan worden. Voor de toekomst 

geldt: het gaat om minder vrijheid voor „te vrijen‟, meer vrijheid voor „te onvrijen‟ 

en dat betekent dat de middengroep de crux is. Er dient zich hiervoor maar één weg 

aan, die „van een drastisch vormings- en actieproces; de weg van de consequente 

politisering, voerend tot het stellen van echte alternatieven‟.  

Pronk sluit de serie af. Voor hem is de centrale vraag „in welke mate zijn in 

onze samenleving zowel de doelstellingen van het economisch proces, als de nor-

men- en waardenpatronen en het karakter van de economische orde het resultaat van 

een besluitvormingsproces binnen de politieke orde dat zowel autonoom als gede-

mocratiseerd is, en in welke mate worden zij bepaald door economische machtgroe-

peringen binnen de economische orde zelf?‟ De autonomie van de politieke orde is 

niet groot, zo blijkt uit een serie voorbeelden van Pronk van ingrepen van het be-

drijfsleven in de politiek in binnen- en buitenland. „Daarom moet democratisering 

beginnen bij een herstel van het primaat van de politiek‟. Er is slechts sprake van 

democratische besluitvorming als alle betrokkenen gelijkelijk participeren in de 

besluitvorming. Daarvoor is „een continu vormings-, actie-, en bewustwordingspro-

ces nodig dat mensen in de gelegenheid stelt hun gelijkheid waar te maken‟. Voor 

De Lange zal dit een bevredigende afloop van de discussie zijn geweest.  

Terugkijkend kunnen we constateren dat in het begin van de jaren zeventig 

een verwijdering begint te ontstaan tussen De Lange en mensen die meer directe 

acties in de eigen samenleving willen ontplooien, zoals Reckman en theologen als 

Ter Schegget. Opmerkelijk is, dat de in de periode waarin deze verschuiving zich 

voltrok ook het kabinet Den Uyl optrad (1972-1975), het meest linkse kabinet dat 

Nederland ooit kende en waarin De Lange zich herkende. Andere progressief-

denkenden bestookten ook (of juist?) dit kabinet met kritiek.  
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2. IN DIENST BIJ HET UIVB/INW 

 

Over het Instituut 

 

Van IVB naar UIVB en IONW naar INW17 

We zagen al dat in 1957 door het ijveren van Rupp het Instituut voor Vormingswerk 

in het Bedrijfsleven (IVB) werd opgericht. Het was gevestigd in Utrecht en had als 

doelstelling de bewustmaking van de geestelijk-zedelijke achtergronden van het 

bedrijfsgebeuren. Rupp werd directeur en in die hoedanigheid in 1960 wetenschap-

pelijk hoofdambtenaar Sociale Ethiek aan de theologische faculteit in Utrecht, 

waarmee al een goede samenwerking bestond. In 1963 werd het IVB tot UIVB 

(Universitair Instituut voor Vormingswerk in het Bedrijfsleven), en kon de staf uit-

gebreid worden. De doelstelling van het UIVB, als para-universitair instituut, was 

tweeledig: het op systematische wijze inbrengen van samenlevingsvraagstukken in 

de theologische opleiding en het bevorderen van inzicht in achtergrondvraagstukken 

bij leidinggevende personen in het bedrijfsleven (ondernemingen en vakcentrales). 

Vestigingsplaats was vanaf 1968 Rotterdam. In 1969 vond een volgende verandering 

plaats: naast het UIVB werd het IONW, het interuniversitaire Instituut tot Onder-

zoek van Normen en Waarden opgericht, in een samenwerking met de Nederlandse 

Economische Hogeschool, waaraan de onderzoekstaken van het UIVB werden over-

gedragen, en dat onder dezelfde directie werkte als het UIVB. Het UIVB blijft vor-

ming en onderwijs verzorgen als para-universitair instituut van de Utrechtse Univer-

siteit. Door het naar elkaar toegroeien van de werksoorten en het feit dat het UIVB 

ook met steeds meer universiteiten samenwerkte, gingen ze in 1972 samen op in het 

INW: het Interuniversitair Instituut Normen en Waarden in de Samenleving, met een 

sectie Onderzoek en een sectie Onderwijs. Het INW had als doelstelling „het ver-

richten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, en het geven en bevorderen 

van wetenschappelijk onderwijs op het gebied van normen en waarden in de samen-

leving‟. In 1986 werd het INW opgeheven.  

De Lange kwam in 1964 in dienst bij wat toen nog het UIVB was. We be-

schrijven eerst iets uitgebreider de geschiedenis van het instituut en gaan dan in op 

de plaats en rol van De Lange daarin.  

 

IVB en IUVB 

Het Instituut voor Vormingswerk in het Bedrijfsleven (IVB) werkte samen met de 

Theologische Faculteiten van de Universiteit van Utrecht en van de Vrije Universi-

teit en met de Theologische Hogeschool in Kampen. De eerste activiteit van het IVB 

waren cursussen voor het bedrijfsleven (in Nederland en overzee), meestal in sa-

menwerking met andere organisaties. In al het werk stond centraal „de bewustma-

king van en de oefening in de Westerse waarden‟.18 Vanaf 1959 werden cursussen 

„Evangelie en bedrijfsleven‟ gegeven voor predikanten uit industriegebieden. Die 

werden in 1963 opgevolgd door een uitgebreide cursus (een doctorale opleiding 

industriële verhoudingen) van drie semesters voor dezelfde doelgroep, naar een idee 

van Hoekendijk. De eerste maal deden daar 20 predikanten aan mee. Zij konden aan 

hun eigen faculteiten doctoraal doen en werden daarbij geholpen door het IVB, dat 

                                                           
17 De gegevens voor deze paragraaf zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Van der Linde (1995) en 

stukken van de instellingen (in het bijzonder Normen en Waarden 1/1, februari 1973).  
18 Rupp (1966), 75. 
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onder meer zorg droeg voor een industriële stage van vier weken. Na enkele jaren 

besloten ook de faculteiten van de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Gronin-

gen mee te gaan doen. In 1966 (toen IVB inmiddels UIVB - Universitair Instituut 

voor Vormingswerk in het Bedrijfsleven - was geworden) volgden al 40 predikanten 

deze studie. In september 1968 werd een begin gemaakt met het project Training 

Urbane Samenleving (TUS): „een nieuwe vorm van voorbereiding op het pasto-

raat‟.19 Theologiestudenten die hun kandidaats behaald hadden, konden daarin kennis 

maken met de wereld van de industriële arbeid (door het verrichten van betaalde 

ongeschoolde arbeid) en de problemen van het stadsleven (door het wonen bij een 

gezin in een arbeiderswijk). Na het bedrijfspracticum volgde nog een sociale stage 

(in een maatschappelijke probleemsituatie). Deze praktijkopleiding werd officieel 

erkend door de hervormde, gereformeerde en rooms-katholieke opleidingen. In de 

jaren zeventig werden ook nog exposures georganiseerd voor medische studenten in 

samenwerking met het Huisartseninstituut en voor docenten van de theologische 

opleidingen. Voor andere faculteiten werden cursussen opgezet.  

Daarnaast organiseerde het UIVB conferenties, verrichtte het onderzoek en 

deed het advieswerk voor bedrijven (met geld van Hoogovens). Het UIVB onder-

hield goede contacten met het Urban Training Centre for Christian Mission in Chi-

cago, waaraan Kraemer20 (die leiding gaf aan TUS) voor zijn komst in 1969 naar het 

UIVB verbonden was. In Nederland werd samengewerkt met Kerk en Wereld, de 

Commissie voor Sociale Zaken van de Raad van Kerken, de Raad voor Overheid en 

Samenleving van de N.H.Kerk, het Seminarie Hydepark en het Vormingscentrum 

Oud-Poelgeest.21 De wetenschappelijke staf van het UIVB was in de periode van de 

verhuizing naar Rotterdam gegroeid tot vijf medewerkers.  

 

Van UIVB (en IONW) naar INW22 

Het Interuniversitair Instituut Normen en Waarden in de Samenleving, INW, kwam 

vooral tot stand door de inspanningen van de hoogleraren Lambers uit Rotterdam en 

de Graaf uit Utrecht (de promotoren van De Lange). Toen er eind jaren zestig een 

aanbod kwam het werk van het UIVB te concentreren in een gebouw in Rotterdam23 

(een aantrekkelijke locatie vanwege de industriële problematiek van deze stad waar-

op het instituut zich juist richtte) en bovendien het ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen op de mogelijkheid wees om een interuniversitair instituut24 op te 

                                                           
19 Aldus een folder over de trainingen die verspreid werd op theologische faculteiten. 
20 We gaan in het vervolg nog uitgebreider in op de persoon van Kraemer. 
21 Zo was De Lange als stuurgroeplid betrokken bij de cursussen op Oud-Poelgeest begin jaren zeventig 

over „Leiding geven aan veranderingsprocessen‟ onder leiding van Voltelen (Oud-Poelgeest) en Kroeze 
(INW).  
22 De gegevens voor dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan een brief van de voorzitter 

van het INW-bestuur aan de minister van O&W, d.d. 8 juni 1979, kopie in archief De Lange. 
23 De Duitse organisatie Aktion Sühnezeichen bood dit gebouw, dat de naam „Dr. W.A. Visser ‟t Hooft-

centrum‟ ging dragen, aan aan de Gemeenschap van Kerken in Rotterdam op 16 november 1968; het was 

gebouwd met financiering vanuit de Duitse kerken. Aktion Sühnezeichen wilde op deze manier een teken 
van verzoening stellen na de verwoestingen van de oorlog. Meer gegevens hierover in twee interviews 

met De Lange: „Confrontatie van theologen en industrie in Duits gebouw‟, in Provinciale Zeeuwse Cou-

rant, 14-11-1968 en „Fischers jarenlange droom, een “teken” in Rotterdam‟, gesprek met dr. H.M. de 
Lange en ds. H.Fisscher, in: Hervormd Nederland, 16-11-1968 en het artikel „het Dr. W.A. Visser ‟t 

Hooft-centrum te Rotterdam‟ van De Lange in: Wending, 24/2, april 1969. Visser ‟t Hooft hield een 

toespraak bij de overdracht; hem sprak vooral aan dat het in het vormingswerk dat in het gebouw gedaan 
zou gaan worden zou gaan om de „verantwoordelijke maatschappij‟ (toespraak in archief TUS). 
24 Dit was een nieuwe mogelijkheid geschapen door het ministerie. Veel later, in 1977, spreekt De Lange 

zich in een interview met QN (Quod Novum, Rotterdams Universiteitsblad) van 25 mei op grond van zijn 
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zetten, opende het UIVB het overleg met de Economische Hogeschool in Rotter-

dam.25 Vervolgens beijverden De Graaf en Lambers zich samen om alle weten-

schappelijke opleidingen te bewegen deel te nemen in een nieuw instituut waar on-

derwijs en onderzoek inzake de waardenproblematiek geconcentreerd zou kunnen 

worden. Daartoe werd eerst een onderzoek verricht, Waarden in het moderne Neder-

landse industriële klimaat, mede gefinancierd met geld van Hoogovens.26 Het werd 

uitgevoerd door Jacobs-Wessels. Het rapport was bedoeld ingebracht te worden in 

het waardenonderzoek in het nieuw op te richten IONW (het interuniversitaire Insti-

tuut tot Onderzoek van Normen en Waarden in de geïndustrialiseerde samenleving) 

dat in januari 1969 tot stand kwam. In het IONW werkten de universiteiten van 

Utrecht, Nijmegen en Leiden en de technische hogescholen van Delft, Eindhoven en 

Enschede samen.  

Onderzoek en onderwijs op het gebied van normen en waarden in de samen-

leving: op die noemer gingen UIVB en IONW in 1972 op in het INW (Interuniversi-

tair Instituut Normen en Waarden in de samenleving), met een bestuur en een we-

tenschappelijke raad en een staf die in de loop der jaren uitgroeide tot 20 (in 1979). 

De Graaf was vanaf 1978 voorzitter van het bestuur van het INW. In een brief uit 

1979 aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen schrijft hij dat sinds de op-

richting uitgangspunt en takenpakket van het INW niet veranderd zijn. Die zijn als 

volgt omschreven:  

 
„Uitgangspunt voor de werkzaamheden van het instituut vormt, algemeen gesteld, het 

leveren van een bijdrage aan bewustmaking van waarde-oriëntaties van verschillende 

groeperingen in de maatschappij en de zich daarin voordoende ontwikkelingen. De 

vraagstelling is gericht op de criteria op grond waarvan wordt gehandeld en op maat-

schappelijke verantwoordelijkheid van individuen en groepen. Het gaat er daarbij niet 

in de eerste plaats om, om met behulp van sociaal-wetenschappelijke methoden vast te 

stellen welke opvattingen er feitelijk bestaan in verschillende groeperingen, of om 

daarvoor een verklaring te vinden. Het gaat primair om het leveren van een bijdrage 

aan de inhoudelijke explicitering van de criteria die worden gehanteerd en van de 

vooronderstellingen waarop deze berusten. Eén van de daarbij gehanteerde methoden 

is actie-onderzoek, waarbij wetenschappers met betrokkenen nauw samenwerken.‟27  

 

Pas na verloop van jaren ontstonden er ook werkrelaties met de verschillende weten-

schappelijke instellingen. In 1979 was er sprake van een nauwe samenwerking met 

Utrecht en Tilburg, een hartelijke samenwerking met VU, Leiden, Groningen, Delft, 

UvA en KUN, incidentele samenwerking met de Erasmus Universiteit28 en geen 

                                                                                                                                        
ervaringen uit over de structuur van interuniversitaire instituten. De Lange acht de situatie dat een insti-

tuut zich moet legitimeren tegenover elf hogescholen en universiteiten, niet houdbaar. Het is praktisch 
niet mogelijk met iedereen een werkrelatie te hebben, terwijl die universiteiten en hogescholen de institu-

ten wél moeten beoordelen. Het ophangen van zo‟n instituut aan één universiteit (of enkele) en alleen 

samenwerking met andere zou beter zijn.  
25 De verhuizing was ook logisch gezien het feit dat de NEH penvoerder wilde worden van het instituut.  
26 W. Jacobs-Wessels, Waarden in het moderne Nederlandse industriële klimaat, UIVB, Utrecht 1968.  
27 Zie noot 22. 
28 Over de relatie met de Erasmusuniversiteit spreekt De Lange in een interview in Quod Novum van    

25-5-1977, met de onheilspellende titel „barbertje moet hangen‟. Die uitspraak deed De Lange naar 

aanleiding van de opstelling van enkele mensen in de universiteitsraad van de EUR, die ongeacht wat er 

aan de hand is, het INW willen opheffen, zo zegt De Lange. De relatie tussen INW en EUR is nooit goed 
tot stand gekomen, en De Lange zou niets liever doen dan samen onderzoeken hoe dat komt. Hij proeft 

een gebrek aan affiniteit, en een sterke stroming binnen de EUR van mensen die een „wetenschapsbeoe-



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 147 

samenwerking met de T.H. Twente. Eindhoven verbrak eenzijdig de relaties met als 

argument dat er onvoldoende raakvlakken waren.  

Het INW gaf vanaf februari 1973 een blad uit onder de titel Normen en 

Waarden, met als ondertitel „berichten van het instituut normen en waarden en ecu-

menical exchange‟. Normen en waarden wordt in 1975 opgevolgd door een reeks 

Bulletin(s), die gemiddeld eens per kwartaal verschijnen. De onderwerpen liepen 

zeer sterk uiteen. De artikelen van De Lange (bijvoorbeeld in Bulletin 14, het eerste 

Bulletin dat niet één groot artikel, maar vier artikelen bevat, te weten twee van de 

Lange en twee van Kraemer) zijn veel praktischer van karakter dan veel van wat de 

andere Bulletins boden.29 Op het laatst van zijn bestaan gaf het INW ook nog een 

„periodiek voor aktie-onderzoek‟ uit met de naam Dunk. Daarnaast verschenen er 

losse publicaties, zoals boeken over stadsvernieuwing, het werk en de stakingen in 

de Rotterdamse haven en over democratisering.  

 

De Lange bij UIVB en INW  

 

In deze paragraaf schetsen we eerst in algemene termen het werk dat De Lange in 

deze functie deed; vervolgens laten we zien wat hij verstond onder het vak dat hij 

daar beoefende: sociale ethiek, en tenslotte geven we een beschrijving van een be-

langrijke collega bij dat werk, Paul Kraemer.  

 

De werkzaamheden van De Lange 

Met de komst van De Lange werden de banden van het instituut met de oecumene 

sterker, en ook die met het vormingswerk, want De Lange was in de periode voorzit-

ter van het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling.
30

 Voor hem persoonlijk 

betekende de overgang van CPB naar UIVB dat hij een groter deel van zijn tijd aan 

onderwijs en vorming én aan zijn uitgebreide contactennetwerk in binnen- en buiten-

land kon gaan besteden. Die situatie bleef door de jaren heen bestaan, ook in het 

latere INW. Zoals aangegeven werkte het INW met (drie) projectgroepen, maar in 

een interview vertelt De Lange dat enkele mensen in het instituut los van die groe-

pen een meer specifieke taak hebben: „ik ben bijvoorbeeld het grootste deel van mijn 

tijd bezig met een onderwijstaak aan diverse universiteiten‟.
31

 Deze werkzaamheden 

waren waarschijnlijk de aanleiding voor het verzoek - in 1971 - van de VU aan De 

Lange om economie te gaan doceren in dienst van de faculteit van de sociaal-

culturele wetenschappen.
32

 De Lange wees dit af.
33

 

                                                                                                                                        
fening hebben in de buurt van het neo-positivisme. Hun wetenschapskeuze wordt “objectief” genoemd, 
maar zij zijn eigenlijk wat bang om hun eigen waardeoordelen, hun premissen, te expliciteren‟. 
29 Vergelijk alleen al een titel als „Veranderende ideologie en sociale wetenschap‟ van Erwig in Bulletin 

11, april 1977 met „Buitenlandse investeringen in Zuidelijk Afrika‟ van De Lange. De Lange en Kraemer 
introduceren hun artikelen als volgt: „Deze stukken zijn de neerslag van activiteiten die “concrete vinger-

oefeningen” te noemen zijn van het INW om de normen- en waardenproblematiek uit de sfeer der ab-

stracties te halen en aan de orde te stellen in de “empirische” werkelijkheid van de heersende politiek-
economische praktijk‟. 
30 Het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling (opgericht in 1965) was een samenwerkings- en 

studieorgaan ten dienste van het vormingswerk en ontwikkelingswerk met volwassenen, een samenwer-
king tussen de volkshogeschool, de vereniging van Woodbrookers en de vormingscentra. De Lange 

werkte mee aan een rapport van het centrum over het vormingswerk voor volwassenen. 
31 In: QN, 25-5-1977. 
32 In zijn eigen geschriften komen we van dit verzoek niets tegen; het is Goudzwaard die na De Lange 

werd aangezocht en wél inging op het verzoek, die hiervan melding maakt in het interview met hem in de 

bundel Bewogen realisme, die verscheen ter gelegenheid van zijn afscheid van de VU in 1999. 
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In het kader van zijn werk bij het UIVB en het INW verzorgde De Lange col-

leges aan verschillende universiteiten. Toen het UIVB nog in Utrecht zat, werkte hij 

veel samen met De Graaf, in wiens collegeserie Encyclopedie hij enkele colleges 

over economie verzorgde. Op uitnodiging van het dispuut van theologiestudenten 

„Excelsior‟ verzorgde hij bovendien een college ontwikkelingsproblematiek, waaruit 

na 1967 kandidaatscursussen groeiden. Ook ging hij in het 1
e
 jaar een basiscursus 

economie geven en in het 2
e
 jaar cursussen over arbeid en over ontwikkeling. Later 

volgden nog colleges over medezeggenschap. De colleges die hij in Utrecht gaf voor 

het INW gingen vrij geruisloos over in zijn latere colleges als hoogleraar in Utrecht.  

De Lange bleek de gave te hebben studenten van uiteenlopende achtergrond 

aan te spreken. „Excelsior‟ was een links dispuut, maar ook de studenten van de 

Gereformeerde Bond, verenigd in het dispuut „Sola Scriptura‟ nodigden hem in 1977 

uit voor een lezing. Hij vertelt later het een indrukwekkende bijeenkomst gevonden 

te hebben. „Eindeloze kritische vragen. Aan het eind van de avond kreeg ik het 

woord om de avond te sluiten. Ik heb toen een vraag gesteld: “Zouden de theologie-

studenten die hier aanwezig zijn na afloop met mij willen spreken? Ik heb gemerkt 

dat ze nooit bij mij op college komen. Daarvoor zullen ze ongetwijfeld een grondige 

reden hebben, maar ik ken die reden niet, en die zou ik zo graag eens willen weten 

en daar wou ik een voorstel over doen”. Toen ging ik lang bidden. En na afloop 

kwamen 15 studenten naar me toe die zeiden dat ze met mij wel zouden willen spre-

ken‟.
34

  

Uiteraard kwam De Lange ook op andere universiteiten. We doen een greep 

uit de jaarverslagen van het instituut. Vanaf 1971 gaf hij aan de Theologische Facul-

teit van Tilburg in het vierde jaar colleges over de ontwikkelingsproblematiek.
35

 

Vanaf 1978 gaf hij ook een college „Toekomst en Theologie‟ in Tilburg. Begin jaren 

zeventig begon hij colleges in Leiden te geven: eerst over „Ethiek en Maatschappe-

lijke verandering‟ en later over arbeidsvragen, onder meer samen met Verdonk.
36

 

Aan de VU deed De Lange in 1978 mee aan colleges van de vakgroep Praktische 

Theologie. Daarnaast doceerde hij ook in Delft en Rotterdam. In het archief van De 

Lange bevindt zich nog de opzet voor het werkcollege „Grondslagen en doelstellin-

gen van de huidige maatschappelijke en economische orde‟; het jaarverslag van 

1971 vermeldt dat De Lange op initiatief van Rasker in Leiden een serie colleges gaf 

onder deze titel; ook daar werd het doctoraal „industriële verhoudingen‟ aangebo-

den.
37

 Eind 1971 schreef De Lange een nota „Samenleving en gezondheid‟
38

 waaruit 

valt op te maken dat het INW contact zocht met de medische faculteit van Rotter-

dam. De Lange beargumenteert dit met een verwijzing naar medici en filosofen die 

stellen dat veel mensen gestoord zijn als gevolg van maatschappelijke problemen, 

                                                                                                                                        
33 Jacobs-Wessels, collega bij het INW, meent dat hij twee redenen had voor die weigering: hij „had‟ 

eigenlijk niet zoveel met de VU (stond in een andere traditie), maar hij had het bovendien toen ook nog 
wel naar zijn zin bij het INW (uit een gesprek met de auteur). 
34 In een gesprek met de auteur. 
35 De inhoud van deze colleges is weergegeven in Bulletin 7, november 1976 van het INW, dat de titel 

draagt: „Ontwikkelingssamenwerking, feiten en gezichtspunten‟.  
36 Dr. W.E. Verdonk, vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk als docent ethiek en apostolaat verbon-

den aan de theologische faculteit van R.U. Leiden. 
37 Eén van de studenten van De Lange in Leiden, Van der Kolm, die bij hem het vak „industriële verhou-

dingen‟ deed, vertelt (in een gesprek met de auteur) dat De Lange geen lichte kost opgaf en die bovendien 

strikt overhoorde (zoals stevige economische leerboeken en het boek van Roscam Abbing over inko-
mensverdeling). 
38 Gedateerd 20-10-1971, ondertekend met HML/SE, in archief De Lange. 
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cultuurveranderingen, economische vereisten. De relatie tussen ziek-zijn en de maat-

schappijstructuur moet verhelderd worden, waarbij ook culturele en psychologische 

dwang en de visie op arbeid meegenomen moeten worden. De sociaaleconomische 

invloeden op de gezondheid van mensen en daarmee de mogelijkheden van preven-

tie blijven De Lange boeien. In Utrecht geeft hij onder meer een college sociale 

ethiek aan aankomende huisartsen, op verzoek van zijn vriend, de hoogleraar Huis-

artsengeneeskunde Van Es. Van dit college treffen we in het archief van De Lange 

een inleiding en syllabus aan. Ook schreef hij over dit onderwerp in Medisch Con-

tact (6-4-1979) waarbij hij mét Van Es er zijn verwondering over uitspreekt dat de 

medische stand zo passief is als het gaat over die samenhang. Op verzoek van het 

Huisartseninstituut geeft hij ook elders colleges aan aanstaande huisartsen over 

„vraagstukken van economische politiek‟.
39

 In het jaarverslag over 1980 komen we 

voorts colleges van De Lange tegen in Kampen, voor de vakgroep Praktische Theo-

logie over „actuele vragen in de economische politiek‟. Daarnaast verzorgde hij 

colleges voor het Hendrik Kraemer Instituut en voor luchtmachtofficieren (over 

inflatie en werkgelegenheid),
40

 en uiteraard in zijn eigen instituut voor de theologie-

studenten die de TUS-traning volgden (onder meer over loonpolitiek en welvaart en 

armoede in Nederland).  

De Langes werk bij het UIVB/INW hield uiteraard meer in dan het geven van 

colleges en cursussen. Er waren contacten met mensen uit het bedrijfsleven, zoals 

met medewerkers van het Natuurkundig Laboratorium van Philips.
41

 Het INW zette 

ook de problematiek die de Club van Rome naar voren bracht op zijn agenda; in 

november 1971 hield het INW twee studiedagen voor oud-cursisten over het thema 

en er werden gesprekken gevoerd met mensen die in Nederland bij de thematiek 

betrokken waren. Voor het INW was vooral van belang de vraag hoe wetenschap, 

politiek en kerk dit soort vraagstukken bespreekbaar kunnen maken. We noemden 

reeds de trainingen van theologiestudenten van het INW. Hierdoor geïnspireerd 

kozen in 1977 drie in Leiden afgestudeerde theologen en hun vrouwen ervoor om in 

een arbeiderswijk in Dordrecht, Krispijn, te gaan wonen en werken: „je brood (te) 

verdienen door uitvoerend werk te doen in de industrie en (te) wonen in een zoge-

naamd achterstandsgebied‟.
42

 Zij waren zo op een heel persoonlijke wijze bezig met 

het soort vragen waar De Lange zich bij het INW mee bezighield. Zij vroegen daar-

om twee mensen van het INW, Kling en De Lange, hen te begeleiden, samen met 

Verdonk van de Universiteit van Leiden en Voltelen van het Hendrik Kraemer Insti-

tuut in Oegstgeest. Eén van de drie theologen, Van der Kolm, schreef en reflecteerde 

over zijn persoonlijke ervaringen en die van de groep.
43

 De Lange en Verdonk had-

den samen jaarlijks vier sessies met de Dordse groep, gedurende zo‟n 10 jaar; Ver-

donk had een pastorale benadering, De Lange een analytische; hij liet de groep lijst-

jes maken met stappen en doelen.
44

 Hij waarschuwde voor egalitarisme, het idee zelf 

                                                           
39 Uit het jaarverslag van het INW over 1972. 
40 Uit het jaarverslag van het INW over 1974. 
41 Dit contact werd door de Raad van Bestuur van Philips verboden toen deze door een opmerking van de 

toenmalige minister van Onderwijs Van Kemenade hoorde van het bestaan van de gesprekken. 
42 Gerrit Jan van der Kolm, Eigenlijk geloof ik niets, Kok, Kampen 1991, 9. 
43 In: Eigenlijk geloof ik niets, Kok, Kampen 1991 en in zijn proefschrift De verbeelding van de kerk, 

Boekencentrum, Zoetermeer 2001. 
44 Van der Kolm vertelt (in een gesprek met de auteur) dat heel bijzonder was dat toen de drie theologen 

bij De Lange kwamen met hun plan, deze direct vroeg wat hun vrouwen ervan vonden. Tot hun schande 
wisten ze dat niet, en toen ze hun vrouwen met de plannen confronteerden, bleek dat twee van hen het 

niet zagen zitten. Dat was de aanleiding Verdonk erbij te halen, die zij tijdens hun vicariaat een jaar 
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arbeider te willen zijn, wat hij ook waarnam bij het INW en waar hij niets in zag. Hij 

vond het belangrijk dat er geen geheimzinnigheid rond de groep zou hangen en dat 

ze open zouden zijn over hun afkomst en bedoelingen: „Je kunt geen relatie opbou-

wen op grond van leugens‟.
45

  

Zijn werk bij het INW maakte het De Lange mogelijk aan een veelheid van 

initiatieven mee te doen, mensen te ontmoeten (alleen al in het bestuur en de Weten-

schappelijke Raad van het INW zaten enkele tientallen wetenschappers van uiteen-

lopende disciplines van alle universiteiten), op uiteenlopende plaatsen functies te 

bekleden en bijeenkomsten te bezoeken.46 In de jaarverslagen van het INW treffen 

we daardoor ook activiteiten aan die in deze studie nog apart aan de orde zullen 

komen, zoals in het kader van „Reflecties op de toekomst‟ en Ecumenical Research 

Exchange. De Lange vergaderde bovendien regelmatig met de directeuren van ande-

re universitaire instituten, om ervaringen van deze werksoort uit te wisselen. Hij was 

betrokken bij de oprichting van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en 

Oecumenica en zat daar ook enige tijd in het bestuur. De Langes toch al uitgebreide 

relatienetwerk werd zo vervolmaakt en daar maakte hij bij vele gelegenheden goed 

gebruik van.  

 

Sociale ethiek 

Sociale ethiek, en meer nog: de toepassing daarvan, is in feite het vak dat De Lange 

bij het INW beoefent. Hoe hij dit vak ziet, lezen we in een artikel47 van zijn hand 

over de functie van sociale ethiek in het maatschappelijk veranderingsproces. In 

navolging van De Graaf omschrijft hij sociale ethiek als „de methodische bezinning 

op verantwoordelijk handelen‟. Waarom is niet iedereen even bezorgd over de rela-

tie tussen arm en rijk? Dat kan een gebrek aan informatie zijn, of een verschil in 

motieven. Bij dit laatste speelt onder andere een rol of men ervan overtuigd is dat er 

iets aan het onrecht te doen is of niet. Een eerste stap bij verantwoordelijk handelen 

is het maken van een analyse van een probleem, ook al zal daarover niet altijd over-

eenstemming bereikt worden. De problemen nemen toe in onze samenleving en 

daardoor komt de vraag op in welke richting we de samenleving willen veranderen. 

Het gaat erom „zeer uitgesproken motieven‟ tot gelding te brengen in het maat-

schappelijk handelen. Een belangrijk motief daarbij is de hoop: „Noodzaak wordt 

daardoor mogelijkheid‟ en men raakt erdoor bestand tegen teleurstellingen. Dat 

maakt handelen mogelijk, strategisch handelen, dat de doeleinden zorgvuldig in de 

gaten houdt en middelen met zorg kiest. Motieven kunnen uit godsdienstige en ande-

re overtuigingen worden afgeleid. De Lange sluit zich aan bij Banning die stelt dat 

sociale ethiek voortkomt uit de spanning tussen een gegeven sociale werkelijkheid 

en het geweten. Hij plaatst daarmee vragen bij de opvatting van Heering die „stelde, 

dat de motieven in het maatschappelijk gedrag minder meetellen dan in het persoon-

lijk gedrag.‟ Als gevolg van alle gesprekken over Zuid-Afrika, de ontwikkelingspro-

blematiek en nieuwe levensstijl is De Lange dat gaan betwijfelen, omdat bij iedereen 

                                                                                                                                        
vervangen hadden toen hij als predikant studieverlof had in zijn gemeente Oegstgeest, en samen kwamen 

ze er uit. De Lange hechtte aan het oordeel van Verdonk en toetste zijn ervaringen aan hem in intensieve 
gesprekken, merkte Van der Kolm.  
45 In tegenstelling tot de leden van de Calama-groep, vertelt Van der Kolm.  
46 Zoals we zullen zien, was dit niet louter een uitvloeisel van zijn werk bij het INW; vanwege de proble-
men op het INW greep hij de mogelijkheid van bezigheden buiten het instituut waarschijnlijk graag aan.  
47 In de feestbundel voor H.J. Heering (God, goed en kwaad, Boekencentrum, Den Haag 1977) en in 

Bulletin nr.14 (oktober 1977). 
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en op alle niveaus impliciet opvattingen meespelen over mens, samenleving en ver-

anderingsmogelijkheden en ook geloofskeuzes een rol spelen. „Ik durf geleidelijk 

aan zelfs zover te gaan, dat onder Christenen de inhoud van dit soort gesprekken in 

laatste instantie bepaald wordt door de inhoud van de vraag: wie is God?‟ De Lange 

ziet (geleerd door Boerwinkels boek Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn berg-

rede uit 1977, dat toen net was verschenen) dat het christelijk geloof getransfor-

meerd is van een religieuze rugdekking tot een wereldse inspiratie in de verwachting 

van de komst van het Koninkrijk. Hij besluit zijn artikel met twee voorbeelden 

(Zuid-Afrika en Nieuwe Levensstijl) die hij beschouwt als „oefeningen om het 

Christelijk geloof af te stemmen op de vraag naar Gods wil, het rechte handelen‟.  

 

Paul Kraemer 

Bij het INW was Kraemer een collega met wie De Lange veel samen deed. Ze deel-

den hun liefde voor kerk en oecumene en hun hartstocht voor gerechtigheid. Krae-

mer leerde De Lange in deze jaren goed kennen, zo blijkt uit zijn karakterschets en 

levensbeschrijving „Een personalist van allure; H.M. de Lange gekenschetst‟ die hij 

in 1989 in de felicitatiebundel voor De Lange schreef.48  

P(aul) E. Kraemer werd in Indonesië geboren in 1926 als zoon van Hendrik 

Kraemer, de beroemde zendingsman en oecumenicus. Hij studeerde sociale weten-

schappen in Leiden en werkte van 1952 tot 1965 als staflid bij het Sociologisch 

Instituut van de N.H.Kerk. Van 1959 tot de opheffing in 1963 zat hij in de redactie 

van het Sociologische Bulletin dat het instituut uitgaf; hij publiceerde hierin en el-

ders vele sociologische onderzoeken bij kerkelijke gemeenten. In 1966 promoveerde 

Kraemer in Leiden op het proefschrift The Societal State: the Modern Osmosis of 

State and Society as Presenting itself in the Netherlands in Particular: a Case Study 

of a General Trend. Hij beschrijft hierin de overgang (onder invloed van de Franse 

en de Industriële Revolutie) van de absolutistische staat in de 17
e
 en 18

e
 eeuw, via de 

vrije maatschappij in de 19
e
 eeuw, naar de „vermaatschappelijkte staat‟ in de 20

e
 

eeuw. Over die laatste schrijft hij:  

 
„The State has as it were become an integral part of Society itself; it functions as the 

central societal agency called upon to curb the damaging tendencies of the free play of 

forces, and to procure an equilibrium of checks and balances of such a nature that 

each separate unit is enabled to take an appropriate share in the life of the communi-

ty‟.49  

 

De staat is een instrument van de gehele maatschappij ten bate van de gehele maat-

schappij geworden, „the central “ad-ministrative” agency‟.50 Deze ontwikkeling had 

een noodzakelijk verloop, is een gevolg van mensenwerk en heeft geleid tot het 

ontstaan van een nieuwe mens met een schier eindeloze reeks mogelijkheden. Maar 

deze ontwikkeling naar een „Societal State‟ kent een aantal paradoxale gevolgen. 

Hoe meer vrijheid en gerechtigheid institutioneel vormgegeven worden, hoe meer de 

mens afhankelijk wordt van die instituties. Er ontstaat als noodzakelijk gevolg van 

die vermaatschappelijking een groot administratief apparaat, een grote groep functi-

onarissen in alle sectoren van de samenleving. De Societal State heeft als belangrijk 

kenmerk dat ieder in de gelegenheid is te participeren in de maatschappelijke be-

                                                           
48 In: Noordegraaf en Thung (red.) (1989), 16-23. 
49 Kraemer (1966), 17. 
50 Id., 131. 
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sluitvorming. Dat kenmerk wordt echter bedreigd door het ontstaan van een grote 

groep experts in de dienstensector, aan wie men de besluitvorming noodgedwongen 

wel moet delegeren; daardoor neemt de participatie van de burger af en krijgen de 

experts monopolistische macht. Een ander gevolg is daarmee ook dat politiek debat 

en betrokkenheid van de gehele bevolking bij en interesse voor besluitvormingspro-

cessen steeds meer gaan ontbreken. De Societal State staat dus niet garant voor de 

realisatie van de ideeën die aan haar ten grondslag liggen, namelijk de verwerkelij-

king van ware menselijkheid; daarom is zij slechts een stap onderweg naar een ver-

antwoordelijke samenleving zoals in het denken van de Wereldraad van Kerken is 

ontwikkeld. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn partnerschap en vrijheid-in-

gemeenschap. Nodig is dat burgers voldoende informatie en inzicht hebben om te 

kunnen participeren in de politiek en daarin vertrouwen te hebben. Individuen moe-

ten dus getraind worden in de ontwikkeling en het gebruik van hun capaciteiten. Dat 

wil zeggen: het cultiveren van de kunst van de verantwoordelijkheid. De maatschap-

pij zal daar ook naar ingericht moeten worden, zodat persoonlijke betrokkenheid 

mogelijk is, ook als dat meer spanningen tussen groepen zal oproepen.51 

In 1965 vertrok Kraemer naar Chicago waar hij als „director of research‟ aan 

het Urban Training Center for Christian Mission werkte. Ook was hij gastdocent aan 

de Universiteit van Chicago bij de afdeling „society and ethics‟. Hij publiceerde 

geregeld in Wending over het werk van het Training Center, en over de situatie in de 

VS, waar hij midden in de in die tijd zeer hevige rassenrellen verzeild raakte, en 

over de reactie van de Amerikaanse kerken daarop. Het centrum, opgericht in 1963, 

had als taak „om zich tot een model te ontwikkelen voor de opleiding van predikan-

ten en leken in een grondig geseculariseerde, metropolitane maatschappij‟.52 Het 

wilde een antwoord zijn op de crises van de hedendaagse maatschappij: de proble-

men van sociale disorganisatie in de getto‟s, de vervreemding op maatschappelijk en 

bestuurlijk vlak, de kloof tussen „innercity‟ en „suburbia‟.  

In 1969 trad hij toe tot de directie van het UIVB en ging daar leiding geven 

aan het team van de Training Urbane Samenleving. Vanaf 1972 was hij eerst-

verantwoordelijke voor de onderzoeksafdeling van het INW.  

Na zijn vertrek bij het INW werd Kraemer in 1981 hoogleraar in de leer van 

het andragogisch handelen aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU; 

hij bleef dat tot zijn emeritaat in 1987. Zijn inaugurele rede droeg als titel Tussen 

norm en dictaat. Gedachten over servicratie. Daarin zet hij uiteen dat voor hem 

andragogisch handelen, dat mensen helpt de impasses in hun handelen te overwin-

                                                           
51 Interessant is dat in hetzelfde jaar een socioloog (Kraemer) en een econoom (De Lange) promoveren op 
een proefschrift waarin het concept van de verantwoordelijke samenleving een belangrijke plaats inneemt, 

en beiden het concept op hun eigen vakgebied kunnen gebruiken zoals het bedoeld is, namelijk als een 

een criterium om een samenleving aan te meten. 21 jaar later komt Kraemer terug op de thematiek van de 
verantwoordelijke maatschappij (in het artikel „Privatisering van rechtvaardigheid. No-nonsense politiek 

gemeten aan het sociale denken der Oecumene‟ in Wending, 42/5, 1987, 201-210. In hoofdstuk 7 gaan we 

hier nog nader op in). Hij merkt op dat er wederom kritiek klinkt op de verzorgingsstaat. Ging het vroeger 
om democratisering van de structuren, nu wijst men de grote rol van de overheid af en wil men meer aan 

mensen zelf overlaten. Verantwoordelijkheid wordt „een individuele kwaliteit die je moet waarmaken 

tegenover de gemeenschap‟. Kraemer wijst dit af: „uit beduchtheid voor de “gesocialiseerde” vrijheid van 
Oldham offert zij (hier wordt gedoeld op de „zorgzame samenleving‟ waarover het CDA spreekt, GWR) 

de voorwaarden voor de vrijheid in wederkerigheid, een sterke overheid als garant voor collectieve soli-

dariteit. Het is een keuze in strijd met de criteria van de Responsible Society‟. De overheid heeft een taak 
in het versterken van de voorwaarden voor het vormen van tegenmacht, zodat mensen zelf verantwoorde-

lijkheid kúnnen dragen. 
52 Kraemer in: „Chicago Journaal‟, Wending, 21/3, mei 1966, 170-178. 
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nen, in het teken van bevrijdend en emanciperend handelen staat. In de praktijk 

echter schept dit handelen door allerlei omstandigheden afhankelijkheden (de „servi-

cratische maalstroom‟), zoals Achterhuis dat beschrijft in De markt van welzijn en 

geluk. Er moet dus gekozen worden voor werkwijzen die dit proces bewaken. Hij 

pleit voor een actie-reflectiemodel waarin de ervaringswerkelijkheid van de hulp-

ontvanger centraal staat.  

Kraemer was één van de drijvende krachten achter een gezamenlijk initiatief 

van de Wereldraad en de Nederlandse Raad van Kerken: de Ecumenical Develop-

ment Cooperative Society (EDCS, later omgedoopt tot Oikocredit), een beleggings-

instelling, waarin kerken hun reserves kunnen beleggen en waaruit productieve 

activiteiten van groepen armen uit de hele wereld met leningen worden gefinan-

cierd.53 De Lange was hier in de marge bij betrokken; hij ondersteunde Kraemer 

inhoudelijk en zijn netwerk bood mogelijkheden om te overleggen met het Ministe-

rie van Financiën over vestiging van EDCS in Nederland, aangezien de autoriteiten 

in Zwitserland teveel drempels opwierpen.54  

 

Problemen binnen het INW 

 

De discussies binnen het INW liepen hoog op en de daaruit ontstane conflicten leid-

den uiteindelijk tot het vertrek van De Lange en anderen. We beschrijven eerst de 

discussies en vervolgens de escalatie daarvan.  

 

Discussie en spanningen 

De wijze van wetenschapsbeoefening was een belangrijk thema voor het INW. Het 

instituut sprak er andere instellingen op aan, maar ook binnen het INW was die 

onderwerp van gesprek; de meningen daarover liepen sterk uiteen. Daarover spreekt 

De Lange zich in 1977 uit in een interview.55 Hij schetst dat er binnen het instituut 

twee wetenschapsopvattingen leven. De waarden-ontdekkende methode van actie-

onderzoek enerzijds, en een combinatie van een waardenontdekkende en een waar-

denverkondigende benadering anderzijds. Die tweede is „de neo-marxistische stro-

ming, die geleidelijk binnen het INW is opgekomen‟. De Wetenschappelijke Raad 

van het INW had zich op het standpunt gesteld „dat het marxisme ook een optie is 

om wetenschap te beoefenen‟,56 en dat vond De Lange prima: „dan kunnen we elkaar 

beoordelen naar de uitkomsten, en niet naar de uitgangspunten. M.a.w., levert het 

wat op?‟ Om dan te vervolgen: „Als ik eerlijk ben, is mijn vertrouwen dat er iets 

uitkomt dat bijdraagt tot een zinvolle kijk op de zaken ook niet zo groot. Maar wie 

ben ik dat ik zou zeggen: “Dat moet maar niet”. Ik vind dat eigenlijk een beetje een 

onwetenschappelijke houding.‟ 

In het blad van het INW was eind 1974 al iets naar voren gekomen over 

groeiende spanningen. Daarin vond een discussie plaats naar aanleiding van een 

                                                           
53 De EDCS koos bewust voor kredietverlening (bij ondernemingsactiviteiten) in plaats van giften, om 
geen afhankelijkheid in de hand te werken: geheel in lijn met het denken van Kraemer over het andrago-

gisch handelen.  
54 Omdat na de start in 1975 het enthousiasme van de kerken voor de EDCS niet werd omgezet in een 
grote inleg van kapitaal, maar individuele kerkleden wél graag mee wilden doen, ontwikkelde Kraemer 

het plan om zogenaamde nationale steunverenigingen op te richten, waarin individuen certificaten van 

aandelen EDCS konden kopen. Dit werd een groot succes dat een positieve uitstraling had naar de kerken. 
55 In: QN, 25-5-1977. 
56 In dezelfde geest sprak De Lange zich namens directie en staf uit in een brief aan het College van 

Bestuur van de Erasmus Universiteit van 23-3-1977 (in: archief INW). 
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artikel van INW-medewerker Van den Oudenrijn waarin deze vanuit een kritiek op 

Banning („personalisering van het socialisme en verloochening van de klassebasis‟) 

de ontstaansachtergrond van de onderwijsactiviteiten van het INW bekritiseert. Van 

den Oudenrijn vraagt om een hernieuwde confrontatie met het marxistische klassen-

begrip. Hierop volgen reacties, waaronder een positieve van de hand van Derksen 

O.P. Als afsluiting is een reactie opgenomen die ondertekend is door Kraemer en De 

Lange, maar waarin we overduidelijk de hand (en de toonzetting!) van De Lange 

aantreffen. Het stuk begint hard: 

 
„(1) Wat we vermoedden, wordt in het voorafgaande bevestigd: het lijkt alsof de Ka-

tholieken nù vragen ontdekken die voor al langer geseculariseerde groeperingen (zo-

als Protestanten van het type Banning) een halve eeuw geleden gingen spelen. Het 

maatschappelijkculturele en historische isolement van de RK. gemeenschap, die eeu-

wenlang zich in een eigen bolwerk teruggetrokken heeft, wreekt zich in deze “achter-

stand”. Dit klinkt arrogant uit niet-Katholieke mond. Zo is het niet bedoeld: het is een 

constatering van een feit. Er is alleen mee vastgesteld: we spreken vanuit heel ver-

schillende ervaringsvelden. (2) We kunnen ook nog iets anders constateren en dat is 

dat de kritische vragen die iemand als Banning juist stelde aan het Marxisme zo vaak 

afwezig zijn bij de RK. her-ontdekkers!‟57 

 

Ook in het jaarverslag van het INW over 1975 wordt gesignaleerd dat er twee groe-

pen zijn binnen het INW: de groep die zich aansluit bij het denken van Marx en de 

groep die dat „duidelijk niet doet‟.58 Hun mens- en maatschappijbeelden lopen uit-

een, maar men vindt het van belang met elkaar in gesprek te blijven. Dat lukt niet 

altijd. In september 1977 vindt een extra bestuursvergadering plaats vanwege een 

„ernstige communicatiestoornis tussen de Directie en de Projectgroep Organisatie‟. 

Er zijn zaken voorgevallen waardoor de basis voor een gemeenschappelijk beleid 

verviel.59 Kraemer liet het bestuur weten dat er sprake was van een groeiend streven 

naar autonomie per project, waardoor het moeilijk werd verantwoordelijkheid voor 

het beleid te dragen. Een commissie van drie personen, onder wie De Graaf, gaat 

gesprekken voeren met de staf. Regelmatig wordt ook gediscussieerd over de gehan-

teerde methoden. Bulletin 23 is er geheel aan gewijd.60 Daarin wordt over actieon-

derzoek als methode geschreven, en dan toegepast bij een stadsvernieuwingsproject. 

De methode roept vragen en keuzen op, zoals „in wiens “dienst” wordt onderzoek 

verricht, wie zijn de betrokkenen of belanghebbenden, welke is de eigen opstelling 

van de wetenschappers. Geen van alle vragen die een theoretisch antwoord verdra-

gen. Wel vragen en keuzen die een theoretische verantwoording behoeven‟. In het 

stadsvernieuwingsproject koos de INW-projectgroep ervoor zich in te laten schake-

                                                           
57 Normen en waarden, november 1974. 
58 Jaarverslag INW 1975. Bij die eerste groep hoorden vooral de medewerkers van het Project Organisa-

ties („Projorg‟ in de wandelgangen), ongeveer tweevijfde van de staf. De globale doelstelling van het 
project was „theoretisch en praktisch greep te krijgen op de nieuwe vormen van beheersing zoals die 

momenteel in zulke organisaties in ontwikkeling zijn‟ … „Het theoretisch uitgangspunt van het project 
vormt een (aanzet tot) maatschappij-analyse, waarin “moderne organisaties” geïnterpreteerd moeten 

worden als de organisatorische uitdrukking van kapitalistische vermaatschappelijking‟ (uit het jaarverslag 

over 1975). Ook in de Wetenschappelijke Raad gaf dit onderdeel van het werk veel discussie, zo blijkt uit 
het jaarverslag over 1979, onder andere over „het uitgaan van het “a priori” van de klassenstrijd‟.  
59 In een gesprek met de auteur vertelde Van den Oudenrijn (van Projorg) dat hier wellicht gedoeld is op 

het voorstel van Projorg om een extra medewerker aan te trekken (die al wat voor het INW had gedaan, 
tot tevredenheid van Projorg) die de stafleden van Projorg zelf wilden betalen door een deel van hun 

salaris in te leveren. Dit werd door de rest van de organisatie als een coup ervaren. 
60 Kling en Kraemer, „Wetenschap in dienst van ….‟, Bulletin 23, INW, augustus 1980. 
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len door de bewoners van de stadvernieuwingswijken om die te ondersteunen. In de 

Wetenschappelijke Raad van het INW gaf dit discussie: leidt dit niet tot te grote 

identificatie met de betrokken bewoners? Hoe verhoudt het actieonderzoek zich tot 

de theorievorming? Loopt het onderzoek niet het gevaar partieel te worden? De 

schrijvers zijn van mening dat de grote betrokkenheid niet tot verlies aan kwaliteit 

hoeft te leiden, en plaatsen op hun beurt vraagtekens bij de vragen van de Raad. 

Wordt niet heel veel gangbaar onderzoek in opdracht verricht? En is het niet zo dat 

de belangen die ook daar meespelen, niet gezien worden omdat het dan „normale‟ 

opdrachtgevers betreft? Tegelijk was de onderzoekers duidelijk geworden aan het 

project dat de gekozen methode voor alle betrokkenen verregaande consequenties 

heeft. „Met de keuze van in wiens dienst je je stelt is nog niet eens zo veel gezegd. 

Dan komen pas de vragen waar het op aan komt. Om welke prioriteiten gaat het, 

welke maatschappelijke opvattingen zijn in het geding, welke doelstellingen willen 

worden verwezenlijkt - kortom, welke normatieve uitgangspunten, welke waarden 

worden gediend met en in het concrete wetenschappelijke werk? Het zijn stuk voor 

stuk keuzevragen, die nimmer afgedaan zijn‟. Deze discussies blijven binnen het 

INW gevoerd worden.  

In een evaluatie van de Wetenschappelijke Raad van het INW over de perio-

de vanaf 1972 tot 1983,61 gemaakt vanwege het principebesluit van minister Deet-

man van Onderwijs en Wetenschappen om het INW met ingang van 1 januari 1984 

niet langer te financieren, worden enkele ontwikkelingen geschetst. Het INW begon 

met twee aparte secties: een afdeling vorming/onderwijs, die in feite de voortzetting 

van het oude UIVB was, en een afdeling onderzoek. De afdeling vorming/onderwijs 

verleende diensten aan een aantal maatschappelijke organisaties, maar gaf vooral 

onderwijs‟.62 In de eerste jaren had het geven van onderwijs bij het INW, als erfenis 

van het verleden, verre de overhand. Vanaf 1974 begon men, mede uit kritiek op de 

„voorafgaande vormen‟ van onderwijs, ernaar te streven meer wetenschappelijk 

onderzoek te doen en onderzoek en onderwijs te integreren in projectgroepen. „Al-

leen in de groep Economische en Sociale Ethiek bleef het onderwijs als hoofdactivi-

teit bestaan‟. Om het onderzoek op te kunnen zetten, werd eerst de nadruk gelegd op 

eigen theoretische scholing met betrekking tot actie-onderzoek op verschillende 

maatschappelijke deelterreinen. Het werk van het instituut kreeg hierdoor een wat 

versnipperd karakter, en de publicaties waren „globaal theoretisch en oriënterend van 

karakter‟. Omdat de groeperingen die onderzocht werden, vaak een underdog-positie 

innamen, „namen de maatschappijkritische inzichten meer in onderzoek gefundeerde 

vormen aan‟. Het rapport vervolgt met de zin: „Tegelijkertijd gingen andere mede-

werkers andere kanten op, onder meer in de vorm van sociaal-ethische reflectie op 

economische ontwikkelingen en reflectie op de theoretische status van de sociale, op 

waardenonderzoek gerichte vakgebieden‟. De Wetenschappelijke Raad adviseerde 

in 1979 te komen tot een grotere concentratie van het werk en het leggen van dwars-

verbindingen tussen de verschillende projecten. De Raad zegt van oordeel te zijn dat 

dit ook gelukt is door het formuleren van enkele onderzoekssectoren en het opzetten 

van „interprojecten‟. Maar ook: „Wel is er tijdens deze beweging sprake geweest van 

een relatieve isolering van medewerkers van het instituut die vast wilden blijven 

houden aan de taak van ethische reflectie. Vooral tijdens de periode waarin de inte-

                                                           
61 Bijlage 4 in een bundel stukken, aangeboden door het INW aan de in het INW participerende instellin-

gen en de Landbouwhogeschool Wageningen, op 20 juni 1983, ten bate van een evaluatie van de INW-
activiteiten.  
62 Notitie „De onderwijsactiviteiten van het INW‟ d.d. 17-6-1983, opgenomen in bundel (zie vorige noot).  
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gratie tussen projecten plaats vond leverde dit isolement soms spanningen op, maar 

de Wetenschappelijke Raad heeft hier steeds vóór de integratie en tegen dit isole-

ment gepleit. Uiteindelijk mondde dit uit in vertrek van enkele medewerkers, die 

zich niet goed thuis voelden in deze geïntegreerde projectopzet‟. De Raad noemt zelf 

als belangrijk argument vóór het openhouden van het instituut: „werkelijk nieuwe 

vragen, werkelijk vernieuwende gezichtspunten, komen - zo leert de wetenschapsge-

schiedenis - níet vanuit het “centrum” van het wetenschappelijk gebeuren (…) maar 

vanuit de periferie. Het is met name dáár dat traditioneel de “rare” ideeën opkomen 

én ook onderzocht worden, die later tot paradigmatische wendingen kunnen voeren. 

Het stimuleren van interuniversitaire instituten in het algemeen is nu juist steeds 

geweest dat hier een dergelijke “periferie” als het ware is geïnstitutionaliseerd, 

waardoor “afwijkende” ideeën niet helemaal aan hun perifere lot werden overgela-

ten‟. Om de participerende instellingen én de minister te overtuigen is een lijst pu-

blicaties en inleidingen van medewerkers toegevoegd, alsmede een reeks adhesiebe-

tuigingen van faculteiten en maatschappelijke organisaties. 

De Wetenschappelijke Raad is dus altijd achter de medewerkers van het INW 

blijven staan die bléven: waar hierboven sprake is van vertrek van medewerkers 

(zonder namen te noemen) wordt gedoeld op Kraemer en De Lange en nog enkele 

andere medewerkers die zich niet thuis voelden bij de wijze van onderzoek én de 

opstelling van de rest van de staf.63  

 

Conflicten en vertrek 

De goede verstaander leest tussen de officiële regels in de verslaglegging van de 

geschiedenis van het INW door en - wat openlijker in de artikelen en interviews - al 

iets over de groeiende conflicten die uiteindelijk de aanleiding waren voor het ver-

trek van De Lange (en Kraemer) bij het INW. Toen het in 1978 niet meer lukte om 

er in de staf uit te komen, gaven zij hun mandaat terug aan het bestuur: ze traden af 

als directie. Er trad nu een directorium op, bestaande uit vijf leden van de weten-

schappelijke staf en twee leden van het administratief en huishoudelijk personeel; 

Kraemer wordt voorzitter (opgevolgd door Jacobs-Wessels) en De Lange vice-

voorzitter.64 In de praktijk had dit college binnen het INW weinig in te brengen: de 

meeste stafleden gingen hun eigen gang. Overigens was dat altijd al het geval ge-

weest, zo blijkt uit gesprekken met medewerkers. In het jaarverslag over 1979 zegt 

men (dat is de voltallige staf) er zelf over dat er sprake was van „een soort bevrie-

zing van de eenmaal ontstane machtsconstellatie‟; de toelichting daarop beoogt te 

tonen dat de gekozen constructie redelijk functioneert; de lezer proeft echter in de 

tekst veel interne strijd. Eind 1980 vertrok Kraemer en per 1 januari 1982 De Lange. 

Uit gesprekken, artikelen en interne documenten is een veelheid aan factoren 

te halen die aanleiding vormden voor de hoogoplopende conflicten, waarbij oorzaak 

en gevolg, het zakelijke en het persoonlijke, zoals vaker bij dergelijke conflicten, 

door elkaar liepen.65 Belangrijkste achtergrond van de conflicten vormen het sterk 

                                                           
63 Het jaarverslag over 1982 geeft aan dat hun vertrek het INW overigens wel voor een probleem stelde: 
hun activiteiten waren weliswaar binnen het instituut in een steeds marginaler positie terechtgekomen, 

maar bij een aantal theologische instellingen bleef vraag naar hun werk, in het bijzonder naar de Training 

Urbane Samenleving. Van deze werksoort zijn in het jaarverslag over 1982 geen activiteiten opgenomen.  
64 De vijf projectgroepen die ieder een lid voor het directorium leverden, waren: Organisaties & Arbeids-

migratie, Stadsvernieuwing, Technologie & Arbeid, Sociologisch Waardenonderzoek, en Economische & 

Sociale Ethiek. 
65 Dit leidde er ook toe dat stafleden elkaar onderling wantrouwden waar het ging om contacten met leden 

van de Wetenschappelijke Raad. De Lange had hier een voordeel door zijn vele relaties met universitei-
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polariserende ideologisch debat dat in de samenleving plaatsvond en de ingrijpende 

maatschappelijke veranderingen in de desbetreffende periode, die tot uiteenlopende 

ontwikkelingen leidden. Met een grotere inbreng van studenten tijdens colleges zal 

De Lange geen problemen gehad hebben, maar met afgrijzen kon hij vertellen van 

het besluit in de staf van het INW om, met het oog op de democratisering, ook de 

werksters deel te laten nemen aan het stafvergaderingen van het INW. Maar dat was 

natuurlijk slechts een uitvloeisel van het dieperliggend verschil van inzicht over 

wetenschappelijke methoden. De Lange was niet de enige die zich in harde termen 

uitliet over de conflicten. Ook De Valk, lid van het bestuur van het INW, spreekt 

met afkeer over deze ontwikkelingen66 en Kroeze (die van 1967-1974 bij het INW 

werkte en zich vooral met de trainingen bezighield) zegt over deze periode: „De 

polarisatie heeft veel blootgelegd, maar ook kapot gemaakt. Het deed ook pijn als je 

door revolutionairen in een conservatieve hoek werd geplaatst, terwijl je juist hun-

kerde naar maatschappijhervorming en kerkelijke betrokkenheid hierbij‟.67 Jacobs-

Wessels, die lang met De Lange samenwerkte in UIVB- en INW-verband schetst 

een zelfde beeld: er stonden twee groepen tegenover elkaar; er was een groep revo-

lutionairen en anarchisten die vooral rond de havenstakingen radicaliseerden, en in 

wier ogen parlementaire activiteiten minimaal achterhaald waren; dat was voor De 

Lange, sociaaldemocraat in hart en nieren, natuurlijk onverteerbaar. Van den Ouden-

rijn ziet dat anders: hij wijst met name op twee factoren waardoor de bestaande 

pluriformiteit in posities binnen het INW zich regelmatig in scherpe polarisatie ver-

hardde. Ten eerste het gegeven dat De Lange zijns inziens weinig wist van weten-

schapstheoretische vraagstukken, hetgeen hij „autoritair probeerde te compenseren 

met een houding van “wat ik niet snap moet wel onzin zijn”.‟ Ten tweede: waar 

wetenschappelijk onderzoek nadrukkelijk ook als maatschappelijk-politieke activi-

teit werd opgevat, kwam het in het werk met groepen buurtbewoners, WAO-ers, 

arbeiders en anderen regelmatig tot harde aanvaringen met de PvdA die het in Rot-

terdam voor het zeggen had. De Langes contacten met de PvdA speelden zich op een 

heel ander niveau af, maar hij voelde zich frontaal aangevallen door de kritiek van 

de groep op zijn partij.  

De Lange en Kraemer zaten in veel opzichten op dezelfde lijn, maar hier ver-

schilden ze toch. Kraemer was, zo vertelt hij zelf,68 langer dan De Lange bereid en in 

staat in gesprek te blijven met de betrokkenen; Kraemer vond hem ook wel eens te 

fel in zijn reacties. Bovendien hield hij De Lange voor dat ze zich het probleem zelf 

op de hals hadden gehaald, doordat ze deze stafleden zelf binnen hadden gehaald 

vanuit de gedachte dat ook deze stroming vertegenwoordigd moest zijn.69 Voor alle 

                                                                                                                                        
ten. Rond vacatures schoof men „vriendjes‟ naar voren en werden agendapunten in vooroverleg „voorge-

kookt‟, hetgeen uiteraard de sfeer niet ten goede kwam. 
66 In een gesprek met de auteur vertelt hij dat hij opgelucht was dat hij kon opstappen (in het begin van 
1982) toen ook de laatste stafleden met wie hij zich verbonden voelde, vertrokken waren.  
67 Noordegraaf (1999), 36. 
68 In een gesprek met de auteur. 
69 Gesprekken met andere betrokkenen bevestigen het beeld dat Kraemer schetst. Jacobs-Wessels vertelt 

(in een gesprek met de auteur) dat de genoemde radicalisering ertoe leidde dat De Lange op een gegeven 

ogenblik de hoop opgaf de zaken nog te kunnen beïnvloeden; hij zweeg tijdens vergaderingen, maar sprak 
achteraf tegenover medestanders zijn verbijstering en afkeer uit. Ook Dejung en Van der Kolm die het 

INW en De Lange van nabij meemaakten, en hem zeer waardeerden, zijn van mening dat De Lange als 

directeur het niet zo had mogen laten gebeuren dat de gezamenlijkheid bij het INW verdween. In plaats 
van dat aan te pakken, trok hij zich op zichzelf terug en ondernam hij heel veel activiteiten elders (om 

maar niet op het INW te hoeven zijn, was de indruk van Dejung). Ook Van den Oudenrijn die heel kri-
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betrokkenen was dit een bewogen tijd; De Lange was er zeer verbitterd over en hield 

er een weerzin aan over om nog over deze periode te spreken. Zijn ervaringen kleur-

den ook de contacten die hij kreeg met mensen die hij er - al dan niet terecht - van 

verdacht hetzelfde gedachtegoed te omarmen als zijn voormalige collega‟s bij het 

INW, zoals de beweging Christenen voor het Socialisme.  

Na het vertrek van De Lange treedt Van den Oudenrijn als waarnemend di-

recteur voor het INW op. Hij moet onder meer aan het verzet tegen de voorgenomen 

subsidiestop (met ingang van 1 januari 1984) leiding geven. Dit mislukte en vol-

doende andere financieringsbronnen werden niet gevonden. Na nog een directiewis-

seling werd het INW uiteindelijk in 1986 opgeheven. 

 

 

3. IN DE INTERNATIONALE OECUMENE 

 

Ecumenical Research Exchange 

 

In het gebouw van het INW was ook Ecumenical Research Exchange (ERE) geves-

tigd. De opdracht van ERE was het onderzoek naar de mogelijkheden van transnati-

onale samenwerking van de Europese kerken op het gebied van vrede, ontwikkeling, 

racisme en internationale rechtsorde, in aansluiting op het denken zoals dat in de 

oecumenische beweging op dit terrein was ontwikkeld.  

ERE was een initiatief van de Forschungsstätte der Evangelischen Studien-

gemeinschaft (FEST) uit Heidelberg. FEST was na de Tweede Wereldoorlog opge-

richt door de Duitse kerken om, geleerd door de ervaringen met het nazisme, „de 

grondslagen van de wetenschappen te doordenken in het licht van het evangelie, en 

de kerk in haar dialoog met de wereld te helpen‟.70 Toen bij FEST, dat in die tijd 

onder leiding stond van de professoren Tödt en Picht, duidelijk werd dat in Rotter-

dam de eigenaar van het Visser ‟t Hooftcentrum, de Gemeenschap van Kerken van 

Rotterdam, een verdieping leeg hield met de bedoeling daar werk te verrichten in de 

geest van de schenkers van het gebouw, de Aktion Sühnezeichen, togen twee verte-

genwoordigers van FEST naar Rotterdam om te onderzoeken wat de mogelijkheden 

van oecumenische samenwerking waren. De Lange was uiteraard enthousiast. Dit 

leidde tot de oprichting van ERE, met als verantwoordelijke organisaties de Duitse 

Evangelische Kirche, vertegenwoordigd door FEST, het INW en de internationale 

Pax Christi-beweging. Met ingang van 1971 werden met geld van de EKD twee 

medewerkers van FEST in Rotterdam gedetacheerd, in de hoop dat andere kerken in 

Europa hetzelfde zouden doen. In Nederland maakten onder meer De Lange en 

Klompé71 zich sterk voor ERE, wat tot een bijdrage van de Nederlandse kerken leid-

de (overigens veel kleiner dan de Duitse), waardoor de staf nog iets kon groeien, 

maar veel meer subsidies kwamen er niet. Eind 1982 verzocht ERE de andere ker-

ken om meer bijdragen, aangezien de EKD had aangekondigd de bijdrage in 1984 te 

zullen halveren. Het hielp niet; begin 1986 hield ERE op te bestaan.  

ERE werkte dus met een kleine staf, maar met een breed internationaal sa-

mengesteld Steering Committee (waarvan zowel de Lange als Kraemer enige tijd 

                                                                                                                                        
tisch tegenover De Lange stond, stelt dat De Lange als hij zich ervoor ingezet had, in de positie zou zijn 

geweest meer van het INW te maken. 
70 Gebaseerd op het artikel „Relatie ERE-FEST‟ van Hausman en Dejung in: Normen en Waarden, nr.2, 

juli 1973. Ook zijn voor deze paragraaf gegevens ontleend aan het gesprek van de auteur met Dejung. 
71 Later in dit hoofdstuk volgt een korte biografische schets van haar. 
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voorzitter waren). De leden daarvan kwamen uit zeven Europese landen, vaak uit 

instellingen, zoals FEST uit Heidelberg, de Wereldraad van Kerken, Pax Christi, en 

het Centre Oecumenique in Brussel.72 Ook Oost-Europa was na enkele jaren verte-

genwoordigd in het bestuur van ERE: de vergaderingen werden altijd bezocht door 

professor Smolik uit Praag,73 en in 1979 was voor het eerst ook iemand uit de DDR 

aanwezig. Mensen die betrokken waren bij ERE, zoals Ter Laak (Pax Christi/IKV), 

Kraemer en Dejung vertellen nog steeds met enthousiasme over ERE.74 De jaarver-

gaderingen, op wisselende plaatsen gehouden, waren levendige ontmoetingen tussen 

mensen uit verschillende landen op uiteenlopende posities (vanuit Nederland ook 

Klompé, W.F. de Gaay Fortmann, Albeda) die zo trachtten ideeën die op de ene 

plaats ontwikkeld waren, over te brengen op andere plaatsen. Ter Laak vertelt bij-

voorbeeld over het streven de Nederlandse vredesweek en het overige vredeswerk 

ook in andere landen te introduceren; ERE-medewerker Dejung meldt dat zijn colle-

ga Hausmann na terugkeer in Duitsland daaraan een belangrijke bijdrage leverde. De 

ERE-medewerkers deden in Nederland mee met verschillende maatschappelijke 

activiteiten van de Nederlandse kerken, zoals IKV,75 Betaald Antwoord en de werk-

groep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken. Omdat Neder-

land in de jaren zeventig bijzonder actief was op deze terreinen, droeg ERE op deze 

manier ook bij aan de internationalisering van de hiermee in Nederland opgedane 

ervaringen. Dat sloot aan bij één van de twee doelstellingen van ERE, namelijk de 

uitwisseling van onderzoeksgegevens met andere onderzoeksinstellingen en samen-

werking met die instellingen.76 Daarnaast verrichtten de ERE-medewerkers zelf 

studie; de studierapporten bespraken ze vervolgens in internationaal verband en ze 

evalueerden de daar verkregen reacties. Hoewel ERE er vooral naar streefde in be-

staande periodieken te publiceren, verschenen ook eigen uitgaven, zoals een reeks 

ERE Discussion Papers. In de loop van de jaren ontwikkelde zich een tweetal lange 

termijn projecten, te weten de verantwoordelijkheid van de Europese kerken voort-

komend uit de relatie met Zuidelijk Afrika en de verantwoordelijkheid van de Euro-

pese kerken inzake een nieuwe en rechtvaardiger internationale orde. Ook werden 

case-studies uitgevoerd, vooral met betrekking tot de Europese Gemeenschap; zo 

publiceerde Just over de uitbreiding van de EG en het verdrag van Lomé. ERE was 

daardoor in staat om voor de in Brussel samenwerkende kerken de noodzakelijke 

inhoudelijke input te leveren, iets waar de mensen in Brussel nauwelijks aan toe 

kwamen. Eens per maand reisden De Lange, Klompé en Dejung, vertelt de laatste, af 

naar „Brussel‟ om daar te overleggen; ERE gold als adviseur van het Europees Oe-

cumenisch Centrum voor Kerk en Samenleving. Onomstreden waren de onderwer-

pen die ERE behandelde uiteraard niet; vooral Zuid-Afrika was aanleiding tot grote 

                                                           
72 In doos 83 en 84 van het archief van het IKV bij het IISG is veel te vinden over de beginjaren van ERE. 

Statutair bestond het bestuur uit twee leden namens FEST, twee namens het INW, één namens Pax Christi 
en één namens de Wereldraad van Kerken. De overige bestuursleden werden gecoöpteerd.  
73 Dat schrijft De Lange in Kredo, mei 1979. 
74 In gesprekken met de auteur. 
75 FEST hield zich bezig met de discussie over de Duitse herbewapening en het Duitse leger en richtte 

zich daarna op kernbewapening en de relatie tussen arme en rijke landen. Dit deed men in multidiscipli-

naire werkgroepen van wetenschappers uit het hele land, gefaciliteerd door FEST-medewerkers. FEST 
publiceerde een lange reeks Studien zur Friedensforschung. In 1973 verscheen in de reeks Cahiers voor 

Vredesvraagstukken van het IKV een cahier gevuld met „Stemmen uit de Duitse kerk‟ (met artikelen van 

o.a. Dejung, Huber, E. von Weizsäcker, Liedke, Picht, Scharffenorth en Hausmann). 
76 Dit bleef ERE tot het eind toe volhouden; in 1984 organiseerde ERE nog samen met het MCKS een 
bijeenkomst waarvoor studiecentra uit Europa werden uitgenodigd om na te denken over „Policies and 

strategies towards a just, participatory and sustainable society‟. 
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meningsverschillen, in het bijzonder over de aanbeveling dat de kerken hun investe-

ringen in Zuid-Afrika zouden moeten beëindigen.77 Ook ontving ERE buitenlandse 

gasten, zoals Beyers Naudé uit Zuid-Afrika. Vaak klopten mensen van buiten Euro-

pa (zoals vertegenwoordigers van bevrijdingsbewegingen uit Afrika) bij ERE aan 

wanneer ze op zoek waren naar contacten in Europa. 

Bij ERE werden Scharffenorth (theoloog en socioloog), Hausmann (jurist), 

Dejung (theoloog), Zöller (politicoloog) en Just (theoloog) tewerkgesteld. Na hun 

terugkeer naar hun vaderland bleven de contacten met Nederland vaak bestaan, in 

het bijzonder met De Lange.78 Met de ERE-medewerkers bouwde De Lange een veel 

hechtere relatie op dan met veel van de INW-medewerkers. Het werk dat ERE deed 

lag geheel in zijn lijn. Hij hielp de stafleden aan contacten, stimuleerde hen, en 

kwam, zo vertelt Dejung, elke dag zeker een half uurtje praten, om te horen waar ze 

mee bezig waren en om te vertellen over zijn eigen ontmoetingen en gesprekken: 

van het koningshuis tot de Wereldraad van Kerken. De Lange genoot zeer van de 

ERE-bijeenkomsten; voor hem was ERE een belangrijk gespreksplatform, waar hij 

inhoudelijke en strategische vragen inbracht, zoals in 1973 over de gesprekken die in 

Nederland met het bedrijfsleven gevoerd werden over Zuid-Afrika. Ook de relatie 

tussen de twee Duitslanden kwam in ERE aan de orde, een onderwerp dat De Lange 

erg bezighield.  

Via ERE had De Lange een nauw contact met FEST. Ongetwijfeld zal hij 

daar ook ideeën opgedaan hebben voor het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en 

Samenleving (MCKS), dat wel gelijkenis vertoonde met FEST, maar nooit kon 

beschikken over het budget waarmee FEST werkte. In zijn publicaties maakt De 

Lange in 1980 voor het eerst melding van zijn werkzaamheden bij FEST in Heidel-

berg.79 Hij maakte echter al vanaf medio jaren zeventig deel uit van het curatorium 

van FEST, dat uit zo‟n twintig wetenschappers bestond en eens per jaar enkele da-

gen vergaderde. De Lange ontmoette daar mensen voor wie hij een grote bewonde-

ring had of ontwikkelde, zoals (Ludwig) Raiser, (Carl-Friedrich) von Weizsäcker, 

Bethge, Picht (die in 1970 ook het kantoor in Rotterdam bezocht en daar sprak over 

zijn Mut zur Utopie en over vredesonderzoek) en Tödt.80 Begin 1988 neemt De Lan-

                                                           
77 Dit had betrekking op het rapport uit 1975 Relations between Western European Countries and South-
ern Africa; the Responsibility of Churches in the Struggle for Justice and Liberation. Bij de bespreking, 

zo schrijft Kraemer in: „Het “politieke” karakter van wetenschappelijk onderzoek‟ (in: Bulletin, nr.14, 

oktober 1977), bleek dit op grote weerstanden te stuiten. Tödt uit Heidelberg stelde dat ERE communica-
tie zou moeten bevorderen, en die nu blokkeert door ook zelf positie te kiezen (in lijn met de bevrijdings-

beweging). Kraemer bestrijdt dat: de loop der ontwikkelingen (in Zuid-Afrika) maakte dat het onderwerp 

dwong tot het bekennen van kleur, zeker gezien de grote economische en politieke betrokkenheid van 
West-Europa bij de apartheid. 
78 In 1984 bespreekt De Lange in Trouw het proefschrift van een oud-medewerker van ERE, Scharf-

fenorth, die een onderzoek deed naar de opstelling van de Nederlandse kerken inzake dekolonisatie.  
79 In zijn column in Hervormd Nederland van 19-7-1980, onder de titel „Wetenschap voor de vrede‟.  
80 Grohs, lange tijd voorzitter van het curatorium, schreef aan de auteur (op haar verzoek) dat De Lange 

zeer gewaardeerd werd in het Curatorium, mede omdat hij lange tijd de enige econoom in het gezelschap 
was, en vaak de vraag naar de praktische relevantie van studies stelde. Wel stond hem bij dat De Lange, 

wanneer het al te theoretisch werd („etwa zum Begriff der Subjektivität‟) „etwas ungeduldig wurde‟ (brief 

1-2-2006 in archief auteur). Dejung voegde hieraan (in een gesprek met de auteur) toe dat De Lange voor 
FEST ook een belangrijke verbinding met de oecumene was, die bij FEST niet erg leefde. Zijn eigen 

proefschrift over het ontwikkelingsdenken in de oecumene (Karl-Heinz Dejung, Die ökumenische Bewe-

gung im Entwicklungskonflikt 1910-1968, Studien zur Friendensforschung, nr.11 van FEST in Heidel-

berg, Klett/Stuttgart - Kösel/München 1973) was voor FEST een stimulans in die richting geweest. Hij 
merkte zelf ook dat De Lange in Duitsland erg gewaardeerd en gerespecteerd werd; hij was daar ook meer 

bemiddelend tussen de partijen en vriendelijk, meer dan in Nederland, en kon daardoor ook voor ERE 
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ge met hartelijke woorden afscheid van FEST. Hij heeft ze aangeraden de econoom 

en VU-hoogleraar Opschoor te vragen hem op te volgen, hetgeen gebeurt.  

 

De Wereldraad van Kerken 

 

De periode die we hier behandelen, omvat het belangrijkste deel van de activiteiten 

van De Lange binnen de Wereldraad van Kerken: hij woonde de twee assemblees bij 

die in deze tijd werden gehouden (Uppsala en Nairobi), hij zat in het Working 

Committee van Church and Society (C&S) en was in dat verband aanwezig bij vele 

conferenties en consultaties, maakte in die hoedanigheid ook zittingen van het Cen-

traal Comité mee en hij was lid van het curatorium van Bossey. Daardoor was hij 

nauw betrokken bij discussies over uiteenlopende onderwerpen en hij schreef daar-

over zoveel en waar hij kon. In zijn werk voor de Wereldraad ontmoette hij mensen 

die hem beïnvloedden en met wie hij soms bevriend bleef. Hieronder worden al deze 

zaken én enkele personen behandeld. De doorwerking ervan in Nederland komt in 

latere paragrafen aan de orde.  

De C&S-conferentie van 1966 waarmee we beginnen, gaf de aanzet voor 

grondige bezinning inzake ontwikkeling (later gekanaliseerd in de Commission on 

the Churches‟ Participation in Development, CCPD) en inzake technologie (vooral 

uitgevoerd door C&S). In de praktijk bleken de onderwerpen elkaar op vele punten 

te raken. Beide discussies interesseerden De Lange hevig. 

Zoals zoveel organisaties maakte de Wereldraad in deze jaren een woelige 

tijd door. We zagen in hoofdstuk 2 al dat zich na 1966 verschillen van inzicht binnen 

de Raad ontwikkelden aangaande de opstelling in sociale kwesties. Het verlangen 

naar daadwerkelijke solidariteit met de armen en ontrechten leek te gaan strijden met 

een grondige bestudering van dat onrecht in de lijn van de „responsible society‟. Dat 

concept komt daardoor onder vuur te liggen als zijnde te westers en te statisch.81 De 

disputen hierover zouden nog decennialang doorlopen. Maar ook de structuur van de 

Wereldraad en de relatie met het „grondvlak‟ waren onderwerp van zorg. Zowel 

Visser ‟t Hooft als Krüger (Duits oecumenicus) schrijven in 1970 dat de relatie van 

de Wereldraad met de lidkerken nog te wensen overlaat, en dat de Raad nog lang 

niet voldoende geworteld is in de locale gemeenten.82 Als mogelijke oorzaken noe-

men ze een gebrekkig contact tussen de gedelegeerden en de kerken waardoor ze 

afgevaardigd worden, gebrek aan aandacht voor de oecumene in de theologische 

opleidingen en een introverte opstelling van de gemeenten. De Lange wijst er in zijn 

publicaties op dat de berichtgeving in de pers over de Wereldraad vaak eenzijdig is: 

men heeft vooral belangstelling voor omstreden politieke uitspraken, maar bericht 

weinig over de activiteiten van „Geloof en Kerkorde‟, waardoor een vertekend beeld 

ontstaat. De Lange ziet veel in een verbinding tussen deze twee onderdelen van de 

Wereldraad; hij is enthousiast over het streven een gezamenlijke belijdenis te formu-

leren, waarin aandacht is voor de actuele politieke situatie: „Zijn er zo langzamer-

hand niet veel situaties die opnieuw om “Barmer Thesen” vragen?‟83  

 

                                                                                                                                        
deuren openen. De Lange zei zelf (tegen de auteur) over het curatorium: „Het was erg Duits en geleerd, 

maar wel erg leuk‟.  
81 Deze thematiek behandelen we uitvoerig in hoofdstuk 7. 
82 In: Visser ‟t Hooft, „The General Ecumenical Development since 1948‟ in: Fey (1970), 26 en 61-62.  
83 In: Kredo, maart 1983. 
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‘Genève 1966’ en de Theologie van de Revolutie  

In 1962 was het studieproject „Rapid Social Change‟ afgesloten, dat geleid had tot 

diepgaande bezinning in en goede samenwerking met de jonge kerken in Afrika en 

Azië en dat een reeks nieuwe sociale problemen op de agenda van de kerken had 

geplaatst. Abrecht vertelt:  

 
„Met het afsluiten van het project in 1962 rees de vraag: Wat nu? Het idee voor een 

wereldconferentie over kerk en samenleving viel me in op een morgen in april 1962 - 

toen ik me aan het scheren was! Een dergelijke wereldbijeenkomst over sociale kwes-

ties was er niet meer geweest sinds de Oxford conferentie van 1937. Mijn collega‟s 

waren enthousiast. Visser ‟t Hooft zei met een brede glimlach: “Wie denk je wel dat 

je bent? J.H. Oldham?” De conferentie kostte drie jaar voorbereiding en nog eens 

twee jaar voor de afwerking. Het was zonder twijfel het meest ambitieuze project dat 

we ooit hadden aangepakt: de eerste werkelijk wereldwijde oecumenische bijeen-

komst, met 420 deelnemers uit 164 kerken in 80 landen, en met een sterke vertegen-

woordiging van de orthodoxe kerken in Rusland en van de Rooms-Katholieke Kerk. 

Ze zou een keerpunt worden in het oecumenische sociale denken, met name vanwege 

het debat dat ze teweegbracht over “Kerk en Revolutie”.‟ 84 

 

Bij de afsluiting riep hij uit, vertelt De Lange, „We have made it!‟ De Lange was 

zelf ook enthousiast en beschouwde achteraf „Genève‟, zijn eerste grote Wereldraad-

bijeenkomst, waarvoor hij (waarschijnlijk vanwege de intensieve contacten tussen 

Genève en de Oecumenische Raad) tot zijn verrassing was uitgenodigd, als een 

hoogtepunt in zijn oecumenische „loopbaan‟. „Daar werden geen ellenlange verhalen 

gehouden over hoe belangrijk het was als je de bijbel las. Dat was gewoon een vóór-

gegeven. Iedereen voelde de stuwing vanuit het bijbelse getuigenis en wilde dat 

omzetten in een duidelijke weg voor de internationale economische problemen‟, 

vertelde hij jaren later nog.85 

De officiële titel waar het Centraal Comité van de Wereldraad in 1965 voor 

koos was: „World Conference on Church and Society: Christian Response to the 

Technical and Social Revolutions of our Time‟. De conferentie hoefde niet „voor‟, 

maar mocht „tot‟ de kerken spreken, zodat het mogelijk zou zijn met nieuwe ideeën 

te komen. Bijzonder was dat de meerderheid (tweederde) van de deelnemers aan 

„Genève‟ leek was, en dat van de 420 deelnemers 40% uit de Derde Wereld kwam, 

16% uit Oost-Europa en maar 30% uit West-Europa en Noord-Amerika.86 Er waren 

acht waarnemers namens de Rooms-Katholieke Kerk, allemaal betrokken bij het 

katholieke sociale denken. In de voorbereidingsperiode kwamen vier bundels uit met 

opstellen van vooraanstaande wetenschappers over de wereldwijde sociale verande-

ringen.87 Het werk werd verdeeld over vier secties: I. Economic Development in a 

World Perspective; II. The Nature and Function of the State in a Revolutionary Age; 

III. Structures of International Co-operation; IV. Man and Community in Changing 

                                                           
84 In zijn artikel in de bundel die De Lange op zijn 70e verjaardag kreeg aangeboden: „Het lief en leed van 
een oecumenische lange afstandloper‟, in: Noordegraaf en Thung (1989), 33. 
85 In een interview in Hervormd Nederland, 26-8-1972. 
86 In een ander opzicht was de conferentie nog zeer ouderwets: Bennet wijst erop dat er slechts 27 vrou-
welijke afgevaardigden waren. In: Bennet, „The Geneva Conference of 1966 as a Climactic Event‟ in: The 

Ecumenical Review, 37/1, January 1985, 33, noot 18. 
87 De Lange schreef in Wending (21/4, juni 1966) een artikel als voorbereiding op de conferentie, waarin 
hij de bundels kort behandelt. Cox stelde een bloemlezing samen uit de voorstudies voor Genève (The 

Church amid Revolution) die in Nederland verscheen onder de titel Kerk en Revolutie (Bosch en Keuning, 

Baarn 1968), met een accent op de theologische bijdragen. 
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Societies. In alle secties zou aandacht besteed moeten worden aan theologische 

vragen, de mogelijkheden van de technologische en wetenschappelijke revolutie en 

de actie door de kerken.  

Genève zorgde ervoor dat „ontwikkeling‟ een centraal aandachtspunt van de 

kerken werd.88 Er waren indringende toespraken (o.a. van Tinbergen) die benadruk-

ten dat het vooral gebrek aan politieke wil was dat de kloof tussen arme en rijke 

landen groter werd. Gepleit werd voor de overdracht van 1-2% van het BNP voor 

ontwikkelingshulp. Maar daarnaast werd er gesproken (o.a. door de Amerikaanse 

theoloog Shaull) over revolutie om situaties van onderdrukking en uitbuiting te 

beëindigen.89 Een duidelijk punt van overeenstemming was dat de kerken de nood-

zaak van revolutionaire verandering van sociale en politieke structuren moeten er-

kennen. Voor het radicale standpunt, zo erkende men, is steun te vinden in de chris-

telijke traditie en er is voor dit standpunt dus een plaats in de kerk. Uit de tekst „Re-

volutionaire verandering in theologisch perspectief‟ van Shaull halen we enkele 

gedachten aan, om een indruk te geven van wat hier bedoeld is.  

 
„De vrede van de aardse stad, gericht op de ontwikkeling van een menselijke orde ge-

dreven door zelfzucht, is slechts gedeeltelijk en onstabiel. Het is een orde temidden 

van voortdurende conflicten, waarin de mens dikwijls voor de zaak van de vrede moet 

strijden en waarin het goddelijk oordeel over menselijke trots en egoïsme betekent dat 

bepaalde maatschappelijke structuren van tijd tot tijd moeten veranderen en soms 

zelfs ineenstorten.‟90  

 

Christenen zijn vaak verontwaardigd over onrecht, en verzetten zich daartegen. 

Wanneer de strijd om radicale stellingnames vraagt, haken ze echter vaak af. Dat 

kan niet:  

 
„Juist temidden van het strijdgewoel zullen we Gods handelen kunnen waarnemen‟ 

(…) „Van hieruit alleen ontdekken wij dat wij een revolutie niet steunen door ons zui-

ver te houden aan bepaalde morele principes, maar door ons vrij te maken om op elk 

moment geheel voor de mensen te zijn‟.91  

 

Zo kwam men dus ook te spreken over het gebruik van geweld, het openlijke en 

verborgen geweld, en het geweld van de revolutie. Daarnaast werd gesproken over 

de rol en positie van de overheid, vooral in jonge staten, waarbij discussiepunten 

waren de aard van het overheidsingrijpen (nationalisering e.d.), de rol van het leger 

bij het bouwen aan nationale eenheid en de wenselijkheid van een één- of meerpar-

tijendemocratie. Wat betreft de internationale verhoudingen was men vol verwach-

ting aangaande de mogelijkheden tot economische samenwerking in Europa en veel 

hoop werd gevestigd op de VN als brenger van vrede in de wereld. Hoewel erkend 

werd dat christenen van mening verschillen over de vraag of het gelegitimeerd is om 

met militaire middelen gerechtigheid na te streven, werd de nucleaire oorlogsvoering 

in sterke bewoordingen afgewezen: „it destroys all that justice seeks to defend or to 

achieve. We now say to all governments and peoples that nuclear war is against 

                                                           
88 Gegevens voor deze beschrijving zijn ontleend aan: Abrecht in: Fey (1970), het officiële verslag van 

Genève, Bennet, „The Geneva Conference of 1966 as a Climactic Event‟ in: The Ecumenical Review, 

37/1, Januari 1985 en Wind (1991), 271 e.v. 
89 In hoofdstuk 7 gaan we nader op Shaull in.  
90 Shaull in: Kerk en Revolutie (1968), 22. 
91 Id., 24. 
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God‟s will and the greatest of evils‟.92 Ook wees de conferentie de militaire aanwe-

zigheid en de bombardementen van de VS in Vietnam af; de meeste aanwezige 

Amerikanen stemden daarmee in. Racisme kwam uitgebreid aan de orde: met be-

trekking tot zowel Zuidelijk Afrika als de VS. Martin Luther King zou komen spre-

ken, maar was verhinderd; de conferentie hoorde wel een - in aller haast ingevlogen 

- preek van hem, die door De Lange ervaren werd als een hoogtepunt van de confe-

rentie. In de vierde sectie werd nagedacht over de culturele gevolgen van technolo-

gische veranderingen, over de relatie tussen mannen en vrouwen en tussen de gene-

raties, en over de verhouding tussen bevolkingsgroei en ontwikkeling, waarbij ook 

al, zij het voorzichtig, over geboortebeperking werd gesproken. In de voorberei-

dingsstukken was dat naar het oordeel van De Lange te weinig gebeurd; de tegen-

stand van de oosters-orthodoxe kerken mag niet tot nietsdoen leiden, zo stelde hij.93  

 Over „Genève 1966‟ is door De Lange veel geschreven en gesproken, vooraf 

en achteraf.94 Genève had veel onderwerpen met grote deskundigheid en betrokken-

heid behandeld en dat waardeerde hij, en velen met hem, zeer. Voor De Lange was 

verreweg de belangrijkste uitkomst van Genève dat aan het begrip „verantwoordelij-

ke maatschappij‟ een werelddimensie was toegevoegd. De Noord-Zuid-problematiek 

was naar zijn idee na Genève het belangrijkste probleem voor de kerken geworden. 

Voor noodlotsgedachten is hier geen plaats: dit probleem is met wil en inzicht op te 

lossen, zo bleek uit de toespraak van Tinbergen. Het ongeduld aan de zijde van de 

Latijnsamerikanen is groot, en Shaull tracht een theologische rechtvaardiging voor 

hun vraag om revolutie te geven. „Zonder hier in generalisaties te vervallen moeten 

we zijn visie ernstig bestuderen‟.95 In Wending schreef De Lange: „Shaull is (…) 

bezeten van deze gedachte van de revolutie, al is het tegelijk een rustige en vooral 

bescheiden man in het persoonlijke gesprek‟. De discussie over het begrip „revolu-

tie‟ was echter volgens De Lange niet voldoende uit de verf gekomen.  

 
„Shaull had niet alleen de vragen duidelijker moeten beantwoorden, maar hij had om-

gekeerd vragen moeten afvuren op de Europeanen, wat hun visie was op de concrete 

inhoud van het revolutionaire karakter van het evangelie‟ (...) „er van uitgaande dat er 

van tevoren geen programma te maken is (pas in de revolutie zelf ontdekken we dat) 

vraagt hij er anderen ook niet naar, hoewel Europeanen - zeker op korte termijn - wel 

degelijk bepaalde concrete punten zouden moeten kunnen noemen.‟96  

 

Als hij in 1971 het boek Uitdaging aan kerk en maatschappij van Shaull bespreekt, 

is zijn reactie wederom dat van dit gedachtegoed kennis genomen moet worden, 

maar dat hij er lang niet op alle punten mee instemt.97  

Een punt van kritiek van De Lange op het rapport over de economie is dat di-

lemma‟s waar de westerse maatschappij mee te maken heeft, verborgen blijven, 

zoals de rol van de hebzucht (ook een prikkel tot groei waarmee armoede bestreden 

kan worden) en het vraagstuk van de economische macht. Hij betreurt dat in Genève 

niet gezegd werd „dat het stelsel van de gemengde volkshuishouding beter is dan dat 

                                                           
92 World Conference on Church and Society (1967), 123. 
93 „Economische vraagstukken op een kerkenconferentie‟ in: Hervormd Nederland, 16-7-1966. 
94 O.a. in: Remonstrants Weekblad, Hervormd Nederland, Wending, Gemeenschap der Kerken, NCRV-

Gids, Woord en Dienst, Reflector. De Lange sprak begin 1967 ook de Hervormde Synode toe over de 

conferentie. 
95 „Genève 1966‟ in: Remonstrants Weekblad, 27-8-1966. 
96 In: „De Wereldconferentie Kerk en Samenleving‟ in Wending, 21/8, oktober 1966, 442. 
97 De Lange in NTT, 1971. Zie ook hoofdstuk 7. 
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van de vrije markthuishouding‟, ook al waren de Europese en zuidelijke landen het 

erover eens dat de „mixed economy‟ de best begaanbare weg lijkt.98 Dat de Ameri-

kanen in Genève zeiden dat ze een vrije markthuishouding kenden, geeft naar zijn 

oordeel aan hoe sterk een verouderd ideologisch denken is. De Lange was in zijn 

verslagen over het geheel genomen nogal kritisch over de Amerikanen. Over het 

optreden van de Amerikanen zegt hij dat dit „mij beter deed verstaan waarom deze 

natie niet geliefd is in de wereld‟;99 de uitzonderingen hierop (mensen als Cox, Blake 

en Shaull) leden zelf ook onder de opstelling van veel van hun landgenoten, stelt hij 

en hij haalt met instemming een Japanse spreker aan die de VS en China beide zelf-

rechtvaardiging, trots en gebrek aan medegevoel verweet. Opvallend is ook dat De 

Lange opmerkt dat „wij onze energie - ook onze politieke energie - niet meer moeten 

richten op de vraagstukken van oost-west‟. Achtergrond van deze uitspraak is de 

gedachte dat de economische stelsels van oost en west naar elkaar toegroeien (de 

z.g. convergentietheorie van Tinbergen).  

De rapporten van Genève besteden volgens De Lange ook te weinig aandacht 

aan de opdracht van de kerken om hun leden te leren verantwoordelijkheid te dragen 

voor alle facetten van het gemeenschappelijk welzijn. Hij stelt dat „wij elkaar een 

grote reeks opdrachten hebben gegeven. Wij zullen hard aan het werk moeten, want 

de lakunes in onze kennis en ons inzicht zijn groot. Veel interdisciplinair werk zal 

moeten worden verricht.‟100 Ook het oecumenische karakter van de conferentie kreeg 

zijn aandacht. De R.K. Kerk had een sterke delegatie gestuurd, die zich echter zeer 

bescheiden opstelde. De Lange meldt in verschillende artikelen dat hij meende te 

merken dat ze erg onder de indruk waren van het niveau van de conferentie. Genève 

was voor De Lange de eerste conferentie waarop hij met Russisch-orthodoxen in 

aanraking kwam; ondanks zijn waardering voor de theoloog Borovoy, moest hij toch 

constateren dat ze erg achterlopen op het terrein van de sociale ethiek.101 Begin 1968 

meldt De Lange dat naar het oordeel van hemzelf en velen met hem de theologie van 

Genève mager was.102 Hij richt zijn verwachting daarom nu op een aparte studiecon-

ferentie hierover, die zou plaatsvinden in Zagorsk.103 De Lange zou het liefst zien dat 

de Wereldraad tussen de vierde en vijfde assemblee samen met de Pauselijke Com-

missie voor Rechtvaardigheid en Vrede de aandacht geheel zou richten op de door-

denking van het ontwikkelingsvraagstuk, theologisch, cultureel, economisch en 

politiek, mede als ondersteuning van het tweede VN-ontwikkelingsdecennium 

(1970-1980).104 Op beide punten leek De Lange zijn zin te krijgen. 

De conferentie van Zagorsk (70 km. boven Moskou) van zowel C&S als 

Faith and Order over theologie en revolutie vond plaats in maart 1968. Er waren 45 

deelnemers (op vijf na allemaal theologen), onder wie De Lange en Thomas. De 

                                                           
98 In: „Economie: heerser of dienstknecht?‟ in: Horstcahiers, 1966/27 (diesrede op Dies van Kerk en 

Wereld en De Horst op 19 november 1966). 
99 „Genève 1966 (II)‟ in: Remonstrants Weekblad, 10-9-1966. 
100 In een artikel in Gemeenschap van Kerken, september 1966. 
101 Wel hebben ze, schrijft De Lange, het voordeel van een uitgebalanceerde antropologie en „sommige 
lezers zullen begrijpen dat ik met intense vreugde vernam dat de boeken van Nicolai Berdjajew op dit 

moment weer ernstig bestudeerd worden‟ (uit: „Genève 1966‟ in: Remonstrants Weekblad, 27-8-1966). 
102 Een verklaring van de verscheidenheid in de reacties op Genève, ook van De Lange zelf, draagt hij zelf 
aan in enkele artikelen: de conferentie werkte in secties en subsecties, zodat het moeilijk was een over-

zicht te krijgen over wat anderen deden; pas na het verschijnen van de rapporten was een vollediger 

oordeel mogelijk.  
103 „Van Genève naar Uppsala‟ in: Tijd en Taak, 27-1-1968. 
104 In: „In het perspectief van Uppsala 1968‟ in: Wending, september 1967 en in „Van Genève naar Uppsa-

la‟ in: Tijd en Taak, 27-1-1968.  
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rooms-katholieke kerk had zeven waarnemers gestuurd. De Lange doet zoals ge-

woonlijk in enkele bladen verslag.105 Hij wijst er op hoe bijzonder het is dat deze 

twee afdelingen van de Wereldraad deze conferentie organiseerden: de twee stromen 

die in de Wereldraad samenkwamen, organiseerden nu samen een bijeenkomst nadat 

in Genève duidelijk was geworden dat de snelle veranderingsprocessen in de wereld 

theologisch bezinning noodzakelijk maken. Kernbegrip was het woord „revoluties‟ 

(in meervoud) die zich op verschillende manieren in verschillende landen en op 

verschillende terreinen voltrekken. De conferentie waarschuwde voor sacralisering 

van zowel de status quo als de revolutie. De theologie moet kritisch bekeken worden 

op haar steun aan het bestaande, en zou een meer dynamische relatie tussen orde en 

gerechtigheid mogelijk moeten maken. Christenen moeten alles doen wat mogelijk 

is om door het ambt van de verzoening revolutionaire verandering geweldloos, of 

met een minimum aan geweld, te laten verlopen. En na de revolutie gaat het werk 

gewoon door, stelt Abrecht, „The ecumenical idea of a responsible society still has 

relevance to the new structures established after the revolutionary overthrow of old 

ones, when it becomes necessary to make power and technology responsible and to 

allow for a permanent renewal of structures without the disruption of order‟.106 

Zagorsk bereidde enkele documenten voor Uppsala voor. In Nederland pakte vooral 

de hervormde kerk de thematiek van Zagorsk op.107 

De door De Lange zo bepleite samenwerking tussen de Wereldraad en het 

Vaticaan groeide in deze periode. In 1967 was de Pauselijke Commissie Justitia et 

Pax opgericht. Deze Commissie en de Wereldraad richtten in 1968 SODEPAX op, 

een samenwerkingsverband tussen Vaticaan en Wereldraad dus, dat sprak over SO-

ciety, DEveloment en PAX. De eerste activiteit van SODEPAX was de organisatie 

van een conferentie in april 1968 in Beiroet met als thema „World Cooperation for 

Development‟, waar theologen, kerkleiders, politici, economen, zakenlieden en 

vertegenwoordigers van internationale organisaties met elkaar spraken. Tinbergen 

was één van de twee voorzitters. De bijeenkomst vond plaats net na het mislukken 

van UNCTAD II in New Delhi, en besprak de wanhoop in de arme landen naar 

aanleiding van het mislukken van de 2
e
 ontwikkelingsdecade, en de geringe belang-

stelling van het Westen voor deze problematiek. Beiroet verklaarde dat God tot ons 

spreekt in de roep van onze naaste om brood, werk, gezondheid en onderwijs, kort-

weg: om gerechtigheid, en gaf daarvoor een weg en doeleinden aan.108 Met weinig 

moeite bereikte men overeenstemming en over de uitkomsten werd gerapporteerd 

aan de assemblee van Uppsala; Uppsala bevestigde de aanbevelingen van Beiroet, 

die stelden dat het inzake ontwikkeling niet meer gaat om charitas, maar om sociale 

verandering en dat concrete maatregelen nodig zijn.109 SODEPAX was goed aange-

                                                           
105 Hervormd Nederland, 13-4-1968, Remonstrants Weekblad, 27-4-1968 en in interviews in BijEEN, in 

juni en juli/augustus 1968. De Lange is enthousiast over de Russische gastvrijheid en de vele stampvolle 
kerkdiensten die hij bijwoonde. „De Russische kerk leeft, laten wij hun leven en hun werken in onze 

voorbeden opnemen‟.  
106 Fey (1970), 255. 
107 De nota Revolutie en Gerechtigheid van de Raad voor Overheid en Samenleving van 1969 gaat hierop 

in en bevat ook de Verklaring van Zagorsk. De Lange was blij met deze nota, zo zullen we zien in hoofd-

stuk 7. 
108 We zullen zien dat deze zin later in de Nederlandse werkgroep K&O een belangrijke rol zou spelen. 
109 Later werd forse kritiek geuit op Beiroet: men pleitte wel voor structurele veranderingen, maar die 

vonden hun beperking in de bestaande orde; teveel ging het ook nog over hulp. Dejung (in: Dejung 
[1973], 382) stelt dat de keuze van deelnemers al toonde wie men zag als belangrijkste subjecten van 

ontwikkeling: vertegenwoordigers van regeringen en van grote internationale en regionale instellingen. 

Zie voor een samenvatting van deze kritiek: Ronald Jeurissen, Gods kinderen en de machten. Het Vati-
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slagen en organiseerde wereldwijd conferenties waarin oecumenisch werd samen-

gewerkt en het gedachtegoed radicaliseerde.110  

 

M.M. Thomas111 
„Only participants earn the right to be prophets‟112 

 

In een terugblik op „Genève 1966‟ schrijft Bennet over Thomas:  

 
„A layman from India who has been for a generation central in the work of the 

churches in that country in relating themselves to the task of “nation-building”, he su-

pervised a process of factfinding and cooperative thinking about the problems of his 

country that were discussed in Geneva. He has been a great prophetic voice from Asia 

in relating Christian faith and theology to social justice and to the revolutionary needs 

of Asia for more than a generation. It was a fitting symbol of the truly global nature of 

the World Council that he later became Moderator of its Central Committee.‟ 113  

 

Voor de Wereldraad en voor De Lange was Madathilparampil Mammen Thomas 

(voor het gemak altijd aangeduid als M.M.) inderdaad van groot belang vanwege 

zijn kritische bijdrage aan het sociale denken van de Wereldraad. Waarschijnlijk 

ontmoette De Lange M.M. voor het eerst op de bijeenkomsten van C&S.  

Thomas werd geboren in 1916 in de lagere middenklasse in India, in een pië-

tistisch milieu. Hij studeerde scheikunde en werd leraar. Tijdens zijn studie was hij 

actief geworden in het evangelisatiewerk en de Christian Student Movement. Om 

meer tijd aan evangelisatie en sociaal werk te kunnen besteden, geeft hij zijn lera-

renbestaan op. Hij gaat theologie studeren in Bangalore en verdiept zich in de chris-

telijke sociale ethiek, waarbij hij sterk beïnvloed wordt door denkers als Niebuhr, 

Berdjajew en Kraemer. Hij schrijft een essay over Berdjajew en Gandhi, wiens idee-

en in India veel invloed hadden in de jaren twintig en dertig; daarna raakte men 

teleurgesteld in Gandhi‟s methoden en kreeg het marxisme veel meer aandacht. Dat 

geldt ook voor Thomas: de harde werkelijkheid van India trekt hem in die richting 

en hij maakt uitvoerig studie van het werk van Marx. Hij staat ook steeds kritischer 

tegenover de westerse beschaving. Na zijn theologiestudie doet hij een poging tege-

lijk predikant en lid van de communistische partij te worden; beide wordt hem ge-

weigerd juist vanwege die combinatie. Toen het lidmaatschap van de communisti-

                                                                                                                                        
caan en de Wereldraad van Kerken over internationale economische verhoudingen, ontwikkeling en 

bevrijding, 1965-1985, IIMO, Utrecht/Leiden 1986, 80. Uppsala ging een stap verder, stelt hij. 
110 Houtepen zegt over de gedachteontwikkeling in SODEPAX (in: Anton Houtepen, Theologie van het 

Saeculum. Deel II. Onderzoek naar het saeculum-concept in de documenten van Vaticanum II en de 

Wereldraad van Kerken 1961-1972, Utrecht, 1974,143) dat deze dezelfde route volgde als in veel andere 

werkgroepen: begreep men ontwikkeling in eerste instantie vooral in termen van groei, later bracht men 
ook sociale doelstellingen ter sprake en zag men de noodzaak van veranderingen op wereldschaal; „De 

relatie van ontwikkeling, emancipatie en bevrijding uit de onderdrukking treedt dan duidelijk aan het 

licht‟. In 1972 werd het programma van SODEPAX gereduceerd, en in 1980 werd de samenwerking in 
dit verband stopgezet. Jeurissen (Jeurissen [1986], 201 e.v.) beschrijft uitgebreid hoe deze teloorgang 

verliep, veroorzaakt door onder meer het uiteengroeien van de visies van de twee partners. 
111 De gegevens van dit hoofdstuk zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan het proefschrift van Wolters 
(Hielke T. Wolters, Theology of Prophetic Participation. M.M. Thomas’ Concept of Salvation and the 

Collective Struggle for Fuller Humanity in India, ISPCK/UTC, New Delhi 1996) over Thomas en de 

Dictionary of the Ecumenical Movement (Lossky e.a., 1991).  
112 Een uitspraak van Thomas, geciteerd in: Wolters (1996), 5. 
113 In: John C. Bennet (ed.), Christian Social Ethics in a Changing World. An Ecumenical Theological 

Inquiry, Association Press, New York 1966, 101. 
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sche partij hem later wel werd toegestaan, weigerde hij zelf: voor hem was inmid-

dels eigenlijk alleen de wetenschappelijke methode van het marxisme nog interes-

sant. In India was Thomas actief in de jeugdbeweging; van 1947 werd hij benoemd 

tot secretaris voor Azië van de World Student Christian Federation in Genève, die al 

stamde uit 1895 en nauw samenwerkte met de Wereldraad. Na andere functies in het 

jeugdwerk in India werd hij in 1962 directeur van het Christelijk Instituut voor de 

studie van religie en samenleving in Bangalore en bleef dat tot zijn pensioen in 

1976. Hij was in al deze jaren betrokken, als organisator en spreker, bij vele nationa-

le en regionale conferenties waar hij een bijdrage leverde aan het denken over socia-

le vragen in de Aziatische context. Na zijn pensionering ging hij door met schrijven 

en colleges geven; enkele maanden per jaar was hij „visiting professor‟ aan enkele 

Amerikaanse universiteiten; voorts was hij directeur van een studiecentrum van de 

Mar Thoma Church. Hij bleef intensief contact onderhouden met actiegroepen 

waarmee hij in zijn strijd voor „fuller humanity‟ in aanraking was gekomen.  

Thomas en De Lange zagen elkaar regelmatig op Wereldraadbijeenkomsten 

en tijdens de reizen die ze maakten. Toen die contacten wegvielen, schreven ze 

elkaar, waarschijnlijk ongeveer eens per jaar, brieven.114 Thomas overleed in 1999.  

Zoals gezegd leverde Thomas een belangrijke bijdrage aan het sociale denken 

van de Wereldraad. Tegelijk werd hij zelf ook sterk beïnvloed door het gedachte-

goed van de oecumene. Bij de oprichting van de Raad in 1948 kon hij niet aanwezig 

zijn, maar hij leverde wel een geschreven bijdrage waarin hij kritiek uit op westerse 

beschaving, die de traditionele Aziatische samenleving heeft vernietigd en daar 

leidde tot dehumanisering:  

 
„The dehumanisation of man is seen in this, that the peasant who had his organic rela-

tions in an intimate village community where he knew his station and his duties, now 

stands atomised, and having only the status of belonging to a „mass‟, communal na-

tional or class, given over to an impersonal fate‟.115  

 

Hij verwerpt zowel kapitalisme als communisme omdat beide in termen van natuur-

lijke noodzakelijkheden denken. Het Indiasche nationalisme wijst hij evenzeer af, 

omdat dat evenmin de persoonlijke verantwoordelijkheid als bepalende kracht in de 

geschiedenis aanvaardt. Ook verwerpt hij, in navolging van Berdjajew, ieder vrij-

heidsbegrip dat wars is van „afhankelijkheid‟. Door zijn reizen ontmoet hij mensen 

in verschillende revolutionaire situaties en leert daarvan. Door een verblijf in de VS 

vanwege studie kan hij aanwezig zijn op de assemblee van Evanston in 1954. Hij 

was actief betrokken in de discussie over de verantwoordelijke maatschappij, niet 

omdat hij daarin een politieke richting zag voor India (dat paste naar zijn idee niet in 

de cultuur), maar wel als criterium om een sociaal systeem, ook dat van India, te 

beoordelen. Ook de studie inzake Rapid Social Change was voor hem van groot 

belang vanwege de strijd die hij ook in zijn eigen land waarnam tussen traditiona-

lisme en moderniteit. Begin jaren vijftig trad Thomas toe tot het Working Commit-

tee van C&S, en in 1961 werd hij er voorzitter van, wat hij bleef tot 1968; in dat 

kader bereidde hij samen met Abrecht de conferentie van Genève 1966 voor. Van 

                                                           
114 Enkele zijn bewaard gebleven in het archief van De Lange. De vier brieven van Thomas aan De Lange 

en een - onvolledige - klad versie van een brief van De Lange aan Thomas (uit de jaren 1986-1992) uit dit 

archief, bevatten vooral persoonlijke mededelingen, en duiden ontwikkelingen en visies aan zonder daar 
diep op in te gaan.  
115 Wolters (1996), 31. 
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1968 tot 1975 was hij voorzitter van het Centraal Comité van de Wereldraad. Hij 

was een belangrijk spreker tijdens de meeste van de bijeenkomsten die hij bijwoon-

de, en verzorgde over de hele wereld lezingen en colleges over sociale vragen en 

over de dialoog met andere religies. In veel van het denken van C&S en de Wereld-

raad komen we ideeën tegen die ook Thomas in zijn geschriften uitwerkt. Dat geldt, 

zoals gezegd, voor de rol van het nationalisme in jonge staten, maar ook voor zijn 

mensvisie. De mens is mens-in-gemeenschap, waarbij „The human aspiration for 

individual dignity is qualified by responsibility for the community‟.116 Op econo-

misch terrein liet Thomas zich vooral leiden door denkers als de Indiase economen 

Parmar en Kurien, die ook actief waren in de Wereldraad en hun stempel op het 

oecumenisch denken over economie drukten.117 

Wolters beschrijft het theologisch-ideologisch denken van Thomas als veel 

meer een reflectie op historische gebeurtenissen dan een poging een systematische 

theologie op te zetten. 'We might even say that Thomas' thinking is an illuminating 

example of “doing theology”, long before this phrase was introduced in the ecumen-

ical movement‟.118 Wolters gaat nog een stap verder wanneer hij, naar aanleiding van 

de discussies die na de C&S-bijeenkomst in Genève hierover plaatsvonden, stelt dat 

bij Thomas: „theology has been dethroned and has become the servant in the multi-

disciplinary debates, largely depending on the findings of various sciences‟.119 Tho-

mas heeft hiermee geen moeite: een sociale ethiek die deze onzekerheid niet ver-

draagt, zal al gauw „make total claims for partial truths and turn totalitarian‟.120 Hij 

gelooft ook niet in één gezamenlijke sociale ethiek binnen de Wereldraad, omdat de 

vragen verschillen in de Eerste, Tweede en Derde Wereld, zo schrijft hij aan De 

Lange.121 Theologisch gezien worstelt ook hij, als vele anderen in de oecumenische 

beweging, met de rol van de goddelijke voorzienigheid; uit angst voor zelfrecht-

vaardiging en politiek messianisme heeft de Westerse theologie die afgewezen, maar 

daardoor is een scheiding ontstaan tussen de heilsgeschiedenis en de seculiere ge-

schiedenis, met als gevolg een eng piëtisme. Hij correspondeerde hierover met 

Berkhof122 en sprak erover op de assemblee van New Delhi in 1961. Hij wil de twee 

bij elkaar houden, vanuit de gedachte dat „the eschatological reality of the new crea-

tion or new humanity in Christ is so powerfully present in history that it is now al-

ready moulding contemporary history‟.123 Gods verlossend werk komt niet alleen in 

Christus tot uitdrukking, maar ook in de schepping, de uittocht en in de hele ge-

schiedenis tot aan de komst van het Koninkrijk. Op die wijze kon Thomas de belof-

ten die liggen in de revolutionaire situaties in Azië ook theologisch verwerken. De 

basis van de ethiek van Thomas, of zijn „filosofie van nieuw humanisme‟ zoals hij 

                                                           
116 Id., 103. 
117 S.L. Parmar en C.T. Kurien; na deze paragraaf schetsen we de biografie van Parmar. 
118 Wolters (1996), 3. 
119 Id., 221. 
120 Deze situatie-gebondenheid geldt overigens ook voor de positie die Thomas innam in het interreligieu-

ze gesprek, waarop we hier niet nader ingaan, maar dat - hetgeen vanzelf spreekt in de Indiase context - 

voor Thomas een belangrijk thema was. De grote nadruk die hij legde op de historiciteit van Christus 
vergemakkelijkte het gesprek met het Hindoeïsme overigens niet (226 e.v.). Wolters concludeert zelfs: „It 

seems to us that Thomas is far more successful in articulating the message of salvation in the language of 

secular humanism than he is vis-a-vis Renascent Hinduism‟ (229).  
121 Brief d.d. 22-12-1992 in archief De Lange. 
122 Hij schreef Berkhof dat hij niet ontkende dat het Evangelie als een oordeel komt over het zoeken van 

de mens, maar hij wil ook de andere kant benadrukken, namelijk dat het zoeken van de moderne mens 
naar „fuller humanity‟ vaak als een oordeel komt over ons eenzijdig begrip van het Evangelie (177).  
123 Wolters (1996), 101. 
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zelf zei, is noch de natuurwet noch een idealistisch beeld van een nieuwe maat-

schappij, maar het geloof in de goddelijke verlossing van de menselijke aspiraties. 

De rechtvaardiging door het geloof wordt door Thomas opgevat als het vrijmaken 

van geestelijke krachten, doordat de mens niet meer bezig hoeft te zijn met zijn strijd 

voor zelf-rechtvaardiging. Rechtvaardiging en heiliging horen nauw bij elkaar; van 

apathie bij gelovigen als gevolg van de westerse orthodoxe nadruk op rechtvaardi-

ging-door-geloof-alleen, kan dus geen sprake zijn. Thomas streefde naar een open 

secularisme, waarmee hij bedoelde dat de samenleving open moet staan voor inspi-

ratie vanuit geloof en seculiere ideologieën, maar verder geheel vrij moet zijn ten 

opzichte van de institutionele vormen daarvan. Dat legt ook de weg open voor we-

tenschap en technologie. De staat moet de noodzakelijke voorwaarden scheppen 

voor „fuller humanity‟, maar de inhoud en de kwaliteit van het persoonlijke en socia-

le leven („the inner life of society‟) kan alleen gecreëerd worden door de persoonlij-

ke gemeenschap. Voor dat laatste zijn vooral de „voluntary organizations‟ van be-

lang (wellicht te verstaan als „maatschappelijk middenveld‟), waarbij ook de kerken 

horen: „the churches and Christians are called to participate in the nation-wide 

struggle for fuller humanity‟.124 Thomas was in de jaren vijftig en zestig een vurig 

aanhanger van de parlementaire democratie, omdat daardoor machtsmisbruik kon 

worden tegengegaan en de menselijke waardigheid beschermd, en ook de westerse 

„welfare state‟ met zijn zorg voor het sociaal welzijn en model van economische 

groei dat daarvoor nodig is, sprak hem in die jaren van optimisme met betrekking tot 

de mogelijkheden voor verandering, erg aan. In de jaren zeventig begon dit te veran-

deren en plaatste hij grote vraagtekens bij de concepten die aan de basis lagen van 

het idee van de opbouw van de natie, zoals het concept van economische groei (die 

vooral de kloof tussen arm en rijk vergroot had), dat van de modernisering en het 

concept van de sociaaldemocratie. Aan de discussie over deze thema‟s deed Thomas 

intensief mee. In 1975 werd door Indira Gandhi de noodtoestand uitgeroepen en 

Thomas raakte betrokken in de strijd voor politieke en burgerrechten. De parlemen-

taire democratie en het nationalisme zijn de belangen van de elite gaan dienen. Het 

gaat nu om de bevrijdingsstrijd van het volk, en niet langer om de natie als centraal 

concept. Maar, om te voorkomen dat mensen daarbij corrupt en onderdrukkend 

werden, gaat hij spreken over een „spirituality for combat‟.125 Het gaat daarbij om: 

„participating in the necessities of nature and transcending nature in a historical 

destiny and transforming nature in relation to that destiny‟. Dit denken verzet zich 

tegen elk soort determinisme. In die strijd moeten op macro-niveau de burgerlijke 

vrijheden en democratische rechten bevochten worden; daarin is een belangrijke rol 

weggelegd voor politieke partijen. Op micro-niveau moeten bewustwording en or-

ganisatie van het volk plaatsvinden. Hier refereert Thomas aan Freire. In de jaren 

tachtig en negentig laat Thomas zich steeds kritischer uit over de economische poli-

tiek van India, vooral wanneer onder invloed van IMF en Wereldbank het econo-

misch beleid wordt „aangepast‟ (in de richting van een liberale markt-economie), 

wat onder meer vrije toegang voor transnationale ondernemingen inhoudt. Ook 

klaagt hij het hiermee samenhangende agressieve en uitbuitende karakter van de 

moderne technologie aan, die armoede, vervuiling, militaire dreiging, bureaucratie 

en vernietiging van gemeenschapsstructuren veroorzaakt. Thomas zag in dat moder-

                                                           
124 Id., 119. 
125 Wolters (Wolters [1996],128) vertelt dat deze term afkomstig was van Jenkins, directeur van de Hu-

manum Studies van de Wereldraad (zie ook hoofdstuk 5).  
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nisering niet had geleid tot persoonlijke vrijheid in relatie tot sociale verantwoorde-

lijkheid, maar tot een geatomiseerd individualisme en materialisme, beide kenmer-

kend voor een mechanisch kapitalisme.126 Dit proces zou in de richting van een per-

soonlijke gemeenschap gestuurd moeten worden.  

Uit het voorgaande blijkt dat De Lange en Thomas veel raakvlakken hadden, 

praktische en inhoudelijke. Ze werkten op veel onderwerpen samen, maar herkenden 

ongetwijfeld ook bij elkaar de grote betrokkenheid op de dagelijkse werkelijkheid, 

die hun theologie (die bij De Lange veel minder ontwikkeld was) het karakter van 

dienstbaarheid gaf aan de strijd voor een rechtvaardiger maatschappij. Het concept 

van de „spirituality for combat‟ sprak De Lange erg aan: hij noemt het als hem ge-

vraagd wordt wat hij beschouwt als de noodzakelijkste christelijke spiritualiteit voor 

de 21
e
 eeuw, en licht dat als volgt toe:  

 
„Ik gebruik Engelse woorden, omdat ik die voor het eerst hoorde in een toespraak die 

de toenmalige voorzitter van het Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken        

- dr.M.M.Thomas - hield tijdens de Assemblee van de Wereldraad te Nairobi in 1975 

(…) In de laatste jaren is er veel geschreven en gesproken over spiritualiteit. Het plei-

dooi voor (meer) spiritualiteit kan mij nooit erg overtuigen, als het niet tegelijk be-

trokken wordt op de andere mens, c.q. op een maatschappelijke situatie. De naar bin-

nen gekeerde spiritualiteit kan mensen ongetwijfeld tot zuivering van eigen verwar-

ring en onverschilligheid brengen. Maar zonder engagement blijft spiritualiteit voor 

mij toch altijd wat steriel‟.127  

 

In de westerse maatschappij, ook in de kerken, heerst een „culture of contentment‟ 

die gepaard gaat met de expansiedrang van de westerse economie. De „spirituality 

for combat‟ gaat de strijd aan met die cultuur en met de mateloosheid in het consu-

meren omdat daardoor mensen lijden. Godsdienst heeft de rol van wachter bij het 

leven. 

De Lange en Berkhof, die beiden Thomas goed kenden, zetten zich er voor in 

dat Thomas in 1975 een eredoctoraat ontving van de Universiteit van Leiden, ter 

gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de universiteit. „Wie M.M. kent is be-

voorrecht. Hij is een formidabele persoonlijkheid, gekenmerkt door eenvoud, humor 

en diepe wijsheid‟, zegt De Lange over hem.128  

 

Samuel L. Parmar 

Met een andere Indiër, de econoom Parmar, onderhield De Lange nog hartelijker 

betrekkingen.129 Parmar bereidde de eerste reis van het echtpaar De Lange in 1970 

voor, leerde hen veel over India en bracht hen in contact met veel interessante Indi-

ers. Parmar logeerde bij De Lange als hij in Nederland was, waar De Lange hem bij 

velen introduceerde.130 Toen hij in 1979 in Europa was in verband met een benoe-

ming bij de Wereldraad (en Zwitserland niet in mocht vanwege problemen met het 

verkrijgen van een visum) werden in Duitsland TBC en kanker bij hem geconsta-

teerd; hij overleed in een Duits ziekenhuis. De Lange had hem daar geregeld be-

                                                           
126 Wolters (1996), 158. 
127 In een artikel in De Vijgeboom 20/120, november 1995. 
128 In: Kredo, mei 1975. 
129 Over Parmar schreef De Lange het artikel „Recurrent Themes in the Work of the Indian Economist 
Samuel Parmar‟ in de bundel voor Hans Linnemann Trade, Aid and Development, geredigeerd door o.a. 

Jan Willem Gunning, MacMillan, Londen 1994.  
130 Parmar was ook spreker op één van de avondjes die het echtpaar De Lange in eigen huis organiseerde. 
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zocht. „De wereldoecumene heeft één van zijn gaafste vertegenwoordigers verloren‟, 

zo besluit De Lange zijn In Memoriam voor Parmar in Trouw (5-6-1979).131  

Samuel L. Parmar (1921-1979) was net als Thomas actief in het internationa-

le studentenwerk: van 1968-1972 was hij vice-voorzitter van de World Student 

Christian Federation en van de Student Christian Movement of India. Hij was als 

hoogleraar internationale economie verbonden aan de Universiteit van Allahabad en 

zat in het curatorium van het Christelijk Instituut waar Thomas directeur was. Par-

mar had vanaf 1964 intensief contact met de Wereldraad: van 1964-1967 was hij 

„visiting lecturer‟ van Bossey, hij was één van de schrijvers van de voorbereidings-

teksten (over handel) voor de C&S-bijeenkomst in Genève (1966), en was nauw 

betrokken bij de bijeenkomsten in Beiroet, Montreux, Boekarest en Zürich, en bij de 

assemblees in Uppsala en Nairobi. Van 1968 tot 1975 was hij voorzitter van het 

Working Committee van C&S, lid van de CCIA en zat als vertegenwoordiger van de 

Wereldraad in SODEPAX. Op een groot aantal van deze bijeenkomsten én in C&S 

troffen De Lange en Parmar elkaar, de eerste keer in 1965, schrijft Parmar.132 Parmar 

had een grote invloed op het denken over ontwikkeling in de Wereldraad. Het vol-

gende citaat van Parmar (uit de Assemblee van Nairobi) geeft een goed beeld van 

zijn visie hierop:  

 
„To say that human development focuses on the poor has two important implications. 

First, that the fruits of developmental efforts should be made available to them imme-

diately rather than in some rosy “long-run” which social scientists and planners keep 

promising. In other words, social justice has to be an initial measure; an essential pre-

condition of growth, and not its consequence, after adequate additions have been 

made to production in some vague future. Second, that from the outset the people 

must be an effective part of the development process. This can be termed people‟s 

participation‟.133 

 

En dat laatste betekent: werk en een toereikend inkomen. Hiermee zijn enkele essen-

tiële begrippen uit het denken van Parmar gegeven: sociale gerechtigheid, economi-

sche groei, participatie en self-reliance, begrippen die in een geïntegreerde benade-

ring van ontwikkeling bij elkaar horen.134 Groei is nodig, maar moet wel aan de 

voorwaarde voldoen dat hij in het belang van de armen is. Op basis van deze uit-

gangspunten kwam Parmar tot een negatieve beoordeling van de activiteiten van 

transnationale ondernemingen, die niet werken voor de behoeften van de massa, 

maar voor de luxe van de rijken en kleine producenten het brood uit de mond sto-

                                                           
131 Wat De Lange in zijn In Memoriam niet noemt is dat Parmar degene was die in de discussie over de 
collectieve verplichting die kerken op zich zouden moeten nemen inzake ontwikkeling, als eerste (in de 

conferentie van Beiroet) sprak over een vast percentage van hun totale middelen dat kerken zouden 

moeten geven. Hierop wijst Dejung (in Dejung [1973], 389, noot 94). 
132 Hij schrijft dit in een tekst (in archief NOVIB, nr.2.19.042.86 nr.3, Nationaal Archief Den Haag) die 

hij op verzoek van de NOVIB over De Lange schreef, ter gelegenheid van diens afscheid als voorzitter. 

„1965‟ zal betrekking hebben op een conferentie in Genève, waar De Lange indruk op hem maakte omdat 
hij als een van de weinigen alle stukken gelezen had en tijdens de vrije uren zoveel tijd in de bibliotheek 

doorbracht. Ook vond hij De Langes interventies gedreven en relevant.  
133 Ontleend aan Wolfram Stierle, Chancen einer ökumenischen Wirtschaftsethik. Kirche und Ökonomie 
vor den Herausforderungen der Globalisierung, Lembeck, Frankfurt am Main 2001, 388-389. 
134 Parmar schrijft hierover o.a. in: Richard D.N. Dickenson, To Set at Liberty the Oppressed, WCC, 

Genève, 1975, 177 v.v. 
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ten.135 In deze richting beïnvloedde Parmar ook het TNO-programma waartoe de 

assemblee van Nairobi besloot.  

Ook Parmar sprak over de noodzaak van revolutie, bijvoorbeeld op de as-

semblee van Uppsala:  

 
„Rightly understood, development is disorder because it changes existing social and 

economic relationships, breaks up old institutions to create new ones, brings about 

radical alterations in the values and structures of society. If we engage in development 

through international co-operation, we must recognize that basic changes become ne-

cessary in developing and developed nations as also in the international economy. 

“Development is the new name for peace”. But development is disorder, it is revolu-

tion. Can we attempt to understand this apparently paradoxical situation which would 

imply that disorder and revolution are the new name for peace?‟136  

 

Zoals we zullen zien, stond De Lange na verloop van tijd steeds kritischer tegenover 

het spreken in termen van revolutie. Toch was en bleef De Lange zeer op Parmar 

gesteld.137 Daarin zal zeker meegespeeld hebben dat Parmar weliswaar, zoals De 

Lange zelf ook schrijft,138 radicale ideeën over maatschappij en ontwikkeling had, 

maar tegelijk een beminnelijk mens was, die altijd verzoenend optrad.139 Ook Par-

mars spreken over revolutie werd daardoor gekenmerkt, zoals wel blijkt uit het vol-

gende citaat:  

 
„In many Asian and Latin American countries a movement for land reform spells re-

volution, not in the sense of violent upheaval but as a radical change in economic rela-

tionships between social classes. Thus initial involvement (van christenen, GWR) at 

the micro-level should lead into involvement with the social framework, that is, at the 

macro level‟.140  

 

Dat kan betekenen dat bestaande machtstructuren hervormd of vervangen moeten 

worden. Parmar wijst zelf op een verschil in benadering van de thematiek van de 

revolutie tussen Latijns-Amerikanen en Aziaten; de laatsten verwijten de eersten dat 

ze teveel over revolutie spreken; dat is reactionair omdat het revolutie tot een doel in 

zichzelf maakt en bovendien een zeker anti-institutionalisme bevat dat in feite een 

nieuwe versie van laissez-faire is.141 De Latijns-Amerikanen noemen het spreken van 

                                                           
135 Zie hiervoor bijvoorbeeld Samuel L. Parmar, Entwicklung mit menschlichem Gesicht. Gesammelte 
Vorträge und Aufsätze, Texte zum Kirchlichen Entwicklungsdienst 17, Frankfurt an Main 1979, 108. 
136 Geciteerd in: Abrecht: „The Development of Ecumenical Social Thought and Action‟ in: Fey (1970), 

253. 
137 In de beschrijving die De Lange geeft (in: Gunning e.a. ed. [1994], 232 v.v.) van belangrijke thema‟s 

in het werk van Parmar ontbreekt de revolutie-gedachte echter vrijwel geheel, waarmee De Lange geen 

recht doet aan de centrale plaats die deze toch bij Parmar inneemt. 
138 De Lange in: Gunning e.a. (ed.), (1994), 233. 
139 Ook Van Drimmelen (als econoom o.a. werkzaam bij de Wereldraad) liet de auteur weten dat De 

Lange Parmar erg waardeerde. Dat deed hij ook Kurien wel, maar hij vond - heel typerend voor De Lange 
- Parmar veel aardiger en daardoor voor hem acceptabeler in zijn kritiek op het Westen. De oudste doch-

ter van De Lange vertelt (in een gesprek met de auteur) dat Parmar qua persoonlijkheid veel weg had van 

Tinbergen: briljant, innemend, zacht en bescheiden. Hij maakte veel vrienden in de oecumene. Parmar 
sprak in 1969 als vertegenwoordiger van de ontwikkelingslanden op de bijeenkomst waarop Tinbergen de 

Erasmusprijs ontving.  
140 Parmar in: Ronald H. Preston, (ed.), Technology and Social Justice, An International Symposium on 
the Social and Economic Teaching of the World Council of Churches from Geneva 1966 to Uppsala 

1968, SCM Press, London 1971,133. 
141 Id., 144 v.v. 
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de Aziaten over ontwikkeling en „nation-building‟ reactionair, omdat daarbij over 

het hoofd wordt gezien dat eerst de machtsstructuren veranderd moeten worden. 

Volgens Parmar is hier wel een synthese mogelijk. Het afbreken van oude structuren 

moet gevolgd worden door een periode van opbouw. Het romantische anarchisme 

van sommige pseudo-radicalen in het Westen kunnen we ons in de Derde Wereld 

niet permitteren, stelt hij. Ontwikkeling en humanisering zullen niet bereikt worden 

in een vacuum; zonder organisatie gaat het niet. Revolutie en geweld mogen niet 

gelijk gesteld worden, en geweld mag niet goedgepraat worden, omdat het ontmen-

selijkt. Een nieuwe orde kan niet op de ruïnes van de oude gebouwd worden, daar-

voor is eerst een heroriëntatie van de waarden nodig. En, voegt Parmar toe: „Viel-

leicht ist hier eine Dimension der Mission der Kirche in der Welt heute zu erken-

nen‟.142 

Parmar plaatste vraagtekens bij de benadering van Tinbergen, die inzake de 

motivatie voor het geven van hulp de nadruk legde op het verlichte eigenbelang van 

de rijke landen. Dat leidt weliswaar tot een nieuwe internationale arbeidsverdeling, 

maar levert de arme landen niets op doordat de rijke landen toch hun korte termijn 

eigenbelang nastreven. Het is naïef te denken dat rijken zonder druk hun privileges 

zullen opgeven. En bovendien is zo‟n denkwijze kwestieus omdat die uitgaat van de 

belangen van de geprivilegeerden.143 Zoals De Lange het samenvat: „Self-interst is 

too contaminated by greed and exploitation to serve as a means for true international 

solidarity. Man does not gather grapes from thorns or figs from thistles‟.144 In het 

economisch denken moeten daarom morele categorieën worden ingevoerd, niet 

omdat dat toevallig voor iedereen goed is, maar uit het oogpunt van gerechtigheid. 

Parmar laat niet na erop te wijzen dat binnen de rijke landen ook ongelijkheid heerst, 

wat al aangeeft dat ontwikkeling wat anders moet zijn dan het op wereldschaal bren-

gen van de westerse welvaartsmaatschappij. Bovendien drijft die maatschappij op 

een hoog consumptieniveau en geïnstitutionaliseerde verkwisting, is Parmars kri-

tiek.145 Daarom wees hij ook met klem op de beperkingen van de moderne technolo-

gie. „Self-reliance‟ is voor hem een centraal begrip; De Lange omschrijft dat in zijn 

In Memoriam als „een economisch-politieke ontwikkeling die nauw aansluit bij de 

eigen culturele opvattingen‟.146  

Stierle147 introduceert Parmar onder de titel „Die Institutionalisierung der Par-

tizipation‟, en beschouwt hem als degene die de overgang van het concept van de 

verantwoordelijke maatschappij naar de inzet voor gerechtigheid, participatie en 

houdbaarheid (JPSS) begeleidde en die fundamenteel bijdroeg aan de zogenaamde 

radicalisering van het oecumenische ontwikkelingsdenken zoals dat in Montreux 

(1970) vorm kreeg. Hij beschouwt Parmar hierbij als schatplichtig aan de econoom 

Myrdal, en daarmee een aanhanger van het institutionalisme, een economische stro-

ming die in haar benadering de grenzen van het „zuiver economische‟ overschrijdt.148 

                                                           
142 Parmar (1979), 113. 
143 Id., 139. 
144 In: Gunning (ed.) (1994), 238. 
145 Ontleend aan Dejung (1973), 396. 
146 Parmar in Dickenson (1975), 168 v.v. 
147 Stierle (2001), 400. 
148 Stierle (2001), 348. Zoals we nog zullen zien is dit voor Stierle belangrijk; hij wil aantonen dat het 

sociale denken van de Wereldraad theoretisch goed onderbouwd was. Het feit dat Myrdal als econoom 

een Nobelprijs kreeg, sterkt hem in die gedachte. Ook het feit dat Pronk zich het denken van Parmar en 
Myrdal eigen maakte (zie Stierle, 349) is voor hem bewijs voor zijn stelling dat het denken van de CCPD 

aan de wieg waarvan Parmar stond, „schwerlich theorielos oder praxisfern‟ genoemd kan worden.  
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In het ontwikkelingsdenken kunnen onderwerpen als eigendomsverhoudingen en 

macht niet achterwege blijven, zo stelt men; economie was altijd politieke economie, 

en worden deze begrippen niet opgenomen in de theorie, dan is die theorie niet neu-

traal maar een ondersteuning van de status quo.149  

 

1968 Assemblee van Uppsala  

„Zie, Ik maak alle dingen nieuw‟ was het thema van de vierde assemblee van de 

Wereldraad. Uppsala was de grootste assemblee tot dan toe: 704 gedelegeerden 

vanuit 235 lidkerken, even zoveel journalisten, tientallen waarnemers namens andere 

kerken en organisaties. 150 jongeren waren uitgenodigd; er kwamen er 127. Daar-

naast waren jongeren aanwezig als stewards, en kwamen veel Zweedse studenten 

naar de assemblee. De jongeren waren - hoe kan het anders in 1968 - zeer merkbaar 

aanwezig, en volgden het gebeuren kritisch. Vanuit het Jeugddepartement van de 

Wereldraad was tevoren al kritiek gekomen op het - weliswaar mooie, maar - te 

abstracte thema van de assemblee en waren de woorden van Amos „Laat het recht 

als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende beek‟ als alternatief 

voorgedragen, vertelt De Lange.150 Deze kritiek geeft het klimaat waarin de assem-

blee plaatsvond goed weer. De Lange was in 1967 nog bang dat de assemblee ten 

opzichte van Genève een pas op de plaats zou maken. Dat was niet het geval. Uppsa-

la legde zware nadruk op ontwikkeling. De toespraak van Parmar, die we hiervoor 

citeerden, geeft dit helder, en met alle eraan verbonden problemen, weer. Ook Fles-

seman-van Leer wijst erop151 dat Uppsala niet expliciet het thema „revolutie‟ op de 

agenda had gezet, maar dat dit in alle secties aan de orde kwam in de constatering 

dat onrecht wereldwijd oorzaak is voor revolutie, en dat de kerk zich moet bezinnen 

op de vraag waar zij in die strijd staat, alsmede een bijdrage moet leveren aan een 

effectieve geweldloze strategie. 

Uppsala werkte in zes secties, waarvoor voorstudies opgesteld waren. De 

Lange sprak zich vooral uit over sectie III: „Economische en sociale wereldontwik-

keling‟, sectie IV: „Naar gerechtigheid en vrede in internationale zaken‟ en sectie 

VI: „Op zoek naar nieuwe levensstijlen‟.152 Binnen sectie III speelden de uitkomsten 

van de bijeenkomsten in Genève (1966) en Beiroet (1968) een grote rol. Het rapport 

van de sectie kende vijf hoofdstukken. Allereerst „Het christelijk engagement in de 

wereldontwikkeling‟, waarin de gedachte centraal stond dat de wereld één zou beho-

ren te zijn, en dat christenen te weinig oog hebben voor de noden van mensen elders 

in de wereld. Een citaat om de toon en geest van de tekst duidelijk te maken:  

 
„Wij hopen op Hem die alle dingen nieuw maakt. Hij oordeelt over onze structuren en 

denken en handelen, en ontmaskert ze als behorend tot het verleden. Als onze valse 

zekerheden en onze vrees voor revolutionaire verandering ons ertoe verleiden de sta-

tus quo te verdedigen of met halve maatregelen op te lappen, zijn we misschien alle-

maal verloren. De dood van het oude doet sommigen misschien pijn, maar als we er 

niet in slagen een nieuwe wereldgemeenschap te scheppen, betekent dat misschien de 

dood voor ons allen. Christenen, die geloven in het komende rijk van God en die zijn 

                                                           
149 Aangehaald bij Stierle (2001), 435. Zoals we zullen zien (hoofdstuk 7) stelt Stierle Parmar en Tinber-
gen voor als de belangrijkste vertegenwoordigers van twee tegengestelde visies op ontwikkeling; bij die 

voorstelling van zaken zullen we de nodige kanttekeningen plaatsen. 
150 In de rubriek „Zig-Zag‟ in Remonstrants Weekblad, 26-8-1967 en in „In het perspectief van Uppsala‟ in 
Wending, 22/7, september 1967. 
151 In: Uppsala in Nederland (1968). 
152 Letterlijke citaten zijn ontleend aan de Nederlandse uitgave van de rapporten in: Uppsala 1968. 
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gerechtigheid zoeken, voelen zich gedrongen deel te nemen aan de strijd van miljoe-

nen mensen voor grotere sociale gerechtigheid en voor wereldontwikkeling‟.153  

 

Het tweede hoofdstuk sprak over „De dynamiek van de ontwikkeling‟. Hierin ging 

het over het mislukken van het eerste ontwikkelingsdecennium, en over wat nodig 

is, zowel aan geld als aan structurele veranderingen in de rijke landen, in de ontwik-

kelingslanden en in de internationale economie om werkelijk ontwikkeling te stimu-

leren. Tenminste 1% van het BNP moet aan hulp gegeven worden. In het derde 

hoofdstuk, „Politieke voorwaarden voor wereldontwikkeling‟, stonden de revolutio-

naire veranderingen die in ontwikkelingslanden nodig waren (inzake kastesysteem, 

grondbezit, belastingstelsel en dergelijke) centraal. Hoofdstuk vier, „Vragen over de 

mens in het ontwikkelingsproces‟, waarschuwde ervoor dat de mens geen object 

mag zijn. De rol van onderwijs werd benadrukt, discriminatie (naar ras en sekse) 

afgewezen, en het belang van verantwoorde gezinsplanning genoemd. Het slot-

hoofdstuk besprak de taken van kerken en individuele kerkleden op economisch en 

sociaal terrein, de inzet voor ontwikkeling, en benadrukte dat de theologie zich met 

deze problemen moet bezighouden.  

Het verslag van sectie IV behandelde onder meer de vragen van oorlog en 

vrede. De veroordeling van atoom-, chemische en bacteriologische wapens was voor 

ieder vanzelfsprekend, maar over wat daarvan de consequenties zouden moeten zijn, 

liepen de meningen uiteen.154 Aan een oproep van de jongeren om ook het werken in 

de wapenindustrie af te wijzen, werd geen gehoor gegeven. Wel werden kerken 

opgeroepen er bij regeringen op aan te dringen atoomproeven te stoppen, de produc-

tie van massavernietigingsmiddelen te staken en alles te doen om tot ontwapening te 

komen. In dit kader nam de assemblee een resolutie aan die later door het leven zou 

gaan als „de Martin Luther King-resolutie‟ die vroeg om bestudering van geweldloze 

methoden voor sociale actie. Sectie IV sprak ook over mensenrechten, rassendiscri-

minatie (aan de kerken werd gevraagd hun investeringen terug te trekken uit instel-

lingen die de rassenwaan handhaafden), de vluchtelingenproblematiek en over het 

belang van organisaties als de VN.  

Sectie VI stelde de levensstijl aan de orde, en raakte daarmee aan de onder-

werpen uit de andere secties zoals de arm-rijk-thematiek, geboorteplanning en dis-

criminatie.  

Tijdens de plenaire sessies werd o.a. gesproken door James Baldwin, die 

Martin Luther King verving. Hij klaagde in felle bewoordingen het blanke racisme 

aan, en de rol die de kerken daarin spelen. Dit indrukwekkende betoog, ondersteund 

door andere, leidde tot het besluit een programma ter bestrijding van het racisme op 

te zetten. De assemblee koos Thomas tot voorzitter van het Central Committee. 

Voor sommigen was dit een bevestiging van het gelijk van hun kritiek dat Uppsala 

te weinig aan theologie had gedaan. Ook werd gesteld dat de dialoog met het mar-

xisme en de Oost-West-tegenstelling te weinig aan bod waren gekomen, omdat alle 

nadruk lag op de Noord-Zuid-tegenstelling.  

In Wending levert De Lange uitgebreid commentaar op Uppsala. Hij heeft 

gemengde gevoelens, vanwege „de hoge bloeddruk aan woorden, en de bloedarmoe-

                                                           
153 Uppsala 1968, 59. 
154 Verkuyl, die deelnam aan deze sectie, spreekt hierover (in: „Op weg naar gerechtigheid en vrede tussen 
de volkeren‟ in: Wending 23/8, oktober 1968, 524-531) zijn teleurstelling uit. Hij wilde ook het aanmaken 

en in bezit houden van en het dreigen met deze wapens als in strijd met Gods wet en evangelie afwijzen, 

wat niet gebeurde.  
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de aan daden‟ (woorden van Martin Luther King). De Wereldraad is zwaar belast 

doordat de staf te weinig informatie van buiten krijgt over aankomende ontwikkelin-

gen in de wereld, en die dus zelf moet vergaren, terwijl men zich ook bezig moet 

houden met het doorgeven van wat al bereikt is. Daarvan zal weinig terecht komen, 

ook in Nederland, omdat de kerken dit altijd op een koopje willen doen. Bovendien 

slagen de kerken er niet in om duidelijk te maken dat echt nieuwe wegen ingeslagen 

moeten worden. Het rapport van sectie III werd zonder problemen aanvaard, terwijl 

eerder nog pogingen waren gedaan de inhoud af te zwakken; men wist kennelijk wel 

dat de invloed van zo‟n tekst uiterst gering is. De aanbevelingen van Genève zijn 

immers nog niet eens uitgevoerd! Uppsala had voor hem niet de spanning en het 

overrompelende van Genève. De Lange eindigt zijn artikel met een aankondiging 

van actie in Nederland, immers: „In Uppsala hebben wij elkaar beloofd om niet te 

rusten, alvorens de zaak van de wereldarmoede op zodanige wijze in het geweten 

van de mensheid een plaats heeft gekregen, dat hieruit politieke daden volgen‟.155  

Uppsala besloot tot een breed opgezette studie over de moderne mens, een 

taak voor de afdeling C&S.156 Ook kreeg de Wereldraad een nieuwe structuur. De 

afdeling „Justice and Service‟ werd opgezet, waarin onder meer de programma‟s 

rond ontwikkeling (de Commission on the Churches‟ Participation in Development, 

CCPD) en racisme (het Program to Combat Racism, PCR) werden ondergebracht. 

C&S ging zich vooral met wetenschap en techniek bezighouden.  

 

 

EXCURS: WERKELIJKHEID EN HOOP 

 

In 1975 publiceert De Lange zijn derde boek, Werkelijkheid en hoop. Nieuwe dimen-

sies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij, dat werd uitgegeven in de serie 

OECUMENE.157 Hij schrijft daarin over de uitkomsten van zowel Genève als Uppsala 

en de activiteiten die C&S op basis daarvan uitvoerde. In dit boek tracht hij aan te 

tonen dat het concept van de verantwoordelijke maatschappij nog steeds springle-

vend en hard nodig is. Veel van de inhoud van het boekje nemen we op in de be-

schrijving van het werk van de Wereldraad in dit hoofdstuk; waar dat niet mogelijk 

is, wordt hier een samenvatting opgenomen.  

De Lange beschouwt Werkelijkheid en hoop als een vervolg op zijn proef-

schrift uit 1966. Enkele stukken daaruit zijn in dit nieuwe boek samengevat. Hij 

draagt het op aan Abrecht „uit respect voor zijn voortvarende en creatieve arbeid‟. 

Werkelijkheid en hoop is, hoewel het niet zo wordt genoemd, een voorbereiding op 

de Wereldraadassemblee in Nairobi 1975. De C&S conferentie in Boekarest 1974, 

waar dit boek op uitloopt, was de afsluiting van het technologieproject van C&S, en 

rapporteerde aan Nairobi. Blijkens de inleiding is De Lange niet zo gerust op die 

rapportage, aangezien die „zich eerder zal bewegen in de lijn van “wat is er gaande” 

dan in de lijn van “dit en dat kunnen en moeten we doen”.‟  

                                                           
155 „Op de zijbanken van Uppsala‟ in: Wending, 23/8, oktober 1968, 511-523. 
156 De Lange, die de mensvisie belangrijk achtte, nam met Van Leeuwen van Kerk en Wereld het initiatief 

om een deel van de studie in Nederland te verrichten. We gaan hierop nader in in hoofdstuk 6. 
157 Een serie boeken van uitgeverij Bosch & Keuning uit Baarn in samenwerking met het instituut Kerk en 
Wereld (en wel het Oekumenisch Actiecentrum, een samenwerkingsverband met de Willibrordvereni-

ging). De serie startte in 1969 en stopte in 1982. De uitgever zegt over de serie: „In deze serie gaat het om 

de wereld èn om de kerk: de tot eenheid bestemde wereld en de tot eenheid geroepen kerk. Brandende 
vragen van deze tijd en van geloven en kerk-zijn in de huidige wereld worden hier vanuit verschillende 

gezichtspunten aan de orde gesteld, afgestemd op een brede lezerskring.‟ 
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In de eerste vier hoofdstukken presenteert De Lange het gesprek in de We-

reldraad over samenlevingsvragen, de methode die daarin gehanteerd wordt en de 

betekenis ervan.158 Uiteraard komt ook de doorwerking in de Nederlandse kerken aan 

de orde. Vervolgens gaat het over de technologische revolutie, dat wil zeggen: De 

Lange geeft uitvoerig weer hetgeen Genève, Uppsala en, in opdracht van Uppsala, 

het studieprogramma van C&S in een reeks conferenties hierover be- en uitspraken. 

Het rapport van de Club van Rome heeft voor grote verschuivingen in het denken 

gezorgd, ook al was het rapport eenzijdig westers. Gelukkig was de Wereldraad wél 

in staat die eenzijdigheid te voorkomen, stelt De Lange en hij maakt een vergelijking 

met de jaren dertig, toen wetenschap en kerk pas vrij laat (later dan de politiek) een 

antwoord gaven op belangrijke problemen. De les die hieruit getrokken werd, was 

voor De Lange „het kan anders, maar om een koerswijziging te bereiken is nodig een 

aanvaarden van nieuwe wetenschappelijke inzichten en bewust gerichte politieke 

wil‟ (p.69). Een catastrofe kon toen niet worden voorkomen. Nu zijn wetenschap en 

kerk er eerder bij dan de politiek. De Lange doet uitvoerig verslag van een reeks 

conferenties over wetenschap en technologie, en behandelt dan in hoofdstuk 7 de 

belangrijkste thema‟s uit al het materiaal dat hij tot dan toe presenteerde, als een 

dwarsdoorsnede. Dat zijn: groei, verdeling, technologie, kwaliteit, schepping en 

natuur (waarbij hij aankondigt gezien zijn achtergrond over de laatste twee begrip-

pen terughoudend te zullen zijn). Zijns inziens zijn dit de kernwoorden van een nog 

te ontwerpen ecologische ethiek. De Lange inventariseert de kritiek op de economi-

sche groei, en komt zo tot de volgende centrale vragen: „Kan de ekonomische poli-

tiek zo worden bijgesteld dat de kritiek wordt beantwoord, of hebben we hier met 

zulke fundamentele vraagstukken te maken dat de ekonomische orde zelf moet wor-

den veranderd?‟ en de tweede vraag is hoe de noodzakelijke beslissingen hierom-

trent tot stand zullen komen. De Lange doet het volgende voorstel:  

 
„In de komende vijf jaren wordt de groei van de ekonomie in hoofdzaak gericht op die 

goederen, waarbij een duidelijke wanverhouding bestaat tussen vraag en aanbod. Men 

denke aan onderwijsvoorzieningen, verbetering in kwaliteit en kwantiteit van het wo-

ningbestand, inklusief het leefklimaat in steden en dorpen. In deze periode stijgt onze 

bijdrage (kwalitatief en kwantitatief) in de ontwikkelingssamenwerking, waarbij we-

gen worden gezocht om de armsten van de armen te helpen, in de zin van het ver-

schaffen van een inkomen en werkgelegenheid. Ook de groei van de partikuliere in-

komens van de zwakke groepen in onze eigen (= Europese) samenleving blijft stijgen. 

Men denke aan bejaarden, invaliden, minimum inkomens van loontrekkers en kleine 

zelfstandigen.‟ (p.94)  

 

Noodzakelijk hiervoor zijn een verdelingspolitiek die gedeeld wordt door brede 

groepen van de bevolking (wat ook weer een steun is voor de gedachte van meer 

volwassenenvorming) en meer betrokkenheid van werknemers (vakbeweging) bij 

het beleid van ondernemingen. Vervuilende productie zal moeten worden vermin-

derd en er zal overeenstemming moeten worden bereikt over het vaststellen van 

behoeften. De markt alleen kan dit niet oplossen. En: „Er moet meer ernst gemaakt 

worden met een nieuwe ascese, niet gericht op eigen heil, maar op dat van de mens-

heid. Een ascese, waarin versobering én hunkering naar recht voor de bewoners van 

                                                           
158 Hij baseert zich hier op eerdere publicaties van zijn hand: „De kritiek op het concept verantwoordelijke 
maatschappij‟ in: Wending, 26/4, juni 1971, „Lay Reflections on Church Social Documents‟ in: Preston 

(1971) en „Perspectief voor verantwoordelijk handelen‟ in: Weerwoord, reacties op Dr. H. Berkhof’s 

Christelijk Geloof, Callenbach, Nijkerk 1974. 
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de derde wereld hand in hand gaan‟ (p.97). Wat betreft de verdeling zou een inko-

menspolitiek gevoerd moeten worden, omdat een algemene oproep tot „versobering‟ 

veel te generaliserend is. Invoering van een maximum inkomen hoort daar als twee-

de stap bij. Technologie is een volgend kernbegrip, waarvan De Lange de discussies 

die daaromtrent plaatsvinden, samenvat. Hier gaat hij uitvoerig in op de ideeën van 

Schumacher, die bekend werd door zijn boek Small is beautifull waarin hij met de 

menselijke maat als uitgangspunt de inrichting van de economie en de technologie 

bekritiseert. De Lange haalt het begrip „kwaliteit van het bestaan‟ aan (van de Wiar-

di Beckmanstichting van de PvdA), als een poging los te komen van het kwantitatie-

ve denken. Er zou een set van indicatoren moeten komen waarmee kwaliteit geme-

ten wordt. Als het over natuur en schepping gaat, verwijst De Lange naar auteurs die 

laten zien dat het bij het heersen van de mens over de schepping gaat over een heer-

sen op de wijze van Gods heerschappij. Dat stelt grenzen. De natuur wordt in het 

Oude Testament ontgoddelijkt. Dat geeft een vrijheid die tegelijk een opdracht in-

houdt. Er komt gelukkig langzamerhand meer aandacht voor de door Franciscus 

bepleite „medekreatuurlijke‟ solidariteit.  

In het voorlaatste hoofdstuk doet De Lange verslag van de conferentie van 

Boekarest die over het studieproject rapporteerde aan de Assemblee van Nairobi in 

1975. De Lange was van mening dat Nairobi zou moeten besluiten tot voortzetting 

van de studie met een accent op veranderingsstrategieën. In het slothoofdstuk neemt 

hij daarop al een voorschot met een reeks aanbevelingen voor Nederland en Europa 

die kunnen helpen een samenleving op te bouwen die minder feilen vertoont. Ons 

nadenken en handelen met het oog op verandering zal inclusief van aard moeten 

zijn, dat wil zeggen dat met de belangen van allen rekening wordt gehouden, en dat 

wat het zwaarst is ook het zwaarst weegt, en dat is de armoede in de Derde Wereld. 

De Westerse samenleving is te gulzig; een ander consumptiepatroon nodig. Dat 

betekent ook dat meer aandacht besteed moeten worden aan vragen rond de kwaliteit 

van het bestaan. Het vraagstuk van de arbeid en de vervreemding daarin moet weer 

op de agenda komen. Er zal meer bezinning moeten plaatsvinden op de rol van tech-

niek en technologie. Meer ruimte is nodig voor „het verlangen om de grondwoorden 

van het bestaan opnieuw inhoud te geven‟: vrijheid, gerechtigheid, gelijkheid. En tot 

slot beveelt De Lange aan dat men zich rekenschap geeft van de verwachtingen ten 

aanzien van de mens. Te vaak wordt gesteld dat de mens van nature zus of zo is, of 

dat de mens gevangene van de maatschappij is. De mens is niet zoals hij is geboren, 

maar wordt pas mens door zich van zijn geboorte te verwijderen, en daar heeft hij 

ook het vermogen toe. 

Als bijlage is in het boek opgenomen het rapport dat de Wereldraad opstelde 

voor de derde VN-wereldbevolkingsconferentie die in augustus 1974 in Boekarest 

werd gehouden. De titel luidde Bevolkingspolitiek, sociale rechtvaardigheid en de 

kwaliteit van het leven, en omdat het een thematiek behandelt die in het werk van De 

Lange steeds terugkeert, geven we er hier een korte samenvatting van. Het rapport 

schetst de ernst van het probleem. Ook de rijke landen hebben een groot aandeel in 

de wereldbevolkingscrisis, vanwege hun verkwistende productie en consumptie. In 

het ontwikkelingsbeleid dient sociale rechtvaardigheid centraal te staan, want alleen 

dan zal groei ook de armen ten goede komen. Een bevolkingsbeleid dat kwantitatief 

van aard is en de levensvoorwaarden niet verbetert, werkt niet, blijkt uit onderzoek. 

Het is belangrijk dat kerken zich met deze thematiek bezighouden. Het christelijk 

geloof ziet de menselijke vrijheid en rede als gaven van God; de voortplanting moet 

worden tot een verantwoordelijke, doelbewuste handeling. Gelovigen zullen er be-
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grip voor moeten hebben dat regeringen de behoefte voelen om een bevolkingspoli-

tiek te voeren juist om de kwaliteit van het maatschappelijk leven te waarborgen. 

Voor een christen komt het aan op de beoordeling van de gehanteerde middelen. De 

VN spraken al uit dat het bepalen van de omvang van hun gezin een fundamenteel 

recht van ouders is. De Wereldraad voegt hieraan toe dat dit recht uitgeoefend moet 

worden „in het licht van de verantwoordelijkheid van de ouders tegenover de samen-

leving in wijder verband‟. In het kader van te voeren beleid moet aan een breed scala 

van maatregelen gedacht worden, waarbij „kwaliteit van leven‟ centraal staat: een 

rechtvaardiger status voor de vrouw, uitbreiding van zorg, werkgelegenheid, onder-

wijs en ouderdomsvoorzieningen. Het rapport concludeert: „De kerken dienen deze 

ethische problemen in verband met de beheersing van de bevolkingsgroei te bestude-

ren, maar niet los van de bredere ethische problemen met betrekking tot bevolking 

en ontwikkeling‟.  

 

Church & Society en technologie  

Van 1969 tot 1983 maakte De Lange deel uit van het Working Committee van 

Church & Society (C&S),159 maar al eerder had hij geregeld contact met Abrecht en 

was hij onofficieel aanwezig op de vergaderingen van C&S.160 Hij maakte daar eerst 

Parmar en later de metropoliet Gregorios uit India als voorzitter mee. De kerngroep 

van C&S, die tweemaal per jaar vergaderde, bestond uit zeven personen, onder wie 

De Lange. 

  
„Als we spreken over het ruimteschip aarde, dan bedoelen we dat alle bewoners van 

de aarde op dezelfde wijze bloot staan aan de vernietiging, bijvoorbeeld door een 

atoomoorlog, door vervuiling of door een gebrek aan zuurstof. Het zoeken naar de 

kontouren van het gemeenschappelijke en het zoeken naar de voorwaarden om dit lot 

geen noodlot te laten worden, zou een omschrijving kunnen zijn van het projekt, 

waarmee de afdeling Kerk en Samenleving in 1969 begon.161  

 

De Lange doelde hiermee op het project „The Future of Man and Society in a World 

of Science-Based Technology‟, een vervolg op „Genève 1966‟ waar dit thema on-

derbelicht bleef. Om die reden vroeg Uppsala om meer studie. In 1975 schrijft De 

Lange over deze thematiek in zijn Werkelijkheid en Hoop.162 Voor de oorlog had 

men veel verwachtingen van de technologie als oplossing van klemmende proble-

men. Daarna was men sceptischer geworden, en kwam ook de vraag op of we wel 

alles moeten maken wat we kunnen maken. Die vraag werd echter bijna altijd met 

„ja‟ beantwoord, en het enige criterium leken daarbij economische overwegingen te 

zijn. De wereldomspannende gevolgen van de moderne technologie noodzaken tot 

meer maatschappelijke bemoeienis. De macht in het technologisch krachtenveld is 

op dit moment ongelijk verdeeld. Er ligt hier een taak voor de kerk, analoog aan de 

bemoeienis met de armoedeproblematiek.  

In 1970 vond in Genève de eerste verkennende conferentie plaats, waar veel 

natuurwetenschappers aanwezig waren. Die leverde drie thema‟s op die aandacht 

zouden behoeven: de rol van het natuurwetenschappelijk denken in de strijd voor de 

                                                           
159 Hij werd in 1983 opgevolgd door Thung, voor wier voordracht hij zich inzette.  
160 Onofficieel, omdat er toen al een Nederlander lid was van C&S, namelijk Kuin, eerst hoogleraar 

economie aan de VU en vervolgens directeur bij Unilever; hij was in C&S de opvolger van De Vries. 
Kuin was remonstrant.  
161 Uit: Werkelijkheid en Hoop, 53. 
162 Waar in deze paragraaf tussen haakjes paginanummers staan, wordt aan dit boek gerefereerd.  
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kwaliteit van het leven, de ontwikkeling in de biologie en de genetica en de explo-

sieve ontwikkeling van de wereldbevolking. De bijeenkomst leidde echter niet tot 

een echte discussie, hoe interessant het besprokene ook was.  

 
„De voornaamste reden waarom deze verwachting niet kon worden vervuld, was dat 

hun gesprekspartners in genen dele waren voorbereid op deze discussie. De natuurwe-

tenschappers zijn minder dan hun kollega‟s in de sociale wetenschappen in staat hun 

problematiek te vertalen in termen van politiek handelen. Sommigen van hen hadden 

ook ronduit verkeerde verwachtingen en wel in deze zin, dat theologen (of de Wereld-

raad zelf) hen min of meer precies zouden vertellen, of bijvoorbeeld bepaalde onder-

zoekingen zouden mogen worden voortgezet‟. (p.55)  

 

Om enige ordening in de stof aan te brengen, onderscheidt De Lange in zijn boek 

acht punten die hij steeds laat terugkeren in zijn behandeling van de conferenties die 

plaatsvonden: 1. De kwaliteit van het leven in de rijke landen; 2. Ontwikkeling in de 

arme landen zonder de fouten van de rijke landen; 3. Vervuiling van lucht, water en 

bodem; 4. Het bevolkingsvraagstuk; 5. De ontwikkelingen op het terrein van de 

genetica; 6. De industrie en de verstedelijkte samenleving als context van het leven 

van veel mensen; 7. De vormgeving van de samenleving, gegeven de technologische 

ontwikkelingen; 8. De rol van kerk en theologie. 

In 1971 vond over deze vragen een consultatie in Nemi (Italië) plaats. Men 

kon hier beschikken over wat later zou gaan heten „het rapport van de Club van 

Rome‟. De vertegenwoordigers van de Derde Wereld hadden met dat rapport grote 

moeite omdat ze er hun vragen niet in terugvonden en maatregelen vreesden die hun 

landen verder zouden benadelen. Nemi stelde daarom niet te willen spreken over een 

'environmental policy without a development policy‟. Het ging over de levensstijl in 

het Westen, over verkwisting (met als ergste voorbeeld de bewapening), over de 

verantwoordelijkheid tegenover nog komende generaties, over de eindigheid van de 

grondstoffenvoorraden en de kosten van vervuiling, en over bevolkingsgroei in de 

rijke landen (die de consumptie nog verder doet stijgen) en in de arme landen (die de 

resultaten van de economische groei wegneemt).163  

In 1972 vond een consultatie over milieu, groei en rechtvaardigheid plaats in 

Cardiff, waar Schumacher een belangrijke en invloedrijke spreker was. De Lange 

woonde deze consultatie bij.164 Hier werd o.a. de aanbeveling gedaan dat het begrip 

„economische groei‟ op de helling moet, omdat ook vervuilende en verspillende 

activiteiten als „groei‟ benoemd worden. Cardiff sprak uitgebreid over het gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen en de ethiek daarvan. Daarnaast werden in het kader 

van het studieprogramma ook nog twee specialistische conferenties georganiseerd, 

die ook studierapporten opleverden: Genetics and the Quality of Life165 en A Theolo-

gical Critique of Scientific Rationality. Een ander tussentijds resultaat van het stu-

dieproject was een rapport over het bevolkingsvraagstuk ten bate van de VN-

bevolkingsconferentie van 1974.  

Ook vonden nog drie regionale conferenties plaats, in Ghana, Kuala Lumpur 

en Pont-á-Mousson; De Lange was alleen bij de laatste aanwezig. Hij bespreekt in 

                                                           
163 Na de bijeenkomst in Nemi stelde de staf van C&S een memorandum op voor de VN-conferentie van 

Stockholm in 1972 over het milieu, in feite een soort tussenstand van de opgepakte studie. Deze werd 

opgenomen in het blad Kosmos+Oekumene, mei/juni 1972.  
164 Hij doet hier ook verslag van in Wending, 27/8, oktober 1972, 386-390. 
165 In een brief (in archief De Lange) van 8-2-1974 schrijft Abrecht hierover aan De Lange: „It is one of 

the most substantial and well developed reports we have ever published‟. 
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zijn boek de uitkomsten weer aan de hand van zijn acht agendapunten. In Ghana was 

een belangrijk aandachtspunt „selfreliance‟ en „disengagement‟: er werd gepleit voor 

een eigen, aan maatschappij en cultuur aangepaste en dus arbeidsintensieve vorm 

van technologie en een beperking van de afhankelijkheid van de economie van de 

geïndustrialiseerde landen. In Kuala Lumpur was Parmar de belangrijkste spreker. 

Bij ontwikkeling, zo zei hij, moet niet de nadruk liggen op economische groei, maar 

op sociale rechtvaardigheid. Milieuproblemen in Azië komen niet voort uit rijkdom, 

maar uit armoede. Een Amerikaan verbruikt tijdens zijn leven meer hulpbronnen dan 

50 mensen uit India. „De redding van de rijke landen is als ze bevrijd worden van het 

teveel, maar de redding van de arme landen is als ze bevrijd worden van de over-

heersing van het te weinig‟. Verdelingsvragen moeten prioriteit krijgen, waarbij ook 

gedacht moet worden aan het vaststellen van een nationaal minimum en maximum 

in de consumptie- en levensstandaard. De discussie over de grenzen van de groei is 

Parmar welkom. Hij maakt kritische opmerkingen over de maatstaven waarmee 

welvaart gemeten wordt, omdat die louter kwantitatief zijn. Voor hem is „selfrelian-

ce‟ niet louter een techniek, maar ook een waarde die impliceert dat nagedacht wordt 

over een eigen visie op vooruitgang; hierbij verwijst hij naar Gandhi. Tot slot wijst 

Parmar op het ontstaan van cynisme en moeheid over het geven van geld door de 

rijke en het ontvangen daarvan door de arme landen; hier wreekt zich dat er geen 

structurele veranderingen in de wereld plaatsvinden. De Lange vat de uitspraken van 

Kuala Lumpur over de toekomst van politieke en economische systemen als volgt 

samen:  

 
„Het rapport volstaat bij dit punt met het formuleren van een aantal doeleinden. Als 

zodanig noemt men: een rechtvaardige en verantwoordelijke maatschappij; een maat-

schappij waarin de kwaliteit van het leven de grootste aandacht krijgt (bij kwaliteit 

worden genoemd de aandacht voor de menselijke persoon, respekt voor de aanspraken 

van de toekomstige generaties op materiële hulpbronnen en het ontwikkelen van een 

sociaal en kultureel erfgoed, dat een bijdrage is voor het welzijn van toekomstige ge-

neraties), een maatschappij waarin het begrip gemeenschap (community) een centrale 

rol speelt, een maatschappij waarin aan de spirituele basis van het menselijk bestaan 

een grote aandacht wordt geschonken‟. (p.81)  

 

Het rapport vraagt ook om de ontwikkeling van een eigen Aziatische theologie. 

Tijdens de regionale conferentie in Frankrijk spreekt, naast o.a. Schumacher, de oud-

directeur van het Franse Bureau voor de Statistiek, Gruson, wiens toespraak De 

Lange uitvoerig weergeeft. Onderwerpen die daarin aan de orde komen, zijn: de 

opeenhoping van macht bij een kleine groep, het ontbreken van een leidend principe 

voor economische groei, de noodzaak van een betere doordenking van het begrip 

„efficiency‟ inclusief de effecten op de menselijke verhoudingen, het gebrek aan 

stabiliteit in bedrijven waardoor de onzekerheid groot is, en dat wellicht door vor-

men van planning is te ondervangen. Het rapport van deze conferentie behandelt 

slechts enkele van De Langes acht punten. Men sprak zich uit voor beperking van 

het gebruik van grondstoffen („resource-conserving growth‟), door ofwel het 

marktmechanisme, ofwel economische prikkels ofwel door wetgeving of subsidies. 

Het debat over vermindering van de groei is alleen geldig voor de rijke landen, con-

cludeerde men. Staat in het Westen de technologie niet te zeer in dienst van produc-

tiviteit en efficiency, en te weinig in dienst van sociale belangen? Zou het niet moe-

ten gaan om „verantwoorde technologische veranderingen‟? Het begrip „self-

reliance‟ wordt uitvoerig bediscussieerd en de rijke landen worden herinnerd aan 
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hun beloften bij het begin van het Tweede Ontwikkelingsdecennium. De suggestie 

werd gedaan „dat in het kader van een verantwoordelijk gebruik van de hulpbronnen 

van de wereld de landen die het meeste verbruiken de hierdoor ontstane schade voor 

huidige en toekomstige generaties moeten vergoeden‟ (p.88). Theologische vragen 

komen uitvoerig aan de orde. De relatie tussen mens en natuur zal opnieuw door-

dacht moeten worden en ook „de christelijke Godskonseptie (…) moet in relatie tot 

deze nieuwe vraagstukken worden gebracht‟.  

In juni 1974 werd de conferentie van Boekarest gehouden, met als thema 

„Science and Technology for Human Development‟. Er waren 130 deelnemers, 

onder wie De Lange.166 „Boekarest was de zoveelste verrassing te zien hoe velen 

bereid zijn in al hun onzekerheid tegenover de kerk zich toch beschikbaar stellen om 

in de ruimte van de kerk de dialoog te voeren over de toekomst van de mens‟ 

(p.112). De Lange noteerde als winst dat in het proces duidelijk was geworden dat 

het om wereldwijde problemen ging, dat door het verschijnen van het rapport van de 

Club van Rome de relatie met de economie gelegd werd, dat de zwaarte van het 

bevolkingsvraagstuk steeds duidelijker werd (maar tegelijk zichtbaar werd dat dit 

niet louter een probleem van het Zuiden was), dat er overeenstemming was gegroeid 

over de noodzaak van verandering van de consumptiepatronen in de westerse wereld 

en dat het begrip „kwaliteit‟ in de discussies was binnengebracht. Boekarest zou ook 

wat nieuws moeten bieden, want voorafgaand aan de conferentie speelden twee 

ernstige problemen: de energiecrisis en een acute voedselcrisis. Dit leidde tot aanbe-

velingen om het hoge voedselverbruik in de westerse landen terug te brengen (inclu-

sief de verschuiving van vlees naar andere proteïnebronnen) en het ondersteunen van 

olie-arme ontwikkelingslanden.  

De Lange behandelt de resultaten van Boekarest volgens hetzelfde stramien 

als de vorige bijeenkomsten. Geconstateerd wordt dat de technologische research 

voor 98% in de rijke landen plaatsvindt. Dat bemoeilijkt de ontwikkeling van een 

aangepaste technologie in de zin van Schumacher. De CCPD zou daarom behulp-

zaam moeten zijn bij programma‟s om hieraan te werken. Sprekende over de kwali-

teit kwam Boekarest met het begrip „sustainable society‟, door De Lange simpelweg 

weergegeven met: „een samenleving die kan voortbestaan zonder haar eigen hulp-

bronnen te vernietigen of uit te putten, een samenleving die in stand kan blijven‟ 

(p.116). Een maximum consumptiepeil en een stabiele bevolking horen daar bij.167 

Over de kwestie van de „kwaliteit‟ werd in de al eerder aangeduide zin uitvoerig 

gesproken, evenals over het ontwikkelen van indicatoren daarvoor en het vaststellen 

van maxima en minima. Helaas moest Boekarest ook een reeks aanbevelingen van 

Genève en Uppsala over structurele veranderingen herhalen; dit leidde tot de aanbe-

                                                           
166 De Lange woonde de conferentie bij op verzoek van Abrecht (in een brief aan De Lange gedateerd   

21-2-1974, in archief De Lange), in de plaats van Kuin die verhinderd was en De Lange als vervanger 

suggereerde. De Lange was natuurlijk al betrokken bij de conferentie als lid van C&S.  
167 Het rapport zelf omschrijft dit als volgt: „The goal must be a robust, sustainable society, where each 

individual can feel secure that his quality of life will be maintained or improved. We can already deline-
ate some necessary characteristics of this enduring society. First, social stability cannot be obtained 

without an equitable distribution of what is in scarce supply and common opportunity to participate in 

social decisions. Second, a robust global society will not be sustainable unless the need for food is at any 
time well below the global capacity to supply it, and unless the emissions of pollutants are well below the 

capacity of the ecosystem to absorb them. Third, the new social organisation will be sustainable only as 

long as the rate of use of non-renewable resources does not outrun the increase in resources made avail-
able through technological innovation. Finally, a sustainable society requires a level of human activity 

which is not adversely influenced by the never ending, large and frequent natural variations in global 

climate‟ (in: Anticipation nr.19, C&S, November 1974, 12). 
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veling een groep mensen uit de rijke landen bij elkaar te brengen die over het uitblij-

ven van maatregelen zou moeten nadenken en na zou moeten gaan hoe men zich 

vrijwillig uit de dominerende rol in de wereld zou kunnen terugtrekken. Ten aanzien 

van ecologische problemen werd gewaarschuwd voor te vroeg optimisme, werd 

opgeroepen tot het opzetten van educatieve programma‟s en werd zorg uitgesproken 

over de reeds waargenomen klimaatverandering. Over het wereldbevolkingsvraag-

stuk sprak Boekarest in de geest van het rapport dat de Wereldraad had opgesteld 

voor de VN-bevolkingsconferentie. Over genetica sprak men niet in Boekarest. Ten 

aanzien van industriële problemen en urbanisatie benadrukte de conferentie de ur-

gentie door velden van noodzakelijke studie aan te geven die alle betrekking hadden 

op landgebruik, uitgifte van grond en dergelijke. Het theologische hoofdstuk van het 

rapport behandelde de reeds eerder genoemde thematiek van natuur en schepping en 

de christelijke hoop. 

De Lange concludeert uit het rapport van Boekarest dat Nairobi zou moeten 

besluiten tot voortzetting van de studie van C&S, maar de groep die daaraan werkt 

zou moeten uitbreiden met mensen die bekend zijn met veranderingsprocessen en     

-strategieën.  

Na Boekarest schrijft Abrecht een brief aan Van den Heuvel (op dat moment 

secretaris-generaal van de N.H. Kerk) met de vraag of de Nederlandse Raad van 

Kerken het voortouw wil nemen bij de uitvoering van de aanbeveling van Boekarest 

aan de rijke landen om zich te bezinnen op hun macht over andere landen en de 

mogelijkheid om die te verminderen.168 Abrecht schrijft daarbij dat hij de aanbeve-

ling veel te idealistisch geformuleerd vindt. Maar rijke landen moeten zich inder-

daad bezinnen op hun plaats in de wereld. Daarbij gaat het niet om charitas, maar 

om bezinning op economische en technologische macht, en op de levensstijl. Hij 

vraagt dit aan Nederland omdat „The ecumenical group in Holland - Pronk, Tinber-

gen, Linnemann, Wagner, Klompé, yourself and Harry de Lange - is one of the best 

that we have.‟169 Zijn vraag beoogt niet het houden van een grote conferentie, maar 

het is veeleer „an attempt to find a  new orientation and a new approach to what 

otherwise looks to most western people like being a very distasteful and repugnant 

exercise - to undergo a decline in influence and prestige and material well-being!‟ 

Vanuit Nederland wordt positief gereageerd op dit verzoek in de vorm van een reeks 

activiteiten van de Werkgroepen Kerk en Ontwikkelingssamenwerking en Nieuwe 

Levensstijl, die later in dit hoofdstuk behandeld worden.  

 

Montreux 1970 en CCPD 

In januari 1970 kwamen kerken uit Noord en Zuid samen op een consultatie in Mon-

treux om naar aanleiding van Uppsala aanbevelingen op te stellen voor het Uitvoe-

rend Comité van de Wereldraad.170 Deze aanvaardde de aanbevelingen van Mon-

treux, die constituerend zouden zijn voor het toekomstige werk van de Wereldraad 

op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Pas tijdens Montreux, stelt De Lan-

                                                           
168 Deze brief van 10-10-1974 werd door Abrecht in afschrift aan De Lange gestuurd (in archief De 

Lange). Het is opvallend dat een proces dat was begonnen in 1968 als een zekere afwending van de 

vragen waarmee CCPD verder ging, toch weer uitkwam bij thema‟s die daar alles mee te maken hebben.  
169 Vanwege de naam van Wagner (topman Shell) in dit verband, vroeg de auteur Van den Heuvel om 

opheldering. Hij liet weten dat de brief van Abrecht volgde na een ontmoeting die hij georganiseerd had 

tussen Abrecht, Klompé en Wagner. „Wagner was altijd geinteresseerd (en hoffelijk!) en maakte een 
diepe indruk op Paul A. Het is natuurlijk later niks geworden tussen ons allen omdat Zuid-Afrika er 

tussen kwam‟.  
170 Het rapport van Montreux verscheen in 1970 onder de titel Fetters of Injustice bij de Wereldraad.  
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ge, werd ingezien dat het programma van Uppsala in feite een meerjarenprogramma 

was.171 De kerken werd aanbevolen 2% van de totale inkomsten bovenop de uitgaven 

voor zending en werelddiakonaat voor ontwikkelingssamenwerking te bestemmen 

en daarvan 25% te besteden voor bewustwording en actie in de rijke landen zelf; de 

andere 75% zouden zij moeten storten in een Ecumenical Development Fund (EDF) 

waarvan het beleid bepaald zou worden door een nieuw op te richten Commission 

on the Churches‟ Participation in Development (CCPD), met evenveel leden uit het 

Noorden als uit het Zuiden.172 Het begrip „ontwikkeling‟ was uiteraard in Montreux 

onderwerp van veel debat. In de „guiding principles‟ van de CCPD wordt „ontwikke-

ling‟ als volgt gedefinieerd:  

 
„Development should be seen as the process by which both persons and societies 

come to realize the full potential of human life in a context of social justice, with an 

emphasis on self-reliance; economic growth being seen as one of the means for carry-

ing forward this process‟.173  

 

Belangrijke gedachten die in dit alles doorklinken zijn die van de zelfbepaling door 

de partners, het steunen van programma‟s liever dan afzonderlijke projecten en liefst 

programma‟s gericht op verandering van houding en verdieping van het inzicht. De 

voorkeur gaat daarbij uit het steunen van mensen die verdrukt worden in hun strijd 

om sociale gerechtigheid. De kernwoorden voor het ontwikkelingsbeleid werden zo 

zelfstandigheid, sociale gerechtigheid en participatie. Parmar had grote invloed op 

het gesprek in Montreux; hij benadrukte, zo vertelt De Lange, dat sociale rechtvaar-

digheid een rol moet spelen niet pas als het over de verdeling gaat, maar wanneer het 

opzetten van de productie zelf aan de orde is.174 Economische groei zal de uitkomst 

zijn van processen waarin self-reliance, participatie en sociale rechtvaardigheid 

centraal staan.  

De CCPD had dus tot taak de besluiten van Uppsala op het gebied van ont-

wikkeling verder uit te werken. Daarnaast moest de commissie zich bezighouden 

met studie, bewustwording, documentatie en technische assistentie in ontwikke-

lingsprojecten. De CCPD ontwikkelde, in lijn met Uppsala en Montreux, nieuwe 

relatiepatronen in het ontwikkelingswerk.  

De tweede vergadering van de CCPD vond in juni 1972 in Nederland 

plaats,175 omdat men graag kennis wilde nemen van wat daar gedaan werd aan ont-

wikkelingseducatie. Die werksoort was belangrijk voor de CCPD en werd met 

voortvarendheid ter hand genomen. Over de eerste 10 jaar werd geschreven:  

                                                           
171 In: Werkelijkheid en Hoop (1975), 25. 
172 De Lange vertelt in „Het ontwikkelingsdebat in de oekumene‟ in: Delen in Ontwikkeling. De Remon-
strantse Broederschap en Ontwikkelingssamenwerking, Kort Bestek nr.22, 1980, dat het idee om een deel 

van het geld in eigen land te besteden, van Nederland afkomstig was. De Nederlandse kerken waren al 

voor Montreux hiermee aan de slag gegaan. In Hervormd Nederland (21-4-1979) voegt hij hier nog aan 

toe dat de Nederlanders hier de Duitsers tegenover zich vonden; zij besloten géén deel van het geld aan 
ontwikkelingseducatie te besteden, door De Lange betiteld als „één van de oorzaken waarom de publieke 

opinie in de Bondsrepubliek zo ontzettend veel meer onkundig is van de ontwikkelingsproblematiek dan 

in ons land‟.  
173 Pamela H. Gruber (ed.), Fetters of Injustice, Report of an Ecumenical Consultation on Ecumenical 

Assistance to Development Projects, 26-31 January, 1970, Montreux, Switzerland, WCC, Geneva 1970, 

133. 
174 In: „Het ontwikkelingsdebat in de oekumene‟ in: Delen in Ontwikkeling. De Remonstrantse Broeder-

schap en Ontwikkelingssamenwerking, Kort Bestek nr.22, 1980. 
175 Uit een verslag van De Lange in: Kredo (november 1972). 
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 „in the early years of work in development education the attempt was made to work 

at all levels that might possibly render results: churches and church-related groups 

were to look at their educational programmes and revise them in the light of the crite-

ria of justice, self-reliance and participation; missionary and inter-church aid agencies 

were to provide more appropriate training for foreign personel; governments were to 

be encouraged to revise curricula; political action groups (working on specific issues 

relating to trade and aid) were to be supported; organizers of literacy campaigns were 

to be familiarized with Paolo Freire‟s methodology; the media were to be converted to 

become mass educators; coalitions with the international organizations were to be es-

tablished‟.176  

 

De Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken 

(K&O) gaf op de CCPD-bijeenkomst in Nederland een presentatie van haar werk en 

verschillende actiegroepen waren aanwezig. Belangrijk onderwerp van gesprek was 

ook de besteding van de EDF-gelden. De CCPD koos ervoor te gaan werken met 

nationale counterparts en met een sterk internationaal netwerk. De nadruk viel op het 

begrip „participatie‟.177 De CCPD verdiepte zich in de armoede in de Derde Wereld 

en achtte relaties tussen groepen armen van belang in de strijd tegen onrecht. Daar-

naast begon de CCPD met een bezinningsproces inzake de relatie tussen de kerk en 

de armen, en stelde de kerken daarmee fundamentele vragen over hun plaats in de 

samenleving. De Santa Ana vertelt dat bij het besluit hiertoe een belangrijke rol 

speelde een gebeurtenis tijdens de zitting van het Centraal Comité in Berlijn van 

1974 die hemzelf en de andere aanwezigen erg had aangegrepen.178 Itty gaf met dia‟s 

een presentatie over armoede en onrecht, die verpletterend was.179 Na een lange stilte 

stelde voorzitster Webb voor te bidden. Berkhof vroeg later aan Itty in een brief wat 

hij beoogde: het creëren van een schuldgevoel? Wat kunnen we dan doen? Een paar 

dagen per week vasten? Ons consumptiepatroon wijzigen, geld aan de armen geven? 

Echt armen zullen we niet worden, de kenosis van Jezus kunnen we niet volgen. Itty 

stelde deze brief aan de orde in een stafoverleg bij de Wereldraad waar De Santa 

Ana bij was; dit leidde na een jaar overleg tot het project „The Church and the Poor‟.  

De CCPD profileerde zich politiek gezien sterk, want door de eerste jaren van 

groot enthousiasme en veelzijdige activiteiten ervoer men hoe weerbarstig de struc-

turen van onrecht waren en hoe stevig de macht verankerd was. In de ontwikke-

lingseducatie werd geopteerd voor het actie-reflectie model, dat in 1979 op een 

oecumenische consultatie als volgt werd omschreven:  

 
„The aim of development education is to create conditions for change and to make 

people understand the situations of the victims of oppression and exploitation. It im-

plies a clear option for the struggle for justice and is indeed an exercise in solidarity at 

                                                           
176 In: Reinhild Traitler, Leaping over the Wall. An assessment of ten years development education, WCC, 
Geneva 1982, 2-3. 
177 „CCPD conceives development as a process through which people participate directly in their own 

liberation. In this way, development is the action that people themselves take to change their situation, 
rather than the result of an increase in the goods and services available to them. Therefore CCPD under-

lines the fundamental importance of people‟s participation in a true development process‟, uit: Strategy 

Paper, CCPD Commission Meeting at Albano, June 1973, aangehaald door De Santa Ana in: Julio de 
Santa Ana, Good News to the Poor; the challenge of the poor in the history of the church, WCC, Geneva 

1977, 112. 
178 In een gesprek met de auteur. In een mail aan de auteur (8-01-2008) voegde hij hieraan toe dat dit 

plaatsvond „in a context of what Hobsbawm has called “the golden age of the 20th century” when many 
believed that it could be possible to reach “development” and therefore that poverty could be eradicated‟. 
179 C.I. Itty kwam uit India en was de eerste directeur van de CCPD. 
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many levels with all those involved in the struggle. It is also an important element in 

the struggle itself, and a necessary, permanent and unfinished task‟.180  

 

De CCPD was zo een belangrijke exponent van het bevrijdingsdenken dat zich in de 

jaren zeventig in de Wereldraad ontwikkelde, als een uitwerking van het revolutie-

denken in relatie tot ontwikkeling. De CCPD nam het concept van een „just, partici-

patory and sustainable society‟ (JPSS) over in zijn werk. In 1978 zette de CCPD 

AGEM op, de Advisory Group on Economic Matters, met als leden o.a. (de Britse 

econoom) Green, Kurien, De Santa Ana en Pronk. AGEM verrichtte een reeks stu-

dies op het terrein van de economie, zoals over het internationale monetaire stelsel, 

om het werk van de CCPD en de Wereldraad te ondersteunen. De CCPD ontwikkel-

de een kritische blik op de economie, waarbij „ontwikkeling‟ vooral beschreven 

werd met begrippen als bevrijding en participatie en minder in termen van economi-

sche groei.  

 

C&S en geweld 

In 1971 gaf het Centraal Comité C&S de opdracht om gedurende twee jaar studie te 

maken van het vraagstuk van geweld en geweldloosheid in de strijd voor sociale 

gerechtigheid. Deze opdracht kwam voort uit de „Martin Luther King-resolutie‟ en 

werd mede ingegeven door de discussies over het besluit van de Wereldraad om de 

strijd tegen de apartheid financieel te steunen.  

C&S belegde enkele consultaties en zamelde commentaar op de verslagen in. 

Op basis daarvan rapporteerde C&S in augustus 1973 aan het Centraal Comité in de 

vorm van een verklaring van 38 punten, bedoeld om de discussie te verhelderen.181 

De vraag van het geweld is urgent geworden nu kerken en christenen zich beginnen 

te realiseren dat ze zelden de kant van de verdrukten gekozen hebben en dat ze heb-

ben geprofiteerd van de armoede van anderen. Nu staan miljoenen christenen voor 

de vraag of ze geweld moeten gebruiken om een onrechtvaardige orde omver te 

werpen. Wat betekent navolging in dit geval? Jezus gebruikte geen geweld tegen de 

machthebbers. Over wat dat impliceert voor het heden bestaat geen overeenstem-

ming, wél over de overtuiging dat haat nooit de basis van het handelen mag zijn en 

dat onrecht en misbruik van macht bestreden dienen te worden. Daarna spreekt men 

over „de macht van de mens naar Gods gebod‟: de macht van de overheid en van 

economie en technologie. Efese 6 laat zien dat machten vijandig kunnen staan te-

genover God en gewelddadig kunnen worden. Dergelijke machten moeten christe-

nen weerstaan. Doel van dit verzet is niet de vernietiging van de vijand, maar een 

rechtvaardiger orde. Drie verschillende houdingen ten aanzien van de bij dat verzet 

gehanteerde methoden, die ook voorkomen in C&S zelf, worden geschetst; C&S 

bleek niet in staat ze tot elkaar te brengen. Het zijn: alleen geweldloze actie is toege-

staan; geweld alleen in extreme omstandigheden en als ultima ratio, en de derde: 

geweld als de enige optie omdat men zich reeds in een situatie van geweld bevindt, 

zodat de keuze voor geweldloosheid zou betekenen het zich onttrekken aan de strijd 

om gerechtigheid. Men was het wel met elkaar eens dat kerken en bevrijdingsbewe-

gingen te weinig aandacht besteden aan methoden en technieken van geweldloze 

                                                           
180 Geciteerd in: Traitler (1982), 31. 
181 De verklaring en de besluiten van het CC werden uitgegeven zowel door Kerk en Vrede (in de brochu-
re Geweld-geweldloosheid en de strijd voor sociale gerechtigheid), als door Gereformeerd Vredesberaad, 

Interkerkelijke Adventsaktie, IKV, Justitia et Pax en Pax Christi in de brochure Geweld en geweldloos-

heid, ’n bundel gedachten van de Wereldraad, de Paus en anderen.  
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weerbaarheid, en waarschuwt voor een te gemakkelijk spreken over geweldloosheid. 

En: „Geweld mag niet op één lijn gesteld worden met radikalisme en revolutie, ge-

weldloosheid niet met geleidelijkheid en hervorming, en omgekeerd ook niet‟. Aan 

de aanhangers van de drie visies worden kritische vragen voorgelegd als aanzet tot 

bezinning. Men besluit als volgt: „De belangrijkste vraag wordt echter niet gesteld 

door één van deze groepen aan een andere, maar door alle groepen gezamenlijk aan 

de gehele kerk. Het feit dat sommige christenen geweld gebruiken in hun akties voor 

gerechtigheid en vrede, terwijl anderen geweldloosheid voorstaan, is zeker een pro-

bleem. Het grootste probleem is echter dat de meesten van hen, die Christus hun 

Heer noemen, in deze zaak helemaal niet bewust handelen‟. Christenen zouden 

wijzer en moediger moeten worden in het vertalen van hun geloof in een inzet voor 

sociale gerechtigheid.  

 Het Centraal Comité biedt de Verklaring aan de kerken aan voor verdere 

bezinning. C&S krijgt de opdracht de bestudering van het thema voort te zetten en 

daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan het begrip „rechtvaardige oorlog‟. 

 

Het Centrale Comité in Nederland 

Omdat het voor Nederland èn voor De Lange182 een bijzondere gebeurtenis was, 

noemen we hier ook de bijeenkomst van het Centrale Comité van de Wereldraad die 

in augustus 1972 in Utrecht bij elkaar kwam. Tijdens de openingsdag sprak o.a. 

prinses Beatrix, die opmerkte dat de meeste mensen meer weten over de strijd tegen 

het onrecht van de Wereldraad dan van zijn studies op het gebied van de theologie. 

Dat moest het Centraal Comité maar niet betreuren, zei ze, want „het zijn tenslotte 

de tastbare resultaten van uw geloof waarvoor de mensen de grootste belangstelling 

hebben‟. Een uitspraak naar het hart van De Lange. Er was tijdens de CC-

bijeenkomst ook een dag georganiseerd voor mensen uit de Nederlandse kerken; hier 

waren 1100 mensen op afgekomen, die onder meer een toespraak van Berkhof hoor-

den waarin hij de vraag stelde of de kerken aan de wereld konden laten zien hoe er 

polariserend samengeleefd kan worden. Deze vraag geeft wel aan dat de oecumene 

een spannende tijd beleefde. Potter werd - unaniem - tot secretaris-generaal gekozen 

(hij bleef dat tot 1984). Van den Heuvel omschrijft hem als volgt: een pure metho-

dist, „een sterk persoonlijk geloofsleven, een geregelde omgang met de bijbel, een 

sterk besef voor de plaats van de leek in de kerk, een diepe sociale bewogenheid‟.183 

Voor de onderwerpen waar De Lange zich mee bezig hield, was de resolutie van 

belang waarin de Wereldraad zijn eigen financiële mensen vroeg effecten te verko-

pen van en niet meer te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij Zuidelijk Afrika 

en geen geld meer te deponeren bij banken die betrokken zijn bij bankoperaties in 

deze regio; tevens werden de lidkerken opgeroepen bedrijven te bewegen investe-

ringen in deze regio te staken. In Wending (april 1973) lichtte De Lange de nood-

zaak van dit besluit toe.  

 

1975 Assemblee van Nairobi 

Ook de assemblee van Nairobi in 1975 was voor De Lange een belangrijk gebeuren. 

Hij publiceerde er over in een reeks van bladen. Door Potter was De Lange gevraagd 

om samen met De Santa Ana rapporteur te zijn voor sectie VI „Human Develop-

                                                           
182 Hij doet ervan verslag in het Remonstrants Weekblad (13-9-1972, 27-9-1972, 2-12-1972) en in Kredo 

(november 1972). 
183 Albert H. van den Heuvel, „Tot gemeenschap verplicht?‟ in: Wending, 27/11, januari 1973, 607. 
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ment: the Ambiguities of Power, Technology and Quality of Life‟.184 Thema van 

Nairobi was „Jezus Christus bevrijdt en verenigt‟. Aanwezig waren 676 gedelegeer-

den uit 285 lidkerken. Vanuit Nederland waren dat naast De Lange o.a. Fiolet, Berk-

hof, Van den Heuvel, Mulder, Linnemann en Verkuyl; Klompé was door het Vati-

caan aangewezen als waarnemer namens de rooms katholieke kerk.  

Belangrijke onderwerpen in Nairobi waren de interreligieuze dialoog, de 

dringende vraag aan de kerken consequenties te verbinden aan de rapporten over 

doop, avondmaal en ambt, de mensenrechten en het JPSS-concept (a just, participa-

tory and sustainable society). Het programma ter bestrijding van het racisme werd 

met een overweldigende meerderheid goedgekeurd.  

In Nederland verscheen tevoren een speciale krant, „Nairobi „75‟, tot stand 

gekomen in een overleg van de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwor-

ding Ontwikkelingssamenwerking (NCO) en enkele weekbladen (De Bazuin, Cen-

traal Weekblad, Hervormd Nederland en het Remonstrants Weekblad) gaven de 

krant als bijlage uit. De Lange schreef hierin over de onderwerpen die C&S in de 

Assemblee inbracht. Behalve de genoemde krant werd in Nederland vooraf ook een 

boekje gepubliceerd (Eenheid door bevrijding, Nairobi 1975) geschreven door Van 

den Heuvel, Fiolet, Verkuijl, Gilhuis, Ter Laak en De Lange, waarin de probleem-

velden van Nairobi worden ingeleid en aangelegd tegen ervaringen in eigen land.185 

De Lange voorziet dat de secties 5 en 6, waar het gaat om de politieke consequenties 

van het evangelie, wel eens op een confrontatie zouden kunnen uitlopen.186 Hierin 

kreeg hij geen gelijk. Van den Heuvel typeert achteraf de assemblee als één van 

harmonie en grote eenstemmigheid; geen nieuwe programma‟s, maar een ondersteu-

ning van het al bestaande programma en een „echting‟ daarvan.187 In zijn terugblik op 

Nairobi in Wending spreekt De Lange zelfs over broederlijkheid en hartelijkheid.188 

De discussie over een teveel aan maatschappelijk engagement bij de Wereldraad 

speelde nauwelijks een rol. Bijbels-theologische reflectie en een scherpe analyse van 

de werkelijkheid horen bij elkaar. Een nieuw element vormde het spreken van Tho-

mas over de „spirituality for combat‟ en De Lange vraagt zich af of niet de toespraak 

van Thomas die hierop inging, bijdroeg aan het convergerende en integratieve ka-

rakter van Nairobi. Hij haalt de instemming met het PCR-programma naar voren en 

                                                           
184 In een brief gedateerd 20-10-1975 (in het archief van De Lange). De Lange vertelde in een gesprek 

met de auteur dat de vraag van Potter uitkomst van bewust beleid was. Vanaf 1970 was de aandacht van 

de Wereldraad langzaam gaan verschuiven van studie naar meer activistische onderwerpen, zoals de 
apartheidsproblematiek, en dat werd versterkt door de komst van De Santa Ana in de staf in 1972 en de 

benoeming van Potter tot Algemeen Secretaris in 1972. Potter en De Santa Ana konden het goed met 

elkaar vinden, wat, naar het idee van De Lange, Abrecht onzeker maakte. Potter vroeg Abrecht met De 
Santa Ana samen rapporteur te zijn voor sectie VI. Abrecht weigerde. Potter vroeg toen De Lange, waar-

schijnlijk met het oog op diens goede betrekkingen met Abrecht. Geheel tot verrassing van Abrecht (die 

hierover nooit iets tegen De Lange zei) verliep de samenwerking tussen De Lange en De Santa Ana 
prima; ze kwamen overeen dat De Lange in de plenaire vergadering zou rapporteren. Hiernaar gevraagd 

door de auteur spreekt De Santa Ana dit tegen: stafleden werden nooit gevraagd om samen te rapporteren. 

Dit laat onverlet dat Potter strategische bedoelingen gehad kan hebben met zijn vraag aan een maatje van 
Abrecht om met De Santa Ana samen te werken. 
185 Sectie I: Christus belijden vandaag; II: Wat nodig is voor eenheid; III: Het streven naar gemeenschap, 

het gemeenschappelijk zoeken van mensen van een verschillende geloofsovertuiging, cultuur en ideolo-
gie; IV: Opvoeding tot bevrijding en gemeenschap; V: Structuren van onrecht en strijd voor bevrijding en 

VI: Menselijke ontwikkeling, de dubbelzinnigheid van macht, technologie en kwaliteit van het leven. 
186 In: Eenheid door bevrijding, 76. 
187 In het boekje boekje dat na de Assemblee, in 1976, uitkwam: Dat was Nairobi (Boekencentrum, Den 

Haag) waarin Fiolet, Greven, Van den Heuvel, Van Kleef-Hillesum, De Lange en Mulder schreven, 24. 
188 „Open voor de toekomst‟, Wending, 30/2, februari 1976, 635-641. 
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de grote aandacht voor de mensenrechten. Positief is hij ook over de aandacht in het 

rapport van sectie V over het lijden, waarin gesteld wordt dat het onderkennen van 

lijden een voorname taak is van de kerk, maar de vraag gesteld wordt of de kerkle-

den wel bereid zijn tot lijden; „of zijn onze kerkstructuren opgebouwd om onszelf te 

beschermen en zekerheid te bieden, en zijn ze daarom hinderpalen geworden die 

voorkomen dat wij deelhebben aan het lijden in gehoorzaamheid aan Christus en dat 

wij de verlossende liefde van God ontvangen of weerspiegelen?‟189 Teleurgesteld is 

hij erover dat men bij een aantal problemen zo terughoudend was met het noemen 

van man en paard, wat aanleiding was tot vele resoluties, die echter weer getuigden 

van een grote willekeurigheid. Hij bekent dat hij de betekenis van het akkoord van 

Helsinki had onderschat: afgevaardigden uit Oost-Europa overtuigden hem van het 

belang ervan. De assemblee vroeg de secretaris-generaal een rapport te maken over 

de godsdienstvrijheid, waarmee dit een blijvend agendapunt werd. De Lange signa-

leert het gevaar dat sommige westerse kerken dit zullen opvatten als een terechtwij-

zing van de kerken in Oost-Europa, terwijl hier volgens De Lange juist sprake is van 

een uiting van solidariteit met deze kerken. Verder gaat hij in zijn terugblikken in op 

de doorwerking van „Boekarest‟ op „Nairobi‟. De kritische houding tegenover de 

technologie (in de geest van Schumacher) is nu algemeen; er werden programma‟s 

geformuleerd inzake biologie en genetica en inzake de relatie wetenschap en geloof. 

Overeenstemming is bereikt over de gedachte dat ongelimiteerde productie niet 

meer kan; een rechtvaardige verdeling van de rijkdom wordt door ieder als noodza-

kelijk gezien. De Lange vertelt dat hij in Sectie VI in Nairobi tot degenen behoorde 

die het niet nodig vonden uitvoerig op de theologische problematiek in te gaan. Het 

beschrijven van gedeelde motieven leek hem genoeg. Hij geeft die ook weer: de 

confrontatie met menselijk lijden vraagt om een herstructurering van onze samenle-

ving om dat lijden te verminderen; de centrale positie van de vraag om vernieuwing 

van de samenleving; de roep van God om gerechtigheid in de zin van het herstellen 

van verbroken relaties; het rentmeesterschap en tot slot de hoop. De aanbevelingen 

van Nairobi die betrekking hadden op de thematiek van sectie VI getuigen van grote 

eenstemmigheid, ook al waren de discussies soms pittig. Het debat over ontwikke-

lingsvragen leverde niet veel nieuws op, veroorzaakt o.a. door het uitblijven van de 

door de Wereldraad al eerder aangegeven noodzakelijke maatregelen in de rijke 

landen. Opvallend is de oproep aan kerken om met hun overheden in overleg te gaan 

over het alcoholmisbruik. De Lange had dit zelf eerst geen taak voor de Wereldraad 

geacht, maar was van mening veranderd toen verschillende Afrikaanse afgevaardig-

den wezen op het overmatig drankgebruik in hun landen; na de assemblee begreep 

hij dat ook in Nederland „het alcoholgebruik weer tekenen gaat vertonen van mis-

bruik‟.190 Nieuw in het rapport van Nairobi is, zegt De Lange, de aandacht voor de 

transformatie naar een „just, participatory and sustainable society‟. Hier haalt hij een 

zin van Adler-Karlsson (uit mei 1975) aan, die hij nog vaak zal herhalen, namelijk 

„Niemand moet aan zijn welstand iets toevoegen, voordat iedereen voorzien is van 

het strikt noodzakelijke‟. Het ethisch principe om het menselijk lijden te minimalise-

ren is superieur aan het ethisch principe menselijk geluk te maximaliseren.  

C&S hield zich al enkele jaren bezig met het thema van de kernenergie. In 

Boekarest was gewezen op de voordelen, maar ook op de risico‟s ervan. Dat was 

                                                           
189 Geciteerd uit: Archief van de Kerken, 31/7-8, 30 maart-13 april 1976. 
190 Later keert dit punt nergens meer terug. Voor De Lange zelf zal het ongetwijfeld deel uitgemaakt 

hebben van zijn visie op de noodzaak van een soberder levensstijl; zelf gebruikte hij zelden alcohol.  
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voor het Centraal Comité in 1974 aanleiding geweest om C&S te vragen hierover 

een hearing te organiseren. Deze vond plaats in juni 1975 in Sigtuna in Zweden en 

stond onder leiding van een Nederlander, Casimir.191 Ook Nairobi wijst op de risi-

co‟s van kernenergie, vooral in verband met de proliferatie van kernwapens, en roept 

op tot verdere gedachtevorming hierover én tot het terugdringen van het energiever-

bruik. Waar het gaat over productie- en consumptiepatronen, sluit Nairobi zich aan 

bij de uitkomsten van Boekarest. De kerken worden opgeroepen om het gesprek met 

de transnationale ondernemingen voort te zetten; dit leidde na de Assemblee tot het 

opzetten van een „Action Programme on Transnational Corporations and the Chur-

ches‟ dat in 1978 aan de kerken werd voorgelegd.  

Nairobi leverde ook een ander programma op: op Nederlands initiatief werd 

een begin gemaakt met het „programma ter bestrijding van het militarisme‟.192 Deze 

aanbeveling kwam voort uit een hearing van C&S; daar werd, zo vertelt De Lange, 

de suggestie gedaan een verklaring uit te geven over de bewapeningswedloop.193 De 

Lange wees er bij die gelegenheid op, dat inzake het racisme al veel verklaringen 

waren aangenomen, maar dat er pas werkelijk iets veranderde toen in het kader van 

een programma naar effectieve instrumenten werd gezocht. Deze raad werd overge-

nomen.194 Nairobi kwam met de volgende aanbeveling:  

 
„Met het oog op de wereldwijde, toenemende tendens van het militarisme, dat op 

zichzelf in strijd is met de christelijke visie op een wereld van rechtvaardigheid en 

vrede, en de reusachtige negatieve neerslag daarvan op het ontwikkelingsproces, ge-

richt op sociale rechtvaardigheid, zelfwerkzaamheid en economische groei, bevelen 

wij ten sterkste aan dat de kerken en de Wereldraad van Kerken de waarschuwingen 

die zij reeds tegen het Militarisme naar voren hebben gebracht, concretiseren. Wij be-

velen daarom de Wereldraad van Kerken aan een afzonderlijke consultatie te beleggen 

over de aard van het militarisme als voorbereiding op een programma ter bestrijding 

van het militarisme‟.  

 

De bedoelde consultatie vond plaats in Glion in 1977, gevolgd door een consultatie 

in dezelfde plaats over ontwapening in 1978. De Lange was hier niet zelf bij betrok-

ken, maar wel geeft hij zoveel mogelijk de informatie over de vorderingen van het 

programma in artikelen en spreekbeurten door.195 Hij zegt liever te spreken over „een 

programma tot bestrijding van de vermilitarisering van de samenleving‟. Uit de 

                                                           
191 Prof.dr. H.B.G. Casimir was president van de European Physical Society en voorzitter van de Ko-
ninklijke Nederlandse Academie voor Kunsten en Wetenschappen. Per brief vroeg Abrecht De Lange op 

14 januari 1975 om raad: hij had met Casimir gesproken en zou hem gezien zijn wetenschappelijke 
kwaliteiten en contacten de hearing graag zien voorzitten. In Gerechtigheid, eenheid en vrede (105-106) 

schrijft De Lange dat Casimir zich op indrukwekkende wijze van zijn taak kwijtte. Ook Tuininga spreekt 

(„Het Harrisburg-syndroom en de Wereldraad‟ in: Wending, november 1979, 627) over een „fascinerende 

discussie‟ onder leiding van Casimir. 
192 Gegevens hierover zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan het rapport De kerken en het vraagstuk 

van het militarisme in Nederland van de Werkgroep Militarisme van de Raad van Kerken, 1978. 
193 Dat was Nairobi, 83-84. 
194 In Op weg naar een programma tot bestrijding van het militarisme (1978) beschrijft De Lange wat 

voorafging aan die hearing: de vereniging Kerk en Vrede belegde vlak voor Nairobi een bijeenkomst over 

de vraag wat Nairobi zou kunnen doen met de Wereldraad-studie over geweld en geweldloosheid, die 
weliswaar indertijd door de Westerse kerken was gewenst (in het kader van het PCR), maar daar volstrekt 

niet was opgepakt. In deze bijeenkomst kwam de gedachte op een programma ter bestrijding van het 

militarisme op te zetten analoog aan het PCR en aan De Lange werd, vanwege zijn functie als eindrappor-
teur van sectie VI, gevraagd dit in te brengen in Nairobi. Vervolgens kon hij het voorstel in de hearing 

aan de orde stellen én daar steun voor verwerven.  
195 Zie o.a. De Bazuin, 21-5-1976 en Remonstrants Weekblad, 17-9-1977.  
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besprekingen in het Centraal Comité bleek hem hoezeer veel kerken (zeker in de 

Derde Wereld) al een stuk van hun vrijheid hadden verloren om dit probleem aan de 

orde te stellen.196 De Raad van Kerken in Nederland organiseerde een consultatie en 

stelde op basis daarvan een Werkgroep Militarisme in, onder de secties Sociale 

Vragen en Internationale Zaken; ook hiervan maakte De Lange geen deel uit; wel 

was hij de persoon die de resultaten van de Nederlandse discussies inbracht in C&S. 

Overigens kreeg de problematiek nooit echt het karakter van een programma, zoals 

dat bij het PCR het geval was. Maar aangezien de thematiek van de bewapening in 

deze periode overal op de agenda stond, werd er toch bij verschillende gelegenheden 

door de Wereldraad over gesproken.  

Kerk en Wereld organiseerde begin 1976 een beraad over Nairobi, waarop 

naast 200 deelnemers ook vrijwel de hele Nederlandse delegatie naar Nairobi aan-

wezig was; als sprekers traden onder meer Abrecht en Webb op. Er werd een reeks 

aanbevelingen geformuleerd aan de Nederlandse kerken en de Raad van Kerken.197 

Tijdens de vergaderingen van het Centraal Comité in 1976 en 1977 (bijge-

woond door De Lange vanuit C&S) werden besluiten genomen die tot doel hadden 

meer inhoud te geven aan een begrip dat een rol zou gaan spelen vergelijkbaar met 

het concept van de „responsible society‟ namelijk dat van de „just, participatory and 

sustainable society‟, in Nederland (uiteindelijk, weinig fraai) vertaald met een 

„rechtvaardige, participatieve (soms ook: participatoire of “op participatie gerichte”) 

en houdbare samenleving‟. Er werd een adviescommissie benoemd die een JPSS-

programma moest uitwerken met plannen voor alle onderdelen van de Wereldraad 

en die de bezinning op het concept moest bevorderen. Deze adviescommissie wijst 

in zijn eerste verslag198 al op enkele gevaren die aan het begrip kleven: het gaat hier 

niet om het ontwikkelen van een blauwdruk voor een ideale maatschappij; men kiest 

als uitgangspunt de realiteit van de maatschappij, waarin structuren van onrecht 

bestaan, waar gebrek is aan participatiemogelijkheden en „unsustainability‟ dreigt. In 

die realiteit vindt een strijd plaats voor meer gerechtigheid, meer participatie en een 

duurzaam gebruik van de hulpbronnen. Overigens stelt men dat gerechtigheid het 

centrale begrip in dit geheel is, en dat participatie en houdbaarheid dimensies van de 

strijd voor gerechtigheid vormen en: „they identify areas where the struggle needs to 

be confronted today‟. Er is een doorgaande lijn vanaf de Oxford-conferentie van 

1937 die economische planning en gerechtigheid bepleitte in een „vrije maatschap-

pij‟ in de confrontatie met totalitaire regimes, via het concept van de verantwoorde-

lijke maatschappij dat zich stelde tegenover het laissez-faire liberalisme en het 

communisme naar het heden. Het ontwikkelingsdebat en de strijd voor vrijheid en 

mensenrechten verscherpten sinds Genève 1966 de zaak van de gerechtigheid in de 

samenleving. Het gaat er nu om de kerk te betrekken in de strijd voor gerechtigheid.  

 

Julio de Santa Ana 

De contacten van De Lange met De Santa Ana stamden al uit de jaren zestig (ze 

woonden beiden de conferentie van C&S in Genève bij) maar ontwikkelden zich tot 

een vriendschap vanaf 1973 in de Board van C&S bij de voorbereidingen van Boe-

karest en voor en tijdens de Assemblee van Nairobi. Als voorzitter van de Werk-

groep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken nodigde De 

                                                           
196 „Praten over ontwapening is aan het verkeerde touwtje trekken‟, in: Hervormd Nederland, 17-12-1988. 
197 Weergegeven in Archief van de Kerken, 31/10, 11-5-1976; het verslag van de conferentie staat in het 

Conferentieboek Nairobi in Nederland, z.j.  
198 Opgenomen in: The Ecumenical Review, 30/2, April 1978, 172-178. 
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Lange De Santa Ana regelmatig uit, en ook hun vrouwen, Ruth en Violaine, raakten 

met elkaar bevriend. In 1986 verbleef De Santa Ana vier weken in Nederland voor 

colleges aan de VU, en 1988, 1989 en 1990 gaf hij in het kader van de Helder Cama-

ra Leerstoel aan de VU colleges in Nederland.199 De vriendschap tussen deze twee 

mannen was niet zo vanzelfsprekend. De Lange had nogal eens moeite met de vaak 

radicale visies van De Santa Ana, maar hij had van Visser ‟t Hooft geleerd dat oe-

cumene betekent: doorpraten totdat je het eens wordt, en dat leek hem ook bij De 

Santa Ana de beste methode, zo vertelde hij. Hij bleef tot het laatst van zijn leven 

met hem in gesprek. De Santa Ana was gevormd in de bevrijdingsstrijd in Latijns 

Amerika, en dat bleef zijn taalgebruik en analyses kleuren. Hoewel De Lange de 

bevrijdingsstrijd steunde, waren zijn taalgebruik en analyses toch anders: nooit zou 

hij spreken over „the ruling class‟ en „the dominators‟, zoals De Santa Ana deed. 

Maar de laatste waardeerde de open houding van De Lange, en hij merkte dat De 

Lange erg onder de indruk kwam van en beïnvloed werd door Parmar en diens so-

ciale commitment. In de periode dat De Langes activiteiten inzake de Wereldraad 

afnamen, begonnen De Santa Ana en Goudzwaard samen te werken, en ook zij raak-

ten persoonlijk bevriend. 

Julio de Santa Ana werd in 1935 in Montevideo, Uruguay, geboren in een 

agnostisch gezin waarvan de vader militant vakbondsman was. Op zijn vijftiende 

kwam hij in contact met een methodistisch predikant die de social-gospelgedachte 

aanhing en in de praktijk bracht in een arbeiderswijk. Dit sprak hem aan, hij raakte 

betrokken bij het werk, kwam tot geloof en werd lid van de Evangelische Methodis-

tische kerk. Hij ging rechten studeren, maar koos later toch voor de theologie; daar-

voor vertrok hij naar Argentinië, waar hij aan de universiteit van Buenos Aires stu-

deerde. Omdat hij geen predikant wilde worden, werd hij leraar, in geschiedenis en 

filosofie. In navolging van zijn vrouw vroeg hij een scholarship aan in Straatsburg, 

waar hij in 1962 promoveerde op een proefschrift over elementen uit het denken van 

José Ortega y Gasset. Vervolgens keerde hij terug naar Uruguay, waar de situatie 

inmiddels dramatisch veranderd was na de Cubaanse revolutie. Er werd van ieder 

verwacht dat hij partij zou kiezen, en De Santa Ana, die zowel werkzaam was in het 

oecumenisch werk (van 1969 tot 1972 was hij secretaris-generaal van ISAL, Church 

and Society in Latijns Amerika) als betrokken bij de politieke strijd, radicaliseerde 

snel. Als gevolg van zijn politieke en sociale werk belandde hij enkele malen kort in 

de gevangenis; ook werd eens een deel van zijn huis verwoest door een bom. Toen 

hij na zijn laatste gevangenschap, waarin hij gemarteld werd, vrijkwam, vroeg hij de 

Wereldraad die hem eerder al eens uitgenodigd had om naar Genève te komen, of hij 

nu welkom was. Dat was hij; in 1972 werd hij staflid van CCPD en van 1979 tot 

1982 directeur.200 In 1983 vertrok hij naar Brazilië om leiding te gaan geven aan het 

Ecumenical Centre for Evangelization and Popular Education in Sao Paolo. Daarin 

werkten de kerken van Brazilië samen aan de vernieuwing van de kerk, zodanig dat 

die ook werkelijk iets uit zou gaan uitstralen van de „preferential option for the poor‟ 

                                                           
199 Zijn inaugurele rede aan de VU hield hij op 28 januari 1988, 'A Bishop of the Third World' en zijn 

afscheidscollege 'Through the Third World Towards one World' vond plaats op 23 maart 1990; De Lange 

maakte deel uit van de begeleidingscommissie van de leerstoel (informatie van Haan aan de auteur).  
200 In een brief die hij bij zijn vertrek uit Genève aan al zijn vrienden in de oecumene (en dus ook aan De 

Lange) schreef, spreekt hij zijn grote dankbaarheid uit voor het warme onthaal dat hij als aangeslagen 

vluchteling bij de WCC kreeg: „In this connection I want to place on record that when the World Council 
of Churches speaks of a „healing community‟ it is speaking of something which is truly embodied in the 

life of the World Council itself'.  
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waarvoor de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie in Puebla in 1979 koos, 

en waarbij de protestantse kerken zich aansloten. Om familieredenen besloot hij in 

1994 weer terug te gaan naar Europa; hij ging als consultant voor de Wereldraad 

werken, maar op verzoek van de secretaris-generaal werd hij vervolgens parttime 

hoogleraar in het Oecumenisch Centrum in Bossey, verantwoordelijk voor het on-

derzoeksprogramma; eind 2002 volgde zijn pensionering.  

In voorgaande paragrafen over Abrecht en Nairobi kwamen de spanningen 

tussen C&S en „nieuwe‟ organen van de Wereldraad, zoals de CCPD, al ter sprake. 

De Santa Ana is van mening dat de controverses echter door de buitenwacht over-

dreven zijn: „We hadden een stevige, maar constructieve dialoog‟, en de „breuk‟ 

dateert hij veel later, toen Abrecht, lang na zijn vertrek, publiekelijk kritiek uitte op 

de Wereldraad.201 Toch vertelt hij ook dat de mensen van C&S bij de CCPD werden 

aangeduid als „those who knew‟.  

De naam van De Santa Ana is voor velen vooral verbonden met de drie boe-

ken die in het kader van het project „De kerk en de armen‟, waartoe de CCPD na 

Nairobi besloten had, verschenen: Good News to the Poor (1977, geschreven door 

De Santa Ana), Separation Without Hope (1978, een bundel essays, verzameld en 

van een voor- en nawoord voorzien door De Santa Ana) en Towards a Church of the 

Poor (1979, samengesteld door De Santa Ana, als verslag van het werk van een 

oecumenische workshop waaraan vanuit Nederland de theoloog Boerma meedeed). 

De CCPD stelde hiermee de thematiek van armoede én rijkdom met nadruk aan de 

orde. Het eerste boek beschrijft de thematiek vanuit de bijbel en de eerste eeuwen 

van de kerk (tot en met de Middeleeuwen). De Santa Ana zegt over deze studie:  

 
„This initial stage of the study served to underline the importance of the messianic 

idea of God‟s justice in which the poor and the oppressed occupy a privileged place 

and are often themselves the instruments of this justice. This messianic idea is not on-

ly a fundamental dimension of the biblical message but it has also been the source of 

decisive choices by many churches in the course of Christian history‟.202  

 

Het tweede bevat essays over de relatie tussen de kerk en de armen in de periode van 

de industriële revolutie tot op heden uit verschillende landen en werelddelen, waar-

uit duidelijk wordt  

 
„that although the poor maintained a foothold in the life of the churches, they tended 

to be relegated to the least important and most oppressed positions. During this period 

the churches failed more than ever before to be the champions of the poor‟.203 

 

De kerk zal de spanning moeten volhouden tussen de individuele inzet voor de arme 

en het besluit om deel te nemen in de strijd voor gerechtigheid. Dat kan ertoe leiden 

dat de kerk op basis van het Evangelie participeert in radicale en revolutionaire 

sociale programma‟s. Het derde boek is de uitkomst van de genoemde workshop die 

plaatsvond op Cyprus in september 1978 en kan gezien worden als een uitwerking 

                                                           
201 Voorzover daarvan sprake was, want zowel De Lange als De Santa Ana bleven goed contact met 

Abrecht onderhouden. Toch stelt De Santa Ana de zaken hier wel wat onschuldiger voor dan ze waren. 
Dejung vertelt (in een gesprek met de auteur) dat De Lange regelmatig radeloos terugkwam uit Genève en 

daarover in de ERE-staf vertelde: hij hoorde altijd los van elkaar de verhalen van beide partijen, die hun 

gram haalden. „Vreselijk, vreselijk, hoe wij mensen zijn!‟ riep hij dan uit, met zijn hoofd in zijn handen.  
202 De Santa Ana (1979), x. 
203 Ibid. 
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van de vragen die het tweede boek opriep. Het boek wil de kerken betrekken in de 

strijd van de armen en doen ervaren wat het betekent „kerk van de armen‟ te zijn, 

geeft voorbeelden om de verbeelding te stimuleren (o.a. het kraken in Nederland en 

het rapport daarover van de Raad van Kerken uit 1978 worden genoemd) en doet 

daarvoor aanbevelingen. Het boek eindigt met een brief van de auteurs aan de ker-

ken, waarin deze uitgenodigd worden  

 
„to enter deeply into the transforming experience of becoming the church of the poor, 

being in solidarity with them, sharing in their struggles, their sorrows, hopes and 

joys‟.204  

 

Over dit laatste boek schreef De Lange aan De Santa dat hij er een aantal problemen 

mee heeft.205 In de eerste plaats dat het onder de armen ook mensen verstaat die in 

niet-materiële zin arm zijn. De Lange vindt dat verwarrend en weinig behulpzaam, 

omdat daarvoor een andere analyse nodig is en andere middelen ter bestrijding. 

Voorts doet het boek het voorkomen alsof er achter alle ellende één grote oorzaak zit 

en dat de armen ook allemaal solidair zijn met elkaar.206 Dat laatste is niet het geval 

en De Lange zegt dat ook wel te kunnen begrijpen. Ook bestrijdt hij dat, zoals het 

boek zegt, de armen de agenten van hun eigen bevrijding zijn. Dat zijn ze juist vaak 

niet, het zijn mensen als Romero die zich met de strijd van de armen identificeren 

die, samen met de armen, werken aan oplossingen. Ook vindt De Lange het boek te 

optimistisch spreken over de armen: alsof die zonder schuld en zonde zouden zijn: 

„From a biblical point of view this anthropological interpretation should be avoided‟. 

De politieke en culturele context van het boek is volgens hem ook ver verwijderd 

van de Westerse maatschappij, waarin de wetten van de markt niet meer zo domi-

nant zijn. Hij heeft dan ook grote moeite met het marxistisch jargon van het boek, 

dat hij niet erg bruikbaar vindt; bovendien blijft het vraagstuk van de macht ook na 

collectivisering bestaan; 'Christians should have a sharp view on that problem‟. En 

tot slot stelt hij moeite te hebben met een te positief spreken over de „popular cultu-

re‟ omdat de cultuur van het westen immers in verregaande mate gecommerciali-

seerd is. „We should ask ourselves: what are the causes that the resistance against 

these trends of commercializing was so weak?' En ook wil hij weten hoe De Santa 

Ana de specifieke verantwoordelijkheid van de rijken ziet en stelt hij de vraag of het 

in het boek nu gaat om „supporting the poor or becoming poor‟. Met deze vragen 

geeft De Lange de belangrijkste discussiepunten die het boek ook elders opriep, 

aardig weer. Hij publiceerde in die zin in Nederland over dit boek207 en vertelt dat hij 

in de vergadering van het Centraal Comité deze kritiek ook uitte, maar ook een plei-

dooi voerde om het vraagstuk van de armoede te verklaren tot „status confessionis‟,  

 
„dat wil zeggen, tot een zaak van het geloof. De consekwentie van zo‟n stap is, dat al 

degenen die deze prioriteit bestrijden, vanuit de kerk weersproken worden. De politie-

ke consekwentie zou zijn dat ontwikkelingssamenwerking de absolute prioriteit krijgt 

bij alle internationale en nationale beslissingen. Mijn belangrijkste overweging bij dit 

voorstel is, dat het vanuit het Evangelie ontoelaatbaar moet worden geacht dat er 

vrijwel permanent 800 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn, die volstrekt onder 

de armoede-grens leven en wel op hetzelfde moment dat een minstens even groot aan-

                                                           
204 Id., 205. 
205 Deze brief (van 11 april 1980) bevindt zich in het archief van De Lange. 
206 Deze twee punten van kritiek worden ook uitgesproken door Jeurissen (Jeurissen [1986], 105-106).  
207 In: Remonstrants Weekblad, 22-10-1980. 
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tal een uiterst comfortabel, zo niet luxe leven hebben, als we denken aan de voorzie-

ning van de consumptieartikelen‟.208  

 

Voor de praktische invulling verwees hij in het Centraal Comité naar het - dat jaar 

verschenen - Brandt-rapport en het pleidooi van Daly voor een „economie van het 

genoeg‟. Het Centraal Comité besloot tijdens zijn bijeenkomst in Genève in augus-

tus 1980 de brochure Towards a Church in Solidarity with the Poor209 (die in De 

Langes woorden „tot op zekere hoogte een samenvatting is van het derde boek‟) aan 

de kerken voor te leggen. Tussen het derde boek en de brochure zat nogal wat dis-

cussie, juist over de punten die De Lange aanroerde, maar in zijn toespraak bij het 

Centraal Comité blijkt dat zijn kritiek nog steeds evenzeer de brochure geldt. Hij 

vindt het jammer dat de verantwoordelijkheden van de rijken er zo weinig in uitge-

werkt zijn, en betwijfelt of je inderdaad kunt zeggen dat wat goed nieuws is voor de 

armen altijd slecht nieuws voor de rijken is: „because what is morally good for one 

person cannot be bad for another one, even if he/she has to share his wealth‟. In 

Nederland werd de tekst vertaald gepubliceerd.210 Op 13 en 14 juni 1980 organiseer-

de de werkgroep Kerk & Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken een 

beraad in Oegstgeest over het document. Dit leidde tot de nota „Op weg naar een 

kerk die solidair is met de armen‟, waarin suggesties werden gedaan ten bate van een 

proces van actie en reflectie in Nederland. Deze nota werd aan de Raad van Kerken 

voorgelegd, die hem ter bespreking doorstuurde aan verschillende werkgroepen en 

secties zodat deze de voorstellen van de nota konden uitwerken voor de Nederlandse 

situatie. De raad was namelijk van mening dat de nota zelf nog te zeer aansloot bij 

alleen de ervaringen van kerken in de Derde Wereld. Dit loopt uit op een oecume-

nisch beraad over de nota van de Raad van Kerken, voorgezeten door De Lange, in 

het Visser ‟t Hooftcentrum in Rotterdam, waar De Santa Ana ingaat op reacties van 

enkele sprekers.211 

 

Zuidelijk Afrika 

Zoals we zagen, was de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika een doorlopend aan-

dachtspunt van de Wereldraad. De assemblee van Uppsala in 1968 ging verder dan 

het louter aanklagen en oproepen tot bekering zoals tot dan toe al vele malen was 

                                                           
208 Hiervan doet Rex Brico verslag in Elseviers Magazine, 30-8-1980. De tekst van de bijdrage van de 

Lange in het Centraal Comité bevindt zich in zijn archief. In zijn autobiografische aantekeningen schrijft 
hij dat Julio zijn milde kritiek accepteerde. 
209 In Nederland uitgegeven onder de titel Op weg naar een kerk die solidair is met de armen, in de serie 

Allerwegen van de NZR. 
210 In: Archief van de Kerken (36/25, 9-12-1980) en in Allerwege, 11/2, 1980. 
211 In 2002 door de auteur nogmaals geconfronteerd met de kritiek van De Lange zegt De Santa Ana dat 

er inderdaad indertijd een tendens was om de armen te romantiseren. Daar is hij zelf ook op teruggeko-

men; de armen zullen niet alléén de geschiedenis transformeren. Het gaat hier om een theologische zaak: 
het dubbele verraad van Jezus door de Kerk: vervreemding van Hemzelf én van de armen voor wie het 

Evangelie is. Die theologische dimensie belet ons om de armen gelijk te stellen aan het proletariaat van 

Marx: het zijn degenen die geen onderdak, gezondheidszorg, werk en onderwijs hebben en wier rechten 
niet erkend worden. „Tegen de armen‟ dat durfde niemand te zijn, en daarom stemde ieder vóór het 

programma; de praktijk was echter anders. De Santa Ana‟s antwoord op de vraag van Berkhof (over wat 

mensen in de rijke landen kunnen doen) was dus dat ze moeten luisteren naar de armen en moeten probe-
ren de rijken te bekeren, zoals in het TNO-programma, en dat ze dat theologisch op noemer moeten 

brengen. De zwakte van de kerken is dat ze te weinig steun in de maatschappij hebben om echt in gesprek 

te kunnen komen met de „tycoons‟, zoals in de eerste twee decennia na de oorlog wél mogelijk was. De 
Santa Ana vestigt nu zijn hoop op bewegingen als binnen het World Social Forum. Dezelfde gedachte 

spreekt hij al uit in een brief aan De Lange van 13 februari 1996.  
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gedaan en gaf de aanzet tot het Programma ter Bestrijding van het Racisme dat or-

ganisaties die de apartheid bestreden, ondersteunde. In 1972 aanvaardde het Centraal 

Comité in lijn hiermee een resolutie die de Raad zelf en de kerken opriep tot ver-

koop van aandelen in bedrijven die investeren in of handel drijven met Zuid-Afrika. 

Ook werden kerken opgeroepen druk uit te oefenen op bedrijven zich terug te trek-

ken uit Zuid-Afrika en de handel met Zuid-Afrika te beëindigen. De Lange was 

ingenomen met dit besluit. „Het belangrijkste strategische moment in deze resolutie 

is: pas als men een daad stelt, komt de discussie op gang. Anders gezegd (en geheel 

in overeenstemming met het Evangelie zelf): woorden alleen zijn onvoldoende. Dit 

Evangelie is geen standpunt, maar een weg‟.212 Hetzelfde geldt zijns inziens voor de 

resolutie van het Centraal Comité uit 1974 die opriep geen gebruik te maken van 

banken die zaken bleven doen met Zuid-Afrika. Aan deze resolutie was in 1972 al 

het besluit van het Centraal Comité vooraf gegaan dat geen fondsen van de Wereld-

raad op banken gezet zouden worden die bancaire relaties onderhielden met Zuid- en 

Zuidelijk Afrika.213 In 1975 volgde het besluit om met zeven met name genoemde 

banken geen zaken meer te doen omdat gebleken was dat deze banken weigerden 

hun kredietverlening aan Zuid-Afrika stop te zetten. Ook riep de Raad de lidkerken 

op om in eigen land druk uit te oefenen op de banken. Met de AMRO bank ontspon 

zich hierover een correspondentie. We beschrijven dit bij de activiteiten van De 

Lange in de Raad van Kerken. Met het staflid van PCR bij de Wereldraad, de Neder-

lander Sjollema, onderhield De Lange een intensief contact, waardoor hij uitstekend 

op de hoogte bleef van de ontwikkelingen en de discussies.214 

 

TNO-programma 

In 1976 vroeg het Centraal Comité (bijgewoond door De Lange voor C&S) Unit II 

(Justice and Service) om in de geest van Nairobi een studie- en actieprogramma met 

betrekking tot Transnationale Ondernemingen (TNO‟s) voor te bereiden. 215 Dit zou 

worden ondergebracht bij de CCPD, die daarbij zou moeten samenwerken met C&S. 

De plannen die hieruit voortkwamen, werden in verschillende bijeenkomsten be-

sproken, waaronder twee consultaties: de eerste in Cartigny, waar met de kerken 

gelieerde groepen die met dit onderwerp te maken hadden elkaar ontmoetten, en de 

tweede in Genève, waar sociaalethici, werkgevers, vakbondsbestuurders en actie-

groepen aanwezig waren. Dit resulteerde in een rapport dat in augustus 1977 aan het 

Centraal Comité werd voorgelegd. In 1978 nam het Uitvoerend Comité dit voorstel 

voor een Programme on TNCs over en zond het toe aan de lidkerken met de vraag 

hiermee in eigen land aan het werk te gaan. De Wereldraad hield zelf een reeks 

regionale conferenties, waarin de ervaringen met TNO‟s in die specifieke regio 

besproken werden. In april 1981 vond de West-Europese consultatie plaats, in Brus-

sel, bijgewoond en mede georganiseerd door De Lange die voorzitter van het voor-

                                                           
212 In: „Buitenlandse investeringen in Zuidelijk Afrika‟ in Bulletin 14, oktober 1977. 
213 Zie voor de besluitvorming en de daarop volgende discussies: The World Council of Churches and 
Bank Loans to Apartheid, PCR/WCC, Geneva 1977. 
214 Sjollema en De Lange waren goed bevriend; Sjollema spreekt over De Lange (in een mail van          

28-12-2004 aan de auteur) als over „een zéér goede vriend en strijdmakker‟ en „iemand op wie ik door dik 

en dun kon rekenen. Iemand die zijn solidariteit met het PCR nooit onder stoelen of banken stak. Daarbij 
was hij ook een leermeester in de goede en ouderwetse zin des woords‟.  
215 Ook al in Oxford 1937 keek men kritisch naar het grote bedrijfsleven en die aandacht bleef in later 

jaren bestaan. Nairobi verklaarde onder meer: „TNCs are a typical example of the ways in which capitalist 
forces in the international and national sphere join together to oppress the poor and keep them under 

domination‟.  
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bereidingscomité was. De regionale bijeenkomsten werden gevolgd door een mon-

diale conferentie, in Bad Boll in 1981, waarvan het rapport door het Centraal Comité 

in 1982 werd aanvaard en voor studie en actie de kerken in gestuurd. Het was een 

erg kritisch rapport, waarin de TNO‟s beschreven worden zoals de slachtoffers van 

hun activiteiten ze ervaren. De TNO‟s behoren tot een systeem van winstmaximali-

satie, onbeperkte groei en uitbuiting. Er moet tegenover de TNO‟s een tegenmacht 

gevormd worden. Kerken kunnen daaraan bijdragen door bewustmaking onder hun 

leden, door het overheidsbeleid met betrekking tot het bedrijfsleven kritisch te vol-

gen, door gesprekken met TNO‟s aan te gaan en ook door hun eigen financieel be-

leid (beleggingen) kritisch te bekijken. Het rapport was moeizaam tot stand geko-

men. Abrecht kon zich niet vinden in de eerste versie en schreef aan De Lange:  

 
„I trust you know what you are doing in agreeing to introduce the TNC Report to the 

Central Committee. The document is still so unfinished and so badly written that the 

staff does not know quite how to handle it. It will take a lot of time to put it into pre-

sentable shape (…) I say all this only to alert you that you should not allow yourself to 

be used by people who are in trouble and use your good name as a front.‟216 

 

Daarop bewerkte De Santa Ana het rapport, dat ook in zíjn ogen, zo vertelt hij in 

2002, vreselijk was en allerlei beledigingen bevatte. Op zich gaf het daarmee wél 

een goede indruk van wat in Bad Boll werd besproken, want daar ging het er hard 

aan toe.217 Hij herschreef het rapport zodanig dat het niet louter meer over Bad Boll, 

maar over het geheel van het proces ging, en vervolgens werd het aanvaard.218 Door 

gesprekken aan te gaan met belangrijke TNO‟s zoals Shell, Nestlé en Union Carbide 

gaf de Wereldraad zelf uitvoering aan de aanbevelingen van het rapport.  

De Lange was als groot voorstander van dit actieprogramma bij de uitvoering 

ervan intensief betrokken. Hij woonde enkele consultaties en conferenties bij, waar-

onder die van Bad Boll. In 1983 schreef hij een bijdrage over TNO‟s voor de CCPD-

publicatie Churches and the Transnational Corporation; an Ecumenical Program. 

Dit bevat een inbedding van het TNO-programma in het sociale denken van de We-

reldraad, te beginnen bij de verantwoordelijke samenleving. In Nederland bracht hij 

het programma in bij de Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken dat met het 

programma aan de slag ging in eigen land. 

 

‘Boston’ en daarna 

In 1979 woonde De Lange219 samen met nog elf Nederlanders de Wereldconferentie 

voor Geloof, Wetenschap en de Toekomst van C&S bij, in het Massachusetts Insti-

                                                           
216 Deze brief van 22-4-1982 bevindt zich in het archief van De Lange. 
217 De econoom Van Drimmelen, vanuit Nederland betrokken bij het TNO-programma, bevestigt dit 

beeld. Het rapport was samengesteld door de markante Engelse econoom Green op basis van het materi-

aal uit de besprekingen en het was een bewonderenswaardig stuk werk. „Er stonden inderdaad “sweeping 
statements” in, maar dat kun je het rapport noch de rapporteur verwijten‟. De Santa Ana redde het proces, 

daartoe in staat gesteld door zijn positie en het vertrouwen dat hij genoot.  
218 In NRC (3-8-1982) hekelde Heldring dit rapport, dat wel de multinationals bekritiseert om hun onde-
mocratisch karakter, maar niet overheden waarvoor hetzelfde geldt. De Lange en Van Drimmelen wijzen 

dit verwijt (NRC, 7-8-1982) van de hand: de Wereldraad benoemt de TNO‟s niet als de bron van alle 

kwaad, en klaagt ook andere bronnen aan, zoals de overheden in Oost-Europa die de vakbondsvrijheden 

niet respecteren.  
219 Ten bate van de Raad van Kerken schreef De Lange een uitvoerig verslag van de conferentie met 

enkele aanbevelingen; dit verslag bevindt zich in het archief van De Lange. 
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tute of Technology.220 Er waren ruim 400 officiële gedelegeerden; de helft was na-

tuurwetenschapper, 130 gedelegeerden kwamen uit de Derde Wereld. De Neder-

landse overheid droeg fors bij aan de financiering.221 

Aan de conferentie waren, zoals gewoonlijk, kleinere bijeenkomsten vooraf-

gegaan over verschillende onderwerpen. Ter voorbereiding van een consultatie over 

economische groei en technologie reisde De Lange in 1977 met Abrecht (ook als 

diens tolk) naar de DDR; de consultatie vond plaats in de zomer van 1978 in Erfurt 

(DDR), en werd gevolgd door een vergadering van C&S; De Lange was bij beide 

aanwezig. En in 1978 vond een consultatie in Zürich222 plaats over politieke econo-

mie, ethiek en theologie, georganiseerd door de CCPD, waar een pleidooi werd 

gevoerd voor een nieuw paradigma in de economie, dat beantwoordt aan de eisen 

van een JPSS. De Lange achtte dit een belangrijke bijeenkomst223 en greep er nog 

vaak op terug. Hij was zelf verhinderd en vroeg Goudzwaard in zijn plaats te gaan; 

ook nam vanuit Nederland Pronk deel. Onder de in totaal 18 aanwezige economen 

waren ook Daly en Parmar. Door veel auteurs wordt Zürich beschouwd als keerpunt 

in de oecumenische sociale ethiek, waarna men definitief koers zette naar wat later 

het Conciliair Proces zou worden. Zürich hield zich nadrukkelijk bezig met econo-

mische theorievorming. De CCPD achtte dit voor haar werk van groot belang en 

besloot daarom AGEM, de Advisory Group on Economic Matters, op te zetten. 

AGEM vatte de uitkomsten van Zürich samen in het verslag van haar tweede bijeen-

komst, begin 1980 in Genève. De oude modellen in de politieke economie zijn niet 

meer adequaat, gezien de armoede en de milieuproblemen. 

 
„Een nieuw model van politieke economie moet voldoende gewicht geven aan de his-

torische dimensie, moet integrerend in plaats van reductionistisch zijn en moet daar-

om een analyse van de wisselwerkingen van de sociale, economische en politieke sys-

temen omvatten. Het kernpunt in de economische analyse moet niet het eigenbelang 

zijn, maar de gemeenschappelijke sociale zorg voor het welzijn van allen. Dat heeft te 

maken met de waarden die in het produktieproces zelf worden opgewekt. Daarom 

wordt een uitdrukkelijk normatieve economische theorie vereist‟.224  

 

Naar aanleiding van deze en andere consultaties verschenen verschillende publica-

ties en artikelen. De Lange schreef zelf namens de Sectie Sociale Vragen van de 

Raad van Kerken voor „Boston 1979‟ een Engelstalig rapport over de voorbereidin-

                                                           
220 Een scepticus schreef op een bord tijdens de conferentie: „To have a conference on technology and a 

just society at MIT is like having a conference on disarmament at the Pentagon‟. Waaraan een ander 
toevoegde: „Or God becoming human‟ uit: Paul Abrecht (ed.), Faith and Science in an Unjust World, 

Report of the World Council of Churches’ Conference on Faith, Science and the Future, Volume 1: 

Plenary Presentations; Volume 2: Reports and Recommendations, WCC, Geneva 1980; het citaat staat in 

deel I, 2.  
221 De Lange en Van den Heuvel schreven op 31-5-1978 een brief aan de minister voor Ontwikkelingssa-

menwerking (De Koning) om een subsidie hiervoor; ontvangen werd f 200.000,-, zo blijkt uit latere 

brieven, en eind 1980 nog eens f 120.000,- voor de follow-up in ontwikkelingslanden. Deze correspon-
dentie bevindt zich in het archief van De Lange. 
222 In juni 1979 publiceerde Anticipation het verslag, dat, in het Nederlands vertaald, ook werd gepubli-

ceerd in Archief van de Kerken, 37/18-19, 6-9-1982. 
223 Zie zijn artikel „De economische theologie van Ulrich Duchrow‟ in: Werkschrift, 8/8, juni 1988. 
224 Ecumenism and a New World Order (AGEM, Genève, 1980), vertaald in: Archief van de Kerken, 

37/18-19, 6-9-1982. 
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gen voor de conferentie in Nederland en de verwachtingen van de conferentie die 

daar leefden.225 

Dat alles kwam samen in de MIT-conferentie. Ter voorbereiding van de con-

ferentie verscheen het boek Faith, Science and the Future (1978) en de conferentie 

zelf leverde twee boeken op: Faith and Science in an Unjust World (1980), met in 

het eerste deel alle inleidingen en in het tweede alle rapporten en aanbevelingen. 

Deze boeken werden niet in het Nederlands vertaald; wel verscheen achteraf een 

selectie van de teksten uit de twee verslagboeken in de vorm van een Dossier (nr.11) 

bij het Archief van de Kerken, ingeleid door De Lange. Hij plaatst daarin Boston in 

zijn historische context en beschrijft de resultaten. De relatie tussen theologie en 

natuurwetenschappen behoefde weinig debat, de ethische vragen kregen wel veel 

aandacht. De Derde Wereld wantrouwde de kritische houding van veel wetenschap-

pers tegenover moderne ontwikkelingen, omdat gevreesd werd dat hier toch de 

machtskwestie een rol speelde. Een belangrijke deelnemer aan deze discussie was 

Kurien, die in zijn toespraak over het concept van de Just, Participatory and Sustai-

nable Society (JPSS) vanuit een derdewereldperspectief de motieven van degenen 

die pleiten voor een „houdbare samenleving‟ onder kritiek stelde. Op de vraag hoe 

we een JPSS maken, antwoordde hij dat die niet bereikt wordt door technische bere-

keningen van deskundigen of door theoretische beweringen over gerechtigheid. 

Bepalend voor de rechtvaardigheid en houdbaarheid van de samenleving is „het 

feitelijke patroon van de participatie van de leden in haar aangelegenheden‟, 226 wat 

hij vervolgens voor de verschillende maatschappijtypen (kapitalistisch, socialistisch 

en Derde Wereld) uitwerkt. Dit wantrouwen werd minder tijdens de conferentie, ook 

al kwamen de derdewereldvertegenwoordigers met een eigen verklaring die als volgt 

inzette:  

 
„We denounce the historical and current use of science and technology by industria-

lized and technically advanced societies, to serve military and economic interests 

which have brought about great sufferings to the people of the Third World. This has 

been done in the guise of an ideology of objectivity and value-free pursuit of truth‟.227  

 

En uiteindelijk stemden ook zij in meerderheid voor een moratorium op kernenergie 

om eerst een brede maatschappelijke discussie te kunnen houden.228 Ook werd de 

verspilling van geld voor onderzoek en ontwikkeling van wapentuig aangeklaagd. 

Op meer plaatsen229 bespreekt De Lange de resultaten van Boston. Niet erg 

tevreden is hij over het gevoerde economiedebat. De Amerikaanse econoom Daly 

(voor De Lange een groot inspirator; zijn idee „sufficient for a good life‟ werd door 

hem regelmatig genoemd in artikelen en toespraken, zie ook hoofdstuk 5) sprak over 

                                                           
225 De notitie beschrijft de ontwikkeling in het denken van de Wereldraad, en vertelt wat in Nederland 
gaande is, zoals „Reflecties op de Toekomst‟ en Nieuwe Levensstijl. De verwachtingen die De Lange 

schetst, zijn nogal vaag en omvatten het gehele veld van reflectie over wetenschap, technologie, econo-

mie, ethiek, e.d.  
226 In Boston, dossier bij Archief van de kerken, 28. 
227 The Ecumenical Review, 31/4, nr.4, October 1979, 417.  
228 Tuininga, één van de Nederlandse vertegenwoordigers, doet van de uitvoerige discussie over dit punt 
verslag in Wending („Het Harrisburg-syndroom en de Wereldraad‟ in: Wending, 34/10, november 1979, 

626-636), en laat zien dat het moratorium-standpunt niet zomaar een compromis was: het ongeluk met de 

kerncentrale in Harrisburg had ook een aantal voorstanders aan het denken gezet en van de noodzaak 
overtuigd dat de tijd genomen zou moeten worden om de kwestie nog eens grondig te bekijken.  
229 O.a. in Hervormd Nederland, 4-8-1979, 18-8-1979; Remonstrants Weekblad 8-9-1979, Socialisme en 

Democratie, november 1979, Hier en Daar, april 1980.  
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de grenzen die ter wille van de ecologie moeten worden gesteld aan de economische 

groei; het gesprek kwam echter waar het gaat om transformatieprocessen niet veel 

verder. Het Working Committee van C&S vergaderde eind mei 1980 in Stuttgart en 

voor deze gelegenheid schreef De Lange een memo van anderhalve pagina over 

Boston, waarin hij dit ook aangeeft. Hij beschouwt de voortgang van het debat 

(1925, 1937, 1966) als uitstekend, en stelt zich de vraag hoe het verder moet na 

Boston. De kerken zullen nog veel zelfonderzoek moeten doen en in hun midden een 

multidisciplinair gesprek op gang moeten brengen. Er is als gevolg van de moderne 

technologie een „blinde revolutie‟ gaande, en dat is wat anders dan de transformatie 

naar een rechtvaardiger samenleving die de kerken op het oog hebben. Daarvoor is 

niet alleen een consistent denken nodig, maar ook een handelen dat daarmee in 

overeenstemming is. Er zijn nog te veel problemen die aangepakt moeten worden, 

zoals bijvoorbeeld de arbeidsvraagstukken en de inflatieproblematiek. De methode 

die De Lange daarbij voor ogen staat, is die van „Reflecties op de toekomst‟. Er zijn 

in Nederland ideeën om hiervoor een oecumenisch centrum op te richten, te finan-

cieren door de kerken (dit werd het latere Multidisciplinair Centrum voor Kerk en 

Samenleving, MCKS). Naar aanleiding van Boston schreef de Sectie Sociale Vragen 

van de Raad van Kerken een brief aan de minister voor Wetenschapsbeleid over de 

prioriteitsstelling van het wetenschapsbeleid dat naar het oordeel van de Sectie „de 

oplossingen van de problemen van de maatschappelijke ontwikkeling in feite gro-

tendeels verwacht van de ontwikkeling van natuurwetenschap en de technologie‟. 

De problemen die deze zelf veroorzaken, worden daardoor over het hoofd gezien. 

Ten onrechte wordt veel minder geld besteed aan maatschappijwetenschappen, ter-

wijl de maatschappijvernieuwing waar deze aan kunnen bijdragen hard nodig is.  

Boston en de aanloop daartoe confronteerden De Lange met Oost-Europa. In 

Boston was Falcke aanwezig, voorzitter van de commissie voor Kerk en Samenle-

ving van de DDR-kerken. Deze commissie gaf een rapport uit onder de titel „Ver-

antwortung der Christen in einer sozialistischen Gesellschaft für Umwelt und Zu-

kunft des Menschen‟ dat door de Wereldraad werd gepubliceerd. Falcke lichtte dit 

rapport in Boston toe en „liet zien dat Christenen en Marxisten kunnen samenwerken 

en waar voor de kerken vragen rijzen, bijv. ten aanzien van het “geloof” der Marxis-

ten in de zegenrijke werking van de wetenschap, vanaf het moment dat deze weten-

schap wordt beoefend in het politieke kader van de Marxistische staat‟.230 De Lange 

constateerde een „frappante overeenstemming (…) in de problematiek van West- en 

Oost-Europa. Het rapport van de kerk in de DDR ter zake van de ecologische pro-

blematiek heeft mij daarvan nog meer overtuigd dan vroeger‟.231 

De Lange woonde eind mei 1980 in Württemberg de vergadering van C&S 

bij waarin Boston werd geëvalueerd en de rapportage voor het Centraal Comité 

opgesteld. Hij voerde hier een pleidooi voor het instellen van een commissie die zich 

zou buigen over christelijke sociale ethiek, omdat die niet in een conferentie tot 

stand kan komen.232 In augustus 1980 was hij vervolgens aanwezig op de vergade-

ring van het Centraal Comité waar zowel gesproken werd over het project „Kerk van 

de armen‟ van de CCPD als over Boston. Er worden afspraken gemaakt voor ver-

volgconferenties. Eind 1981 werd een hearing over nucleaire technologie en bewa-

pening gepland, te houden in Nederland. Daarvóór nog vergaderde het Centraal 

                                                           
230 De Lange in zijn inleiding in Boston, dossier bij Archief van de kerken, 5. 
231 In: Areopagus, 12/5, december 1979. 
232 De Lange in een artikel in Trouw: „Derde wereld begrijpt onze angst voor kernenergie niet‟, 4-6-1980. 
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Comité in 1981 in Dresden; ook hier was De Lange vanuit C&S van de partij; hij 

schrijft de inbreng van mensen van het kaliber van Thomas en Van den Heuvel te 

missen: de discussies zijn niet zo sterk meer. Langdurig sprak het Centraal Comité 

over de hachelijke internationale situatie van toenemende bewapening en armoede.233  

De hearing over kernbewapening vond plaats in november 1981 aan de VU 

in Amsterdam en werd mede voorbereid door een Nederlands comité, in nauwe 

samenwerking met Abrecht. Het verslag kreeg als titel mee „Voordat het te laat is‟, 

omdat de hoorzitting duidelijk maakte hoe dringend deze kwestie is. Uitvoerig werd 

ingegaan op alle aspecten van de problematiek, en men formuleerde een reeks „drin-

gende taken voor de kerken‟, waarvan de eerste als volgt inzette:  

 
„Wij geloven dat de tijd gekomen is waarop de kerken eensgezind moeten verklaren, 

dat zowel het produceren en opstellen, als het gebruiken van kernwapens een misdaad 

tegen de mensheid is, en dat dergelijke activiteiten op ethische en theologische gron-

den moeten worden veroordeeld.234  

 

De uitkomsten vertoonden veel overeenkomst met hetgeen de voorgaande jaren in 

Nederland al was bedacht, en waren daardoor voor sommige Nederlanders wat te-

leurstellend. De Lange concludeert dat nu alles gezegd is dat gezegd moet worden. 

Maar dat geldt niet voor alles wat gedaan moet worden. Aan de wereld moet worden 

duidelijk gemaakt dat het nu absoluut genoeg is en de kerkleiders zouden bij de 

staatshoofden op de stoep moeten gaan zitten tot ze met elkaar gaan spreken en tot 

overeenstemming komen.235 Naar aanleiding van de hoorzitting deed C&S aan het 

Centraal Comité de aanbeveling op de komende assemblee minstens één dag aan 

deze problematiek te wijden. Deze assemblee, Vancouver, sloot zich aan bij het 

verslag van de hoorzitting, en kwam met een krachtige verklaring over vrede en 

gerechtigheid.  

Aan het eind van zijn periode bij C&S schrijft De Lange een bijdrage over 

het werk van C&S voor het Nederlandse voorbereidingsboek voor de assemblee van 

Vancouver, Gerechtigheid, eenheid en vrede. Hij spreekt er zijn verontwaardiging 

over uit dat C&S nooit heeft kunnen beschikken over eigen financiën (zoals andere 

afdelingen) en dat C&S altijd zo onderbezet is geweest. En hij doet een reeks aanbe-

velingen, die neerkomen op: Vancouver moet C&S vragen door te gaan op de weg 

die is ingeslagen met onderwerpen als bewapening, kernenergie, economie, en het 

gesprek met natuurwetenschappers.  

 

Andere onderwerpen betreffende de Wereldraad 

Naast de bovenbeschreven activiteiten was De Lange ook nog lid van de Board van 

Bossey, wat betekende dat hij eenmaal per jaar gedurende enkele dagen vergaderde 

over het gevoerde en te voeren beleid. Hij bleef lid tot 1999 en werd opgevolgd door 

de econoom Opschoor. 

Ook andere onderwerpen die betrekking hadden op de Wereldraad hadden De 

Langes belangstelling. Hij besprak bijvoorbeeld met instemming het boekje van 

Hebly The Russians and the World Council of Churches in een groot artikel op de 

                                                           
233 De Lange noteerde voor zichzelf dat hij nog nooit tijdens een CC zo vaak het Kyrie Eleison had ge-

zongen (in: Wereld en Zending, 1982/2). 
234 Uit: „Voordat het te laat is‟, verslag van de hearing in: Archief van de kerken, jaargang 38/2, februari 

1983. 
235 In: Wereld en Zending, 11/2, 1982, 202. 
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kerkpagina van Trouw (6-1-1979). De Lange heeft grote moeite met de weinig kriti-

sche houding van de Russische kerk in de eigen samenleving, maar merkt tussen 

haakjes op „dat degenen die de Russen kritiseren op dit punt, maar zelf in hun eigen 

situatie conformistisch zijn - b.v. in economisch opzicht zeer van de wereld zijn - 

beter niet kunnen deelnemen aan dit debat‟. Over kerk en samenleving hebben de 

Russen geen bijdrage, stelt De Lange na sinds 1968 alle vergaderingen van C&S te 

hebben bijgewoond waar zij ook aanwezig waren. Dat komt doordat er geen ruimte 

is voor non-conformisten, en omdat de sociale wetenschappen in Rusland zwak 

ontwikkeld zijn. Ook ten aanzien van andere maatschappijstructuren leveren ze geen 

kritiek. De kritiek op het Westen komt van het Westen zelf en van de Derde Wereld. 

Het Westen heeft dus nog maar weinig kunnen leren van de Russisch-orthodoxe 

kerk. De Lange sluit voor de toekomst een eigen bijdrage van deze kerk aan de soci-

ale ethiek niet uit, omdat ze wél beschikt over een evenwichtige antropologie, voor-

waarde voor de beoefening van sociale ethiek.
236

  

 

Aandacht voor Europa en Europese kerkelijke samenwerking 

 

Activiteiten in Brussel 

De Lange blijft wijzen op het grote belang van Europese integratie, en dan niet al-

leen op economische terrein. De kerken waren vrijwel afwezig bij de formulering 

van de doeleinden, ondanks de kritische begeleiding van het Comité voor de christe-

lijke verantwoordelijkheid voor de Europese samenwerking. De Nyborg-

conferenties waren te binnenkerkelijk en hielden zich niet bezig met politiek en 

economische vraagstukken, schrijft hij begin 1965.237 Dat veranderde daarna wel. 

We behandelen hieronder eerst de initiatieven die door de kerken in Brussel werden 

ontwikkeld en gaan vervolgens in op De Langes gedachten hierover.  

In 1979 werd ECCSEC opgericht: de Ecumenical Commission for Church 

and Society in the European Community, die vanaf 1984 EECCS (European Ecu-

menical Commission for Church and Society) ging heten. Aan die oprichting was 

een lange geschiedenis voorafgegaan. Het begon met de behoefte van ambtenaren 

van de Gemeenschap om zich als gelovigen samen te bezinnen op de vragen die in 

hun werk aan de orde kwamen, maar ook met een plan voor de lange termijn: „dé-

provincialiser les Eglises par l‟entremise des institutions internationales‟.238 In sa-

menwerking met enkele Brusselse pastores organiseerden ze (vanaf februari 1959) 

gebedsbijeenkomsten, activiteiten rond thema‟s als vrede en honger en conferenties. 

Dat leidde in 1965 tot de oprichting van het Ecumenical Centre in Brussel, waarin in 

1966 de Belg Lenders als staflid werd aangesteld, die tot dat moment pastor van de 

Waalse kerk in Haarlem was. In dit centrum werkten de protestantse en anglicaanse 

kerken uit de lidstaten nauw samen, en daaruit kwam uiteindelijk EECCS voort, 

bestaande uit afgevaardigden van de Europese kerken. De genoemde ambtenaren 

van het Oecumenisch Centrum bleven samenkomen in de zogenaamde Ecumenical 

Association for Church and Society, die ook afgevaardigd was in de Commissie. 

                                                           
236 De Lange doet in een persoonlijke brief aan Van Drimmelen, staflid van de Wereldraad, op 22 oktober 
1997, zelfs de suggestie dat de Wereldraad een aanbod doet aan opleidingen in Rusland (Kiev, Zagorsk, 

Leningrad) om cursussen te geven over deze thematiek. Hij noemt ook sprekers zoals Thomas, Dejung en 

Van Drimmelen zelf (brief in persoonlijk archief Van Drimmelen).  
237 In Wending, 20/2, april 1965. 
238 Deze geschiedenis wordt beschreven door Panhuis in het artikel „Un temps d‟espérance. L‟histoire du 

Centre Oecumenique à Bruxelles‟ in: Rencontres en l’honneur de Helmut Verschuer, Brussel 1991. 
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Nederland was eerst alleen via de hervormde en gereformeerde kerken in EECCS 

vertegenwoordigd; later werden dit vier vertegenwoordigers: behalve vanuit de 

genoemd kerken ook twee uit de Raad van Kerken. Het secretariaat werd lange tijd 

(van 1978 tot 1999) bemand door Lenders, met wie De Lange een uitstekende relatie 

onderhield.239 Doordat de financiële basis wankel was en bleef, moest EECCS nood-

gedwongen gedurende haar hele bestaan veel tijd en energie aan haar eigen voortbe-

staan wijden.240 De Lange maakte zelf tot 1994 deel uit van EECCS als vertegen-

woordiger van de Raad van Kerken (samen met Klompé: hij voor de Sectie Sociale 

Vragen en de kleine kerken en zij voor de Sectie Internationale Zaken en de R.K. 

kerk) en zat ook geruime tijd in het moderamen.  

De Ecumenical Association zette samen met OCIPE (Office for Catholic Ini-

tiatives in the Promotion of Europe) in 1974 de European Ecumenical Organisation 

for Development (EECOD) op die zich met het Europese ontwikkelingsbeleid moest 

gaan bezighouden.241 Deze oprichting vloeide voort uit een vijfdaagse bijeenkomst 

(in april 1974 in Roehampton, Londen) van een grote groep katholieken en protes-

tanten (onder wie vanuit Nederland o.a. Klompé, De Lange, Patijn en Van den Heu-

vel) die spraken over „Christenen en de Europese Gemeenschap 1974‟.242 Thomas 

confronteerde de aanwezigen met de vraag voor welke doeleinden de Gemeenschap 

haar overweldigende economische macht wilde gaan gebruiken. Een jaar later was 

Thomas in Nederland (vanwege zijn eredoctoraat) en herhaalde daar zijn vraag. 

Kennelijk was dat voor De Lange aanleiding om ook hier meer aandacht te vragen 

voor de rol van de kerken in Europa en wel in de artikelen die hij in Hervormd Ne-

derland schreef.243 De Lange was erg gelukkig met de bijeenkomst in Roehampton 

en de organisatie die eruit voort kwam. EECOD zou de gevolgen van de door de EG 

en de lidmaten gevoerde politiek voor ontwikkelingslanden kritisch gaan volgen, en 

had daartoe twee werkgroepen: de Lomé-groep en een groep die zich bezighield met 

ontwikkelingseducatie. De Lange trad, vanuit de Nederlandse werkgroep Kerk en 

Ontwikkelingssamenwerking, toe tot EECOD en maakte deel uit van de eerste groep 

die verantwoordelijk werd voor een reeks documenten over de Lomé-verdragen.244 

                                                           
239 De Lange en Lenders troffen elkaar in allerlei Brusselse activiteiten, en daarnaast nog in ERE; ook 
maakte Lenders (officieel als Hervormd predikant vanwege zijn verband met de Waalse kerk) deel uit van 

de Nederlandse delegatie die contact onderhield met de kerken in de DDR.  
240 Uit het verslag van De Lange van een crisisvergadering die hij in 1989 bijwoonde (als vervanger van 
de secretaris van de Raad van Kerken) verwijst hij naar de wortels van de problemen in het verleden. Het 

waren in 1989 namelijk de Duitse kerken die dwars lagen, en dat had er volgens De Lange mee te maken 
dat die liever een „ambassade-model‟ hadden gehad, zoals zij zelf ook hadden in de regeringszetel Bonn, 

in plaats van een groep waarin inhoudelijk op de thema‟s van de Gemeenschap werd ingegaan. In het 

archief van De Lange bevinden zich enkele brieven uit 1989 die op deze kwestie betrekking hebben: een 
kopie van een brief van bisschop Kruse aan mevrouw Salter, de president van EECCS, een reactie daarop 

van De Lange aan de bisschop en het antwoord van de bisschop. Hieruit blijkt dat het verschil in visie 

zich vooral uit in het ontbreken van voldoende steun voor stafleden; De Lange neemt het in zijn brief op 
voor Lenders, van wie hij zegt dat die de volledige steun van de commissie bezit. 
241 Deze organisatie heette tot 1986 „Joint Task Force on Development Issues‟, vanwege de samenwer-

king tussen protestanten en katholieken, de enige organisatie in Brussel waar zo werd samengewerkt. Dat 
was vooral te danken aan Klompé: zolang zij deel uitmaakte van EECOD, ging het goed, vertelt Lenders 

in een gepsrek met de auteur, maar na haar vertrek ging die samenwerking bergafwaarts. De andere 

katholieke partners waren vanaf het begin minder geëngageerd geweest met EECOD. 
242 De Lange doet hiervan verslag in NRC Handelsblad, 25-4-1974 en in Kredo, juni 1974. 
243 O.a. op 12-7-1975, 2-8-1975, 16-8-1975, 30-8-1975, 27-9-1975. In 1976 en 1977 schrijft hij vele 

artikelen in Hervormd Nederland over Europa, mede met het oog op de Europese verkiezingen van 1978. 
244 De Lomé conventie tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap en 46 ontwikkelingslanden (de 
zogenaamde A(frica)C(ariben)P(acific)-landen werd op 28 februari 1975 in Togo ondertekend, en omvat-

te afspraken over hulp en handel.  
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De in EECOD ontwikkelde inzichten werden doorgegeven aan de kerken, die daar 

nationaal en internationaal mee aan het werk zouden moeten gaan.245 EECOD kende 

steeds forse financiële problemen. In 1995 werd EECOD opgeheven, uit geldgebrek.  

De Lange maakte ook deel uit van de Europese Ecotheo-groep van economen 

en theologen. De groep kwam voort uit gesprekken van o.a. de Brit Nankivell, de 

Fransman Crusson (betrokken bij het Franse „Planbureau‟) en De Lange in 1972. 

„Zij informeren elkaar over datgene wat er in de Europese kerken gebeurt, voeren 

overleg met de ambtenaren van de Europese Gemeenschap over de economische en 

sociale politiek van de EG en adviseren de kerken over deze vraagstukken‟, schrijft 

hij over de groep die in Brussel bij elkaar kwam.246 Nankivell wijst erop dat de groep 

veel waarde hechtte aan het bestuderen van de economie in de sociale en culturele 

context van ieder land.247 In de loop van de tijd ontwikkelde zich daardoor onder de 

leden van de groep een grote gevoeligheid voor ieders specifieke situatie. De Lange 

bracht alle discussies die hij in Nederland voerde in deze werkgroep in, en leverde 

stukken over onder meer de inkomenspolitiek en grenzen aan de groei, en gaf ook 

stukken van mensen als Linnemann en Den Uyl aan de leden door. De groep als 

geheel ondersteunde met informatie het werk van Lenders. De Lange fungeerde 

lange tijd (vanaf 1979) als voorzitter en leverde ook schriftelijke bijdragen, zoals 

over de betekenis van arbeid,248 over de vraag of Europa klaar is voor de 21
e
 eeuw en 

over de „economie van het genoeg‟. In de loop van de jaren tachtig hield de Eco-

theo-groep op te bestaan.  

De Lange besteedt veel aandacht aan Europa in zijn werk. Hij ziet graag dat 

de Europese gemeenschap een eigen weg gaat, niet alleen in de Oost-West-

verhouding, maar ook in de relatie met de ontwikkelingslanden. Hoewel hij zegt niet 

van regionale overeenkomsten te houden, juicht hij toch de komst van het Lomé-

verdrag in 1975 toe (in de hoop dat het op termijn alle arme landen zal betreffen), en 

spreekt hij de wens uit dat de EG haar stem zal verheffen tegen de politiek van de 

VS in Azië en Latijns Amerika. Hij bepleit in dit kader dat de Europeanen door 

zelfonderzoek hun eigen identiteit ontdekken.
249

 Wat veel Europeanen daarvan 

weerhoudt (en de reden is waarom de EEG politiek nooit werd wat velen ervan ver-

wachtten), veronderstelt hij, is de Atlantische gedachte, die veeleer denkt in termen 

van „het Westen‟ - met een sterke anticommunistische wortel - dan van „Europa‟. 

Dat leidt er ook toe dat er onvoldoende kritiek wordt geuit op de buitenlandse poli-

tiek van de VS die steun verleent aan restauratieve ondemocratische en zelfs fascis-

tische regeringen over de gehele wereld. Het is de Amerikaanse Raad van Kerken 

die de Wereldraad en de Nederlandse Raad van Kerken hielp om inzicht te krijgen in 

bijvoorbeeld de situatie in Vietnam, wat leidde tot verklaringen van deze organen.
250

 

                                                           
245 Zo zat De Lange in Brussel de vergaderingen voor van een groep die een tekst schreef over „de ver-

antwoordelijkheden van de kerken in de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en de ontwikke-

lingslanden‟, die in juli 1974 door Lenders bijeen werd geroepen. In de werkgroep werd afgesproken dat 

De Lange tijdens de Wereldraadassemblee van Nairobi in 1975 een ontmoeting van kerkleiders zou 

arrangeren om deze thematiek gezamenlijk te bespreken: De Lange in zijn rol van netwerker.  
246 In zijn column in Kredo, maart 1981. 
247 In: „European Economics and Values. The work of the Eco-Theo Group‟ in: Rencontres en l’honneur 

de Helmut Verschuer, Brussel 1991. 
248 Deze tekst verscheen ook in het Journal of Ghandian Studies van de Universiteit van Allahabad. 
249 In: The Guardian (A Christian Weekly Journal of Public Affairs, India), 53/30, 24-7-1975; hij gaat op 
deze vragen ook in in zijn column in Hervormd Nederland, 24-1-1976. 
250 De Lange spreekt hierover bijvoorbeeld in Wending (oktober 1973), waar hij vertelt dat tijdens de 

bijeenkomst van C&S in Pont-á-Mousson enkele vertegenwoordigers van de Amerikaanse kerken de 
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De Amerikaanse regering heeft van de protesten echter niets geleerd, zo blijkt uit het 

optreden in Vietnam, het dreigement om tegen Noord-Korea atoomwapens te ge-

bruiken en de egoïstische houding tegenover de Derde Wereld. Dat leidt tot de vraag 

of Amerika onze bondgenoot is. Daarmee schrijven we onze vrienden in de VS niet 

af, zegt De Lange. Zij proberen al lang verandering te brengen in het gegeven dat het 

Amerikaanse volk nauwelijks geïnteresseerd is in deze vraagstukken. Daarnaast rijst 

de vraag: is Rusland onze vijand? De Lange is geneigd die vraag met nee te beant-

woorden, maar durft het niet aan om dan maar een pleidooi voor ontwapening te 

houden of voor het opheffen van de NATO. Bij twijfel kun je maar beter geen ver-

anderingsprocessen op gang brengen. Het alternatief: een Europees kernwapen, is 

nog minder wenselijk. Daarom moet de NATO gerelativeerd worden, moeten de 

onderhandelingen voortgezet worden en moet Europa een eigen weg gaan inzake 

problemen binnen en buiten Europa.
251

 Het is niet uitgesloten, stelt De Lange, dat de 

kerken van de Derde Wereld ons ook tot een dergelijk zelfonderzoek zullen dwingen 

tijdens de komende Wereldraadassemblee van Nairobi. EECCS schreef een memo-

randum over de relatie tussen Europa en de Derde Wereld en stuurde dat aan alle 

Europese deelnemers aan de Assemblee; als het in Nairobi besproken is, wordt het 

aan de Europese kerken gestuurd. Ook ERE stelde een memorandum op: over de 

relatie van Europa met Zuid-Afrika. Tijdens de Assemblee van Nairobi werden er, 

zo meldt de Lange op 24-1-1976 in Hervormd Nederland, inderdaad afspraken ge-

maakt voor bilateraal overleg tussen Nederland en Duitsland en tussen Nederland en 

Engeland, om de verantwoordelijkheid van de Europese kerken vorm te geven. In 

het najaar vond het bezoek aan de Engelse kerken en in het voorjaar van 1977 aan de 

Duitse kerken plaats. 

In mei 1979 schrijft De Lange een artikel in Wending onder de titel „Hebben 

de Kerken een visie op de Europese eenwording?‟252 Een vraag die hij met „neen‟ 

beantwoordt. Er is zelfs niet het besef dat men op dit punt faalt. De Lange poogt dat 

niet te verklaren, maar gaat op het Europese denken zelf in. Buiten Europa be-

schouwt men ons allemaal als Europeanen. Wat ons verbindt, is „de voortdurende 

worsteling om de relatie mens en gemeenschap politiek en economisch vorm te 

geven‟, zonder het evenwicht daartussen te verstoren. Als mensen die ons er steeds 

aan herinnerd hebben wat verdedigd moet worden, noemt De Lange Dostojewski, 

Buber, Berdjajew, Jaspers en De Rougemont. Het waardesysteem moet in tact blij-

ven, en daarom moeten we de waarden herinterpreteren. Verantwoordelijkheid in 

deze tijd omvat bijvoorbeeld ook verwerkelijking van vrijheid van mensen elders; 

economische vooruitgang in het Westen bedreigt de waarden, maar in het Zuiden is 

die er een realisering van. Europa kende sinds het verdrag van Rome een enorme 

economische groei, die hartelijk onthaald werd maar nieuwe problemen creëerde die 

niet tijdig onderkend werden. We hebben het Amerikaanse model gekopieerd, in 

plaats van een eigen model op basis van eigen tradities te ontwikkelen. Dat had 

ongetwijfeld te maken met gebrek aan zelfvertrouwen en angst voor de Russen. Het 

begrip „self-reliance‟ zou ook in Europa een rol moeten gaan spelen.  

                                                                                                                                        
Europeanen de ogen openden ten aanzien van de Amerikaanse buitenlandse politiek, die op papier mooier 

is dan in werkelijkheid. 
251 De Lange sluit hierin aan bij de gedachten van de Belgische econoom Baeck in diens boek Europa 
zwanger van Amerika uit 1974 dat hij uitgebreid bespreekt. 
252 Dit stuk lijkt een bewerking van de tekst „Ready for the 21st century?‟ die De Lange in 1978 schreef 

voor „oecumenische groepen in Brussel en Rotterdam‟.  
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Begin 1982 start De Lange in zijn column in Hervormd Nederland weer een 

serie over de West-West-verhouding; hij werkt hierin een aantal gedachten uit die 

hij in 1979 al zijn Wending-artikel behandelde. Sprak hij zeven jaar tevoren nog 

over een „aan de leiband van de VS lopen‟ van de EG, nu constateert hij een ver-

vreemding, ook al is er ook sprake van „veramerikanisering in de zin van vermate-

rialisering‟. Dat heeft ermee te maken dat de EG niet de gemeenschap werd die 

bedoeld was. De Lange grijpt hier terug op een uitspraak van de Europese federalist 

De Rougemont uit 1947:  

 
„Voor hen (Amerika en Rusland) is het leven te herleiden tot twee verschillende ver-

richtingen: voortbrengen en verbruiken. Al hun inspanning is erop berekend deze 

twee in evenwicht te brengen en zonder schokken te doen functioneren. Het gevolg 

van dat evenwicht is het onvermijdelijke en verplichte geluk. Voor ons is het leven de 

uitkomst van een eeuwigdurende strijd en zijn doel is niet het geluk, maar een zo 

scherp mogelijk bewustzijn, de ontdekking van een zin in het leven, een betekenis, 

ook al zouden zij in het ongeluk van de hartstocht of in de volledige mislukking zijn 

gelegen. Hun streven is gericht op een toestand van gelukkige onbewustheid, terwijl 

het onze tot iedere prijs naar het bewustzijn uitgaat. Zij verlangen naar leven; wij naar 

redenen om te leven, zelfs al zouden die vergankelijk zijn‟.253  

 

De EG is verworden, het gaat inderdaad alleen over voortbrengen en verbruiken, 

stelt De Lange. En in het vervolg van zijn serie constateert hij een uiteengroeien van 

Europa en de VS: in de visie op oorlog, in de houding ten opzichte van de Derde 

Wereld, ten opzichte van racisme (in Zuidelijk Afrika). Dat brengt hem ertoe te 

schrijven: „Op grond van dit alles acht ik de vraag gerechtvaardigd: moeten wij 

doorgaan met de Amerikanen onze bondgenoten te noemen? Bondgenoten waar-

voor?‟254 om in een volgend artikel te stellen: „De Europese volken past derhalve 

distantie van de grootmacht‟.255 

 

Contacten met de DDR  

 
„Harry de Lange ontmoette ik voor het eerst in 1974 in Boekarest. De werkgroep 

“Church and Society” van de Wereldraad van Kerken vergaderde daar en de Bond van 

Evangelische Kerken in de DDR was er met een delegatie vertegenwoordigd. Dit was 

het begin van een intensieve deelname van de Kerkenbond aan de discussie over “Ge-

loof, wetenschap en toekomst”. Harry, de onvermoeibare initiatiefnemer en stimula-

tor, gaf de aanzet tot een bijzondere interkerkelijke dialoog over deze kwestie, die tot 

op heden (dat is 1989, GWR) tussen de Raad van Kerken in Nederland en de Bond 

van Evangelische Kerken gevoerd wordt. Voor ons een intensief oecumenisch leer-

proces en een bron van kostbare, oecumenische vriendschappen‟,  

 

schrijft Falcke in de vriendenbundel voor De Lange.256 Vanaf de tweede helft van de 

jaren zeventig reisde De Lange regelmatig naar de DDR, zowel voor C&S, waarvoor 

de Bund,257 en in het bijzonder de „Aussschuss für Kirche und Gesellschaft‟, onder 

                                                           
253 In: Hervormd Nederland, 6-3-1982. 
254 In: Hervormd Nederland, 15-5-1982. 
255 In: Hervormd Nederland, 5-6-1982. 
256 In: „Het ene nodige in de drieslag gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping‟, in: Noordegraaf 

en Thung (1989), 155-162. 
257 De Bund der Evangelische Kirchen werd opgericht in 1969, toen de acht Landeskirchen in de DDR 

zich aaneensloten en zich losmaakten van de EKD, waarmee ze al sinds de bouw van de Muur in 1961 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 208 

voorzitterschap van Falcke, een belangrijke partner was, als voor de Nederlandse 

Raad van Kerken. Op veel plaatsen berichtte De Lange enthousiast over deze ont-

moetingen.  

 
ACHTERGROND 

Duitsland had, zo zagen we, altijd al de belangstelling van De Lange gehad. In zijn 

nagelaten stukken zijn verwijzingen te vinden naar talloze spreekbeurten die hij tot 

het midden van de jaren negentig in Oost- en West-Duitsland had, meestal over 

economische onderwerpen, soms ook over het vredesvraagstuk. Hij volgde nauwge-

zet de ontwikkelingen in de Duitse kerken en in zijn artikelen wijst hij op belangrij-

ke kerkelijke en politieke ontwikkelingen; we volgen de lijn van zijn denken.  

In zijn rubriek „Zig-Zag‟ in het Remonstrants Weekblad deed De Lange (op 

9-11-1968) verslag van een bezoek aan Berlijn. Waarderend spreekt hij over het 

werk van de Nederlandse predikante Bé Ruys in het Hendrik Kraemer-huis. De 

periode waarin Heinemann president en Brandt minister-president was, schat De 

Lange hoog. Heinemann258 is voor hem „een eminent voorbeeld van een christen-

politicus‟ en de betekenis van Brandt zit vooral in de „Oost-verdragen‟. Grote in-

vloed op die verdragen had een kerkelijke publicatie: „Een zeer fraai voorbeeld van 

hoe de kerk aanwezig kan zijn in de discussie van een volk is het boekje uit 1965 

van de Evangelische kerk in Duitsland Die Lage der Vertriebenen und das Verhält-

nis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn. Een moedige daad van de 

Duitse kerk, die herinneringen oproept aan de Barmer Thesen‟, schrijft De Lange.259 

Het gaat bij dit geschrift (later kortweg aangeduid als „Ostdenkschrift‟) vooral om 

het voorstel van Ludwig Raiser en anderen om de Oder-Neisse-grens als definitieve 

grens te aanvaarden (wat Raiser op ernstige bedreigingen van zijn leven kwam te 

staan). Vele jaren later komt De Lange hier nog op terug.260 Brandt legde, gesteund 

door Bahr261, de verdragen aan het parlement voor. De christen-democraten bestre-

den dit beleid echter. Op 19 september 1970 schreven Berkhof en De Lange samen 

een brief aan Brandt en diens minister van Buitenlandse Zaken Scheel, na de onder-

tekening door de BRD en de USSR van een verdrag tussen deze landen; ze zien, zo 

schrijven ze, een teken van verzoening in de andere betrekkingen die de BRD aan-

gaat met landen in Oost-Europa, en ze spreken hun grote erkentelijkheid uit voor de 

manier waarop deze nieuwe politiek van de BRD gestalte wordt gegeven. Deze brief 

werd mede ondertekend door 38 bekende Nederlanders, onder wie Albeda, Boer-

winkel, Bruins Slot, (W.F.) de Gaay Fortman, Tinbergen, Verkuyl, De Valk en Hee-

                                                                                                                                        
niet meer konden vergaderen. Falcke zegt hierover „In der Gründung des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR haben wir die DDR als deutschen Teilstaat bejaht. Wir haben dies getan im Zeichen 

des Gerichtes Gottes über den nationale Grössenwahn des “Deutschland, Deutschland über alles”. Wir 

haben die Überhöhung des Nationalen zum religiösen Wert kritisiert, in dessen Namen nationalistische 
Politik, auch Eroberungs- und Unrechtspolitik gerechtfertigt wurde‟ (Heino Falcke, 11 Sätze zum Weg 

unserer Kirche jetzt [für die Beratung in der Kirchenleitung der Ev.Kirchenprovinz Sachsen, Januar 

1990]). 
258 In maart 1968 vroeg hij in de rubriek „Kanttekeningen‟ in Wending (23/1) al aandacht voor het in-

drukwekkende optreden van Gustav Heinemann, de West-Duitse minister van justitie, in Nederland. Er 

zijn, zegt hij, natuurlijk talloze voorbeelden te noemen „die het moeilijk maken te geloven dat een con-
structief democratische weg met Duitsers is te bewandelen‟, maar we moeten blijven zoeken naar goede 

voorbeelden en die ondersteunen. 
259 In: Remonstrants Weekblad 2-7-1966. 
260 „Het leiderschap van West-Duitsland‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 11-11-1978. 
261 Bahr was de gemachtigde van de Duitse regering in Berlijn en wordt beschouwd als de architect van 

de Ostpolitik van Brandt. 
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ring. Scheel stuurt de schrijvers een antwoord waarin hij zich dankbaar toont voor de 

brief.262 Brandts opvolger Schmidt is meer geïnteresseerd in economische vragen en 

ook de Evangelische Kirche ging niet verder op dit spoor. Hierna publiceert De 

Lange een tijdlang niet over het onderwerp. 

Eind jaren zeventig raakt De Lange via de Wereldraad van Kerken betrokken 

bij de DDR. In 1979 meldt hij met vreugde het verschijnen van een gemeenschappe-

lijke verklaring van de kerken uit de DDR en de BRD ter gelegenheid van de „veer-

tigste herdenkingsdag van het begin van de 2
e
 wereldoorlog‟.263 De verklaring wijst 

erop hoe de oecumene kan helpen om tot een werkelijke ontspanningspolitiek te 

komen. Grote moeite heeft De Lange met het feit dat zoveel West-Duitsers over de 

deling van hun land spreken als over een noodlot, terwijl toch de na de oorlog ont-

stane situatie geheel voor de verantwoordelijkheid van Duitsland zelf komt. Te wei-

nig spreekt men over schuld en boete. „Zo lang dit laatste niet gebeurt, komt er geen 

nieuwe energie vrij voor een nieuwe politiek en zullen we niet verder komen in de 

ontspanning van Europa en dus ook niet met de ontwapening.‟264 De Polen en de 

Russen hebben diepe wonden opgelopen door de oorlog, en het is de angst voor 

Duitsland die de voedingsbodem is voor de bewapening van de Russen.  

 
„Het staat vast dat we nog verder van dit doel komen, als men in de Bondsrepubliek 

het vuurtje blijft opstoken van de hereniging. Natuurlijk staat de uitkomst van vrije 

verkiezingen in de DDR vast; de Russen zouden op grond hiervan niet anders kunnen 

doen dan vertrekken. Niettemin is het denkbaar dat het beter ware dat geen hereniging 

tot stand kwam, maar bijvoorbeeld het grondgebied van de DDR dan militair geneu-

traliseerd werd. Op korte termijn lijkt zo iets volstrekt irreëel, maar het is noodzake-

lijk alternatieven te bedenken voor de huidige situatie, die immers één van de voor-

naamste haarden is voor voortgaande en toenemende bewapening‟.265  

 

Dat is de achtergrond van waaruit De Lange de gesprekken met de Oostduitse ker-

ken aanging.266 

 
HEINO FALCKE 

Omdat de naam van Falcke vanaf dit moment vaker zal vallen en De Lange geregeld 

met hem te maken had en met veel waardering over hem sprak, volgt hier wat meer 

informatie over hem.267  

Heino Falcke wordt wel beschouwd als de meest invloedrijke protestantse 

theoloog in de DDR in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw.268 Hij 

                                                           
262 Het commentaar van NRC op de brief van de Nederlanders is snerend: die zou blijk geven van zelfge-

noegzaamheid; de wereld heeft geen behoefte aan „Neerlands laken en loven‟. Over de brief en de reacties 

daarop schrijft Ruitenberg in Hervormd Nederland van 21-11-1970.  
263 In: Kredo, november 1979. 
264 In: Hervormd Nederland, 17-11-1979. Dit artikel was onderdeel van een serie over Oost- en West-

Duitsland die De Lange eind 1978 begon in zijn column in Hervormd Nederland. De artikelen verschenen 

op 11-11-1978,  6-1-1979,  24-2-1979,  21-4-1979,  26-5-1979,  9-6-1979,  23-6-1979,  17-11-1979,     
19-1-1980,  2-2-1980,  8-3-1980, en ook daarna schreef De Lange nog regelmatig over BRD en DDR.  
265 Ibid. 
266 Dat dit hem hoog zit, blijkt daaruit dat hij door de jaren heen regelmatig op de thematiek van de Oost-
verdragen en de hereniging terugkomt. Hij doet dat bijvoorbeeld ook in zijn column in Hervormd Neder-

land van 9-2-1985, waar hij waarschuwt voor uitlatingen van de CDU over „herstel‟ van de grenzen. „Het 

zou de CDA-leden in het Europese parlement sieren, als zij hun partijgenoten tijdig tot de orde riepen‟.  
267 Tenzij anders vermeld is hier gebruik gemaakt van het artikel „Introduction to Heino Falcke‟ van 

Stephan Brown in The Ecumenical Review, 56/2, April 2004, 160-165. ER besteedde in dit nummer ruime 

aandacht aan Falcke ter gelegenheid van diens 75e verjaardag.  
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werd geboren op 12 mei 1929 in Riesenburg en groeide op in wat later de Russische 

stad Kaliningrad werd. Uit deze stad vluchtte hij aan het einde van de Tweede We-

reldoorlog voor het oprukkende Rode Leger. Falcke studeerde theologie in Berlijn, 

Göttingen en Bazel en promoveerde in 1958 op Schleiermachers visie op de maat-

schappij. Na die tijd werkte hij vijf jaar als gemeentepredikant en vervolgens tien 

jaar als directeur van het „Predigerseminar‟ in Gnadau bij Magdeburg. Van 1973 tot 

aan zijn emeritaat in 1994 was hij als Probst (een soort pastor pastorum) in Erfurt 

werkzaam.  

In Bazel stond Falcke Barth bij in de voorbereiding van het deel van diens 

Kirchliche Dogmatik over de leer van de schepping en de vrijheid van de mens. Dit 

beïnvloedde hem in hoge mate, wat ook merkbaar is in de rede waarmee hij in de 

DDR beroemd werd: „Christus befreit - darum Kirche für andere‟, die hij in 1972 in 

Dresden hield voor de synode van zijn kerk. Falcke was gevraagd in te gaan op de 

vraag wat het concept van kerk-zijn dat de Bund had overgenomen van de Wereld-

raad van Kerken, „the church for others‟, een kerk niet naast of tegen maar in een 

marxistische staat, in de praktijk inhoudt. Hij plaatste in zijn rede de vrijheid die van 

God komt tegenover de vrijheid die politieke en wetenschappelijke revoluties ople-

veren.  

 
„Eben weil wir dem Sozialismus das Reich der Freiheit nicht abfordern müssen, trei-

ben uns solche Erfahrungen (namelijk waar het socialisme onherkenbaar is geworden, 

GWR) nicht in die billige Totalkritik, die Ideal und Wirklichkeit des Sozialismus ver-

gleicht und sich zynisch distanziert. Unter der Verheissung Christi werden wir unsere 

Gesellschaft nicht loslassen mit der engagierten Hoffnung eines verbesserlichen Sozi-

alismus‟.269  

 

De DDR-autoriteiten hadden grote moeite met dergelijke uitspraken en dat leidde 

ertoe dat de tekst nooit officieel werd gepubliceerd in de DDR, maar tegelijk in 

brede kring circuleerde. „Falcke highlighted the need for responsible participation in 

the socialist society and a vision of the church providing a public space for critical 

debate and free speech, not least in connection with the threats posed by the scientif-

ic-technical revolution‟.270 „Verantwoordelijke participatie‟ is een belangrijk begrip 

in het denken van Falcke, een begrip dat hem heel dicht bij het gedachtegoed van De 

Lange bracht en dat hun vriendschap mede verklaart.  

In Erfurt was Falcke verbonden aan het oude Augustiner klooster (waar ooit 

Luther nog verbleef) dat vanaf de Reformatie in protestantse handen was en dienst 

deed als een soort Akademie, met een uitgebreid programma over uiteenlopende 

onderwerpen. Falcke organiseerde hier met anderen bijeenkomsten („Runde Tisch‟) 

voor groepen intellectuelen; zij legden ook contact met de Rooms-Katholieke kerk 

in de DDR. Falcke werkte op deze wijze mee aan het ontstaan van basisgroepen, een 

belangrijke ontwikkeling in de DDR in de jaren tachtig vanwege de rol die deze 

groepen zouden gaan spelen bij de Wende. Hij was van 1973-1987 voorzitter van de 

                                                                                                                                        
268 Bisschop Huber zei ter gelegenheid van Falcke‟s 75e verjaardag: „Heino Falcke sei in wichtigen Zeiten 

für ihn der wichtigste Interpret der Situation in der DDR und vor allem einer christlichen Antwort auf 
diese Situation gewesen‟ (bron: www.ekd.de/presse, een bericht van 12-5-2004). 
269 De rede is vertaald opgenomen in The Ecumenical Review (56/2, April 2004) en staat ook in de bundel 

Mit Gott Schritt halten, Reden und Aufsätze eines Theologen in der DDR aus zwanzig Jahren, Wichern-
Verlag, Berlijn 1986. Op 30-6-2007 vond in Thüringen een studiedag plaats ter gelegenheid van de 35e 

verjaardag van de rede, over de „Wirkungsgeschichte‟ daarvan.  
270 Brown in The Ecumenical Review, April 2004. 

http://www.ekd.de/presse
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commissie „Kirche und Gesellschaft‟ van de Kerkenbond in de DDR.
271

 Dat bracht 

hem dichtbij het werk van de afdeling Church and Society van de Wereldraad, 

waarvan hij in 1975 lid werd; hij bleef dit tot 1987. In 1974 had hij, zoals gezegd, 

De Lange ontmoet op de Boekarestbijeenkomst van C&S. Tijdens de C&S-

conferentie „Faith, Science and the Future‟ in 1979 hield hij de inleiding „A Christi-

an View from the German Democratic Republic‟, een heldere uiteenzetting van zijn 

kritische en solidaire positie in zowel de kerk als de socialistische maatschappij. Uit 

deze rede blijkt ook zijn engagement met de vragen op het terrein van economie, 

ecologie en bewapening, die hem later inspireerden tot zijn inzet voor het Conciliair 

Proces. De teksten van Falcke getuigen van een grote zorgvuldigheid.
272

 Falcke wil 

kritisch blijven ten opzichte van alle partijen en probeert steeds te voorkomen dat 

zijn woorden misbruikt worden in en voor een strijd die de zijne niet is. In een inlei-

ding die hij in 1977 in Bazel houdt, zegt hij bijvoorbeeld vooraf dat hij veel kritiek 

zal geven op zijn eigen maatschappij, maar geen kritiek die hij niet ook in eigen land 

uitspreekt. Hij doet dat niet om zo de bestaande kritiek op de DDR te bevestigen, 

maar omdat hij voor zijn land hoopt dat het op de socialistische weg verder komt. 

Zijn rede zelf is kritisch, ten opzichte van beide systemen, en hij wijst wegen die 

voor beide systemen een uitdaging zijn. Dat geldt ook voor de teksten over andere 

onderwerpen, zoals over de noodzaak van een nieuwe levensstijl, waarin hij het 

groeifetisjisme in beide systemen analyseert. Het is dus niet zo vreemd dat hij het 

met De Lange en de andere Nederlandse deelnemers aan de gesprekken die in de 

jaren tachtig plaatsvonden, goed kon vinden. En het is misplaatst om, zoals De Graaf 

doet, te stellen dat het spreken over milieu en Derde Wereld een vlucht was (van alle 

gesprekspartners) om het niet over misstanden in de DDR te hoeven hebben.
273

 De 

verontrusting over deze problemen was inherent aan Falckes wijze van theologie 

bedrijven.
274

 

Ook al valt het buiten de in dit hoofdstuk beschreven periode, we willen in 

deze biografische schets toch ook ingaan op de bijzondere rol van Falcke bij en na 

de Wende en zijn reflectie daarop. Falcke was intensief betrokken bij het voorberei-

dingsproces van een assemblee van alle kerken in de DDR in Dresden in het voor-

jaar van 1989 dat leidde tot duizenden voorstellen van kerken en groepen in de DDR 

die het gerechtigheidsconcept van het Conciliair Proces ook toepasten op de eigen 

werkelijkheid. Op het document dat in dit kader tot stand kwam, gaan we later nader 

in. Dit proces bereidde mede de weg voor de Wende die in de herfst van 1989 

plaatsvond. In een terugblik uit 1999 op dit oecumenische gebeuren noemt Falcke 

het zowel een succes als een mislukking: een succes omdat het de revolutie dichter-

bij bracht, een mislukking omdat men er niet in slaagde ook de richting van de ver-

andering te beïnvloeden.
275

 Na de Wende kregen de stemmen die pleitten voor een 

                                                           
271 De „Ausschuss‟ was de aanduiding waarmee in Nederland over de commissie gesproken werd. 
272 In de bundel Mit Gott Schritt halten, Reden und Aufsätze eines Theologen in der DDR aus zwanzig 

Jahren, (Wichern-Verlag, Berlijn 1986) zijn 21 teksten van Falcke opgenomen uit de jaren 1966-1986: 
over de weg van de kerken in de DDR, de theologische gronden voor de politieke verantwoordelijkheid 

van de kerk, over milieu, vrede, en over Barth en Schleiermacher. 
273 Beatrice de Graaf, Over de muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging, Boom, 
Amsterdam 2004. Zie bijvoorbeeld 121 en 248. 
274 Dat meer mensen dergelijke verwijten doen, wijt Falcke aan een nog steeds bestaande onderschatting 

van de problemen op deze terreinen (in een gesprek met de auteur). 
275 „Rückblick auf die Ökumenische Versammlung nach 10 Jahren”, vertaald opgenomen in The Ecu-

menical Review, 56/2, April 2004 (184-191): „The Ecumenical Assembly for Justice, Peace and the 

Integrity of Creation‟. 
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zo snel mogelijke hereniging van de beide Duitslanden en de twee kerken, al snel de 

overhand, tot verdriet van Falcke.  

 
„In plaats van een nieuwe oriëntatie op een eco-sociale, levenskrachtige en door de 

participatie gedragen maatschappij kwam er nolens volens de aansluiting bij en aan-

passing aan het westerse model van overvloed, consumentisme en de markt, waarin 

een sociaal-politieke beteugeling en structurering in niet geringe mate te kort ko-

men‟.276  

 

Hij sprak hier regelmatig over, ook met De Lange. Beide kerken zouden voor zich-

zelf eerst helder voor ogen moeten krijgen wat ze in de afgelopen periode van schei-

ding geleerd hadden. Het proces van aanpassing zou niet eenzijdig moeten zijn: de 

West-Duitse kerken zouden ook duidelijk moeten zijn over hun manier van omgaan 

met het leerproces dat de kerken in de DDR doormaakten.
277

 Het mocht niet baten; 

tot verdriet van velen in de DDR besloot de EKD al gauw over te gaan tot de orde 

van de dag. Er rees bovendien ook snel daarna kritiek op de rol van de kerken: zij 

zouden zich te gemakkelijk hebben aangepast aan het systeem en in sommige geval-

len hebben gecollaboreerd. Dit geluid werd versterkt door de publicatie van docu-

menten van de Stasi, de DDR-staatsveiligheidsdienst. Falcke, die zelf deel uitmaakte 

van een groep mensen die de overheid moest adviseren over de behandeling van die 

archieven, hield zich in dit verband diepgaand bezig met de vraag van het omgaan 

met schuld.
278

 Hij beziet verleden en heden met zorg: in plaats van de paradigmaver-

andering waar het Conciliair Proces naar streefde, in plaats van een verandering in 

het systeem, is er een ander systeem omarmd, een neoliberaal systeem, dat grote 

problemen veroorzaakt, en daarmee de kerken in de komende tijd wederom zal 

plaatsen voor vragen omtrent schuld. Na de Wende bleef Falcke de kritische theo-

loog die hij altijd geweest was.  

                                                                                                                                        
Falcke beschrijft ook dat de druk van de staat op de kerkleiding toenam, omdat men in het gehele gebeu-

ren een legitimering van de ontstane basisgroepen zag. Dit bleek ook uit de Stasi-dossiers. Eén van de 

bisschoppen sprak hier ook openlijk over tijdens de bijeenkomst zelf. 
276 Falcke in: H. Falcke, H.A. van Munster o.f.m. en E.M.H. Hirsch Ballin, Netwerken van gerechtigheid, 

Radboudstichting, Vught1992, 8. 
277 Gespreksdeelnemer Van Dijk schreef hierover in het blad Kerk en Vrede van juni 1990 het artikel 

„Deutschland einig Vaterland? Boven de DDR hangt een wolk van onzekerheid‟ waarin hij dit vertelt. 
278 Falcke, „Vom Umgang mit der eigenen Schuld in Ostdeutschland‟ in: Evangelische Theologie, 62/3, 

2002. Dit artikel is vertaald en samengevat opgenomen in The Ecumenical Review, April 2002, 192-198, 

onder de titel „Dealing with Guilt in the German Democratic Republic after 1989‟ (waaruit hier geciteerd 
wordt). Hij schrijft allereerst het te betreuren dat er geen waarheids- en verzoeningscommissie werd 

ingesteld. Veel aandacht ging naar de Stasi-archieven, en de idee vatte post dat de DDR een totalitair 

systeem was geweest met een structuur vergelijkbaar met het Derde Rijk. Vanuit dat gezichtspunt, zegt 
Falcke, was het niet te bevatten dat de West-Duitse Ostpolitik lange tijd, onder coalities van verschillende 

samenstelling, bestond uit het brengen van verandering in de DDR door toenadering, dat Kohl ooit de 

DDR-leider met groot ceremonieel ontving en dat de (protestantse) kerken hadden uitgesproken kritisch 
solidair met het socialisme te willen zijn. Tijdens wat wel genoemd wordt „de protestantse revolutie‟ (de 

jaren 1987-1990) hadden de kerken kritisch naar hun eigen rol moeten kijken (hun conflicten onderling en 

met oppositionele groepen). Toen de Stasi-archieven open gingen, werden de kerken ingehaald door de 
onthullingen, waarop zij geen goed antwoord wisten. Eerst pleitten ze voor geheimhouding, om mensen 

zelf tot inkeer te laten komen, maar toen dit niet gebeurde, stemden ze in met screening van hun eigen 

werknemers. Pas later ontwikkelden de kerken procedures die een voorbeeld hadden kunnen zijn voor de 
gehele maatschappij. Maar het gezag van de kerk was toen al aangetast. Falcke pleit ervoor bij het analy-

seren van deze periode gebruik te maken van het in de oecumene ontwikkelde ecclesiologische denken. 

Zoals dat van het Zuidafrikaanse Kairos-document, dat drie typen theologie onderscheidde: profetische 
theologie, kerk- en staatstheologie. In de situatie van de DDR bestonden die ook en ze werkten op elkaar 

in. „The question of guilt and integrity can thus be answered only by making many subtle distinctions‟. 
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CONTACT MET DE DDR IN HET KADER VAN C&S 

In 1977 bezocht De Lange samen met Abrecht de DDR om een consultatie over 

economische groei voor te bereiden, die een opmaat was voor de grote C&S-

conferentie in Boston in 1979. Elke avond bezochten ze een gemeente, vertelt De 

Lange.279 Een aantal dingen viel hem op. De scheiding geloof-staat in de Lutherse 

kerk is nog steeds sterk en men vraagt zich nu af: als we zwegen onder Hitler, welk 

recht hebben we dan nu om te spreken? „Velen willen daarom alleen een luisterende 

kerk, die leert in een - wat men noemt - socialistische maatschappij present te zijn.‟ 

Daarnaast zijn er mensen die in de smalle marges van de marxistische staat naar een 

eigen levensstijl zoeken. De gesprekken met de leiding van de Bund der Evange-

lischen Kirchen waren bemoedigend, zowel waar het de voorgenomen C&S-

consultatie als waar het de groeiende kracht van de kerk betrof. Er ontstaat, zo zag 

De Lange, nu een kerk die een belangrijke partner is voor de wereldoecumene, ook 

al loopt het ledental terug. Over het onderwerp, economische groei, schrijft hij enke-

le maanden later ook in Hervormd Nederland. Ook in de DDR gaan kritische stem-

men op over economische groei, maar een boek daarover (Kommunismus ohne 

Wachstum? door Wolfgang Harich uit 1975) mocht er niet verschijnen, ook al acht 

Harich communisme van levensbelang voor het ecologische behoud van de wereld 

(onder meer vanwege de mogelijkheden de productie te reguleren en de consumptie-

ve gelijkheid). In 1979 verscheen een memorandum Verantwortung des Christen in 

einer sozialistischen Gesellschaft für Umwelt und Zukunft des Menschen, dat eco-

nomische groei (in Oost en West) kritisch beschouwt (en dat in een als positief beti-

teld gesprek werd besproken met de regering). Het feit dat die kritiek wordt geuit, 

brengt De Lange tot de observatie dat de ideologie wellicht een minder grote rol 

speelt bij keuzes op dit terrein dan vaak gedacht wordt.280 

Met instemming meldt De Lange de stappen van de DDR-kerken na de 

Bostonvergadering van C&S: de delegatie vroeg de synode een openbare discussie 

over kansen en gevaren van de vreedzame toepassing van kernenergie in de DDR; 

ook werd gesproken over de noodzaak dat de DDR meer zou doen aan de bestrijding 

van de armoede in de Derde Wereld. Met instemming ook bespreekt De Lange in 

maart 1980 het boek van Hebly over bisschop Werner Krusche die de deling niet 

beschouwt als noodlot maar als opgave.281 Krusche wil antwoord geven op de vraag 

hoe kerken in een socialistische samenleving hun opdracht kunnen vervullen. Het 

reeds genoemde memorandum is daar een voorbeeld van. De Lange citeert Hebly:  

 
„De kerken hebben verklaard dat zij in het socialisme de mogelijkheid zien om tot een 

rechtvaardige ordening van het menselijk leven te komen en zij willen de humanisti-

sche wortels en de humanistische doelstellingen van het socialisme erkennen. Zij wij-

zen de machthebbers ook telkens weer op hun plicht deze in de praktijk te beoefe-

nen.‟282  

 

In 1981 is De Lange weer in de DDR voor de vergadering van het Centraal Comité. 

Wederom vertelt De Lange enthousiast over de bewuste koers die de kerken in de 

DDR varen. De kerken in de DDR werden bemoedigd, en De Lange weerspreekt de 

                                                           
279 De Lange bericht over de gesprekken in het kerkblad van de Haagse Remonstrantse gemeente, Kredo, 

in het juli/augustus nummer in zijn rubriek „Uit de wereldoecumene‟. 
280 In: Hervormd Nederland, 2-2-1980. 
281 Hebly, Kerk in het socialisme. Gezichtspunten en stellingname van een evangelische bisschop in de 

DDR, Ten Have, Baarn 1979. 
282 „Kerk in het socialisme‟ in: Hervormd Nederland, 8-3-1980. 
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suggestie dat iemand tijdens de vergaderingen een blad voor de mond genomen zou 

hebben: noch bij de DDR-kerken, noch bij de Wereldraad was dat het geval. Naar 

zijn idee is „ten opzichte van de Staat duidelijk geworden dat de kerk in de DDR 

volstrekt loyaal is aan de strategie van de oecumenische beweging ter zake van vre-

de, mensenrechten, racisme en ontwikkelingspolitiek.‟283 

 
CONTACTEN MET DE DDR VANUIT DE RAAD VAN KERKEN  

Vanaf 1973 was er sprake van een geregeld contact tussen de Nederlandse en Oost-

Duitse kerken die ook leidden tot bezoeken over en weer. Het was in het bijzonder 

de hervormde kerk die hier, onder leiding van Van den Heuvel, aan werkte, vaak in 

samenwerking met de gereformeerde kerken en ook de Raad van Kerken. De Raad 

van Kerken kende een adviescommissie Oost-Europa bij de Sectie Internationale 

Zaken. Daarnaast was er een groeiend aantal gemeentecontacten.  

Toen De Lange in 1978 met het Working Committee van C&S in Erfurt ver-

gaderde, besprak hij met Falcke de mogelijkheid van een bilaterale ontmoeting tus-

sen de DDR en Nederland over een aantal samenlevingsvragen.284 Over dit gesprek 

schrijft De Lange terugkijkend in zijn verslag van de eerste ontmoeting die uit deze 

bespreking voortkwam, van 17-19 april 1979 in Berlijn.285 Men streefde naar delega-

ties van 4-5 personen, waaronder één of twee theologen. Tot de vaste kern aan Ne-

derlandse zijde behoorden de economen Goudzwaard, Linnemann en De Lange, en 

de theologen (Paul) van Dijk en Houtepen.286 Al vrij snel wordt deze delegatie uitge-

breid met Lenders, de directeur van het Oecumenisch Centrum voor Kerk en Samen-

leving in Brussel. Van DDR-zijde waren meestal aanwezig: Falcke, Lewek (Ober-

kirchenrätin, werkzaam op het bureau van de Bund), Kahle (Oberkirchenrat, eco-

noom), Graewe (landbouweconoom), Violet (predikant en socioloog) en König 

(architect). Aan het eind van het eerste gesprek werd besloten door te gaan, en wel 

onder de algemene titel „Op weg naar een JPSS, wat te doen in de DDR en Neder-

land‟. Daaronder zal aandacht geschonken worden in de DDR aan de ontwikke-

lingsproblematiek, in Nederland aan de thematische uitdieping van de „economie 

van het genoeg‟ en in beide landen aan de arbeidsvraagstukken. Na dit eerste ge-

sprek volgden nog vele andere gesprekken, steeds aan het begin van het jaar, afwis-

selend in Nederland en de DDR.287 Naast deze gespreksronde waren er ook enkele 

                                                           
283 In: Remonstrants Weekblad, 24-10-1981. 
284 Uit een brief aan De Lange van 18 december 1978 schrijft Falcke dat dit bezoek van De Lange, samen 

met zijn vrouw, „eine der Grossen Freuden dieses Jahres‟ geweest is. De Lange blijkt hem zijn notitie 
„Ready for the 21st Century‟ gestuurd te hebben. Hij heeft hem met plezier gelezen, maar wijst De Lange 

erop dat hij sprekend over Europa eigenlijk West-Europa bedoelt. Hij wijst op het belang van de Russi-

sche traditie, met denkers als Dostojewski, Berdjajew en Solzenizyn. Hebben we niet na de burgerlijke 
revolutie die in het teken van de vrijheid en de socialistische revolutie die in het teken van de gerechtig-

heid stond, een Europese revolutie in het teken van de solidariteit nodig?  
285 De Lange schreef van alle bijeenkomsten de verslagen: een verslag voor de pers én een vertrouwelijk 
verslag voor de eigen groep en de Raad van Kerken. Deze paragraaf is voornamelijk op deze laatste 

verslagen gebaseerd; daarnaast is gebruik gemaakt van teksten die tijdens de bijeenkomsten werden 

besproken. De gesprekken van de auteur met andere gespreksdeelnemers (de heren Goudzwaard, Linne-
mann, Houtepen en Falcke) bevestigen het door De Lange geschetste beeld van de bijeenkomsten. 
286 Houtepen deed vanaf 1981 mee, op verzoek van De Lange, die graag een katholiek theoloog bij het 

oecumenisch gesprek wilde betrekken, zoals dat in de Nederlandse Raad van Kerken ook het geval was. 
Houtepen vertelt (in een gesprek met de auteur) dat de Ausschuss blij was met zijn aanwezigheid, omdat 

de katholieke kerk in de DDR erg op het Westen gericht was en weinig moest hebben van het ideeëngoed 

van „Kirche-im-Sozialismus‟. Later ging deze kerk in de DDR wél meedoen met het Conciliair Proces.  
287 Tot en met 1991 vond vrijwel ieder jaar een gesprek plaats, maar tussendoor waren er ook andere 

contacten met de DDR waarvoor enkelen van de deelnemers, zoals Houtepen, naar de DDR gingen. 
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„officiëlere‟ bijeenkomsten van Bund en Raad van Kerken waarop de delegaties iets 

breder en groter waren; zo vond van 19-23 februari 1984 een consultatie plaats in 

Potsdam over „Fragen der Friedensverantwortung‟. De Lange maakte deel uit van de 

twaalfhoofdige Nederlandse delegatie. Besloten werd de twee circuits samen te 

voegen, zodat de delegaties met ingang van 1987 ook groter waren en werden aan-

gevoerd door de voorzitter en/of de secretaris van de Raad.  

Uit de gesprekken halen we enkele saillante punten naar voren, waarbij een 

accent ligt op de inbreng van De Lange. Tijdens het eerste gesprek stonden het me-

morandum van de Ausschuss: „Verantwortung der Christen in einer sozialistischen 

Gesellschaft für Umwelt und Zukunft des menschen‟ en het rapport van de Wereld-

raad-consultatie over economie in Zürich ter discussie. Er was veel overeenstem-

ming en herkenning over en weer, al gaven de Duitsers toe te weinig te weten over 

ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid-vragen, zodat dit punt onderbelicht 

bleef in het memorandum. De staat geeft, wanneer die op deze taak aangesproken 

wordt, prioriteit aan verhoging van de levensstandaard in de DDR. Het Memoran-

dum spreekt ook over de noodzaak van een nieuwe levensstijl die „nicht Forderung 

des Gesetzes, sondern Gabe des Evangeliums‟ is. Een deel van de bijeenkomst werd 

gewijd aan uitwisseling van informatie over belangrijke onderwerpen uit de Neder-

landse kerken en de oecumene zoals Zuid-Afrika en vrede, en uit de DDR-kerken, 

zoals het probleem van het „Wehrunterricht‟. Het tweede gesprek, in Driebergen, 

werd gedurende één dagdeel gewijd aan de vredesproblematiek, waarvoor ook leden 

van de Sectie Internationale Zaken van de Raad waren uitgenodigd. De eerste dag 

werd gesproken over ontwikkelingssamenwerking. De DDR-kerken hebben weinig 

mogelijkheden mee te doen met het educatieve model van de commissie van de 

Wereldraad die zich met ontwikkeling bezighield, de CCPD: de regering beklem-

toont steeds dat dit vraagstuk alleen het Westen aangaat. Maar Oost en West bezien 

de problematiek geen van beide onder het teken van gerechtigheid: het gaat over 

leveranciers of afzetgebieden. Inzake de technologie maken Oost en West dezelfde 

fouten. Uitvoerig werd ook gesproken over de positie van de kerk in de DDR: „er is 

nu een vriendelijk gespreksklimaat, waarin kritische vragen gesteld kunnen worden‟. 

Op de „economie van het genoeg‟ reageerden de DDR-deelnemers positief: ook in 

de DDR is de productie alleen een middel tot consumptie. Maar introductie hiervan 

in de DDR zou betekenen dat erkend wordt dat de huidige, politieke weg (er is im-

mers sprake van planning door de staat) fout is. Voorts werd gesproken over ar-

beidsbestel en participatie (met een notitie van DDR-zijde). Ook in latere gesprek-

ken ging het over de „economie van het genoeg‟ (onder meer aan de hand van een 

notitie van Falcke, zie hoofdstuk 5), over arbeid en arbeidsethos (met een stuk van 

De Lange dat in de Sectie Sociale Vragen besproken was) en over de vredesthema-

tiek. Ook de (aanstaande) Wereldraadassemblee in Vancouver stond op de agenda; 

het idee van een wereldwijd vredesconcilie in de geest van Bonhoeffer werd geboren 

in de gesprekken, en, gecombineerd met een soortgelijk plan van een groep West- en 

Oost-Duitsers onder wie Falcke en Duchrow, uiteindelijk ingebracht in Vancouver 

door de delegatie van de DDR; dit zou uiteindelijk leiden tot het Conciliair Proces.288 

Tijdens het vierde gesprek (1982) wordt geconstateerd dat de verhouding tussen 

kerk en staat in de DDR verslechtert, als gevolg van wat in Afghanistan en Polen 

                                                           
288 Over de totstandkoming van het voorstel schrijft Katharina Kunter in: Erfüllte Hoffnungen und zerbro-
chene Träume. Evangelische Kirchen in Deutschland und Sozialismus (1980-1993), Vandenhoeck & 

Ruprecht, Göttingen 2006, 43-46. Dat de gedachte tijdens de gesprekken waaraan De Lange meedeed, 

geboren is, vertelde Houtepen in een gesprek met de auteur. 
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gebeurt en het ontstaan van de kerkelijke vredesbeweging. „Er is veel druk vanuit de 

gemeenten dat de kerk scherp en duidelijk spreekt. De aandrang vanuit de wereldoe-

cumene dat de aangesloten kerken zich tot hun eigen regering richten ter zake van 

het vredesprobleem is voor de kerk in de DDR van de grootste betekenis‟. Maar ook 

stelt De Lange in zijn verslag: „Er is ongerustheid dat men in het westen de vredes-

beweging gaat zien als oppositie tegen de regering. Op deze wijze worden de kerken 

in een onmogelijke positie gebracht‟. Over het thema ontwikkeling praatte de Neder-

landse delegatie de DDR-delegatie (wederom) bij. Aan de hand van een nota van 

delegatielid Van Dijk werd gesproken over technologie, waarbij van weerszijden 

veel analogie in de vragen werd geconstateerd. Voor het vijfde gesprek (1984) 

schreef De Lange samen met Graewe uit de DDR een memorandum getiteld „Politi-

sche und Wirtschaftliche Konsequenzen eines oekumenischen Konzepts: Towards a 

Just, Participatory and Sustainable Society‟, waarin de geschiedenis van het oecu-

menische sociale denken wordt samengevat en verbonden met actuele vragen. Ook 

in deze ontmoeting gaat het weer over het „genoeg‟, over levensstijl en technologie.  

In februari 1986 gingen Houtepen en De Lange naar de DDR om met drie le-

den van de Ausschuss/Bund te spreken over het voorstel (voortgekomen uit de ge-

sprekken tussen de Sectie en de Ausschuss) om de contacten tussen de Bund en de 

Nederlandse Raad van Kerken te richten op het voorgenomen Conciliair Proces. In 

de plannen worden ook de contacten tussen gemeenten in Nederland en de DDR 

meegenomen. Dit leidt tot een consultatie over het vredesvraagstuk in 1987 in Drie-

bergen, over gerechtigheid in januari 1988 in Meissen (DDR), en over de heelheid 

van de schepping in 1989 in Amsterdam. In 1990 wordt het gesprek in hoge mate 

bepaald door de situatie in de DDR. Er is verlegenheid over de vraag hoe om te gaan 

met mensen met een Stasi-verleden, en de keuze van velen voor het „bundesrepubli-

kanischen Wirtschaftsmodel‟ doet velen in de Bund pijn. „Het betekent immers een 

afstandnemen van degenen die de revolutie van 9 oktober begonnen zijn‟. Ter dis-

cussie stonden het mensbeeld, het vooruitgangs- en groeidenken. De consultaties 

betekenen veel voor de Duitse partners, zo blijkt uit een uitspraak van een Duits 

delegatielid, dat vertelt dat een consultatie met de EKD die ze bijwoonde „nog geen 

kwart aan intensiteit en diepgang haalde‟ van deze gesprekken. Men wil daarom 

graag doorgaan. Dat gebeurt echter nog maar één keer, in april 1991 in Amsterdam; 

daarna gaat de Bund op in de EKD. Het gesprek gaat deze laatste keer over kerk-zijn 

in een geseculariseerde wereld, over de rol van de economie en marktprocessen in 

de maatschappij, de gemeentecontacten, het Conciliair Proces, de dialoog met jo-

dendom en islam en uiteraard over de situatie in beide landen.  

Op de contacten van De Lange in de DDR komen we in het volgende hoofd-

stuk terug, onder meer met een korte evaluatie van de opstelling van De Lange. 

 

 

4. IN DE NEDERLANDSE KERKEN 

 

Oecumenische samenwerking in Nederland 

 

Van Oecumenische Raad naar Raad van Kerken  

Gedurende deze hele periode maakte De Lange deel uit de Oecumenische Raad als 

voorzitter van de Commissie voor Sociale Zaken, later de Sectie voor Sociale Vra-

gen. Het was een bewogen periode, waarin De Lange veel van zich liet horen en een 

hoop werk verzette.  
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De Oecumenische Raad veranderde van gedaante en werd tot „Raad van Ker-

ken‟. Aan de discussie die aan die nieuwe Raad vooraf ging, werd door De Lange 

driftig meegedaan, vooral in de rubriek „Zig-Zag‟ in het Remonstrants Weekblad 

waarin hij over de binnenlandse oecumene schreef. Impliciet en expliciet riep hij de 

Gereformeerde Kerken op toe te treden tot de Raad en de Wereldraad van Kerken. 

Het is belangrijk dat een middelgrote kerk de plaats inneemt tussen de grote her-

vormde kerk en de kleine kerken. Bovendien: „Overal waar Gereformeerden aan het 

oecumenisch werk officieus meedoen, blijken zij sterk stimulerende invloeden te 

hebben‟.289 Eind 1964 spreken de preses van de hervormde en de gereformeerde 

synode over de oprichting van een nationaal overkoepelend orgaan van kerken, 

noteert De Lange begin 1965, maar dan wel een orgaan zonder binding met de We-

reldraad. De Lange kan hier niet enthousiast over worden:  

 
„Waarom kunnen de Gereformeerden niet lid worden van de Oecumenische Raad? 

Antwoord: omdat men bang is voor een kerkscheuring. Men acht het blijkbaar tactisch 

wel mogelijk in een nieuw op te richten raad te gaan zitten. Maar we krijgen dan toch 

een schimmig spel. Een kleine minderheidsgroep in de gereformeerde kerk gaat op 

deze wijze de dienst uitmaken of naar wij vrezen nog erger: de werkelijke dienst van 

de kerk verhinderen.‟ 290  

 

De waardigheid van het kerk-zijn van de gereformeerden is in het geding, schrijft De 

Lange een jaar later, „nu zij reeds meer dan veertig jaar lang de bijeenkomsten in de 

oecumene als waarnemer bijwonen.‟291 Eind 1966 is hij nog steeds boos over deze 

kwestie, maar ook omdat de kerken die al wel lid zijn de Raad geen enkele financië-

le armslag hebben gegeven. De Raad is goeddeels afhankelijk van een collecte 

(„Meestal enkele dagen voor Sinterklaas!!‟ noteert De Lange verontwaardigd) op de 

oecumenische zondag. De Langes angst is vooral ingegeven door zijn liefde voor de 

Wereldraad: „Het gevaar van een nieuwe raad is niet alleen versnippering van krach-

ten, maar ook dat de band met de Wereldraad geen vorm en gestalte krijgt. En dat is 

dodelijk. De echte dynamiek zit nog altijd in Genève. Wie dat niet ziet of niet tijdig 

ziet, zal de boot missen.‟ 292 Op 15-7-1966 meldt De Lange dat de structuur voor een 

nieuwe Raad aan de kerken is voorgelegd ter goedkeuring. Of een kerk lid is van de 

Wereldraad is voor lidmaatschap niet van belang en de Raad zal later nog besluiten 

of er een afzonderlijke sectie zal komen voor de verbinding met de Wereldraad. Uit 

latere artikelen, wanneer de nieuwe Raad van Kerken al aan het werk is, blijkt dat 

het De Lange nog steeds niet zint.293 Eind 1969 kan De Lange in „Zig-Zag‟ melden 

dat de Gereformeerde Kerken besloten hebben toe te treden tot de Wereldraad („Van 

dit soort zaken pleegt men te zeggen “Gods molens malen langzaam”, maar het is 

zeer de vraag of men hiermede God mag lastig vallen‟).294 Daarna laat de Lange zich 

                                                           
289 In de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 6-6-1964. 
290 Id., 23-1-1965. 
291 Id., 19-3-1966.  
292 Id., 19-11-1966. 
293 De discussierondes die over de concept-statuten plaatsvinden, geven wel grond voor dat wantrouwen. 

Was in de concepten nog sprake van de aanwezigheid van de Nederlandse leden van het Centrale Comité 

van de Wereldraad in de Raad, in de definitieve tekst is die aanwezigheid vervallen. De relaties met 
kerken en organisaties van kerken in het buitenland wordt toevertrouwd aan een aparte sectie.  
294 Id., 22-11-1969. 
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hierover niet meer uit. In de nieuwe Raad van Kerken gingen negen kerken samen-

werken.295 Later volgden nog nieuwe leden, gastleden en waarnemers.  

De Lange ijverde hartstochtelijk voor de samenwerking én vernieuwing van 

de kerken, en meestal gingen de veranderingen hem veel te langzaam. „Soms vraag 

je je af of het niet beter zou zijn een aantal mensen een opdracht te geven om buiten 

de muur van de gemeenten geheel nieuwe wegen te zoeken voor de verkondiging 

van het Evangelie en de dienst aan de wereld. We komen er nooit als we niet de 

radicale visie verwerkelijken dat de kerk er voor de ander(en) is. Teveel gaan we er 

nog van uit, dat de kerk er voor ons is‟.296  

Tot slot van deze paragraaf nog een enkele opmerking over De Langes ver-

houding tot de rooms-katholieke kerk. Uiteraard werkte De Lange in Nederland, 

zoals we ook al zagen, intensief samen met katholieke geestverwanten. In de Raad 

van Kerken met o.a. Klompé en Fiolet. In activiteiten op het terrein van Zuidelijk 

Afrika, in vredesactiviteiten en ook rond de Wereldraad van Kerken en in de PvdA 

zijn er goede contacten met de priester Ter Laak, achtereenvolgens secretaris van het 

IKV, omroeppastor en secretaris van Pax Christi. Ter Laak maakte o.a. deel uit van 

Betaald Antwoord en de Sectie Internationale Zaken van de Raad. Maar hoe harte-

lijk De Lange in de oecumene ook samenwerkte met katholieken, zijn reactie op de 

„officiële‟ katholieke kerk is meestal een tamelijk kritische. Regelmatig merkt hij bij 

uitspraken van de paus op dat deze concreter, specifieker en gedifferentieerder zou-

den moeten zijn.297 Dat doet hij ook over teksten waarover hij verder enthousiast is, 

zoals de enclycliek Populorum Progressio uit 1967, die in veel leek op „Genève‟.298 

De heldere (en vaak ook scherpe) bewoordingen hebben hem verrast. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de uitspraken over privé-eigendom („voor niemand een onvoor-

waardelijk en absoluut recht‟), de gierigheid van de rijken, en de vanzelfsprekend-

heid van de hulp aan „onderontwikkelde‟ landen. Maar ook dit keer heeft De Lange 

kritiek. De veroordeling van het liberaal kapitalisme is te generaliserend: duidelijk is 

dat men hier doelt op Latijns Amerika; dan zou ook het Noord-Amerikaanse be-

drijfsleven genoemd moeten worden. De paus spreekt over de verleiding van geweld 

en revolutie, maar is daarin niet helder. Is onze taak niet ons te verdiepen in de situa-

tie en in gesprek te gaan met de VS die een sleutelpositie bekleden? Voorts schieten 

de passages over de bevolkingsgroei tekort. Het slot van De Langes artikel in Onze 

Wereld volgt een bekend stramien: „Dat onze R.K. premier op geen enkele wijze in 

zijn regeringsverklaring geïnspireerd bleek te zijn door deze encycliek was geen 

verrassing, maar wel pijnlijk voor de geloofwaardigheid van alle christenen‟. 

Naast het bevolkingsvraagstuk is het Bisschoppelijk Mandement van 1954 

een onderwerp dat De Lange vaker noemt. In september 1965 komen de Nederland-

se bisschoppen terug op het Mandement. Ze stellen dat de NVV zo veranderd is, dat 

het verbod op lidmaatschap voor katholieken is opgeheven. Maar ze herriepen niet 

wat ze gezegd hadden over andere organisaties, hoewel enkele bisschoppen persoon-

lijk verklaarden dat de uitspraak ook daarvoor gold. Wat De Lange de bisschoppen 

                                                           
295 De rooms-katholieke kerk, Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de 

Evangelisch-Lutherse Kerk (weer herenigd), de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Sociëteit, 

de Oud-Katholieke Kerk, de Evangelische Broedergemeente en het Genootschap der Vrienden. 
296 In de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 26-8-1967. 
297 Zoals in zijn bespreking van de encycliek Pacem in Terris in Socialisme en Democratie in 1963.  
298 O.a. in Onze Wereld, mei 1967 en Remonstrants Weekblad, 13-5-1967. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 219 

vooral kwalijk neemt, is dat ze niet erkennen dat ze ongelijk hadden en dat ze niet 

om vergeving vragen.299 Liefdeloos en pijnlijk, zo oordeelt hij.  

Maar De Lange is niet altijd alleen maar kritisch. Over enkele brieven van de 

Nederlandse bisschoppen spreekt hij, zoals we zullen zien, heel positief. Als protes-

tants waarnemer woonde De Lange namens de Raad van Kerken in oktober 1967 het 

derde congres voor het lekenapostolaat bij. Behalve over het optreden van de paus 

en een enkele andere spreker, rapporteert De Lange heel enthousiast: er was in veel 

opzichten gelijkenis met „Genève 1966‟ en afzonderlijke congressen zouden daarom 

eigenlijk niet meer nodig zijn.300 Een resolutie over geboorteregeling die het recht 

daarop bevestigt van ouders, maar hen ook vrij laat in de keus van de middelen, 

werd in de publicatie in de Ossevatore Romana van de voetnoot voorzien dat dit niet 

de middelen geldt die door het leergezag waren veroordeeld. De Nederlandse dele-

gatie gaf aan vast te houden aan de resolutie zónder de voetnoot. Het oecumenisch 

elan in de rooms-katholieke kerk lijkt groter te zijn dan dat in de protestantse kerken, 

merkte De Lange. De Nederlandse delegatie had tot haar vreugde kunnen constate-

ren dat zij bepaald niet alleen stond in haar streven naar vernieuwing. Evenzeer 

toont hij zijn enthousiasme over de Vastenbrief Welvaart, verantwoordelijkheid, 

versobering van de Nederlandse bisschoppen in 1973, vooral over de wijze waarop 

daarin over welvaart en over soberheid wordt gesproken, die overeenkomt met het 

rapport dat de Raad van Kerken hierover in 1960 uitgaf (maar waarmee, zo zegt De 

Lange, niets gebeurd is).301 Wel hadden de bisschoppen wat concreter mogen spre-

ken. Ze hadden zich bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij Uppsala of de aanbevelingen 

van de werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken. 

Vanuit de Sectie Sociale Vragen had De Lange ook ontmoetingen met de Katholieke 

Raad voor Kerk en Samenleving. Als De Roos van de KRKS bij zo‟n gelegenheid 

opmerkt dat de katholieke geloofsgemeenschap weinig bekend is met het werk van 

de Raad van Kerken, roept hij daarmee een lang betoog van De Lange over zich af 

waarin deze zijn verdriet erover uitspreekt dat de katholieke leden van de Raad daar-

in op persoonlijke titel zitten, zonder achterban, en dat deze leden door hun eigen 

kerk ook niet geraadpleegd worden bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de bis-

schoppelijke brieven.302 Evenmin brengt de katholieke kerk zaken uit de eigen kerk 

in de Raad van Kerken in. Maar als De Roos vervolgens voorstelt om samen de 

sociocratische visie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (hier-

over spreken we later bij het MCKS) in te vullen, is De Lange meteen weer laaiend 

enthousiast.  

 

Marga Klompé 

 
„Met het overlijden van dr. Marga Klompé is niet alleen een bijzondere en geliefde 

vrouw heengegaan, maar werd ook een laatste unieke schakel verbroken in onze ei-

gentijdse geschiedenis. Marga Klompé was die schakel omdat ze in twee zeer ver-

schillende perioden één en dezelfde hoofdrol speelde, zij het in verschillende functies 

en op verschillende terreinen: in de tweede helft van de jaren ‟50 en tijdens de hele ja-

ren ‟60 fungeerde ze als horzel onder de politieke machthebbers; tijdens de jaren ‟70 

en begin ‟80 was ze de horzel van de kerkelijke voormannen. Beide perioden waren 

                                                           
299 In: Wending, 20/8, oktober 1965. 
300 In Remonstrants Weekblad en Trouw. 
301 In een interview in De Tijd, 2-3-1973. 
302 Deze bijeenkomst van SSV en KRKS vond plaats op 10 december 1980. Gegevens uit stukken SSV in 

archief ROS, doos 257. 
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voor de betreffende leiders stormachtig: de revolutionaire jaren ‟60 stelden hoge eisen 

aan de toen regerende politici en de polariserende jaren ‟70 en ‟80 bezorgden slapelo-

ze nachten aan de toenmalige Nederlandse bisschoppen. Maar te midden van al die 

stormen droeg Marga Klompé haar onverwoestbaar vertrouwen in een humanere sa-

menleving verder, terwijl ze niet ophield te pleiten voor een warmere en meer pastora-

le geloofsgemeenschap. Het visioen van een nieuw Jerusalem, dat haar steeds voor 

ogen stond, bevatte voor haar dan ook beide aspecten, onafscheidelijk met elkaar ver-

bonden.‟ 303 

 

Deze opening van het laatste interview dat Rex Brico vlak voor haar dood met haar 

had, biedt een goede verklaring voor het feit dat De Lange, ondanks zijn moeizame 

verhouding met de katholieke kerk, voor Marga Klompé een diepe bewondering 

koesterde. Nadat zij in 1971 uit de politiek was gestapt, werkte hij bij vele gelegen-

heden met haar samen zodat we haar naam in deze periode van De Langes leven 

regelmatig tegenkomen. Hij schreef na haar overlijden op 28 oktober 1986 een be-

wogen in memoriam waarin hij haar betekenis voor de oecumene beschrijft, en haar 

scherpe intelligentie, diep geworteld geloof, toewijding en geduld prijst.304 

Margaretha Albertina Maria Klompé (1912-1986) was de eerste vrouw in 

Nederland die het ministersambt bekleedde.305 Dat ze zover kwam werd zeker mede 

veroorzaakt doordat ze, omdat ze uit een arm gezin kwam, had moeten vechten om 

te kunnen studeren. Bovendien bleef ze ongehuwd: vrouwen werden tot eind jaren 

vijftig geacht hun baan op te geven wanneer ze trouwden.306 Klompé begon haar 

loopbaan als lerares scheikunde.307 In deze periode promoveerde ze aan de Katholie-

ke Universiteit Nijmegen (later ontving ze nog twee eredoctoraten, in Leeds en Til-

burg) en kort daarop deed ze haar doctoraal examen natuurkunde. Door haar achter-

grond ontwikkelde ze leiderschapskwaliteiten, die ze goed gebruikte toen ze in de 

oorlog in het verzet ging. Na de oorlog meldde ze zich als lid bij de Nederlandse 

Volksbeweging. Toch koos ze uiteindelijk voor de KVP, en bleef die partij trouw, 

ook als die standpunten innam en beleid uitvoerde waar ze zelf moeite mee had, 

zoals inzake Indonesië.308 In 1947 werd ze op advies van de Nederlandse vrouwen-

organisaties lid van de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de 

VN. Vervolgens werd ze voor de KVP lid van de Tweede Kamer en vervulde ze 

functies in de Raad van Europa en de Europese Gemeenschap. Het was niet van 

harte dat ze de politiek in ging, omdat ze de kans om in het onderwijs mee te werken 

aan het vormen van persoonlijkheden hoog waardeerde. Maar ze werd overgehaald. 

Van 1956 tot 1963 was ze minister voor Maatschappelijk Werk en van 1966 tot 

1971 minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Daarna was ze tot 

haar dood Minister van Staat. Haar naam zal altijd verbonden blijven met de Alge-

mene Bijstandswet die door haar toedoen in 1963 tot stand kwam, iets waaraan ook 

                                                           
303 „Het geestelijk testament van Marga Klompe‟ door Rex Brico, in: Elseviers Magazine, 1-11-1986. 
304 In Tijd en Taak, 21-11-1986. 
305 Over haar politieke carrière en haar bijzondere positie als vrouw in de politiek verscheen een interes-
sant boek: Ineke Jungschleger en Claar Bierlaag, Marga Klompé. Een gedreven politica haar tijd vooruit. 

Veen, Utrecht/Antwerpen 1990.  
306 Het was de man die zich als fractievoorzitter van de KVP ervoor inzette dat Klompé de politiek inging 

en altijd haar grote steun en toeverlaat bleef, Romme, die verantwoordelijk was voor de wet (uit 1937) om 
gehuwde ambtenaressen te ontslaan. 
307 De biografische gegevens die volgen zijn ontleend aan Bank (1989), 9 e.v.  
308 Jungschleger en Bierlaag (47) vertellen dat Klompé zich niet thuis voelde bij het met de vuist omhoog 
zingen van de Internationale wat ze meemaakte bij vergaderingen van de nieuwe PvdA, iets waar, zoals 

we in hoofdstuk 1 zagen, meer NVB-ers moeite mee hadden.  
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haar eigen ervaringen met armoede in haar jeugd niet vreemd geweest zullen zijn. In 

1971 liet ze echter het politieke bedrijf achter zich omdat ze gemerkt had dat voor 

een betere wereld ook de mentaliteit van mensen zou moeten veranderen. Daar is de 

overheid niet toe in staat, verklaarde ze in het interview met Brico. Ze werd actief in 

een groot aantal kerkelijke en oecumenische verbanden, zoals de Pauselijke en Ne-

derlandse Commissie Justitia et Pax, de beleidsadviescommissie van de Bisschop-

penconferentie, de Sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken (als voorzit-

ter), en in die laatste hoedanigheid was ze ook lid van EECCS en de Joint Task For-

ce (de voorloper van EECOD), en ze zat in ERE. Als vertegenwoordigster van de 

katholieke kerk woonde Klompé bovendien de Wereldraadassemblee van Nairobi in 

1975 bij en de conferentie voor Geloof en Wetenschap in Boston. 

In veel van de genoemde kerkelijke functies troffen Klompé en De Lange el-

kaar, en ze vonden elkaar in hun verzet tegen de oorlog in Vietnam,309 de strijd tegen 

de apartheid in Zuid-Afrika, hun inzet voor Europa en een rechtvaardige ontwikke-

lingspolitiek, en als tegenstanders van de kernbewapening. Maar ook het feit dat 

Klompé geen moeite leek te hebben met een belangrijke rol voor de overheid in de 

sociale zekerheid, moet De Lange zeer hebben aangesproken, die de christendemo-

craten juist altijd hun wantrouwen ten aanzien van de staat verweet. Maar Klompé 

stond, zoals het citaat van Brico al aangaf, oppositioneel zowel in de politiek als in 

de kerk. Ze had ernstige bezwaren tegen het mandement en leverde bij vele gelegen-

heden kritiek op de Nederlandse bisschoppen en het Vaticaan die niet de gerecht-

vaardigde zorgen en verlangens van gelovigen erkenden en zo mensen de kerk de-

den verlaten. De Lange zegt in zijn In Memoriam dan ook dat de keuze van Klompé 

om binnen het instituut van de kerk te gaan werken voor haar „een specifieke vorm 

van lijden‟ meebracht.  

Regelmatig gingen Klompé en De Lange, met anderen uit verschillende ker-

kelijke organisaties, in gesprek met politici en bedrijfsleven. Zoals Fiolet schrijft 

„kende Marga Klompé alle wegen in Rome en in Genève, maar ook in Den Haag en 

op de ambassades van de buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland. Ze 

opende deuren die voor de kerken vreemd waren‟.310 De Lange deed zo via haar de 

nodige ervaring én contacten op die hij ook elders weer kon inzetten, en wellicht 

was hij één van de weinige mensen die geen moeite had met de gewoonte van 

Klompé om ‟s avonds laat nog te bellen als ze ergens mee zat: hij zou het zelf ook 

kunnen doen. Ongetwijfeld had hij, net als de anderen die met haar optrokken, veel 

baat bij het grote gezag dat Klompé in brede kringen genoot.  

 

De Kommissie Sociale Zaken - Sectie Sociale Vragen 

Een groot aantal maatschappelijke vragen stond op de agenda van de commissie (die 

na de herstructurering van de Raad Sectie ging heten) in de beschreven periode. 

Ongetwijfeld was dat vooral te danken aan De Lange die als voorzitter ruime gele-

genheid had de agenda te beïnvloeden. Veel van wat hij in de Wereldraad, zijn werk 

en elders aan problemen tegenkwam, kon hij hier een plaats geven; zo hanteerde de 

Sectie lange tijd een lijst met onderwerpen die als opdracht van de assemblee van 

Nairobi behandeld zouden moeten worden, als een soort voortdurende herinnering. 

                                                           
309 Haar deelname aan en rede tijdens de Vietnam-demonstratie van 6-1-1973 maakte grote indruk, 

schrijft De Lange in zijn In Memoriam. Ze vertelde daar dat het haar eerste demonstratie was en dat ze 
meedeed omdat de menselijke waardigheid met deze oorlog met voeten werd getreden.  
310 Herman Fiolet, „Geloof als medespeler in de maatschappelijke actualiteit, in: Michiel van der Plas 

(red.), Herinneringen aan Marga Klompé, Arbor, (z.p.) 1989, 44.  
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Het was een tijd waarin veel, vaak heftige, discussies plaatsvonden over politieke en 

economische onderwerpen; er vonden regelmatig gesprekken plaats met overheid en 

bedrijfsleven (werkgevers en vakbeweging) met verschillende aanleidingen, zoals de 

apartheid. Zuidelijk Afrika was een onderwerp van de Sectie Internationale Zaken 

(SIZ), maar veel werd op dit terrein gedaan in samenwerking met de Sectie Sociale 

Vragen, en vaak was De Lange daarbij betrokken. Dit onderwerp zullen we daarom 

verderop apart behandelen. Voor een deel van de onderwerpen die in de Sectie aan 

de orde kwamen, werden werkgroepen ingesteld met daarin enkele leden van de 

Sectie en deskundige derden. De werkgroepen waar De Lange deel van uitmaakte 

(de werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking, Reflecties op de Toekomst en 

Transnationale Ondernemingen) behandelen we hierna apart, inclusief de acties die 

de Sectie en de Raad ondernamen naar aanleiding van hun adviezen. Ook gaan we in 

op de activiteiten van de Werkgroep Nieuwe Levensstijl, waarvan De Lange de 

initiator was. Tot slot komt aan de orde de oprichting van het Multidisciplinair Cen-

trum voor Kerk en Samenleving. Soms maakte De Lange geen deel uit van een 

werkgroep, maar gaf hij wel de aftrap voor de discussie daarbinnen, bijvoorbeeld 

door een notitie te schrijven, zoals hij deed over het thema van de onderneming.311 

De Sectie behandelde ook andere onderwerpen (soms ook in werkgroepen) waar De 

Lange zich minder intensief mee bezig hield. Zo sprak de sectie uitvoerig over kern-

energie312 voorafgaand aan de Brede Maatschappelijke Discussie over dat onderwerp 

van begin jaren tachtig, over kraken,313 buitenlandse werknemers en verkeer; meer 

bemoeienis had De Lange met enkele andere onderwerpen die we hier kort behande-

len voor we naar de werkgroepen overgaan.  

In 1970 werd de Raad benaderd door de Stichting Centrum Milieuzorg om 

een bijdrage te leveren aan het verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van het mili-

eu in Nederland. De Raad delegeerde dit aan de Sectie, die contact opnam met Ato-

mium, een werkverband op het terrein van de relatie tussen geloof en natuurweten-

schap. Enkele mensen (onder wie Van Dijk en De Knijff) van Atomium stelden een 

proeve voor een theologische bijdrage op die na enkele besprekingen en een confe-

rentie aangeboden werd aan de Wereldraad als bijdrage in de discussie en aan ge-

meenten en parochies. De tekst bevat een theologische en een sociaalethische ver-

handeling over de mens in de schepping, een aantal bijdragen van specialisten (o.a. 

van Opschoor over het prijsmechanisme), actiemogelijkheden en liturgisch materi-

aal. De Lange schreef samen met J.E. van Veen een inleiding op het materiaal, dat 

verscheen in een special van het blad Kosmos & Oekumene (nr.5/6 1972) onder de 

titel „In de greep van het milieu‟.  

Dan waren er nog onderwerpen als armoede, medezeggenschap314, arbeid, be-

drijfsethiek en sociale zekerheid die in feite doorlopend op de agenda van de Sectie 

                                                           
311 De notitie is van 4 november 1978 en draagt de titel „Het JPSS concept en de problematiek van de 

moderne onderneming‟. Hij spreekt daarin over gerechtigheid als messiaanse categorie: gave en opgave, 

en evenzeer een criterium, zoals de „verantwoordelijke maatschappij‟, een toets en norm.  
312 Dat leidde in 1978 tot de brochure Kernenergie, de kerken een zorg.  
313 Het rapport Kraken in Nederland werd op 8 februari 1978 door de Raad aanvaard en vervolgens ook 

aangeboden aan de minister van Justitie. Dit rapport klaagt de langdurige leegstand van woningen in een 
tijd van schrijnende woningnood aan. In de brief aan de minister wordt kritiek geleverd op de ontwerp-

anti-kraakwet, omdat die alle leegstand beschermt, ook die welke „vanuit het gezichtspunt van verant-

woord rentmeesterschap onaanvaardbaar is‟, waardoor speculatieve leegstand zal toenemen. Archief van 
de Kerken, 33/12, 6-5-1978. 
314 Omdat De Lange zich hiermee in meer verbanden bezighield, behandelen we dit onderwerp ook nog 

apart. 
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stonden en die De Langes warme belangstelling hadden. Veel van deze onderwerpen 

kwamen ook aan de orde in ontmoetingen met de vakbeweging. De Lange leverde 

daarvoor regelmatig teksten aan, zoals in 1980 een tekst over de „Vernieuwing van 

het arbeidsethos‟ ten bate van een overleg van kerken, vakbeweging en Humanis-

tisch Verbond. De Sectie gaf hierover publicaties uit en voerde er gesprekken over 

met allerhande organisaties en de overheid.  

De Sectie vergaderde tien maal per jaar, en daarnaast vonden natuurlijk tallo-

ze conferenties, gesprekken en ontmoetingen plaats.  

 

De Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking 

De Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking (die werd opgericht in 1967 en 

eind jaren negentig na een aantal ingrijpende functiewijzigingen werd opgeheven) 

trad vaak naar buiten en was daarbij regelmatig omstreden. In haar midden had zij 

mensen die toen al of later grote invloed hadden op het denken over de Nederlandse 

ontwikkelingssamenwerking in de kerken, de wetenschap en de politiek, zoals 

Pronk, Linnemann en Reckman, en later Herfkens, Stuurwold, Van Drimmelen, 

(Jone) Bos, Tieleman en Koetsier. De Werkgroep (steeds aangeduid met K&O) was 

als officiële „counterpart‟ van de CCPD sterk geworteld in het denken van de We-

reldraad en speelde een belangrijke rol in het debat over ontwikkelingssamenwer-

king in Nederland dat in deze tijd nog maar net begonnen was. De Lange deed daar 

enthousiast aan mee.  

Hoe was de werkgroep ontstaan? In september 1966 had De Lange uitgebreid 

gerapporteerd over de Wereldraadconferentie in Genève over de verantwoordelijke 

maatschappij en de werelddimensie daarvan in het blad van de Raad Gemeenschap 

van Kerken, in het bijzonder over de voorstellen van Tinbergen die waren overge-

nomen in sectie I (over economie en ontwikkeling) waar De Lange aan deel had 

genomen. Het waren voorstellen die 40 jaar na dato nog beschamend bekend klin-

ken, zoals: de rijke landen moeten meer geld ter beschikking stellen voor hulp (ter 

hoogte van 1-2% van het nationale inkomen), liefst in de vorm van schenkingen, en 

liefst via de internationale organen, opening van de markten van de rijke landen en 

het aanpakken van de problemen rond de grondstoffenprijzen. Over Genève vonden 

in Nederland verschillende publieksbijeenkomsten plaats waarin De Lange een ac-

tieve rol speelde. Daar werd onder andere gesuggereerd dat de Nederlandse Raad 

van Kerken een tekst zou uitgeven over de arm-rijk-problematiek waaruit duidelijk 

zou worden dat dit thema prioriteit zou moeten krijgen in het programma van de 

nieuwe regering. Dat gebeurde: „Overwegingen over politieke vragen‟ werd in ja-

nuari 1967 gepubliceerd.315 De Raad sluit zich hierin aan bij het denken van Genève, 

en gaat na wat de gevolgen hiervan zijn voor het buitenlandse en binnenlandse poli-

tieke beleid. De zes aanbevelingen die Genève op dit terrein doet, betekenen voor 

Nederland dat gestreefd moet blijven worden naar economische groei, die voor een 

belangrijk deel aangewend zal moeten worden voor de bestrijding van armoede in 

binnen- en buitenland. De meerderheid van de bevolking zal dus „de pas moeten 

inhouden‟ bij de stijging van de consumptieve bestedingen. Hiertoe is een inko-

mens- en vermogenspolitiek onontbeerlijk, liefst in Europees verband. De Raad zal 

de Raden van Kerken in de andere Europese landen hierop aanspreken. Aan twee 

voorwaarden zal moeten worden voldaan: handhaven van de volledige werkgele-

                                                           
315 De Lange nam de tekst van deze nota als bijlage op in zijn boekje Rijke en Arme Landen. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 224 

genheid en uitbreiding van onderwijs en vorming (om het bijbehorende denken te 

ontwikkelen).  

Het uitwerken van de opdracht van de kerken in deze problematiek werd een 

taak die de Werkgroep K&O zichzelf stelde.316 Zij bestond uit leden van verschillen-

de kerken die het met elkaar eens werden over de bovengenoemde doelstelling, 

vanuit de gedachte dat de sociaaleconomische orde in de welvarende landen gewij-

zigd dient te worden om in ontwikkelingslanden meer welvaart te bereiken. 

Hoogerwerf en Linnemann hadden het initiatief genomen voor de werkgroep, en 

nodigden daarvoor o.a. Thung, Pronk, en De Lange uit. De eerste vergadering vond 

plaats op 21 maart 1967 op de VU. Kort daarop werd de Werkgroep uitgebreid met 

enkele katholieke leden. Linnemann werd voorzitter (opgevolgd door De Lange in 

1971) en Pronk secretaris (vanaf 1973 corresponderend lid). De Werkgroep richtte 

met succes een verzoek aan de Oecumenische Raad van Kerken als een werkgroep 

van de Commissie voor Sociale Zaken te mogen functioneren. De leden waren voor-

al deskundigen van universitaire instituten, die het vertrouwen genoten van hun 

eigen kerk. Al snel zocht K&O ook het overleg met de mensen van zending/missie 

en werelddiakonaat binnen de kerken (die later ook als lid toetraden). De Lange 

beschrijft enkele vragen die aan de orde kwamen: „de mate waarin sociale en chari-

tatieve projecten een noodzakelijke revolutie afremmen of versnellen‟ en „de mate 

waarin de bewustheid van de kerkleden ten aanzien van structurele vragen wordt 

belemmerd of bevorderd door de neiging het meeleven direkt om te zetten in giften 

voor projekten, een neiging die door missie en zending bevorderd wordt‟.317 Op de 

agenda van K&O stonden al snel ook de UNCTAD-vergadering in New Delhi en de 

assemblee van Uppsala. De Oecumenische Raad richtte zich op verzoek van K&O 

tot de Nederlandse regering met een pleidooi voor een constructieve opstelling ten 

aanzien van de vragen van de ontwikkelingslanden. Toen bleek dat geen enkele 

Nederlandse journalist naar New Delhi zou gaan, organiseerde K&O een subsidie 

van de NOVIB voor de uitzending van een deskundige die de berichtgeving zou 

kunnen verzorgen. 

Ter voorbereiding van de assemblee in Uppsala werden zowel het boekje Op 

weg naar Uppsala verspreid als het Horst-cahier Uppsala 1968 dat de teksten van 

een beraad op Kerk en Wereld bevatte, en na afloop publiceerde de Raad van Ker-

ken in het boekje Uppsala 1968 onder meer alle teksten van de rapporten van Upp-

sala en het gespreksboekje Uppsala in Nederland. De Sjaloomgroep gaf bovendien 

nog apart de ontwikkelingsparagraaf van het rapport van Uppsala uit. K&O vertaal-

de de aanbevelingen op het terrein van ontwikkeling van Uppsala vervolgens nog 

eens in voor ieder begrijpelijke taal in het - bijzondere - boekje Aan de werkers van 

                                                           
316 De Lange beschrijft de geschiedenis van de eerste vijf jaar K&O in De lotgevallen van de werkgroep 
kerk en ontwikkelingssamenwerking, 1967-1972 dat het IKV in 1972 publiceerde als werkdocument (in 

het Engels Urgency, Sometimes Desperation) voor de vergadering van de CCPD die in dat jaar op Kerk 

en Wereld plaatsvond. Voor Nederland was gekozen omdat daar een geslaagde poging was gedaan de 
uitspraken van Uppsala over ontwikkelingssamenwerking uit te werken. Dat het IKV dit document publi-

ceerde, was niet bijzonder: in deze periode liepen het werk en de standpunten van IKV en K&O steeds 

parallel met elkaar; de vredesweek van 1969 werd gewijd aan de structuurveranderingen die in Nederland 
nodig waren om een waarachtige internationale ontwikkelingssituatie mogelijk te maken en K&O vroeg 

de kerken ook aan het IKV op te dragen de bestaande structuren in Nederland in dat licht te onderzoeken. 

In 1970 gaf het IKV Kosmokomplot uit, waarin ook vrede en ontwikkeling samenkomen („een samenzwe-

ring voor de vrede‟).  
317 Deze vragen zijn 40 jaar later nog steeds actueel, zij het dat ze niet meer in dergelijke openhartige 

bewoordingen worden gesteld. 
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het elfde uur, een populaire beschrijving van het verslag van sectie III.318 Aanleiding 

hiervoor waren de zeer concrete aanbevelingen die de assemblee van Uppsala deed 

op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, die zouden moeten leiden tot een 

kritisch zelfonderzoek bij de kerken inzake hun programma‟s voor zending en we-

relddiakonaat. Ook werd aanbevolen dat iedere kerk voor ontwikkelingslanden een 

zo groot gedeelte van haar inkomen (niet inbegrepen de uitgaven voor zending en 

werelddiakonaat) ter beschikking zou stellen als zij zelf een offer zou achten (self-

tax). Aansluitend bij Uppsala besloot K&O invulling te geven aan de self-tax-

gedachte, het persoonlijk en vrijwillig vooruitlopen op een wereldbelastingstelsel. 

K&O nam daartoe contact op met de NOVIB om een nationale actie op te zetten; 

deze ging in januari 1969 van start, direct al met de steun van de N.H.Kerk. Dit werd 

de Aktie XminY, waarbij X stond voor het percentage van het BNP dat de regering 

zou moeten bijdragen, en Y het percentage dat werkelijk bijgedragen werd. Het 

verschil daartussen pasten participanten bij, om daarmee druk op regeringen uit te 

oefenen om zich in te zetten voor een wereldwijde belasting. De helft van de op-

brengst ging rechtstreeks naar de VN, de andere helft werd in overleg met de VN 

besteed aan projecten. Ook hiermee werd kritiek geuit op de regering: op de gebon-

den hulp en de geringe samenwerking met de VN. Het secretariaat van de Aktie 

XminY berustte bij de NOVIB en drie leden van K&O namen deel aan de werk-

groep; later werd XminY zelfstandig. Daarnaast stelde K&O zich ten doel het rap-

port van Uppsala aan te bieden aan de fracties in de Tweede Kamer en aan werkge-

vers- en werknemersorganisaties en daarover in gesprek te gaan. Om al deze aanbe-

velingen uit te werken, bood de Werkgroep in januari 1969 een actieprogramma aan 

de kerken aan, gevolgd door een tweede nota in april 1970 toen de aanbevelingen 

van Montreux bekend waren. Een van de aanbevelingen betrof het toepassen van het 

2%-model dat Montreux voorstelde. K&O adviseerde de kerken ook om samen een 

Interkerkelijk beleidsorgaan voor Ontwikkelingssamenwerking op te richten dat zich 

zou bezighouden met zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking en 

een beleid zou ontwikkelen voor de besteding van het geld voor het bewustwor-

dingsprogramma (het deel van de 2% dat in Nederland bleef). Voor de uitvoering 

daarvan zouden professionele veldwerkers moeten worden aangetrokken. Dit leidde 

uiteindelijk tot de oprichting van de stichting IKVOS, Interkerkelijk Vormingswerk 

inzake Ontwikkelingssamenwerking.319 Ook werd de kerken geadviseerd contact te 

zoeken met revolutionaire bewegingen in ontwikkelingslanden en informatie daar-

over te verspreiden. De leden van de werkgroep gingen op pad om hun plannen bij 

de kerken te verdedigen. De Lange bezocht met dat doel in 1969 samen met Pronk 

de vergadering van de Hervormde synode.320 De 2% actie keerde regelmatig terug op 

de agenda van K&O. 

De werkgroep zag het als haar taak het overheidsbeleid kritisch te volgen en 

publiceerde daar geregeld over. Zo werd eind 1969 een verklaring gepubliceerd 

waarin een verhoging van de hulp werd bepleit naar 2% van het BNP, werd ge-

                                                           
318 De Lange leverde bijdragen aan drie van de vier boekjes; Op weg naar Uppsala was een bewerking 

van het voorbereidingsmateriaal van Uppsala; daarnaast schreef hij in vele artikelen over Uppsala. 
319 K&O had de kerken gevraagd een gezamenlijk beleidsorgaan op te zetten met een aantal veldwerkers; 
de kerken waren hiertoe echter niet bereid. Toen deed zich echter de mogelijkheid voor om een subsidie 

te krijgen van de Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie 1970-1980. Het IKV werd gevraagd deze 

aanvraag in te dienen vanwege de ervaring met de werksoort en het groepennetwerk. IKVOS werd een 
aparte stichting, maar deelde lange tijd met het IKV één algemeen secretaris. Na enkele jaren gingen ook 

de kerken bijdragen. 
320 Een verslag hiervan is opgenomen in Woord en Dienst, 18/5, 8-3-1969. 
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vraagd meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van juist de armste groepen 

en werd gesteld dat particuliere buitenlandse investeringen (en daarmee het door de 

overheid verlenen van verzekeringen en exportkredieten) niet als ontwikkelingshulp 

kunnen worden beschouwd. Met het oog op de verkiezingen van 1971 liet K&O een 

wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de posities en opstelling van politieke 

partijen inzake ontwikkelingssamenwerking, als uitvoering van aanbevelingen van 

Uppsala hierover (zoals nr.38: „De kerken moeten eraan werken dat alle politieke 

partijen de ontwikkeling de hoogste prioriteit in hun programma‟s geven‟). In zijn 

rapport over de eerste vijf jaar van K&O schrijft De Lange over deze Kosmopolitie-

ke Kiesgids 1971. Partijen kregen op onderwerpen positieve of negatieve punten. 

K&O liet het aan de lezer over zijn conclusies te trekken en gaf zelf geen stemad-

vies. Toch kwam er veel kritiek van binnen en buiten de kerken waarin gesuggereerd 

werd dat dit wél het geval was. Er werden zelfs pogingen gedaan K&O op te heffen 

of aan banden te leggen. Na gesprekken met de Raad van Kerken ging de storm 

liggen.321 K&O was ernstig teleurgesteld in de kerken.  

 
„Het is wel duidelijk dat door Uppsala geen kwalitatieve verandering is opgetreden in 

het leven en handelen van de kerken en gemeenten in Nederland. De Uppsala-visie 

leidt veelal een marginaal bestaan, zowel bij de Raad van Kerken in Nederland in de 

gestalte van de werkgroep, wier bestaan door nationale kerkleiders telkens wordt aan-

gevochten, als in de gemeenten in de gestalte van kleine groepen, die ondanks grote 

weerstanden en ondanks grote onverschilligheid, toch volhouden. Hieraan moet wor-

den toegevoegd, dat deze plaatselijk groepen soms - dankzij grote hardnekkigheid en 

uithoudingsvermogen - voortgang boeken. Voor de meerderheid van deze groepen is 

de weg naar het hart van de gemeenten evenwel (nog) geblokkeerd‟.322  

 

In deze tijden van stevig debat ging het er in de Werkgroep zelf ook heftig aan toe. 

Moest men zich op de kerken of op actiegroepen richten? Moest er niet veel meer 

aan maatschappijanalyse worden gedaan? Enkele leden, onder wie Reckman, zegden 

teleurgesteld hun lidmaatschap van K&O op. De Lange heeft dit soort discussies op 

het oog als hij in Werkelijkheid en Hoop323 schrijft:  

 
„In het proces van zich wijzigende inzichten betogen een aantal groepen in de Wester-

se landen, dat ontwikkeling thans in de eerste plaats thuiswerk is. Men bedoelt daar-

mee dat de bewustmaking zich primair moet richten op veranderingen in onze eigen 

Westerse samenleving. Men tracht verbanden te leggen tussen de ontwikkelingspro-

blematiek en de eigen nationale problemen, zoals onderwijs, medezeggenschap, wo-

ningnood, bejaardenzorg. Niemand zal ontkennen dat dit belangrijke vraagstukken 

zijn, maar te denken dat het oplossen van het onderwijsvraagstuk in Westeuropa 

(wanneer?) het perspektief zal geven voor een beter politiek handelen terzake van de 

ontwikkelingsproblematiek, lijkt niet zo vanzelfsprekend‟.  

 

                                                           
321 In dezelfde periode gaat een orkaan over Kerk en Wereld, die ongetwijfeld relaties had met deze 

storm. Daar werd in 1970 een manifestatie („Kosmokomplot‟) belegd met voorlichting over mogelijkhe-

den van buitenparlementaire acties in Nederland ten dienste van de bevrijdingstrijd in de Derde Wereld. 
Het was een samenwerking tussen onder meer het Oecumenisch Actiecentrum en Sjaloom. In 1971 zou 

die herhaald worden, maar verontrust vanwege een hetze door de Telegraaf, stak de hervormde synode 

hier een stokje voor. Het gebeuren liet diepe sporen na bij Kerk en Wereld.  
322 De Lange was betrokken bij trainingen over ontwikkelingssamenwerking die vanaf 1971 vanuit het 

INW in Rotterdam werden gegeven voor mensen uit de Rotterdamse kerken.  
323 Werkelijkheid en Hoop (1975), 33. 
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De Lange doelt hier ook op IKVOS dat zich in dit opzicht sterk profileerde. 

In 1977 en 1978 vonden acht gesprekken plaats tussen delegaties van K&O 

en de Commissie Ontwikkelingslanden van de werkgeversorganisaties NVO en 

NCW.324 De Lange deed vanaf het zesde gesprek mee. De gesprekken hadden tot 

doel „wederzijdse kennisname van de standpunten ten aanzien van de rol van het 

Nederlandse bedrijfsleven in de Derde Wereld‟. Gesproken werd onder meer over 

het begrip ontwikkeling, het belang van economische groei en de rol die mensen-

rechten al dan niet spelen bij investeringsbeslissingen. K&O stelde dat het bedrijfs-

leven wél mogelijkheden heeft om eerbied voor de mensenrechten te bevorderen, 

maar dat die niet gebruikt worden, onder verwijzing naar een mislukte poging van 

de Gereformeerde Kerken om Nederlandse bedrijven in Brazilië te bewegen er bij de 

Braziliaanse regering op aan te dringen de mensenrechten te eerbiedigen. De ge-

sprekken tussen kerken en bedrijven werden in feite voortgezet door de TNO-

werkgroep die in 1978 van start ging. De Lange deed ook mee aan die nieuwe ge-

spreksronde.  

Het is ondoenlijk hier alle activiteiten van de zeer actieve Werkgroep te be-

handelen. Vaste zaken op de agenda waren het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en 

het werk van de CCPD; regelmatig vond overleg met de kerken plaats, soms ook 

naar aanleiding van kritiek op uitlatingen van de werkgroep. Daarnaast kwamen zeer 

specifieke thema‟s aan de orde zoals de economische relaties tussen Nederland en 

Indonesië, het honger- en schuldenvraagstuk en het moratoriumdebat (dit was een 

opdracht van de Raad na de assemblee van de Wereldraad in Nairobi), vaak naar 

aanleiding van studies van werkgroepleden. Lange tijd hield de Werkgroep zich 

bezig met een zelf opgezet onderzoek naar de relatie tussen fondswerving en educa-

tie. Het was vanwege de gevoelde noodzaak meer informatie over het optreden van 

bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te hebben (bijvoorbeeld in het kader van Zuid-

Afrika en het gesprek over de kerkelijke beleggingen) dat K&O samen met IKV, 

Pax Christi, Betaald Antwoord en Kairos in 1975 het Oecumenisch Studie- en Ac-

tieCentrum voor Investeringen (OSACI) oprichtte. In de loop van de jaren, met het 

toenemen van de aandacht in de samenleving voor het ontwikkelingswerk, werden 

taken van K&O door andere organisaties (soms door K&O zelf opgericht) overge-

nomen en werd K&O steeds meer de plek waar gelovigen die op uiteenlopende 

wijze en plaatsen werkzaam waren op het terrein van ontwikkeling vrijuit met elkaar 

van gedachten konden wisselen, al bleef K&O de kerken en „de politiek‟ met haar 

kritische visie confronteren.  

De Lange werd na zijn voorzitterschap van K&O langzamerhand lid-op-

afstand van de werkgroep; incidenteel bezocht hij vergaderingen. In 1984 verzocht 

hij K&O als buitenlid te mogen fungeren. Wel trad hij op tijdens belangrijke bijeen-

komsten van K&O, zoals het symposium „Verzuim en Verwachting‟ ter gelegenheid 

van het 20-jarig bestaan van K&O in 1987.325 Hij behandelde in zijn toespraak het 

denken van de Wereldraad over economie.326  

 

                                                           
324 De verslagen van deze gesprekken (die plaatsvonden tussen januari 1977 en november 1978), de 
gespreksnotities en een notitie met hoofdpunten uit de gesprekken (van 29-3-1979) bevinden zich in het 

archief van De Lange en van K&O (archief Raad van Kerken). 
325 De hoofdinleiding werd verzorgd door Ulrich Duchrow die pleitte voor een stellingname tegen de 
ideologie van het ongebreidelde kapitalisme; hij sprak hierover in termen van een „status confessionis‟. 
326 Naar aanleiding van het symposium gaf Wereld en Zending (1988/4) het themanummer „Verzuim en 

verwachting. Gelovig belijden in de wereldeconomie‟ uit, waarin ook de inleidingen zijn opgenomen. 
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Reflekties op de Toekomst 

Het studieproject van de afdeling Church & Society van de Wereldraad over techno-

logie werd in 1971 toegespitst op drie onderwerpen: natuurwetenschap en technolo-

gie, de toekomstige maatschappijstructuur en politiek-ideologische problemen. De 

Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken besloot een bijdrage te leveren aan 

de studie van de toekomstige maatschappijstructuur en de veranderingen van de 

maatschappelijke en economische orde. Ze nodigde daartoe enkele deskundigen 

voor een gesprek hierover uit, die ieder naar aanleiding daarvan een bijdrage schre-

ven. Deze bijdragen werden gebundeld in het boekje Reflekties op de Toekomst dat 

in 1972 verscheen, en waarin De Lange een hoofdstuk schreef onder de titel „Nieu-

we sociale en ekonomische doeleinden‟.327 Centraal in de bundel staat de vraag: hoe 

verwerken we de vele, snel veranderende informatie over de technologische en 

daarmee verweven economische vraagstukken in het samenleven? De Sectie spreekt 

bij de presentatie van het boekje de hoop uit  

 
„dat kringen en groepen van geïnteresseeerde en door het Evangelie geëngageerde 

mensen dit materiaal kunnen gebruiken. Het is de Sektie in wezen nergens anders om 

begonnen dan om de kring van participanten en bondgenoten te vergroten. Het is in 

deze tijd van uitermate groot belang dat evangelische inspiratie, multi-disciplinaire 

deskundigheid en maatschappelijke geëngageerdheid optimaal benut worden ter wille 

van het zoeken naar een vernieuwd ethos voor onze nationale, regionale en mondiale 

samenleving‟.328  

 

In zijn hoofdstuk beschrijft De Lange de doeleinden van het naoorlogse beleid, en 

stuit dan op de centrale plaats van de economische groei; de kritiek daarop vat hij 

samen en voorziet hij van kanttekeningen, waarin hij een belangrijke plaats voor de 

Derde Wereld inruimt. De beschreven doeleinden zijn die van een „mixed economy‟, 

en daarin zijn bepaalde waarden en opvattingen uitgedrukt. De Lange bestrijdt de 

opvatting als zou er geen sprake (meer) kunnen zijn van een zelfstandig waarden-

denken. Vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkheid en solidariteit zijn kernbegrippen 

in de Europese cultuurgeschiedenis en komen tot uitdrukking in de doeleinden van 

de economische politiek, maar stellen die ook regelmatig onder kritiek. Deze be-

grippen hebben steeds meer een internationale dimensie gekregen. In het laatste deel 

van zijn opstel beschrijft De Lange de (gedeeltelijk) nieuwe doeleinden voor de 

volgende decade. Allereerst zal de economische en sociale politiek van de Europese 

landen herzien moeten worden in het licht van de mondiale taken. Economische 

groei zal zodanig vormgegeven moeten worden dat tegemoet gekomen wordt aan de 

genoemde bezwaren. Dat alles kan alleen vorm krijgen bij een „vergaande mate van 

gecentraliseerde beslissingsmacht‟, maar dat staat haaks op de ook noodzakelijke 

participatie en grotere zeggenschap, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Naast centra-

lisatie zal dus ook van decentralisatie sprake moeten zijn, terzake van arbeid, wonen, 

recreatie en cultuur. Om te voorkomen dat mensen zo het zicht op het geheel verlie-

zen, met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de arme landen, is permanente 

educatie een noodzaak.329  

                                                           
327 Het bevatte naast een inleiding van de voorzitter en de secretaris van de Sectie, De Lange en Van 

Veen, bijdragen van Plattel, Tinbergen, Van Zuthem, Albeda, De Valk, Van den Heuvel en Van Andel. 
328 H.M. de Lange en J.E, van Veen, „Ten geleide‟, in: B. Delfgaauw e.a. (red.), Reflecties op de toekomst. 
Nieuw sociaal/ekonomisch/politiek handelen. In de serie Anatomie van de toekomst, Het Wereldvenster, 

Baarn 1972, 14.  
329 Id., 49-50. 
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Wat later stelde de Sectie een groep samen van ongeveer veertig personen 

(natuur- en sociale wetenschappers, economen en theologen uit de universitaire 

wereld, de overheid, het bedrijfsleven en het welzijnswerk), onder voorzitterschap 

van De Lange. Dit project was een samenwerkingsverband van de Sectie en Kerk en 

Wereld en liep van 1973-1977; Thung was daaraan verbonden als studiecoördinator. 

De veertig genodigden spraken in drie bijeenkomsten over het thema en in 1973 

vond op Kerk en Wereld een grotere conferentie plaats onder de titel „Reflecties op 

de Toekomst‟, bijgewoond door 100 mensen.330 Inleidingen werden verzorgd door 

Goudzwaard en Parmar, de voorzitter van C&S. Het project bruiste van de activitei-

ten;331 er werden „doelgroepenberaden‟ gehouden over een veelheid aan onderwer-

pen zoals reclame en energieverbruik. In het kader van het project verschenen ook 

twee kranten (de Kijk Vooruit!Krant) om de resultaten van het beraad bredere be-

kendheid te geven.332 Het groepswerk leidde na een reeks bijeenkomsten333 tot een 

nieuwe bundel, Naar de toekomst leven, met als ondertitel „de verlegenheid en het 

vooruitzien van een groep onderzoekers‟, uitgegeven in 1977 in de serie Oekumene. 

Op de kaft staan zeven namen vermeld (onder wie Thung, De Lange en Opschoor) 

„en anderen‟, maar De Lange vermeldt in zijn voorwoord dat het eerste deel van het 

boek een beschrijving is van de hand van Thung van de discussies die gedurende al 

die jaren in de groep gevoerd zijn, waarin alle verslagen en notities verwerkt zijn.334 

De tweede helft bevat een reeks bijlagen met notities die een belangrijke rol speel-

den en veel zakelijke informatie bevatten. Dit heldere en boeiende boek is - weder-

om! - bedoeld als uitnodiging tot gesprek, maar ook als bijdrage vanuit Nederland 

aan de Wereldconferentie van C&S die in 1979 in Boston zou plaatsvinden. Het 

eerste hoofdstuk („Wat staat ons te wachten?‟) bespreekt de crises en vragen van het 

moment rond armoede, milieu, de relatie welvaart - welzijn, economie en technolo-

gie; hoofdstuk twee geeft een aantal bijbelse noties en beschrijft o.a. de benadering 

van de Wereldraad van maatschappelijke vragen; hoofdstuk drie voert een debat 

over utopieën en toekomstontwerpen, beschrijft er enkele en doet een eerste poging 

enkele aspecten te schetsen van een nieuw toekomstontwerp; hoofdstuk vier laat 

eerste stappen in een veranderingsproces zien (inzake de Derde Wereld, productie, 

technologie, arbeid, consumptie en inkomensverdeling) en het vijfde en laatste 

hoofdstuk vertelt over hoe de deelnemers nu al proberen anders te leven en wat dat 

oproept. Bijlage acht is van de hand van De Lange en heeft als onderwerp het beleid 

dat ten opzichte van de Derde Wereld gevoerd zou moeten worden. Bijlage negen is 

door De Lange „e.a.‟ geschreven en bevat een beschouwing over vooruitgang en 

                                                           
330 De Lange was teleurgesteld over dit aantal - er waren 300 mensen uitgenodigd - te meer daar bepaalde 

groepen ontbraken, zoals politici, vakbondsleiders en managers. 
331 Terugkijkend (bij het afscheid van Thung als coördinator van het MCKS in 1989, zie Nieuwsbrief 
MCKS maart 1989) vertelt De Lange dat al snel na de start van het project ze al „verdronken in de papie-

ren‟.  
332 De eerste krant werd ingeleid door De Lange met de tekst „In wijder verband‟ die een verkorte versie 
was van een verhaal dat hij op de eerste bijeenkomst van het project hield. 
333 De Lange deed hieraan volop mee. Hij schreef in 1974 een notitie (Reflekties op de toekomst) over het 

denken van Picht over utopie, omdat dat een belangrijke rol speelt bij het gehele beraad. Picht heeft bij 

„utopie‟ geen droombeeld voor ogen, maar „een ontwerp van een toestand, die door bewust handelen 
verwerkelijkt kan worden‟. De notitie droeg als motto de woorden van Picht: ”Wir sind zur Utopie ge-

zwungen”.  
334 Thung schrijft: „Van deze twee bronnen (wetenschap en bijbel, GWR) uitgaande, kwamen de genoem-
de mensen een paar jaar lang naar de conferenties op „Kerk en Wereld‟, om te zien of hun zorg voor de 

toekomst omgezet kon worden in een beetje hoop‟ (Thung e.a. [1977], 12). 
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groei. Na het boek ging een werkgroep verder om zich te bezinnen op strategieën 

voor sociale veranderingen; ook dit leidde tot een boek en een beraad.  

In de loop van het project Reflecties gingen de betrokkenen inzien dat voor 

dit type bezinnings- en actieprojecten wetenschappelijke analyse van de behandelde 

problemen noodzakelijk is.335 Dat zou gecombineerd moeten worden met een per-

spectief van een wenselijke samenleving en met concrete strategieën van maat-

schappelijke verandering. Bovendien had men ervaren dat het nodig was een door-

gaande vorm van interdisciplinair beraad te hebben, met een vrij constante groep 

deelnemers en tussentijdse verwerking van de resultaten. Dat inzicht leidde tot de 

wens hiervoor een centrum op te zetten. De oprichting van het MCKS aan het eind 

van de beschreven periode kan daarom beschouwd worden als een voortzetting van 

de activiteiten van de werkgroep.336  

 

Nieuwe Levensstijl337 

In november 1974 vond in Lunteren de beleidsconferentie van de Raad van Kerken 

plaats, die de eerste Nederlandse kerkenconferentie - een reeks bijeenkomsten in alle 

geloofsgemeenschappen - afsloot. Hier werd een programma voor het beleid van de 

komende jaren opgesteld en werd het startsein gegeven voor de beweging voor een 

Nieuwe Levensstijl (verder: NL) als één van de invullingen van de betrokkenheid 

van de kerken op samenlevingsvragen. De Lange fungeerde, zoals vaker, als start-

motor, maar maakte later zelf geen deel meer uit van de werkgroep die al snel ge-

vormd werd.338 Wel besteedde hij in zijn geschriften veel aandacht aan de thematiek, 

zoals tevoren. De beweging NL was in feite de actiekant van „Reflekties‟. Voor De 

Lange komen daarin verschillende vragen samen. In de eerste plaats: kunnen we zo 

leven dat we een bijdrage leveren aan de opheffing van het lijden door gebrek dat 

elders plaatsvindt? Daarnaast is de grondstoffenconsumptie van het Westen hem een 

zorg, omdat die ten koste van de Derde Wereld en van toekomstige generaties gaat. 

Bovendien blijkt de eenzijdige aandacht voor consumptie het menselijk geluk vaak 

niet ten goede te komen. Om hierin verandering te brengen, is solidariteit nodig: de 

lasten van een andere levensstijl mogen niet op de schouders van enkelen terecht 

komen; invoering van een maximuminkomen hoort daarbij. Het gaat er verder om 

het inkomen anders uit te geven, niet om het níet uit te geven, want dat geeft econo-

mische problemen. Anders uitgeven leidt tot het anders richten van de productie. En 

tenslotte gaat het om een zorgvuldiger omgaan met goederen. Ook met dit onder-

werp werd aangesloten bij de Wereldraad van Kerken: op de assemblees was de 

christelijke levensstijl een regelmatig terugkerend onderwerp en de CCPD organi-

seerde in het kader van het studieprogramma „Alternative Life Styles‟ onder andere 

                                                           
335 Vooral Thung was ontevreden over het niveau; Naar de toekomst leven was voor haar „vooral een 

systematisering van wat iedere belezen leek al wist‟; voor de harde kern van 60 mensen had „Reflekties‟ 
naar haar idee vooral een pastorale en stimulerende functie (in een notitie uit 1983 over de strategie van 

het MCKS, MCKS-archief, doos 8).  
336 Dit wordt beschreven in: D.G.A. Koelega en H. Noordegraaf (red.), Visie en volharding. Naar een 
missionaire kerk die zich inzet voor een rechtvaardige en duurzame samenleving, MCKS, Driebergen 

1991, 178 e.v. 
337 De auteur is Opschoor en Van der Sar veel dank verschuldigd voor het verschaffen van informatie over 

de werkzaamheden van de werkgroep. 
338 Voorzitter was de econoom Opschoor (op uitnodiging van De Lange), verbonden aan het Instituut voor 

Milieuvraagstukken van de VU; toen hij in 1978 voor enkele jaren naar Afrika vertrok, ging de werk-

groep zonder officiële voorzitter verder. Secretaris was Jan van Veen, die ook secretaris van de Raad voor 
Overheid en Samenleving van de N.H.Kerk was én van de Sectie Sociale Vragen van de Raad van Ker-

ken. Van der Sar was eerst als dienstweigeraar en later als functionaris bij de werkgroep in dienst. 
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workshops waarin ervaringen uit verschillende landen werden uitgewisseld.339 Toch 

was het niet Uppsala, maar de Vastenbrief (Welvaart, Verantwoordelijkheid, Verso-

bering) van de Nederlandse bisschoppen uit 1973, waarover De Lange erg enthousi-

ast was, die het startschot gaf voor het debat over de levensstijl in Nederland.340 De 

energiecrisis kleurde het gesprek. Van den Heuvel zegt hierover: „De roep om ver-

sobering groeide tot een nationale vraag en de vreemde ervaring van de autoloze 

zondag onthulde, dat versobering niet alleen maar een schrikbeeld was: er zaten ook 

feestelijke kanten aan‟.341 Ook het gesprek over de grenzen van de groei werd ver-

bonden met dit onderwerp. Dat alles vormde de achtergrond van het ontstaan van de 

beweging NL die daarmee niet alleen vragen op microniveau op haar agenda had 

staan („bezitten of bezeten zijn‟), maar ook de wereldwijde milieuproblemen en de 

kloof tussen arm en rijk.  

De werkgroep werd opgericht in het begin van 1975 en nam zich voor zich na 

anderhalf jaar weer op te heffen, als de discussie gestimuleerd was en ook in de 

beleids- en politieke sfeer was aangeland.342 Deze en andere voornemens werden 

gepubliceerd in de krant Nieuw is anders; verandering van stijl doet leven die in de 

zomer van 1975 in een oplage van 240.000 exemplaren werd verspreid.343 Men had 

het plan iedere twee maanden materiaal uit te geven over thema‟s die samenhingen 

met het begrip „nieuwe levensstijl‟, zoals mondiale verhoudingen, consumptiepatro-

nen, werkgelegenheid en arbeidsethos.344 Dit materiaal verscheen in de jaren 1975 en 

1976 in de vorm van het blad Injektie. In 1976 werkte De Lange mee aan Injektie 

nr.3, over „Solidariteit en Ekonomie‟ over bijbel en economie, het spreken van de 

Wereldraad van Kerken over economie, over belangrijke economische begrippen en 

voorbeelden van toepassingen van het streven naar solidariteit. Tot slot gaat de krant 

in op de vraag of veranderingen mogelijk zijn en welke belemmeringen daaraan in 

de weg staan.345 Soms samen met de Secties Sociale Vragen en Dienst (de sectie 

waar de werkgroep vanaf 1977 onder viel) voerde de werkgroep gesprekken met 

verschillende maatschappelijke organisaties; ook reageerde men op relevante rege-

ringsdocumenten en organiseerde men op verzoek van de Raad van Kerken (die 

deze vraag weer van de Synode van de Gereformeerde Kerken kreeg) in 1976 en 

1977 een Politiek Beraad met als doel: „Het bespreekbaar maken van die aanbeve-

lingen van Nairobi en Driebergen, die de politieke verantwoordelijkheid van de 

kerken in Nederland raken, toegespitst op de nieuwe levensstijl‟.346 Vanaf 1978 le-

                                                           
339 De Lange schreef voor de tweede workshop, in 1977 in Glay (Frankrijk), die vanuit Nederland door 
Opschoor werd bijgewoond, de notitie „Some notes on the discussion about the new life style in the 

Netherlands‟. De eerste workshop vond plaats in 1975. De Wereldraad had een eigen stuurgroep Nieuwe 
Levensstijl waarvan de voorzitter en secretaris van NL deel uitmaakten.  
340 De Lange geeft geen citaten, maar de brief bevat vele zinnen die de zijne hadden kunnen zijn: over 

herziening van basiskeuzen in de samenleving, verzuim en het verkleinen van inkomensverschillen. 
341 In: „Kerken op zoek naar een nieuwe levensstijl‟ in: Wending, 30/8, oktober 1975, 380. 
342 Deze periode werd later verlengd tot september 1977 „omdat de uitvoering meer tijd en energie kostte 

dan voorzien was‟ (bron: Gespreksnota Nieuwe Levensstijl t.b.v. de kerken, maart 1977). 
343 Nieuwe Levensstijl werd hierin omschreven als: anders omgaan met geld, met goederen, met aarde, 
met mensen, met tijd (en arbeid).  
344 Dit schrijft Opschoor in het artikel „Werkgroep nieuwe levensstijl: anderhalf jaar versnellen‟, in Wen-

ding, 30/8, oktober 1975, 385-388. 
345 Begin 1977 werd voorts een werkboekje uitgegeven: Hoe kan het anders…?! Zeven richtingwijzers bij 

een nieuwe levensstijl, over anders omgaan met elkaar, met arbeid en tijd, met de natuur en met goederen. 

In juni 1977 verscheen een tweede krant met de titel Nieuw is anders, waarin verslag gedaan wordt van de 
eerste twee jaar. Vanaf 1977 werd ook de periodiek Nieuwe Levensstijl Nieuws uitgegeven. 
346 In het kader hiervan vonden drie gesprekken plaats tussen een breed samengestelde groep mensen, 

onder wie De Lange, Albeda, Jurgens, Klompé, Berkhof, De Gaay Fortman en Opschoor. Tijdens het 
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verde NL een bijdrage aan de tweede kerkenconferentie (die liep van september 

1977 tot november 1980 en NL als één van de thema‟s gekozen had) met een reeks 

van activiteiten.347 In deze periode werd onder meer samen met de Sectie Sociale 

Vragen gewerkt aan het boekje Over arbeid en inkomen (mei 1980), dat als onderti-

tel droeg „arbeiden moet meer zijn dan inkomen verwerven‟. Arbeid wordt om-

schreven als „alle moeite, pijn en vreugde om iets tot stand te brengen. Dat wil zeg-

gen: zich inzetten om de hele werkelijkheid - mens en dier en aarde - in een zinvol 

verband bijeen te houden en naar de toekomst open te houden‟ (…) „Arbeid ver-

schaft de mens letterlijk levensonderhoud niet alleen in materiële zin, maar in soci-

aal contact en in het (her)vinden van zichzelf en zijn/haar plaats binnen de schep-

ping‟. Het boekje gaat verder over de verdeling van inkomen en arbeid en de relatie 

daartussen in nationaal en internationaal verband, en de waardering van betaalde en 

onbetaalde arbeid. Ook was de werkgroep nauw betrokken bij de in deze tijd heftige 

discussies over energie en de wenselijkheid van kernenergie. 

Er was dus veel debat over de Nieuwe Levensstijl en De Lange deed daaraan 

mee. De activiteiten van de werkgroep hebben, met de „Reflekties‟, aan de wieg 

gestaan van het denken over een „economie van het genoeg‟ waarvan sinds de C&S-

vergadering in Boston sprake was. Wending besteedde in oktober 1975 een heel 

nummer aan de discussie over „theologie en economie‟ met als toespitsing het debat 

over de „nieuwe levensstijl‟. Daarin werd ook een verslag opgenomen van een ge-

sprek tussen leden van de Wending-redactie en enkele economen, onder wie De 

Lange en Opschoor. Aanleiding voor het gesprek was de tegenstelling die gevoeld 

werd tussen de uitspraak van Den Uyl op 1 december 1973 dat het na de oliecrisis 

„nooit meer zo zou worden als vroeger‟, waarbij hij ook woorden als „versobering‟ 

in de mond nam én de opmerking van Duisenberg op Prinsjesdag 1974 dat er meer 

besteed zou moeten worden. Het gesprek loopt uit op een debat over de strategie van 

de Beweging Nieuw Levensstijl. In het begin noemde men concrete acties, bijvoor-

beeld op het terrein van de vleesconsumptie, maar vanwege de reacties werd men 

wat minder concreet. Wordt er dan niet gespeculeerd op goede bedoelingen en blijft 

het zo niet bij „rommelen in de marge‟? Blijven bovendien mensen die zich hiermee 

bezighouden uiteindelijk niet gefrustreerd achter omdat „het toch niet helpt?‟ De 

Lange brengt hier tegen in dat het de overheid ontbreekt aan de instrumenten om in 

de productie in te grijpen; als groepen tot de overtuiging zouden komen dat bepaalde 

zaken niet geproduceerd zouden moeten worden, kan dat politici helpen. Wendin-

gredacteur Maria de Groot vertelt dat de „Haagse werkgroep Nieuwe Levensstijl na 

een half jaar tot de conclusie kwam dat inkomens een heel belangrijk punt zijn in 

deze discussie: „de meesten maken thans deel uit van de werkplaats “christenen voor 

het socialisme”. Opschoor reageert hierop met:  

 
„Ik zou graag van de agogen willen weten, of het verstandig is, om mensen nu te ver-

tellen: het houdt eigenlijk in, dat je je bij “christenen voor het socialisme” moet aan-

sluiten? Ik ben bang - en dat is onze werkgroep zich goed bewust geweest, toen we 

die krant maakten - dat als je erg duidelijk gaat worden en exact gaat omschrijven, 

                                                                                                                                        
eerste gesprek over de levensstijl werd duidelijk dat er veel onbegrip leefde ten aanzien van het bedrijfs-
leven, en dat werd daarom het onderwerp voor het tweede gesprek; het derde ging over de kerk. De 

voorbereidingsgroep deed verslag aan de Raad van Kerken en stelde een vervolg voor (nota in doos 251 

archief SSV van de ROS).  
347 Daaronder het boekje Inspelen op morgen, waarin „zeven wenken voor anders omgaan met …‟ (arbeid, 

inkomen, energie, geloofwaardigheid van de kerken, multiculturele samenleving, honger, vrede en veilig-

heid) worden gegeven. 
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wat voor dingen je op het oog hebt, je het risico loopt, dat een heleboel mensen je 

ogenblikkelijk een etiket opplakt. Ze duwen je in de hoek van de vredesbeweging en 

dergelijke en dan ben je voor het grote front van de kerkgangers geïsoleerd, en daar-

mee onschadelijk gemaakt. Uit strategische overwegingen hebben we gezegd: kijk uit 

wat je doet. Maar ik vind het persoonlijk een geweldige ontwikkeling …‟348  

 

De Lange heeft er moeite mee dat men zo snel tot zulke vergaande conclusies komt: 

 
„We zullen er jaren voor uit moeten trekken, voordat we een beetje in de gaten krij-

gen, hoe we die economische orde een andere richting uit kunnen sturen (...) tenzij we 

natuurlijk van buiten af gedwongen worden door OPEC-achtige organisaties (…) 

Soms denk ik wel eens: het zal wel zo gaan.‟349  

 

Opschoor denkt aan het ontwikkelen van nieuwe instrumenten en het toepassen van 

bestaande instrumenten op nieuwe terreinen, zoals de milieuheffing. Politici zullen 

tot het opleggen van een dergelijke beperking pas overgaan als ze de tijd er rijp voor 

achten. Dus is het de taak van de werkgroep te werken aan het ontstaan van de 

noodzakelijke bereidheid onder de bevolking. Het gesprek richt zich vervolgens op 

de economische orde. De daarin vervatte maximalisatiegedachte (zoveel mogelijk 

winst, zoveel mogelijk behoeftebevrediging) geeft de meeste problemen; Opschoor 

vraagt zich af of die orde in staat zal zijn het „leven-binnen-grenzen‟ op te nemen. 

De Lange vertelt dat Den Uyl hem eens zei dat als die oorzakelijke relatie tussen 

vooruitgang en groei kan worden „doorgeknipt‟ de kerken ook moeten gaan naden-

ken over een nieuw ethos: het levensdoel van mensen verandert dan immers. 

Nieuwe Levensstijl was ook een aandachtspunt voor de beweging Christenen 

voor het Socialisme (CvS) die in september 1975 naar aanleiding van de NL-

publicatie Nieuw is anders met een manifest kwam. Daarin wordt de angst uitge-

sproken dat de actie wel eens het einde van het beginnende politieke debat in de kerk 

zou kunnen betekenen, doordat maatschappelijke verontrusting louter individueel 

zou worden uitgewerkt of zelfs verkeerd uitgewerkt. „De oproep van de Raad van 

Kerken moet gehoord worden. Maar hij moet radikaler en duidelijker gehoord wor-

den dan hij klinkt. Want het gaat om meer dan een kwestie van stijl‟. Daarom wil 

men niet oproepen tot een Nieuwe Levensstijl, maar tot het meedoen aan acties 

tegen bezuinigingen op onderwijs, gezondheidszorg, welzijnswerk, aan acties tegen 

bewapening en milieuvervuiling, aan steunacties voor werklozen en afgedankte 

mijnwerkers. Anders zal de beweging alleen misbruikt worden om loonsverlaging te 

legitimeren waar op zich wel de financiële ruimte voor zou zijn. Het september-

nummer van Opstand, het CvS-blad, is geheel gewijd aan de actie NL.350 De ge-

spreksnota voor de kerken van Nieuwe Levensstijl uit 1977 zegt hierover:  
 

„De kritiek richt zich vooral op het feit dat de werkgroep onvoldoende de strukturele 

elementen, noodzakelijk om de gesignaleerde problemen op te lossen, naar voren 

bracht. Mede onder invloed van deze kritiek heeft de werkgroep in volgende publika-

ties meer aandacht besteed aan makro-ekonomische aspekten. In zoverre is er een sti-

                                                           
348 In: „Tussen theologie en economie; verslag van een gesprek‟ (tussen leden van de kernredactie van 
Wending en drie economen: De Lange, Opschoor en Siddré) in: Wending, 30/8, oktober 1975, 412-435. 

In zijn opstel „Mondialisering, markt en milieu‟ (in: Noordegraaf [1999], 187) zegt Opschoor dat NL 

vooral was „een poging het persoonlijke politiek te maken en het politieke te integreren in het persoonlijk 

leven‟. 
349 Ibid. 
350 In dit nummer wordt overigens ook aandacht besteed aan enkele reacties van De Lange op CvS.  
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mulerende werking van uitgegaan. Anderzijds heeft de werkgroep moeite met een 

haars inziens enigszins gedateerde marxistische maatschappij-analyse en de wijze 

waarop Christenen voor het Socialisme op grond van deze analyse Nieuwe Levensstijl 

menen te moeten invullen. In dit opzicht gaat er ook een remmende en irriterende 

werking van deze beweging uit.‟351 

 

De werkgroep NL acht wel degelijk een goede maatschappijanalyse onontbeerlijk. 

De critici352 zien dat wel, maar blijven kritisch: de benadering van de structuren is 

personalistisch (de opvatting dat structuren door mensen zijn gemaakt en dus door 

mensen te veranderen zijn), de problemen worden vergeestelijkt (de nadruk op men-

taliteitsverandering), er wordt niet onderscheiden tussen mensen (ieder is even 

schuldig en verantwoordelijk), er wordt gekozen voor een inzet bij de consumptie en 

niet bij de productie, de analyse van de problemen loopt niet uit op een kapitalisme-

analyse. Als gevolg hiervan komen het socialisme, klassentegenstellingen en de 

vakbonden niet voor in het materiaal. In feite suggereert men zo, luidt de kritiek, dat 

de problemen bínnen de huidige maatschappelijke constellatie oplosbaar zijn.353 In 

een interview zegt De Lange over deze kritiek:  

 
„Problemen als de wereldarmoede, milieu- en grondstoffenvraagstukken, de kwestie 

van de technologie, de democratisering in de arbeidsverhoudingen en de militarisering 

van de samenleving los je niet op met uitsluitend de analyse dat hier de controverse 

kapitaal-arbeid oorzaak is‟.354 

  

NL wil al die problemen onderzoeken en de mechanismen voor verandering ontdek-

ken. In Wereld en Zending geeft De Lange begin 1977 een overzicht355 van de punten 

waarover inzake de nieuwe levensstijl discussie plaatsvindt en hierin zegt hij dat het 

optreden van CvS „sporen van intolerantie‟ draagt, wat hij overigens gezien de situa-

tie „niet geheel onbegrijpelijk‟ vindt, maar wat „een, vooral pedagogisch, rampzalig 

effect‟ heeft, omdat men de tegenstanders van veranderingen en degenen die aarze-

len op één hoop gooit, in plaats van hoop te verschaffen. „Het aantal mensen dat       

- zeker op korte termijn - belang heeft bij de bestaande situatie wordt daardoor ver-

groot en de belangstelling voor de noodzaak van verandering wordt niet gewekt‟.  

De Lange heeft hierover eind 1980 ook een korte correspondentie met de 

theoloog Ter Schegget. Deze schreef een artikel over NL, waarin hij constateert dat 

het in de roep om een nieuwe levensstijl gaat om „een ultimatum aan kerk en theolo-

gie in naam van de verdrukten en hun partijgangers‟.356 NL roept niet op tot versobe-

ring - al zal het zonder versobering niet lukken - maar tot verandering van de maat-

schappij, leest Ter Schegget uit de teksten van de actie. Bij de operationalisering 

                                                           
351 Gespreksnota Nieuwe Levensstijl t.b.v. de Raad van Kerken, maart 1977, 12. 
352 Hier is gebruik gemaakt van de doctoraalscriptie van V.d. Boogert en Pals over de actie Nieuwe Le-
vensstijl Nieuw is anders, Theologische Faculteit Rijksuniversiteit Groningen, december 1977, in het 

bijzonder hoofdstuk 4. De schrijvers stellen zelf in hun inleiding zich verwant te voelen met de kritiek 

van CvS, hetgeen uit de inhoud van de scriptie ook duidelijk blijkt.  
353 De schrijvers wijzen er op grond van Opschoors uitspraken in Wending op, dat deze aan dit laatste wel 

lijkt te twijfelen, maar stellen dan: „De persoonlijke keuzes van de makers van de aksie NL doen niets ter 

zake, zolang die niet doorwerken in hun vormgeving van de aksie‟ (p.95). 
354 Uitgebreider reageert Opschoor op de kritiek in een conferentie-werkmap voor het 16e NCSV-lustrum, 

28-29 april 1978 (in archief Nieuwe Levensstijl).  
355 Dit overzicht is vertaald ook opgenomen in de documentatiemap van de CCPD uit augustus 1977 
n.a.v. de tweede workshop over een nieuwe levensstijl.  
356 „Wat houdt “nieuwe levensstijl” in‟ in: C.P.van Andel, A. Geense en L.A.Hoedemaker (red.), Prakti-

sche Theologie, Boekencentrum, Den Haag 1980, de afscheidsbundel voor Roscam Abbing.  
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gaat het echter mis: teveel appél en te weinig politiek-economische analyse. Ter 

Schegget sluit zich aan bij de maatschappijanalyse van het Manifest van CvS en 

vervolgt dan:  

 
„het is jammer dat sommigen deze kritiek van CvS zich van het lijf houden door haar 

te rekenen tot de marxistische vooringenomenheid. Zo maakt men het zich te gemak-

kelijk, vooral als men daarbij verwijst naar de toestanden in de Sovjet Unie, die zon-

der meer zouden bewijzen waar alle marxisme toe leidt. Een dergelijke aanpak laat 

H.M. de Lange zien in zijn vraag om verduidelijking‟.357 

 

Maar, stelt Ter Schegget, het gaat niet om de vraag of het marxisme als analyse 

vandaag nog toereikend is, maar dat het als analyse de strategische wapens aanreikt 

in de strijd. Men kan het CvS niet verwijten door haar keuze gemene zaak te maken 

met aanvechtbare praktijken: „Dat doen de confessionelen ook, daar is niemand die 

naast de geschiedenis staat, van uitgezonderd‟. Hier heeft De Lange naast de tekst 

geschreven: „Vals! Want CvS praat goed wat er in Oost-Europa gebeurt!‟ Ter 

Schegget stelt dat NL zich aansluit bij de roep als die in Genève 1966: verzet tegen 

religieuze verinnerlijking en burgerlijk idealisme, en een praktische keuze voor de 

bevrijdingsbeweging. Maar:  

 
„Daarom zijn de vragen van H.M. de Lange naar de democratische gezindheid nog 

wel terecht: die moet buiten kijf zijn, omdat een ondemocratisch socialisme geen so-

cialisme kan zijn. Maar hij mag die gezindheid niet in twijfel trekken door naar Rus-

land te verwijzen, zoals ik, als socialist, toch een AR-lid niet mag verdacht maken 

vanwege de rol der christendemocratie onder Allende‟.358  

 

Hier schrijft De Lange naast: „Ik verwijs naar de CPN‟. Overigens, zo blijkt uit het 

vervolg, is Ter Schegget van mening dat NL de kritiek ter harte nam, maar dat men, 

met het oog op de doelgroep, „kiest voor de brede en dus langzame, open bewust-

wording, gepaard gaande met veel gesprek en discussie‟. Ter Schegget waardeert dit 

zeer: 

 
„En het is ongelofelijk goed dat er een actieve werkgroep is, die velen in deze richting 

in beweging probeert te zetten. Een verdieping, een voortschrijdende verheldering, 

een radicaler kiezen, dat alles kan op deze weg niet uitblijven. Ik loop de route graag 

mee en onderweg heb ik dan best kritische praatjes, als de ademnood het mij niet be-

let. Niemand hoeft NL verbaal-ideologisch onder druk te zetten. Zulke dingen hebben 

altijd een omgekeerd effect‟.359  

 

Overigens heeft hij wél kritiek, die hij vervolgens noemt (bijvoorbeeld over de - in 

zijn ogen - bepalende rol van de tegenstelling kapitaal-arbeid), maar besluit met te 

waarschuwen voor ideologisering en wedstrijden in links-zijn. De Lange schrijft 

hieronder: „Jammer dat Ter Schegget mijn artikel in Wereld en Zending niet gelezen 

heeft‟. Wat vooral bijzonder is aan de kanttekeningen die De Lange maakt en de 

brief die hij aan Ter Schegget stuurde, is dat de verschillen tussen hen beiden waar 

het gaat om NL niet erg groot zijn.360  

                                                           
357 Id., 199. Ter Schegget doelt hier op De Langes artikelen in Tijd en Taak nr.16 en 19 in 1975.  
358 Ter Schegget in: Van Andel e.a. (red.), 1980, 199-200. 
359 Id., 201. 
360De Lange schrijft Ter Schegget eigenlijk alleen over een misvatting, namelijk dat hij zijn opmerking 

zou hebben gemaakt naar aanleiding van het Manifest van CvS. Dat was toen echter nog niet gepubli-
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In de eerste jaren verliep de actie NL zeer voorspoedig; in 1976 waren in de 

kerken 700 locale groepen actief en werden als steunpunten verschillende regionale 

werkgroepen opgericht. In 1980 is dat sterk afgenomen. De Lange noemt als één van 

de oorzaken daarvan de weinige impulsen die uitgingen vanuit „de samenleving en 

politieke structuren‟.361 Het werken aan een „economie van het genoeg‟ is hard no-

dig. De werkgroep NL deed in 1981 verslag van het werk van 1977-1981 en gaat 

daarin, zoals steeds in het materiaal gebeurde, uitvoerig in op de kritiek op de 

campagne, zoals het misbruik ervan bij bezuinigingen, waar men zich ook tegen 

keert.362 Maar men stelt tegelijk, dat het misschien in tijden van recessie juist wel 

slechter gaat met de beweging naar een nieuwe levensstijl; dan worden immers mili-

eueisen afgezwakt en wordt minder rekening gehouden met de belangen van de 

Derde Wereld. Naast weerstanden tegen een andere levensstijl noemt de werkgroep 

voor het teruglopende aantal groepen ook de gewoonte om in kerken steeds nieuwe 

onderwerpen op de agenda te zetten en de nog steeds gebrekkige aandacht voor 

samenlevingsvragen in de kerken.363 In de loop van 1981 liep het dienstverband van 

de secretaris, de enige betaalde functionaris van de werkgroep, af. Rond deze tijd 

liep ook de beweging zelf als georganiseerd geheel ten einde.  

 

Zuidelijk Afrika 

Door zijn activiteiten binnen de Wereldraad werd De Lange geconfronteerd met de 

apartheidsproblematiek. In „Genève 1966‟ had hij dominee Beyers Naudé leren 

kennen: „Op een ochtend bij het ontbijt kwam ik naast hem te zitten en hij begon te 

vertellen. Ik had toen nog nooit van hem gehoord. We hebben toen de afspraak ge-

maakt dat we elkaar de volgende ochtend om half acht weer zouden ontmoeten, 

zodat hij zijn verhaal verder zou kunnen vertellen‟. „De ontmoetingen met Beyers 

Naudé betekenden een keerpunt in mijn leven‟, zei hij elders; hij wist alles al van 

Zuid-Afrika, maar dit was „kennis van het hart‟.364 Na deze ontmoeting volgden nog 

vele andere - hoewel De Lange zelf Zuid-Afrika nooit bezocht - en een vriendschap 

ontstond. Als gevolg van deze confrontatie met de problematiek van Zuidelijk Afri-

ka raakte De Lange ook in Nederland betrokken bij de discussie over de apartheid en 

de strijd van de Zuidelijk Afrikabeweging. Er ontstond een geregeld contact tussen 

de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken. De Lange publiceerde gedu-

rende vele jaren geregeld over de strijd tegen de apartheid, in een hartstochtelijke en 

hardnekkige poging de lezer te overtuigen van de ernst van de situatie; hij beveelt 

                                                                                                                                        
ceerd. Maar ook de kanttekeningen die De Lange in de tekst plaatste, wijzen niet op fundamentele kritiek, 

behalve op het punt (maar dat staat hier niet ter discussie) dat CvS te kritiekloos zou staan tegenover 
Oost-Europa. Ter Schegget, die - zeker in deze tijd - gezien kan worden als geestverwant met CvS, oor-

deelt in feite vrij positief over NL. Ter Schegget antwoordt De Lange in een vriendelijke brief: het was 

een vergissing waarvoor hij zijn verontschuldigingen aanbiedt.  
361 In: „Nieuwe levensstijl geworteld in ekonomische struktuur‟, interview met Van der Sar en De Lange 

in: Ander Nederland Krant, nr.3, een speciale en extra uitgave van NIO-Kroniek, rondom de speciale VN-

zitting over een nieuwe ontwikkelingsstrategie, 22-10-1980. 
362 Men zegt hiervan geleerd te hebben dat het nodig is dat in een naam van een actie niet alleen de ethi-

sche, maar ook de maatschappelijke component van een actie doorklinkt: anders „kunnen mensen die 

lading moeiteloos negeren door alleen het herkenningssignaal te blazen en vervolgens een eigen lied 
daarbij te komponeren‟ in: Verslag project Nieuwe Levensstijl 1977-1981. 
363 „Zo houden sommige groepen het wel meer dan 10 jaar vol. Je vraagt je dan wel af of er niet sprake is 

van een kontinue toevoer van een legitimerende kerkelijke drug. Je praat ergens over - en dus ben je 
kerkelijk actief. Meer lijkt daar niet voor nodig‟ in: Verslag project Nieuwe Levensstijl 1977-1981. 
364 In: „De zwarte kerken zeiden ons: zie wat uw eigen politieke verantwoordelijkheid is‟, in: Kaarsen-

krant 1979, van SOS Wereldhandel. 
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literatuur in de aandacht aan en citeert belangrijke getuigen. In zijn eigen kerk, de 

Remonstrantse Broederschap, was deze thematiek aanleiding voor forse conflicten, 

zoals we nog zullen zien. De Nederlandse Raad van Kerken volgde met enige ver-

traging de besluiten van de Wereldraad, die vanaf de instelling van het Programma 

ter Bestrijding van het Racisme in 1968 een steeds concreter inhoud kregen. In 1972 

vond op Kerk en Wereld een symposium van de Wereldraad plaats over investerin-

gen in Zuid-Afrika; De Lange was bij de organisatie daarvan betrokken. 

In 1978 veroordeelde de Raad van Kerken investeringen in Zuid-Afrika als 

„ongewenste belangenvervlechting met en een onverantwoorde ondersteuning van 

de onderdrukkende partij in het escalerende rassenconflict‟365 en stuurde aan 30 Ne-

derlandse bedrijven hierover een brief met een oproep tot desinvestering. Dit ge-

beurde na een reeks van gesprekken met het bedrijfsleven die hieronder beschreven 

worden. In 1979 riep de Raad op tot een olieboycot ten aanzien van Zuid-Afrika en 

werd Shell verzocht zich terug te trekken uit dit land.366 Later gingen ook verschil-

lende kerken ertoe over hun aandelen in bedrijven met belangen in Zuid-Afrika af te 

stoten; dit deden echter niet alle kerken, en ook niet alle fondsen van de kerken. In 

1985 vond in Nederland een consultatie plaats van de Raad van Kerken met de Zuid-

Afrikaanse kerken die resulteerde in een aanbod van de Raad aan Nederlandse be-

drijven met vestigingen in Zuid-Afrika tot gesprekken. 

Via verschillende lijnen was De Lange bij de discussie hierover in Nederland 

betrokken. We behandelen de belangrijkste daarvan per gesprekspartner in chrono-

logische volgorde. Binnen en vanuit de kerken waren vooral de oecumenische orga-

nisaties Kairos en Betaald Antwoord op dit terrein actief. Voor de overzichtelijkheid 

behandelen we hier ook de initiatieven van deze organisaties, voorzover De Lange 

daaraan deelnam.  

 
GESPREK MET DE OVERHEID  

Het gegeven dat toen in Nederland de discussie over Zuid-Afrika echt van de grond 

kwam, de PvdA aan de regering was (het kabinet Den Uyl), bracht De Lange in een 

lastig parket. De regering stond op het standpunt dat zolang er tegen Zuid-Afrika 

geen VN-sancties bestonden, zaken als bijeenkomsten van Economische Zaken over 

handel met Zuid-Afrika ten bate van het Nederlandse bedrijfsleven, volstrekt nor-

maal waren.367 Tegelijkertijd gaf het kabinet financiële steun aan de bevrijdingsbe-

weging in Zuid-Afrika. In deze kwestie trof De Lange onder andere Van der Stoel, 

toenmalig minister van Buitenlandse Zaken tegenover zich. Op 28 mei 1976 nam het 

kabinet Den Uyl het besluit kernreactoren aan Zuid-Afrika te leveren. De Lange 

schrijft dat hij het besluit „in het avondblad‟ las: „Het was om wanhopig te worden. 

Ik belde haar (Klompé, GWR) en heel kalm zei ze: “Ik heb het ook gelezen en ik 

heb reeds een afspraak gemaakt met Max van der Stoel” (…). Enkele dagen later 

zaten we bij hem‟.368 De kwestie van de reactorvaten speelde al een poos. Uit veront-

rusting hierover had een delegatie van de Raad van Kerken (waarvan ook De Lange 

deel uitmaakte) op 22 oktober 1975 al een gesprek met Van der Stoel en de ministers 

                                                           
365 Geciteerd in: Erik van den Bergh, „”De Heere ziet op zulke dingen”, Nederlandse kerken en Zuid-

Afrika‟, in: Carry van Lakerveld (ed.) Nederland tegen apartheid, SDU, Den Haag 1994, 128 e.v. 
366 Ook Philips was prominent aanwezig in Zuid-Afrika; de Raad liet het echter aan de werkgroep Trans-

nationale Ondernemingen over om dit onderwerp met het bedrijf te bespreken.  
367 Uit het archief van De Lange blijkt dat hij door partijgenoot Ter Beek op de hoogte gehouden werd 
van kamervragen hierover.  
368 In een In Memoriam voor Marga Klompé, in: Tijd en Taak, 21-11-1986 en Oecumenisch Bulletin, 1/9, 

december 1986. 
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van Financiën (Duisenberg) en Economische Zaken (Lubbers) gehad.369 Van de zijde 

van de regering werd benadrukt dat zij, als ze de leverantie zou tegenhouden, onei-

genlijk gebruik van bestaande wetten zou maken. De delegatie van de kerken be-

merkte toch onzekerheid bij de ministers over de te volgen weg en waarschuwde de 

regering dat ze met een dergelijke houding zichzelf ongeloofwaardig maakte. Na het 

gesprek van de Raad stuurde De Lange Van der Stoel een lange brief met daarbij 

ingesloten een inleiding die hij over de thematiek hield. Hij spreekt Van der Stoel 

daarin indringend en persoonlijk (ook als partijgenoot) aan: hoe kan iemand met 

zo‟n naam op het terrein van de verdediging van de mensenrechten, „zo vaag, ont-

wijkend en aarzelend‟ optreden? De zwarten in Zuid-Afrika zullen zich afvragen 

„wat het woord van deze regering waard is‟. „Dat raakt mij des te meer, omdat ik mij 

persoonlijk sterk met deze regering verbonden voel. In de huidige politieke constel-

latie zou ook een vervreemding tussen de regering en de kerken (incl. de in-officiële 

oecumenische beweging) slecht zijn‟. Hij herinnert Van der Stoel aan een gesprek 

van enkele jaren eerder met Sjollema (staflid van de Wereldraad voor het PCR) 

waarin - tot De Langes grote vreugde - Van der Stoel erkende dat de oecumenische 

beweging heel wat beter geïnformeerd was over Zuidelijk Afrika dan de Socialisti-

sche Internationale en de fractie. 
 

„Ik denk dat het na de oorlog voor de eerste keer is geweest, dat een officiële afvaar-

diging van de Raad van Kerken bij een aantal ministers is geweest. Dat is een teken. 

Wat ik nu eigenlijk niet begrijp en waarover ik mij het hoofd breek is: waarom geef je 

je niet gewonnen aan de argumenten die niet van ons, maar van zwart Afrika afkom-

stig zijn? (…) Met andere woorden: waarom is het zo moeilijk voor je om hier het 

goede te doen?‟  

 

Het zijn de woorden „het goede‟ waaraan Van der Stoel zich blijkens zijn antwoord 

van 7 januari 1976 erg stoort: hij vindt ze „bijkans hovaardig‟. Waarom kan De 

Lange niet accepteren dat hij de apartheid evenzeer afwijst als De Lange, maar op 

dit punt een zakelijk andere afweging maakt (de levering is niet riskant, en desinves-

teren moet in EEG-verband gebeuren)? De Lange reageert in eerste instantie niet, 

maar bij een latere gelegenheid legt hij in een brief (3 juni) uit dat hij met „het goe-

de‟ niet zijn eigen standpunt bedoelt, maar dat van de slachtoffers.  

De Raad van Kerken spreekt vervolgens vaker de overheid aan,370 onder meer 

omdat het bedrijfsleven steeds naar de regering verwijst: die moet de grenzen van 

het ondernemen aangeven.  

 
GESPREK MET WERKGEVERS 

In Nederland werden verschillende pogingen gedaan bedrijven te bewegen zich 

terug te trekken uit Zuid-Afrika. De Werkgroep Kairos schreef in 1971 enkele tien-

tallen bedrijven aan met het verzoek zich op de hoogte te stellen van wat er in hun 

vestigingen in Zuid-Afrika gebeurt, zodat het niet meer kan zijn dat men straks zegt 

„Wij hebben het niet geweten‟. De brief gaat vergezeld van veel informatie. Op 22 

december 1972 voerden op voorstel van de redactie van Wending een delegatie van 

het NCW en een delegatie van Betaald Antwoord een gesprek over de resolutie van 

                                                           
369 In het archief van De Lange bevindt zich een memorandum over dit gesprek dat ook van der Stoel 
kreeg. 
370 Zo riep de Raad op 6-4-1979 de regering op tot een initiatief tot een effectief olie-embargo. 
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de Wereldraad in 1972 die opriep tot desinvestering.371 De delegatie van Betaald 

Antwoord bestond naast De Lange uit Van der Veen372 en Kraemer. Het is de beken-

de wisseling van argumenten over andere wegen tot hetzelfde doel, geweld, zwarten 

die ook desinvestering afwijzen, de specifieke rol (niet politiek, maar wel een bij-

drage aan ontwikkeling) van het bedrijfsleven. Betaald Antwoord laat in 1973 gege-

vens verzamelen over 15 Nederlandse bedrijven met vestigingen in Zuid-Afrika die 

op lijsten van de Wereldraad voorkomen.  

In 1974 en 1975 vinden twee gesprekken plaats met het NCW (over een 

werkbezoek van het NCW aan Zuid-Afrika) en met VNO en NCW over de kerkelij-

ke roep om desinvestering. Van kerkelijke zijde doet aan die gesprekken een brede 

groep organisaties deel: de Raad van Kerken, IKV, Kairos, Justitia en Pax en de 

Raad voor Overheid en Samenleving van de hervormde kerk. De kerken moeten 

concluderen dat de werkgevers te optimistisch zijn over de mogelijkheden de mazen 

van de Zuid-Afrikaanse wetten te benutten om veranderingen te bewerkstelligen.373  

 
GESPREK MET SHELL 

Shell was vanwege het strategisch belang van de olie en de investeringen van het 

bedrijf in Zuid-Afrika een belangrijk doelwit van de Zuidelijk-Afrikabeweging.374 De 

eerste gesprekken met Shell werden geëntameerd door de werkgroep Kairos in sa-

menwerking met Betaald Antwoord. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 

Shell op 24 april 1973 werden door Cor Groenendijk namens de Werkgroep Kairos 

(waarvan hij voorzitter was) een groot aantal vragen gesteld over het sociale beleid 

en de effecten van de investeringen van Shell in Zuid-Afrika en Zuid-West-Afrika. 

De laatste vraag luidt:  

 
„In ons land is gevestigd een afdeling van het Oecumenisch Programma tot bestrijding 

van het racisme van de Wereldraad van Kerken. Hieraan zijn als economische advi-

seurs verbonden: dr. H.M. de Lange, drs. J.P. Pronk, de hoogleraren dr. W. Hessel en 

dr. H. Linnemann. Is U bereid met dit orgaan in overleg te treden over de onderwer-

pen, welke in deze vragen aan de orde zijn gesteld?‟375  

 

Wagner, president-directeur van Shell, ging tijdens de vergadering in op de vragen 

en toonde zich bereid tot een gesprek. Dit leidde tot een reeds gesprekken waaraan 

de Lange meedeed. 

Op 9 september 1974 vond een gesprek plaats tussen De Lange, Groenendijk, 

Verkuyl en Linnemann (de delegatie van Kairos) en Shell (de heren Wagner en De 

Liefde). Het gaat hierbij vooral over het personeelsbeleid van Shell. In dit gesprek 

vroeg Wagner zich af in welk land Shell dan wél zaken kan doen, omdat er op zo-

veel plaatsen wat mis is. Gesteld werd dat het in ieder geval duidelijk moet zijn dat 

als er een uitspraak van de VN ligt dat er sprake is van een illegaal regime, de zaak 

                                                           
371 Wending publiceerde het verslag: „Het NCW en Betaald Antwoord in gesprek‟ in Wending, 28/2, 
februari 1973, 660-665. 
372 De gereformeerde R.J van der Veen was ook bestuurslid van het Programma tot Bestrijding van het 

Racisme en lid van de Sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken. 
373 Gegevens uit stukken van de Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken, ROS-archief, doos 213. 
374 Over deze campagne publiceerde Van den Bergh („The Dutch Campaign Against Shell‟ in: Shipping 

Research Bureau, R.Hengeveld en J. Rodenbrug (ed.), Embargo. Apartheids’s Oil Secrets Revealed, 

University Press, Amsterdam 1995, 306-324.  
375 Tekst van de Werkgroep Kairos, in archief De Lange. Gedoeld wordt hier op de Werkgroep Betaald 

Antwoord. De Lange was geen lid van Betaald Antwoord; zijn dochter Veronica was dat wel, vanaf 1974. 
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duidelijk is. Wagner beaamde dat. Vier jaar later komt De Lange in een gesprek met 

Hervormd Nederland (zie verderop) op dit gesprek terug, omdat de opvolger van 

Wagner, De Bruyne, zich nu juist níet hield aan internationale uitspraken. En dat 

bleek toen ook te gelden voor de andere gesprekspartner uit 1974, De Liefde. In 

1976, op 3 mei, spreken de twee delegaties weer met elkaar, o.a. over het concept 

van een door OSACI voor Kairos geschreven rapport „Shell in Zuid-Afrika‟ dat 

vervolgens in juni 1976 door Kairos gepubliceerd werd.376 Het gesprek behandelde 

de levering van olie aan Rhodesië (waaraan Shell zei niet mee te werken), de kolen-

winning in Zuid-Afrika, het gebruik van geweld en de gevolgen van desinvestering. 

De voorzitter van Kairos kondigde aan de Raad van Kerken te zullen verzoeken om 

zich overeenkomstig de Wereldraad van Kerken uit te spreken over de betrokken-

heid van Shell bij Zuid-Afrika.  

De Raad van Kerken was toen al in gesprek met Shell. In het voorjaar van 

1975 bracht de Sectie Internationale Zaken (SIZ) van de Raad van Kerken, onder 

voorzitterschap van Klompé, een advies377 uit waarin men zich aansloot bij de uit-

spraken en de analyses van de Wereldraad aangaande het bedrijfsleven en Zuid-

Afrika, maar niet zonder die van kanttekeningen te voorzien.378 De Raad van Kerken 

benoemde een delegatie om gesprekken te voeren met bedrijven met belangen in 

Zuid-Afrika. Naast De Lange bestond die uit Klompé (SIZ), en Fiolet (secretaris van 

de Raad), Van den Heuvel (lid Moderamen Raad), Van Veen (secretaris SSV) en 

Van der Veen (lid SIZ).  

Met Shell (o.a. De Bruyne) werd gesproken in november 1977 en februari 

1978. Inzet waren vragen van de Raad over de effecten van buitenlandse investerin-

gen en de rol van Shell „ten aanzien van de, ondanks de sanctie-politiek van de Ver-

enigde Naties, nog steeds doorgaande olie-leveranties aan het Rhodesië van Ian 

Smith‟.379 Het gesprek begon met een scherpe aanval van De Bruyne op de bemoei-

ingen van de Wereldraad met TNO‟s. Hierover werd door De Lange informatie 

verstrekt. De rest van de gesprekken verliep in goede sfeer. Een belangrijk moment 

(zo blijkt achteraf) in de gesprekken is de vraag over mogelijke doorlevering van 

olie naar Rhodesië; daarop wordt door Shell geantwoord dat dit niet uit de statistie-

ken zichtbaar wordt. Aan de verslagen voegde de delegatie van de Raad een lijst met 

conclusies en een voorstel aan de Raad toe. Geconcludeerd wordt dat Shell onvol-

doende gebruik maakt van de mogelijkheid om te voorkomen dat dochterbedrijven 

worden gebruikt om het beleid van de VN te verijdelen. Men gebruikt het decentrale 

karakter van het bedrijf als excuus om te berusten in een situatie die waarschijnlijk 

wel gewenst wordt door de Zuid-Afrikaanse dochterbedrijven maar die in strijd is 

met het door Shell uitgesproken standpunt „en die spot met de pogingen tot ontwik-

                                                           
376 Kairos en Betaald Antwoord waren betrokken bij de oprichting van OSACI vanwege hun behoefte aan 

dit soort, economisch getint en op actie gericht, onderzoek. De Lange was van OSACI. 
377 Buitenlandse investeringen in Zuidelijk Afrika. Een advies aan de Raad van Kerken opgesteld voor de 

Sectie Internationale Zaken, gepubliceerd in een brochure (De Horstink). Daarin stond ook het minder-

heidsstandpunt van Patijn, die het niet op de weg van de kerken vond liggen „economische oorlogsverkla-

ringen‟ af te geven, bovendien betwijfelde dat dergelijke maatregelen effect zouden hebben. Een oproep 
van de kerk tot strijd kan alleen in extreme situaties „zoals wij die in deze eeuw wel hebben meegemaakt‟ 

plaatsvinden, en dat is in Zuid-Afrika niet aan de orde. 
378 In een bijlage gaat Van der Veen op die kanttekeningen in. In Nederland heeft men nog tijd nodig voor 
de discussie, stelt Van der Veen, maar in Zuid-Afrika zijn er decennialang oproepen gedaan. Hij spreekt 

over de ‟tijdrekening van de onderdrukten‟ waaraan prioriteit gegeven moet worden. 
379 „Verslag van twee ontmoetingen tussen enkele vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van de 
n.v. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en enkele vertegenwoordigers van de Raad van 

Kerken in Nederland‟, archief De Lange / archief Raad van Kerken. 
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keling van een begin van een internationale rechtsorde‟. De delegatie stelt voor dat 

de Raad de verslagen met de voorstellen aan Shell stuurt en daarbij haar ernstige 

teleurstelling in het beleid van Shell uitspreekt en het bedrijf verzoekt dat beleid 

opnieuw te bezien.  

Eind 1978 komt het tot een dramatische aanvaring met Shell, waarin De Lan-

ge een belangrijke rol speelt. Aanleiding is het verschijnen van een officieel (het z.g. 

Bingham) rapport waaruit duidelijk wordt dat De Bruyne veel meer wist dan hij 

tijdens de gesprekken liet merken, en dat hij nauw betrokken was bij het beleid rond 

olieleveranties van Shell aan Rhodesië, in strijd met zijn uitlatingen tijdens het ge-

sprek met de delegatie van de Raad.380 De Raad schrijft hierover op 15 september 

1978 aan Shell een brief.381 Van Duijn, redacteur van Hervormd Nederland, stelt in 

een interview met De Lange dat Shell de Raad van Kerken bedrogen heeft, en De 

Lange reageert: „Ja, daar komt het op neer. (…) Als delegatieleden ervaren we dat 

als vernederend‟. Shell versterkt zo het geweldsdenken en ondermijnt de grondsla-

gen van de westerse democratie. Want nu krijgen diegenen gelijk die al zeiden dat je 

niet met TNO‟s moet spreken omdat die niet te vertrouwen zijn, en dat alleen revo-

lutie en geweld werken. „Ik zou willen, dat eens één minuut werkelijk duidelijk tot 

hem doordrong welk een buitengewoon gevaarlijke politiek deze heren met elkaar 

voeren‟. Uit het Bingham rapport blijkt dat het Shell alleen om macht en gewin gaat 

en dat Shell geen bondgenoot is in de strijd voor vrede en gerechtigheid. De Lange 

is heel boos, zoveel is duidelijk.  

 
„Als je dan nog eens terugdenkt aan de hooghartigheid waarmee De Bruyne het ge-

sprek met de delegatie van de Raad van Kerken begon door een formidabele aanval te 

doen op de Wereldraad van Kerken. Hij vroeg waar de Wereldraad het lef vandaan 

haalde zich met de problematiek van de transnationale ondernemingen te bemoeien. 

Welnu, u ziet hier de rechtvaardigingsgrond ten voeten uit‟.382  

 

De Lange wil daarom dat de kerken gaan zoeken naar andere bondgenoten binnen de 

bedrijven. „Binnen de ondernemingsraad vinden we misschien meer gehoor dan bij 

de bedrijfsleiding‟. Dat zou ook moeten gebeuren binnen het TNO-programma van 

de Wereldraad. En verder moeten de kerken aandringen op vormen van wetgeving 

ten aanzien van TNO‟s. Aan het slot van het interview spreekt De Lange nog harde 

taal: de delegatie wees Shell op haar kortzichtigheid, want eens zal er een zwarte 

regering zijn. Waarom men zo kortzichtig is?  

 
„Dat ontgaat mij. Ik wil geen beschuldiging uitspreken maar wel zeggen, dat soms de 

gedachte bij me opkomt: Zouden die heren dan toch racisten zijn? Zouden ze die be-

langen niet kunnen zien, omdat ze worden gehinderd door dit bijzonder ernstige ver-

schijnsel, dat ze toch eigenlijk aan de blanken prioriteit verlenen boven de zwarten? 

Dat is een heel ernstige beschuldiging, die ik niet kan waarmaken, want de heren zeg-

gen het niet zo‟.383  

                                                           
380 Van den Bergh (1995, 312-313) schrijft dat dit rapport aanleiding was voor een parlementair onder-
zoek en een verklaring van 120 Nederlandse juristen die betreurden dat Dirk de Bruijne, de verantwoor-

delijke bij Shell, niet voor de rechter gedaagd werd vanwege de illegale olieleveranties aan Rhodesië. 
381 Deze brief is te vinden in doos 71 blok 3506 in het archief Utrecht van de Raad van Kerken.  
382 „Shell ondermijnt grondslagen van de democratie‟, interview door Bert van Duijn, in: Hervormd 

Nederland 30-9-1978.   
383 Ibid. 
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Als ze werkelijk de belangen van het bedrijf zouden willen dienen, zouden ze een 

ander beleid voeren. En als afsluiting: „… over verder praten met de Shell-leiding 

kan ik op dit moment alleen maar zeggen: Nee dank u, we weten nu wat voor vlees 

we in de kuip hebben‟.
384

  

Er vindt vervolgens toch een gesprek385 plaats dat De Lange tot een harde 

brief brengt, gedateerd 11 december 1978 die we hier volledig overnemen: 

 
„Zeer geachte Heer Wagner, 

Ik heb er behoefte aan even terug te komen op het m.i. niet zo vruchtbare gesprek dat 

U j.l. vrijdagmiddag inleidde met de begroeting: “Daar is mijn vijand”. 

Conform mijn toezegging heb ik de door U gewraakte passage nog eens herlezen, 

waarin ik - naar Uw zeggen - Uw integriteit heb aangetast en U voor leugenaar heb 

gezet en U heb gekwetst. Ik kan niet inzien, dat deze kwalificaties gerechtvaardigd 

zijn. Als U tegenover mij (of nog beter in het openbaar) zou erkennen dat U niets wist 

van de situatie, die in het Bingham-rapport uit de doeken is gedaan, op het moment 

dat U met de Kairosdelegatie sprak, dan is maar één conclusie mogelijk: U wist op dit 

moment zelf niet, wat er in Uw bedrijf gebeurd was. Zo iets kan ik bij voorbaat moei-

lijk veronderstellen, maar wellicht behoort het tot de mogelijkheden. Het zou mij wel 

interesseren dit van U te vernemen, maar het bleef althans vrijdagmiddag bij boven-

genoemde kwalificaties.  

Het is mij natuurlijk wel opgevallen dat U met geen woord repte over de feitelijke 

aanleiding van het interview, te weten de wijze waarop de Heer De Bruine onze dele-

gatie heeft te woord gestaan. Ik heb mij er zeer over verbaasd dat de Heer De Bruine 

niet zijn excuses heeft aangeboden tegenover Mevrouw Klompé.  

Ik stel verder vast, dat U zich tegenover mij op de meest grove wijze hebt geuit over 

de gestes van de Wereldraad en dat U zich ook niet ontzag mij toe te voegen “U wilt 

op een tank gaan zitten om een oplossing te krijgen in Rhodesië en Zuid-Afrika.” 

(Over aantasting van integriteit gesproken!) 

Bij Uw mededeling dat de dagen van Smith zijn geteld en dat alle blanken in Rho-

desië er aan gaan, gevolgd door die van Zuid-Afrika, heb ik er op gewezen dat zulks 

vooraf zal worden gegaan door de dood van tienduizenden zwarten. Thans neem ik de 

vrijheid ook U de vraag voor te leggen of met name de Shell door het leveren van olie 

aan Rhodesië niet medeverantwoordelijk en daardoor medeschuldig is aan de door U 

voorspelde gebeurtenissen.  

Ik leg dit alles maar even vast met het oog op eventueel latere ontmoetingen, al dan 

niet Uwerzijds ingeleid door de geciteerde woorden in het begin van deze brief. Aan 

Mevrouw Klompé en aan de Heer Puchinger die beiden stukken van het gesprek 

meemaakten, zend ik een afschrift van deze brief.‟  

 

Op 1 maart 1979 komt de reactie van Shell op de brief van de Raad van Kerken van 

15 september 1978. De Raad moet met zijn vragen eigenlijk bij het Britse vennoot-

schap zijn waaronder alle belangen van Shell in Zuidelijk Afrika vallen. In een pers-

bericht zegt het Londense bedrijf dat men achteraf erkent dat er „bepaalde aspecten 

waren die wellicht anders hadden kunnen worden behandeld.‟ Met grote zekerheid 

wordt nu uitgesproken dat geen enkele Britse Shell-maatschappij inbreuk pleegt op 

de sanctiewetgeving en dat geen enkele dochter van Shell olie aan Rhodesië levert. 

De directie van de KNPM verdedigt de eigen opstelling in de gesprekken met de 

                                                           
384 Ibid. 
385 Het verslag van dit gesprek heeft de auteur in geen van de door haar bezochte archieven kunnen terug-

vinden. Het was deze gang van zaken die De Lange ertoe bracht tijdens één van deze gesprekken niet mee 
te doen met de gezamenlijke lunch, maar in de tuin zijn meegebrachte boterham op te eten (informatie 

van Van Drimmelen aan de auteur). 
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Raad van Kerken nogmaals door te benadrukken dat het onjuist zou zijn geweest 

„indien wij vóór publicatie van het Bingham-rapport in onze gesprekken met Uw 

delegatie op een aantal aspecten van deze kwestie in detail zouden zijn ingegaan‟, 

vanwege de betrokkenheid van regeringsinstanties en individuen.  

 
„Niettemin menen wij dat wij bij onze gesprekken de hoofdzaak van de affaire duide-

lijk hebben uiteengezet, te weten dat het zonder een confrontatie met Zuid-Afrika aan 

te gaan in de afgelopen jaren niet mogelijk is geweest te verhinderen dat olieproduc-

ten Rhodesië bereikten. De politiek van de Britse regering was evenwel gericht op 

vermijding van deze confrontatie‟.  

 

Op de aandeelhoudersvergadering heeft de directie zich gedistantieerd van de apart-

heidspolitiek van Zuid-Afrika. Men blijft van mening dat blijvende aanwezigheid 

van het bedrijfsleven in Zuid-Afrika de („geleidelijke‟) opheffing van de apartheid 

ten goede zal komen. Ook stelt men zich op het standpunt dat bedrijven zich neutraal 

dienen op te stellen tegenover het door regeringen hanteren van de olievoorziening 

als politiek wapen, tenzij het gaat om dwingende wettelijke bepalingen. Men mag 

van bedrijven hier geen initiatief verwachten. Tot slot vraagt men of de Raad van 

Kerken zich zou willen distantiëren van publicaties in Hervormd Nederland en 

Amandla naar aanleiding van het Bingham-rapport, omdat daarin de grenzen van het 

aanvaardbare zijn overschreden. De Raad schrijft op 6 april ten antwoord dat het niet 

zijn gewoonte is zich te distantiëren van uitspraken van derden. De Raad heeft zich 

niet aangesloten bij acties tegen Shell, omdat hij nog met Shell in gesprek is. Maar 

de Raad is wel teleurgesteld in het antwoord van Shell omdat men geen bijdrage wil 

leveren om de confrontatie met het regime in Zuid-Afrika zo geweldloos mogelijk te 

laten verlopen. Wat betreft het beroep op wettelijke bepalingen meldt de Raad de 

Nederlandse regering daarom verzocht te hebben. Minister van Buitenlandse Zaken 

Van der Klaauw antwoordde hierop met verwijzing naar de gedragscode die door de 

EG was ingesteld en naar de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, die 

verder gaat dan het puur bedrijfseconomische. 

Op 19 november 1979 spreekt de delegatie weer met Shell (o.a. De Bruyne). 

Klompé opent het gesprek met erop te wijzen dat er nog enig oud zeer aan de kant 

van de delegatie van de Raad dient te worden weggeruimd. „Vooral bij het laatste 

gesprek bestond bij de raadsdelegatie de indruk dat er bepaalde zaken niet bespreek-

baar waren en dat er dingen over de tafel waren gegaan, die niet aan de werkelijk-

heid beantwoordden‟. Het antwoord van Shell is dat men geen mededelingen kon 

doen omdat de Engelse regering zo nauw bij de zaak betrokken was. De Lange 

brengt hier tegen in dat de Shell-delegatie niet zei dat zij niet kon spreken, maar 

stelde dat zij het ook niet wist. „Wij hebben sterk de indruk, dat dat niet geheel aan 

de waarheid beantwoordde‟. De rest van het gesprek gaat weer over de wenselijk-

heid van en mogelijkheden tot interventie door Shell, en over de beoordeling van de 

actuele situatie in Zuidelijk Afrika. Van de kant van Shell vertelt men dat uit contac-

ten blijkt dat veel zwarten zich tegen desinvestering uitspreken.  

Ook later volgden nog briefwisselingen en gesprekken met Shell. Zo was De 

Lange in maart 1989 aanwezig bij een gesprek dat handelde over geweld, de effecti-

viteit van sancties en desinvestering, dat volgde op het bovengenoemde aanbod van 

de Raad met bedrijven te spreken. In deze periode werd Shell getroffen door een 

consumentenboycot, waar onder meer de Wereldraad van Kerken zich achter gesteld 

had. De partijen blijken niet nader tot elkaar gekomen te zijn.  
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GESPREK MET DE BANKEN 

De gesprekken met de banken vertoonden enerzijds gelijkenis met die met Shell, 

maar de uitkomst was positiever. Verburg geeft een overzicht van de briefwisseling 

die plaatsvond tussen de Wereldraad en de banken (in het bijzonder de AMRO Bank 

en de European-American Banking Corporation waarvan de AMRO Bank deel uit-

maakte), en tussen Betaald Antwoord en de AMRO Bank, nadat in de zomer van 

1973 de Wereldraad in een brief tien banken (waaronder ABN en AMRO uit Neder-

land) waarmee hij zaken deed, vroeg naar hun bancaire contacten met Zuidelijk 

Afrika. Hier een korte samenvatting van de gebeurtenissen.386 

Betaald Antwoord sprak onder meer via de rekeninghouders bij de AMRO 

deze bank aan op haar beleid. Dit leverde het bekende beroep op het ontbreken van 

een wettelijk voorschrift op. Ook de Wereldraad van Kerken ontving een dergelijk 

antwoord: zolang wettelijke voorschriften ontbreken, zou de bank ten onrechte aan 

de bank toevertrouwde middelen als machtsapparaat gebruiken „om particuliere 

visies (…) aan derden op te leggen‟. Betaald Antwoord schrijft de AMRO Bank in 

augustus 1975 als reactie geschrokken te zijn van de uitspraak „dat de Amro Bank 

zich krachtens zijn “intrinsieke doelstelling”, die puur en alleen zakelijk is, dat wil 

zeggen gericht op economische winst, zich niet door ethische en dus politieke keu-

zen mag laten leiden‟. Dit op zichzelf is echter al een ethisch en politiek oordeel, 

maar is ook strijdig met de wens van de bank zich te richten op maatschappelijke 

dienstverlening. Met een beroep op de wet maakt de bank zich af van de eigen ver-

antwoordelijkheid. Hierop volgt de oproep van Betaald Antwoord en het besluit van 

de Wereldraad om geen fondsen meer bij de AMRO onder te brengen. De Raad van 

Kerken heeft op 11 november 1975 een gesprek met de AMRO Bank, waaraan 

wordt deelgenomen door De Lange. De bekende argumenten worden uitgewisseld.387 

De Wereldraad correspondeert verder met de bank. Dat resulteert in een opmerkelij-

ke brief van de AMRO Bank van 8 september 1976 met daarin de later vaak geci-

teerde uitspraak dat de bank  

 
„sedert het voorjaar van 1973 geen kredieten aan Zuid-Afrika heeft verstrekt anders 

dan in verband met het economisch verkeer tussen Nederland en laatstgenoemd land. 

Er zij aan herinnerd dat dit tijdstip ongeveer een jaar ligt vóór het begin van uw, onder 

meer tegen onze instelling gerichte, activiteiten. Wij verwachten niet dat - zonder we-

zenlijke veranderingen in de situatie in Zuid-Afrika - in de deze sinds 1973 door ons 

gevolgde beleidslijn wijziging zal komen‟.  

 

In een brief aan een lid van Betaald Antwoord geeft de AMRO Bank iets meer in-

zicht in de motieven voor dit besluit. Economische risico‟s worden hier genoemd, 

maar ook „het grote verschil van inzicht over de aanvaardbaarheid van investeringen 

in Zuid-Afrika in kerkelijke en politieke kring‟. Dit laatste is een nieuw argument en 

dat wordt versterkt door een brief van 10 maart van de bank, waarin men aan de 

uitspraak toevoegt: „Wij hebben daarmede gepoogd tot uitdrukking te brengen het 

grote belang dat in deze ook door ons aan niet-economische overwegingen wordt 

gehecht‟. Betaald Antwoord roept vervolgens op tot beëindiging van de boycot.  

Op 28 september 1976 vindt een gesprek plaats tussen de Raad van Kerken 

en de AMRO Bank waarin de Raad vraagt waarom men niet in het eerste gesprek al 

                                                           
386 C.A. Verburg, De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het grootbedrijf, VU, Amsterdam 1982. 
387 Verslag van het gesprek ontleend aan vergaderstukken van de Sectie Sociale Vragen in het archief van 

de ROS, doos 213. 
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meldde dat men geen leningen meer verstrekte. Het antwoord luidt dat men de zaak 

principieel wilde benaderen; maar ook stelt men dat de Wereldraad geen onder-

scheid maakte tussen leningen aan regeringen en kredieten in het kader van het be-

drijfsleven. Dit laatste wordt door de raad weersproken. De Lange schrijft hierover:  

 
 „…weten we dat met name bij de AMRO-bank een complex van zakelijke en politie-

ke overwegingen er toe hebben geleid geen leningen meer te verschaffen aan Zuid-

Afrika. Ik ben niet bij machte deze overwegingen te wegen, maar voor mij staat vast, 

dat tijdens de voortgang van onze discussie het gehalte van de ethische gezichtspunten 

in betekenis is toegenomen. Ten aanzien van de Algemene Bank Nederland ben ik 

daar minder zeker van, ook al heeft men - na jaren van misleiding tegenover de bui-

tenwereld - uiteindelijk hetzelfde besluit genomen‟.388  

 

Met dit laatste doelt De Lange op het gegeven dat de ABN vier jaar lang ontkende 

leningen te hebben verstrekt aan Zuid-Afrika, maar in 1976 toegaf dat dit niet waar 

was.389 

 
REFLECTIE OP DE GESPREKKEN DOOR DE LANGE 

Op verschillende plaatsen doet De Lange verslag van zijn ervaringen in de gesprek-

ken. Hij verklaart de opstelling van het bedrijfsleven („Business is Business‟) ten 

dele uit een informatiekloof. De kerken zijn veel beter geïnformeerd dan het be-

drijfsleven over het lot van de zwarte bevolking. De Lange is onvermoeibaar in het 

herhalen van de argumenten waarom de kerken moeten handelen als zij doen: omdat 

de zwarte kerken dat van ze vragen, omdat het hier gaat om een regime dat zichzelf 

christelijk noemt en omdat het Westen door zijn economische relaties medeverant-

woordelijk is voor het heersende onrecht in Zuid-Afrika. De Lange hield aan de 

gesprekken een grote dosis wantrouwen ten aanzien van de goede trouw van onder-

nemers over. Zelfs de vraag of bedrijven dan in ieder geval gezamenlijk zich zou 

kunnen inzetten om de regering Vorster tot een ander beleid te bewegen, wees men 

af, met het argument dat het daarvoor de macht niet had. De Lange:  

 
„Het is te betreuren dat men dit toch niet heeft geprobeerd. Het zou in ieder geval de 

geloofwaardigheid van de ondernemers ten goede zijn gekomen, indien zij, evenals zij 

dit deden ten overstaan van de Nederlandse regering (men denke aan de befaamde 

brief van de negen gericht aan de regering-Den Uyl), ook naar wegen hadden gezocht 

om in de Republiek van Zuid-Afrika hun mening te ventileren. Bepaald ongeloof-

waardig wordt men indien men in Nederland niet onder stoelen of banken steekt dat 

men tegen het apartheidsregime is (…), maar tegelijk een advertentiecampagne voert 

waaruit de volstrekt tegenovergestelde houding blijkt. Ik denk hier aan de advertenties 

van de Shell die onomwonden een steun gaven aan de politiek van Zuid-Afrika. 

“We‟re backing South Africa”. De heer Wagner noemde dit in een gesprek een “ma-

nagementsfout”, maar hij was niet bereid dit in het openbaar te herhalen‟. 390  
 

                                                           
388 In: Bulletin nr.14, oktober 1977. 
389 Uit: „Voorwoord‟ in Kairos berichten, 1976/4. 
390 In: Bulletin 14, 1977. Achteraf bleek dat veel later (januari 1990) Shell weg degelijk de Zuid-

Afrikaanse regering - via de ambassadeur in Nederland - gevraagd had om „visible results‟ … „so that the 

pressure on Shell would ease off a bit‟. Dit vertelde de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Nothnagel in 1994. 

Minister Pik Botha antwoordde dat Nothnagel Shell kon laten weten dat er een belangrijke aankondiging 
onderweg was. Een maand later werd Mandela vrijgelaten en de ban op het ANC en andere partijen 

opgeheven (informatie ontleend aan Van den Bergh, 1995, 323).  
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De TNO-werkgroep391 

In 1978 kreeg de Raad van Kerken van de Wereldraad het verzoek om het Pro-

gramma met betrekking tot Transnationale Ondernemingen (TNO‟s), waarvoor door 

de Assemblee van Nairobi de aanzet was gegeven, op de agenda van de kerken te 

plaatsen. Op dat moment waren in Nederland kerken en kerkelijke organisaties rond 

verschillende concrete zaken (babyvoeding, Zuid-Afrika, ontwikkeling) al volop in 

discussie met het bedrijfsleven. De Nederlandse kerken besloten deze vraag geza-

menlijk op te pakken (ook al ontmoette het rapport van de Wereldraad hierover 

nogal wat kritiek)392 en speelden hem door aan de Sectie Sociale Vragen.393 Deze 

stelde allereerst een discussiestuk op, waarin men de voorgeschiedenis van het 

TNO-programma beschrijft en aan de hand van verschillende rapporten de kenmer-

ken van TNO‟s opsomt. Gekozen wordt voor het begrip „transnationale onderne-

mingen‟, hoewel meestal over multinationals wordt gesproken. De desbetreffende 

ondernemingen zijn echter naar hun besluitvorming niet multinationaal, aangezien 

van de 650 grootste TNO‟s er 638 hun hoofdkantoor in de VS, Europa of Japan 

hebben. De kerken hebben vragen bij het concrete optreden van deze bedrijven en 

bij hun ideologische uitgangspunten, zoals hun vooruitgangsgeloof. Een eerste stap 

zou moeten zijn het bespreken van deze vragen met de bedrijven zelf; daarna zouden 

de kerken zich moeten bezinnen op volgende stappen.  

De Raad van Kerken aanvaardde de nota en uit de Sectie Sociale Vragen 

werd een TNO-werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van De Lange en met 

als leden o.a. de econoom Goudzwaard en Fiolet, de secretaris van de Raad van 

Kerken. Voor het secretariaat van de werkgroep en voor het doen van onderzoek 

voor en het schrijven van gespreksnotities werd een beroep gedaan op OSACI.394 

Omdat de Wereldraad het TNO-programma plaatste binnen het kader van het stre-

ven naar een „Just, Participatory and Sustainable Society‟ (JPSS), werden de kern-

woorden rechtvaardigheid, participatie en houdbaarheid als uitgangspunt gekozen, 

dat ook in de gesprekken met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aan de 

orde zou moeten komen. Besloten werd twee centrale gespreksthema‟s te kiezen: 

technologie en de voedselproblematiek, en vier bedrijven als gesprekspartners: Shell 

(zaadveredeling en de productie van kunstmest en verdelgingsmiddelen), Philips 

(technologie, waaronder militaire productie), Unilever (voedselverwerking) en DSM 

(kunstmestproductie).395 De werkgroep vroeg allereerst de bedrijven schriftelijk om 

een gesprek te mogen hebben op basis van een gespreksnotitie. Dezelfde vraag werd 

gesteld aan de Centrale Ondernemingsraad (COR) van het bedrijf. Vervolgens stelde 

                                                           
391 Het archief van de TNO-Werkgroep dat voor het schrijven van dit hoofdstuk gebruikt is, bevindt zich 
bij Oikos in Utrecht; voor de weergave van de discussie binnen de WET is gebruik gemaakt van het 

archief van de WET dat de auteur zelf aanlegde, dat zich ook bij Oikos bevindt.  
392 Zo waarschuwde Van den Heuvel dat de multinationals met dit stuk „aan ons een makkelijke prooi 
hebben‟ (zie verslag in Archief van de Kerken, 34/3, 6-2-1979). 
393 Het eindrapport van de TNO-werkgroep onder de titel Over de grenzen. De maatschappelijke verant-

woordelijkheid van transnationale ondernemingen, Amersfoort, oktober 1984 doet hierover uitgebreid 
verslag en geeft samenvattingen van relevante discussiestukken. 
394 OSACI had op dat moment al veel bedrijvenonderzoek gedaan (vooral met het oog op Zuid-Afrika, 

voedsel en bewapening). Achtereenvolgens waren OSACI-medewerkers Van Drimmelen, Wijbrandi en 
Witte-Rang (de laatste vanaf medio 1983) secretaris van de werkgroep. 
395 De werkwijze van de werkgroep kreeg achteraf enige faam: in 2001 kreeg Goudzwaard van de We-

reldraad het verzoek die nog eens uiteen te zetten, zodat de Wereldraad daarvan gebruik zou kunnen 
maken voor gesprekken met de Wereldbank. Dit resulteerde in de notitie On Global Encounters, could 

the ‘dutch method’ be useful? van de hand van Goudzwaard en Witte-Rang, (juli 2001), aanwezig in het 

archief van Oikos. 
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de werkgroep over de met de onderneming te bespreken thematiek een gespreksnoti-

tie samen, die zowel de uitgangspunten van de werkgroep bevatte, als een beschrij-

ving van het gekozen gespreksthema aan de hand van de activiteiten van het desbe-

treffende bedrijf, voorzien van vragen aan het bedrijf. Deze conceptnotitie werd 

allereerst in een informele bijeenkomst besproken met mensen „uit de sfeer‟ van het 

bedrijf, vooral werknemers en bedrijfspastores, om de notitie op zijn juistheid en 

relevantie te onderzoeken, en was vervolgens uitgangspunt voor de gesprekken met 

directie en COR.  

Om de weg voor de gesprekken te banen (de werkgevers waren wantrouwend 

en wilden weten wat de kerken met de gesprekken beoogden) had voorafgaand aan 

dit alles een reeks gesprekken plaatsgevonden met de Nederlandse werkgroep Kerk 

en Onderneming van UNIAPAC (Europese organisatie van Christelijke werkge-

vers).396 Onderwerpen hieruit keerden terug in de gesprekken met de bedrijven. Een 

opvallende uitspraak uit de gespreksronde met UNIAPAC werd later nog vaak aan-

gehaald door De Lange: de verhouding van TNO‟s tot de kerken werd aan werkge-

verszijde vergeleken met die van koningen tot profeten in het Oude Testament: 

„Hiermee gaven de ondernemers hun machtspositie in de maatschappij aan, maar 

accepteerden tegelijk de kerken als essentiële partners in de discussie omtrent de rol 

van de TNO‟, zo concludeerde de Werkgroep in haar eindrapport.397 Ook de groei-

filosofie en de optimistische visie op het marktmechanisme aan de kant van de 

werkgevers werden besproken, alsmede de marginale plaats die zij, bijvoorbeeld bij 

investeringsbeslissingen, toekennen aan de ethiek. Werkgevers gaven aan dat in hun 

ogen ondernemen fundamenteel een ethisch juiste zaak is.  

De werkgevers bleken de gesprekken graag informeel te willen houden. De 

Werkgroep wilde juist publiek verslag doen. Overeengekomen werd dat de gesprek-

ken besloten waren, maar het verslag, nadat dat van beide zijden de goedkeuring had 

gekregen, gepubliceerd kon worden. In het eindrapport zijn de verslagen alle ge-

voerde gesprekken in een bijlage opgenomen.398 De Werkgroep komt met een reeks 

conclusies en aanbevelingen, die als volgt worden ingezet:  

 
„TNO‟s zijn belangrijke machten in het maatschappelijk gebeuren. Zij achten zich on-

derworpen aan de regels van het economisch systeem, maar door hun omvang hebben 

zij grote invloed op deze regels. Daarom dragen TNO‟s publieke verantwoordelijk-

heid en behoren daarop te (kunnen) worden aangesproken‟.399  

 

In zijn vele publicaties over de gespreksronde vat De Lange zelf de conclusies als 

volgt samen: transnationale ondernemingen weigeren verantwoordelijkheid te aan-

                                                           
396 Bij werkgevers leefde grote kritiek op de benadering van de kerken, en deze richtte zich vooral op De 

Lange, die een „kruistocht tegen de TNO‟s‟ zou voeren. De Lange correspondeerde hierover met degene 
die deze woorden uitgesproken zou hebben, drs. F.J.Dieleman, wat deze ontkende. Wel schreef hij dat 

werkgevers grote moeite hebben met een benadering die „politically biased in one direction‟ is en een 

„socialist view of the world‟ verraadt (brieven in archief De Lange).  
397 Over de grenzen (1984), 21. 
398 Opvallend was dat de COR van Shell een gesprek met de Werkgroep afwees; de aangereikte onder-

werpen zouden niet tot het werkterrein van de COR behoren. Bovendien was men van mening dat na het 
gesprek met de Raad van Bestuur een gesprek met de COR niet meer nodig was, daar „de vragen die u 

ons voorlegt reeds uitputtend werden beantwoord door deze delegatie‟. De Werkgroep betreurde dat, 

aangezien de andere ondernemingsraden er blijk van hadden gegeven kritisch te staan tegenover de Raden 
van Bestuur (in tegenstelling tot die Raden lieten zij zich bijvoorbeeld over de situatie in ontwikkelings-

landen informeren door NGO‟s) en heel concreet falen van die Raden konden aangeven.  
399 Over de grenzen (1984), 57. 
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vaarden voor het bestrijden van armoede (hun eigen uitgangspunt is namelijk dat 

groei automatisch de armen ten goede zal komen, ook al wordt dat door de feiten 

gelogenstraft), en er is ook geen sprake van een groei naar het meer oppakken van 

een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid door het bedrijfsleven.400 In 

Genoeg van te veel, genoeg van te weinig typeren Goudzwaard en De Lange de 

gesprekken als volgt:  

 
„Kenmerkend voor deze gesprekken was dat van de zijde van de ondernemers een on-

verzwakt geloof bestaat in de noodzaak om te groeien. Tevens werd daarbij altijd uit-

gesproken, dat groei - bedoeld werd toeneming van produktie - voorwaarde is voor de 

oplossing van de door ons gesignaleerde hoofdproblemen van armoede, ecologie en 

arbeid. Anders gezegd: wij hebben geen spoor kunnen ontdekken van een eigen, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en van het verleggen van de koers in het eco-

nomische leven gericht op de onmiddellijke bestrijding van nood en geweld. Wij ont-

dekten evenmin een sfeer van de jarenlang gevoerde discussie over de problematiek 

van de sociale kosten van de produktie. Te dien aanzien werden wij verwezen naar de 

overheid, waarbij wij dan tegelijkertijd moeten vaststellen, dat de bestaande milieu-

wetgeving meestal door het bedrijfsleven overbodig wordt geacht c.q. wordt bestreden 

als te duur‟.401  

 

Met de bezinning op ethische vragen was bij de top van het Nederlandse bedrijfsle-

ven droef gesteld, stellen ze, blijkens een door de Philips-top gemaakte opmerking:  

 
„is ethiek niet een uitvloeisel van een godsdienstige overtuiging, en vraag je dan niet 

aan de ondernemingsleiding godsdienstige beginselen tot uitgangspunt van haar han-

delen te nemen? Hoe moet ik dat mijn mensen meedelen?‟ 402  

 

Het eindrapport Over de grenzen verscheen in 1984; de gespreksronde had door de 

grondige aanpak veel tijd gevraagd.
403

 Het werd in verschillende bladen aangekon-

digd en besproken. De kritiek die in Wending
404

 en in de Werkgemeenschap van 

Economen en Theologen (WET)
405

 naar voren kwam, was exemplarisch was voor 

meer kritiek die - vooral - De Lange kreeg op zijn opstelling in het debat over de 

economie, en vergelijkbaar met de discussies rond de Nieuwe Levensstijl. Hoofd-

punt in die kritiek is dat in het rapport een werkelijke analyse van het vrijemarktme-

chanisme ontbreekt; er worden wel eisen geformuleerd ten aanzien van de positie 

van de armsten, maar daarbij komt niet de machtspositie aan de orde van degenen 

                                                           
400 O.a. „Kiezen voor de armen‟ in: De Bazuin, 18-2-1983, „Een kerkelijke gesprek met Transnationale 

Ondernemingen‟ in: Wending, 39/5 1984; „Multinationals slechts uit op eigen gewin‟ (een reactie op 
VVD-staatssecretaris Bolkestein) in: Volkskant, 20-2-1985, „TNO‟s op het matje‟ in: De Vijgeboom, juni 

1987.  
401 Goudzwaard en De Lange (1986), 56-57; we herkennen hier de pen van De Lange. 
402 Id. 
403 Ook was de werkgroep gaandeweg een lid kwijtgeraakt: de heer Sweens, lid van de Raad van Bestuur 

van Daf-Trucks, die zich in februari 1983 terugtrok; hij constateerde „weinig begrip voor het ondernemen 
en zo‟n hardnekkig vooroordeel ten opzichte van transnationale ondernemingen, dat er sprake is van een 

links taboe waarmee het moeilijk is oprecht te leven‟. Ook verklaarde hij: „Langzamerhand dreig ik zowel 

in een persoonlijk als een maatschappelijk rolconflict te raken‟ (brief in het archief van de ROS, doos 
275). Aan deze gevoelens bij Sweens heeft De Lange aanzienlijk bijgedragen, zo blijkt uit de stukken. 
404 Wending besteedde er een special aan (Wending, 41/5, 1986, met bijdragen van Goudzwaard, Groenen, 

Van Hoogstraten en Witte-Rang), en het rapport was onderwerp van gesprek tijdens twee weekends van 
de Werkgemeenschap van Economen en Theologen waarvan een verslag in het Wending-nummer staat. 
405 Woordvoerder voor de TNO-werkgroep is hier steeds Goudzwaard; in de WET deed ook De Lange 

mee aan de discussie, maar in de verslagen is daarvan weinig terug te vinden. 
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die het in die markt voor het zeggen hebben. De kerkelijke delegatie komt met ethi-

sche argumenten en „de TNO‟s brengen onmiddellijk hun verantwoordelijkheids-

ethiek in stelling tegenover de gezindheidsethiek‟.
406

 De delegatie stelt zich niet de 

vraag of men van een onderneming binnen onze economische orde (van beide zijden 

is men niet uit op het creëren van een alternatief economisch systeem) een dergelijke 

verantwoordelijkheidsethiek kan verwachten. De kerkelijke delegatie verzet zich 

tegen een ontethisering van de economie, wat wijst op een vooronderstelling dat de 

kapitalistische economie zich wel kán verdragen met (christelijke) ethiek. Hier con-

stateert Van Hoogstraten een fundamenteel verschil met Van Leeuwen die de heer-

sende economie als burgerlijke religie ontmaskert en zo laat zien dat zolang de heer-

sende economie kapitalistisch is, zij alleen daarom al inhumaan is. Ondernemers 

maken dus gebruik van de mogelijkheden die het systeem ze biedt, en niet misbruik, 

zoals de kerkelijke delegatie stelt. Er zal dus eerst bevrijding uit heersende structu-

ren nodig zijn, pas dan kan over ethiek gesproken worden. Subject van verandering 

is de arme, wiens strijd de kerk moet ondersteunen. Een fase daarin is de confronta-

tie van de Raad van Kerken met de TNO‟s, „Maar een zeker even belangrijke fase 

lijkt mij het aan de orde stellen van de problematiek rond ideologie, ethiek en het 

revolutionaire subject van verandering‟. Andere critici noemen het rapport daarom 

reformistisch, het is vooral praktisch en stelt de grondvragen niet.  

In Wending reageert Goudzwaard op deze kritiek. Hij verwijst naar verschil-

lende passages uit het rapport, waaruit blijkt „dat de delegatie de bestaande samenle-

vingsorde niet dekt‟. Dat de critici dit niet opmerken, heeft waarschijnlijk te maken 

met de gedachte dat ethiek pas ter sprake kan komen ná de bevrijding uit de heer-

sende structuren. Daar koos de delegatie inderdaad niet voor.  
 

„Ik vind het inhumaan, mensen als het ware van a tot z in hun eigen maatschappelijk 

lot op te sluiten en hen er als het ware naar toe te drijven dat ze alleen maar de rol 

vervullen die het systeem van hen verwacht. Ik erken ten volle dat het voor een per-

soon in de leiding van een TNO een zware gang is en moet zijn, om distantie te ne-

men van het zogenaamde concernbelang binnen de door het bestaande economische 

systeem bepaalde grenzen. Toch blijf ik volhouden, dat zélfs mensen-in-functie meer 

kunnen zijn en behoren te zijn dan hun eigen rolbewakers‟.407  
 

Ook De Lange spreekt zich in die geest uit; in een CCPD-publicatie schrijft hij, 

nadat hij heeft aangegeven dat de rijken slachtoffer zijn van het heersende systeem:  
 

„I must confess that sometimes I have my doubts about the significance of this con-

versation, but I still think there is a small zone of freedom and responsibility in which 

people should confront each other, even if there is the risk of conflict‟. 408  
 

Tijdens de eerste WET-bijeenkomst sprak ook de ethicus Verdonk, die stelde dat 

ethiek niet toegevoegd moet worden als criterium bij de besluitvorming in TNO‟s: 

dat ontaardt slechts in een machtsstrijd. „Als TNO‟s niet in staat zijn de problemen 

op te lossen, dan zijn ze dus een middel dat niet deugt‟.
409

 Het is aan de kerken dát 

aan te tonen. Naar aanleiding van de gesprekken in de WET over het TNO-rapport, 

                                                           
406 Van Hoogstraten in: „Kritisch commentaar op “Over de grenzen”‟, in: Wending, 41/5, 1986, 261-266. 
407 Goudzwaard in: „Een repliek‟ in: Wending, 51/5, 1986, 276. 
408 „TNCs in the Light of the Vision of a JPSS‟ in: Churches and the Transnational Corporation; an 
Ecumenical Program, CCPD, 1983. 
409 Ontleend aan het verslag van de „Discussie onder theologen en economen‟ in Wending, 41/5, 1986, 

278-282, door Greetje Witte-Rang. 
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schreef WET-voorzitter Opschoor op 7 juli 1986 een uitvoerige brief aan de secreta-

ris van het TNO-programma van de Wereldraad, Van Drimmelen
410

 waarin hij de 

discussiepunten uiteenzette (de heterogeniteit van de WET maakte het trekken van 

conclusies onmogelijk). De brief noemt achtereenvolgens: a. de risico‟s van de keu-

ze voor de dialoogvorm (namelijk het onderschatten van en wellicht het ten slachtof-

fer vallen aan de sterke ideologische kracht van de gesprekspartner), b. wat men 

beoogt met een dergelijke gespreksronde (gedragsverandering bij TNO‟s - en zo ja, 

is dat mogelijk -; het aansprakelijk stellen van TNO‟s voor het effect van hun hande-

len - en zo ja, is dat mogelijk in een kapitalistische samenleving en was de Werk-

groep daar - feitelijk - voldoende voor toegerust -; het blootleggen van ideologieën 

en rationaliseringen van het management in TNO‟s -en zo ja, wat wordt daar vervol-

gens mee gedaan bij het streven naar een „Just, Participatory and Sustainable Socie-

ty‟?-; c. de werkgroep zegt de dialoog aangegaan te zijn op verzoek van vertegen-

woordigers van de Derde Wereld, maar vraagt dat niet een veel radicalere strategie, 

namelijk meedoen aan de strijd van de armen? Tegelijk wordt erkend dat velen in 

het Noorden de feiten niet kennen; voor deze mensen kan het rapport nuttig zijn. 

Vervolgens gaat de brief uitgebreid in op het vervolg en de keuzen die dan gemaakt 

zullen moeten worden. Moet niet méér gedaan worden aan begeleiding van werk-

nemers bij TNO‟s, moet niet in de kerken het debat over economische vragen en 

ideologieën gestimuleerd worden, inclusief het „belijdend spreken over economische 

vragen‟, en zou voor een vervolg niet eerst een veel grondiger analyse gemaakt 

moeten worden van de (economische, ethische, ideologische) positie van de ver-

schillende gesprekspartners? Twee wegen lijken mogelijk: een gesprek over het 

concrete optreden van TNO‟s (daarvoor is veel feitenonderzoek nodig) of een ge-

sprek over de ideologie van het kapitalisme, waarin wellicht de „zondigheid‟ van dat 

systeem wordt blootgelegd in de zin van de (on)mogelijkheid om te voldoen aan 

evangelische normen. De brief thematiseert ook nog de ethische en ideologische 

aannames: is het mogelijk wel „in‟ maar niet „van‟ het systeem te zijn en is het be-

grip „verantwoordelijkheid - die verder gaat dan winst - van de onderneming‟ wel 

houdbaar in een markteconomie, gezien het ontbreken van juridische mogelijkheden 

om TNO‟s aan te pakken?  

Het rapport van de TNO-werkgroep werd vertaald in het Engels (Beyond the 

Frontiers) en aangeboden aan de Wereldraad, die het in april 1986 publiceerde in 

een CCPD-uitgave.
411

  

 

Mady A. Thung 

Voor we de oprichting van het MCKS beschrijven, is het belangrijk om een nadere 

introductie te geven van de vrouw die met De Lange tot de belangrijkste trekkers 

van dit initiatief behoorde, Mady Thung. 

 
„hoe kunnen de kerken bijdragen aan de verbetering van de samenleving en hun leden 

helpen hun verantwoordelijkheid daarvoor effectief vorm te geven, welke condities 

moeten daarvoor worden vervuld en voor welke problemen komen zij daarbij te 

staan?‟ 

 

                                                           
410 Deze was na zijn functie bij OSACI in dienst getreden bij de Wereldraad van Kerken. 
411 „Churches Report on Transnational Corporations‟, CCPD Documents no.7, April 1986, WCC, Geneva. 
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Aldus vat haar man, de socioloog Laeyendecker, de fundamentele vraagstelling van 

haar gehele werk samen in zijn bijdrage aan de felicitatiebundel voor haar 65
e
 ver-

jaardag.
412

  

Mady Anne Thung werd geboren in 1926 Nederlands Indië en maakte zo de 

Japanse bezetting mee: een eenzame periode waarin ze veel las over sociale proble-

men, waardoor de wens groeide om te gaan werken aan een rechtvaardige samenle-

ving. Na de oorlog ging ze naar Nederland en studeerde in Leiden sociale weten-

schappen met als specialisme godsdienstsociologie. Haar vader had haar geleerd dat 

wetenschap alleen waarde heeft wanneer die met maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid en liefde wordt bedreven.
413

 Ze merkte echter dat het studeren van sociale 

wetenschappen niet automatisch het bijdragen aan vrede en recht inhield. Na vanaf 

1958 medewerkster van De Vries te zijn geweest aan het Institute for Social Studies, 

ging ze daarom in 1960 werken bij de Hervormde Stichting voor Maatschappelijk 

Werk in Amsterdam. Om daar te ontdekken dat de kerkelijk werkers „veronderstel-

lingen koesterden over de maatschappij en het feitelijke kerkelijke leven die mij op 

grond van mijn sociologische opleiding volstrekt misplaatst leken.‟
414

 Vanaf dat 

moment bleef ze zich op deze twee terreinen begeven: wetenschappelijk èn kerkelijk 

werk, waarbij ze tegenstrijdige loyaliteiten ervoer. Karakteristiek voor haar hele 

loopbaan is haar zoeken  
 

„naar een vorm van sociologie-beoefening waardoor men inderdaad kan optreden als 

gesprekspartner binnen de kerken, waaraan ook praktisch bruikbare resultaten kunnen 

worden ontleend, maar waarbij tevens rekening wordt gehouden met de diepgaande 

veranderingen in godsdienst en godsdienstig beleven, welke momenteel door de aca-

demische godsdienstsociologie worden gesignaleerd‟.415  
 

Van 1962 tot 1969 was ze vervolgens werkzaam als sociologisch studiesecretaris 

van de Nederlandse Zendingsraad. Daarnaast kwam Thung in 1966 in (parttime) 

dienst van het Sociologisch Onderzoekscentrum van de Universiteit van Amsterdam, 

wat ze tot 1975 bleef. Ze ging daar onderzoek doen naar kerkelijke veranderingen en 

kwam onder meer met een typologie van kerkmodellen. Uitgangspunt in haar werk 

(zowel in de kerk als in de wetenschap) was haar overtuiging dat de gemeente een 

missionaire structuur behoeft: de kerk is uit op verbetering van de samenleving. 

Daarvoor zijn verschillende activiteiten nodig: kerkleden moeten bijgestaan worden 

bij het omgaan met zingevingsvragen, met de hulp van kerkleden maatschappijver-

beterend bezig zijn en kerkleden „betrekken in processen van reflectie op ethische 

criteria voor het kerkelijk handelen en de ethische aspecten van hun dagelijks leven‟, 

ofwel: geloofsbezinning, ethische bezinning en actie, die niet zonder elkaar kun-

nen.
416

 In haar proefschrift werkte ze dit systematisch uit.
417

  

                                                           
412 L.Laeyendecker „Hamer en aambeeld. Thema‟s en variaties in het werk van Mady A.Thung‟ in: 

D.G.A. Koelega en H. Noordegraaf (red.), Visie en volharding. Naar een missionaire kerk die zich inzet 
voor een rechtvaardige en duurzame samenleving, MCKS, Driebergen 1991, 17 e.v. Tenzij anders ver-

meld zijn de gegevens voor dit hoofdstuk ontleend aan dit artikel.  
413 Haar vader was T.H. Thung, hoogleraar Virologie in Wageningen. 
414 Citaat bij Laeyendecker (1991), 18. 
415 Id., 19. 
416 Id., 27. 
417 Mady Anne Thung, The Precarious Organisation. Sociological explorations of the Church’s mission 

and structure. Mouton, Den Haag 1976. In haar voorwoord schrijft Thung dat haar studie vooral voor 

theologen bestemd is.  
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Van 1975-1978 was ze coördinator van het project „Reflecties op de toe-

komst‟, aangetrokken door Dales, de directeur van Kerk en Wereld, om het project 

wetenschappelijke verdieping te geven. Thung speelde, zoals we al zagen, een be-

langrijke rol bij het ordenen en publiceren van de in het proces ontwikkelde thema‟s 

en inzichten, en vervolgens ook, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, bij 

het nadenken over manieren om veel systematischer en grondiger aandacht aan de 

thematiek van „Reflecties‟ te besteden.  

In 1978 werd ze buitengewoon hoogleraar in de godsdienstsociologie aan de 

Theologische Faculteit in Leiden, wat ze tot 1983 zou blijven. Haar oratie „Naar een 

publiek ethos? Godsdienstsociologische kanttekeningen bij de jaren ‟60 en „70‟
418

 

loopt uit op de wens dat een publiek ethos zal ontstaan waarin recht wordt gedaan 

aan de thema‟s die in de jaren ‟60 aan de orde kwamen. De kerken zouden daaraan 

moeten werken, maar hebben daarbij de handicap dat ze geen traditie hebben in het 

bestuderen van de maatschappij. Doordat economie, politicologie en maatschappij-

leer geheel ontbreken op theologische faculteiten, zijn sommige theologen „dan ook 

makkelijk vatbaar voor de eerste de beste plausibele maatschappijtheorie die ze 

tegenkomen, met name wanneer die sterk utopisch geladen is‟.
419

 Bij de Wereldraad 

loopt dat ook niet goed: juist toen die in 1966 in Genève het begrip „verantwoorde-

lijke maatschappij‟ wilde gaan uitdiepen, werd het van tafel geveegd en vervangen 

door een opvolgende reeks nieuwe theologieën, waarvan Thung betwijfelt of die tot 

een praktisch publiek ethos zullen leiden. Ze spreekt de hoop uit op een „dieper-

gaande bezinning op structurele en culturele hervormingen‟.
420

 

In 1983 wordt Thung hoofd van het MCKS en na als zodanig teruggetreden 

te zijn werd zij vanaf 1989 stafmedewerkster. Ze had zich met De Lange ingezet 

voor de oprichting van het MCKS en was steeds bij de activiteiten betrokken geble-

ven. Ze leverde daar bijdragen aan een groot aantal projecten, waaronder ook enkele 

samen met De Lange, in het bijzonder het project dat later tot de „economie van het 

genoeg‟ zou leiden. Hierbij was een belangrijke factor dat zij deel uitmaakte van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die in 1980 met zijn toekomst-

verkenningen kwam (zie de paragraaf over de Economie van het genoeg). Maar haar 

belangstelling ging toch in de eerste plaats uit naar het project over moreel beraad in 

de kerken, in feite een voortzetting van de dingen waar ze al langer mee bezig was. 

Ze redigeerde een bundel over deze thematiek, Nieuwe mores leren, waarin ze zelf 

een pleidooi voert voor institutionalisering van het moreel beraad.
421

 De kerk heeft 

immers als opdracht politiek actief op te treden, maar daarvoor is het dan wel nodig 

dat zij terzake is; intensieve ethische bezinning is dus noodzaak. En daarbij behoort 

ook het nadenken over de manieren waarop gewerkt kan worden aan maatschappe-

lijke structuurveranderingen. In haar afsluitende artikel in de bundel komt Thung 

ook met een aanzet tot een kerkvisie: 
 

„kerken en christenen zijn een handjevol mensen die in de maatschappij wat tot stand 

proberen te brengen en zich daarbij moreel beraden, omdat het de God van de Schrif-

ten wat kan schelen, in welke richting de samenleving koerst.‟422  
 

                                                           
418 Universitaire Pers, Leiden 1980. 
419 Id., 21. 
420 Id., 22. 
421 Mady A. Thung (red.), Nieuwe mores leren. Boekencentrum, Den Haag 1986. 
422 „Moreel beraad onderweg‟, in: Thung (1986), 148.  
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Thung was gedurende haar hele loopbaan ook betrokken bij verschillende activitei-

ten van de Wereldraad van Kerken. Ze werkte mee aan het project „The Missionary 

Structure of the Congregation‟ waartoe de assemblee van New Delhi de aanzet had 

gegeven. Later zou ze De Lange opvolgen in C&S. Thung had net als anderen, 

moeite met de overgang van het JPSS naar het JPIC-concept bij de Wereldraad, die 

warrig verliep. Het empirische en het normatief-theologische liepen naar haar oor-

deel voortdurend door elkaar, en regelmatig moest Thung wijzen op de noodzaak 

van goede definities en een heldere methodologie.
423

 Dat was een rol die ze later ook 

bij het MCKS vaker dan haar lief was zou (moeten) vervullen, en die niet altijd 

gewaardeerd werd omdat ze daardoor ervaren werd als stoorzender. 

Haar kritische doordenking bracht haar tot vragen aan de kerk; ook die wer-

den haar niet altijd in dank afgenomen noch verdisconteerd in het kerkelijk beleid. 

Zo zette ze vraagtekens bij de lokale gemeente en de kerkdienst als centrum van het 

kerk-zijn en sprak ze de hoop uit dat kerken het aan zouden durven meer steun te 

geven aan gespecialiseerde vormen van kerkenwerk.
424

 Daarvoor zijn in de kerken 

ook andere specialismen nodig. Zij was van mening „dat een van de redenen van het 

relevantieverlies van de Kerk in de moderne samenleving is, dat zij het contact heeft 

verloren met de verschillende wetenschappen die het karakter van de wereld bepa-

len‟, om daaraan toe te voegen:  

 
„Mijn favoriete argument voor dit werk is, dat in de Nederlandse kerken 4 á 5000 aca-

demische geschoolde pastores werkzaam zijn, maar dat die alle zijn getraind in slechts 

één discipline: de theologie. Dit belemmert de dialoog met andere disciplines. Wij 

proberen die dialoog te herstellen‟.425 

 

Het nadenken van Thung over de voorwaarden voor en mogelijkheden van het wer-

kelijk missionair gemeente-zijn sloten goed aan op het denken van De Lange over de 

verantwoordelijke maatschappij. Thung kwam met De Lange in contact in de jaren 

zestig in het kader van het gesprek over de rol van de leek in de kerk. Thung keek op 

tegen De Lange, die wat ouder was dan zij en zijn sporen in het oecumenisch werk 

al verdiend had, maar toch kwam het ook al snel tot botsingen, omdat De Lange 

regelmatig over zaken die hem hoogzaten de kerken tot uitspraken wilde brengen, 

terwijl naar het oordeel van Thung er eerst door middel van ethische bezinning ge-

werkt zou moeten worden aan een basis in de kerk voor dergelijke uitspraken. De 

Lange had weinig zicht op sociologische processen, stelt Thung, maar had een des te 

beter politiek gevoel: hij zat vol plannen en wist feilloos uit conceptbrieven de ter-

men te halen die verkeerd zouden vallen. De combinatie van Thung en De Lange 

was dus een vruchtbare, want Thung leverde een bijdrage op punten waar De Lange 

zwakker stond. De Lange wist dat en bewonderde Thung erom. Ze trokken dan ook 

geregeld samen op, zowel bij „Reflecties‟ als bij de opzet van het MCKS en de daar-

uit voortvloeiende activiteiten.  

 

                                                           
423 Uit een gesprek met de auteur. 
424 In de felicitatiebundel voor Thung bespreekt haar collega Dekker deze thematiek in zijn artikel „De 

ontoereikendheid van de plaatselijke gemeente‟. Hij schetst hoe onderzoek in de jaren zestig aantoonde 
hoe nodig kerkelijke herstructurering was, en de oorzaken waardoor het daar toch niet van kwam.  
425 Geciteerd in: Koelega en Noordegraaf (1991), 20. 
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Oprichting MCKS  

Aan het eind van de beschreven periode, op 1 april 1981, wordt het Multidisciplinair 

Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS, door De Lange ook wel aangeduid als 

„trefpunt voor geloof en wetenschap‟)426 opgericht, als vervolg op het hiervoor reeds 

behandelde project „Reflekties op de toekomst‟. Voor De Lange (en anderen) is dit 

het eindpunt van een lange strijd om tot deze voor hem zo belangrijke vorm van 

oecumenisch werk te komen, maar ook het begin van een moeizaam gevecht om het 

MCKS overeind te houden. Aan deze overlevingsstrijd heeft het MCKS zich nooit 

kunnen ontworstelen; met ingang van 1999 werd het uiteindelijk volledig onderdeel 

van Kerk en Wereld, en enkele jaren later besloot het bestuur van Kerk en Wereld 

alle zelf uitgevoerde activiteiten te beëindigen en alleen nog activiteiten van anderen 

financieel te ondersteunen. Daarmee kwam een einde aan twee instituten waaraan 

De Lange altijd met hart en ziel verbonden was geweest.  

Bij verschillende gelegenheden had De Lange al laten merken hoe belangrijk 

voor hem het beraad over samenlevingsvragen in de kerken was, en zijn zorg uitge-

sproken over de gebrekkige mogelijkheden van gewone gemeenten om dit te organi-

seren. Aan de wetenschappelijke onderbouwing van het werk van de oecumene was 

hem veel gelegen. „Is er een mogelijkheid dat wetenschappelijke programma‟s van 

de VU mede dienstbaar worden gemaakt aan de reflektie- en aktieprogramma‟s van 

de Wereldraad van Kerken?‟ vraagt hij aan de VU in 1980 en vervolgt:  

 
„Ik zal er niet op ingaan of de VU zelf een bijdrage kan leveren tot het vormen van le-

ken die een harde kern vormen van de oecumenische beweging. Het zou op zichzelf 

interessant zijn na te gaan wat de oorzaken zijn dat de VU - gezien zijn verkozen 

doelstelling - deze taak tot dusver nog maar op bescheiden wijze heeft vervuld, al is er 

de laatste jaren enige (vanuit mijn gezichtspunt) verbetering te constateren. Dit geldt 

met name voor het wetenschappelijke corps van de VU, maar nog nauwelijks voor de 

generaties afgestudeerden van de VU. Ik hoop en vertrouw dat dit laatste potentieel 

voor een deel kan worden aangeboord, als we er - hopelijk in 1980 - in slagen het 

reeds veel bediscussieerde Multidisciplinair centrum voor Kerk en Samenleving te 

doen starten‟. 427  

 

Al lang daarvoor stelde hij naar aanleiding van de conferentie over Kerk en Samen-

leving in Genève voor dat er, analoog aan de Sociale Kringen in de Remonstrantse 

Broederschap, oecumenische sociale kringen opgezet worden waar het werk van 

Genève zou kunnen worden voortgezet.428 Het project „Reflecties op de Toekomst‟ 

versnelde dit denkproces. Voortdurend zocht De Lange naar wegen om dit project te 

realiseren; Thung is daarbij zijn partner. In 1977, het laatste jaar van Reflecties, vond 

een bezinningsbijeenkomst met de kerken plaats om hierover te spreken, en werd 

een „Initiatief- en Overleggroep inzake het Multidisciplinair Studiecentrum ten dien-

ste van de gezamenlijke kerken‟429 opgericht waarvan onder andere De Lange en 

Thung deel uitmaakten. Het Duitse FEST430 waar De Lange in het wetenschappelijk 

                                                           
426 In: Evangelisch Commentaar, 6/4, 26-2-1988. 
427 VU magazine, mei 1980 (in een katern over het karakter van de VU). 
428 „De wereldkonferentie voor kerk en samenleving‟, in: Gemeenschap der Kerken, juli 1966. 
429 Eerst sprak men over „multidisciplinair studiecentrum‟; in 1987 werd dit het „Multidisciplinair Cen-

trum voor Kerk en Samenleving, MCKS. 
430 FEST had als opdracht: „die Grundlagen der Wissenschaft bei ihrer Auseinandersetzung mit der Welt 
zu helfen und den in den Evangelischen Akademien auftauchenden Fragen in ihrem wissenschaftlichen 

Zusammenhang nachzugehen‟. 
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curatorium zat, fungeerde voor de groep als voorbeeld. De groep stelde een notitie 

op waarmee men aan de hand van mogelijke projecten illustreerde wat de functie 

van het centrum zou moeten zijn. Dit document werd in 1981 verder uitgewerkt en 

was de basis voor de taakomschrijving waarmee in 1982 een ronde langs de kerken 

gemaakt werd om te inventariseren waar zij mee bezig waren. Onderwerpen waren 

o.a. veranderingsstrategieën, consumptiemaxima, technische ontwikkeling, varianten 

van economische organisatie en een nieuw ethos. Men dacht aan een staf van enkele 

fulltime medewerkers, die niet zozeer zelf wetenschappelijk onderzoek zouden doen, 

als wel materiaal van elders bijeen zouden halen en gebruik zouden maken van mul-

tidisciplinaire ad-hocwerkgroepen, zoals Reflecties dat had gedaan. Vanaf 1978 

schreef De Lange vele brieven aan kerkleiders en mogelijke subsidiegevers waarin 

hij zijn ideeën uiteenzette. Hij wist de minister voor Wetenschapsbeleid, Van Trier, 

voor zijn plannen te interesseren, wat resulteerde in een overheidssubsidie in de 

jaren 1982-1988.  

Bij de officiële oprichting van het MCKS deden zes kerken mee (Nederland-

se Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken, de Doopsgezinde en Remonstrantse 

Broederschap, de Evangelisch-Lutherse en de Oud-Katholieke kerk), het Bezin-

ningscentrum van de VU en Kerk en Wereld. De Rooms Katholieke Kerk deed niet 

mee en verleende geen subsidie wat een ernstige tegenvaller voor de initiatiefnemers 

was.431 De secties Internationale Zaken en Sociale Vragen van de Raad van Kerken 

waren ook vertegenwoordigd in het bestuur. Voor de staf denkt De Lange432 aan 

„mensen die kennis hebben van wat zich afspeelt in de wetenschappelijke wereld, 

die de ethische implicaties kunnen formuleren, die groepen kunnen begeleiden, die 

in staat zijn het gemeenschappelijk besprokene te kunnen vertalen in duidelijke 

beleidsadviezen en die oog hebben voor de pastorale situatie, waarin veel moderne 

wetenschappers zijn terechtgekomen‟. Want dat was één van de doelstellingen van 

het MCKS:  

 
„bij te dragen aan de fundamentele bezinning op de verhouding tussen geloof en we-

tenschap, de taak van kerk en christenen in de maatschappij en de sociaal ethische 

vragen die zich daarbij voordoen; voorts in dat verband confrontatie te bewerk-

stelligen tussen theologie, natuur- en menswetenschappen‟.  

 

Op 1 februari 1982 begon het MCKS met zijn werk.433 Voor De Lange was dat een 

vervulling van een droom, want het MCKS kon veel van zijn ideeën uitvoeren. Hij 

werd voorzitter en was aanjager van een groot aantal activiteiten van het MCKS. In 

verschillende werkgroepen deed hij mee en hij was bij veel beraden aanwezig, vaak 

als voorzitter.434 

                                                           
431 In een gesprek met ADW (12-10-1991) vertelde De Lange dat enkele bisschoppen vóór steun waren, 

maar dat de kardinaal (met wie hij zelf ook een gesprek gevoerd had) tegen was. Overigens was de sa-
menwerking met verschillende rooms-katholieke instellingen prima.  
432 In: Tijd en Taak, 30-5-1981. 
433 De oprichting bracht nog niet wat de bedenkers voor ogen hadden: een instituut met vier fulltime 
academici, zodat zo‟n tien werkgroepen aangestuurd zouden kunnen worden. Dit stond beschreven in een 

notitie van Thung (zie archief MCKS, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-

tisme, plaatsingslijst 172, doos 5). Die omvang heeft het MCKS ook nooit kunnen bereiken.  
434 In het jaar dat voorafging aan de oprichting van het MCKS deed De Lange pogingen een initiatief 

vorm te geven, dat dicht aanlag tegen het MCKS, en waarschijnlijk daarin overliep. Hij correspondeerde 

daarover vanaf begin 1980 met W.E. Verdonk (brieven in archief De Lange), op dat moment docent 
vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit Leiden voor christelijke ethiek en 

apostolaat. Hij zou een groep 10-12 personen willen samenstellen, met daarin natuur- en sociale weten-
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In de Remonstrantse Broederschap 

 

De botsingen van De Lange met andere leden van de Remonstrantse Broederschap 

namen in deze periode toe. Hierop doelde de remonstrantse hoogleraar Adriaanse 

toen hij in zijn In Memoriam over De Lange schreef: „Het is wonderlijk om iemand 

van een dergelijk formaat in een zo klein kerkgenootschap te hebben. Dat is ook niet 

helemaal goed afgelopen. Over de remonstranten, vooral in Den Haag, was hij de 

laatste 25 jaar van zijn leven vaak bitter‟.435 De conflicten leidden er uiteindelijk toe 

dat hij, nadat hij steeds vaker de hervormde Kloosterkerk was gaan bezoeken, ook 

het gastlidmaatschap van deze kerk aanvroeg, naast dat van de broederschap. We 

beschrijven hier achtereenvolgens de positie van De Lange in de broederschap als 

geheel en die in de Haagse gemeente, die natuurlijk sterk op elkaar inwerkten.  

 

In de Remonstrantse Broederschap landelijk 

De Lange bleef deze hele periode een actieve remonstrant: hij maakte van 1964 tot 

1970 deel uit van van de kerkenraad van Den Haag, de meeste tijd als voorzitter en 

was in die hoedanigheid, maar vervolgens uit hoofde van verschillende andere func-

ties, vrijwel steeds aanwezig op de Algemene Vergaderingen (AV) en hij zat lange 

tijd (van 1969 tot 1979) in het Curatorium van het Remonstrants Seminarie. Voorts 

was hij was tot medio jaren zestig secretaris van de Sociale Commissie (die in 1967 

Commissie voor Evangelie en Samenleving ging heten) en schreef daarvan versla-

gen voor de AV; daarna werd hij gewoon commissielid. In dit werk bracht hij zijn 

andere activiteiten in; zo werd in veel Sociale kringen in de broederschap Vooruit 

denken besproken, een speciale goedkope editie van Reflecties op de Toekomst. Over 

een aantal onderwerpen deed hij in het bijzonder van zich horen: de oecumene in het 

algemeen, ontwikkelingssamenwerking (hij maakte deel uit van de werkgroep Ont-

wikkelingssamenwerking van Getuigenis en Dienst, de landelijke instelling van de 

remonstranten voor Diakonaat, Zending en Ontwikkelingssamenwerking, die zich 

onder meer met de 2%-actie bezighield) en de problematiek van Zuidelijk Afrika. 

                                                                                                                                        
schappers en theologen, die een „schets voor een sociaal-ethisch belijden van de kerken in Nederland‟ 

zouden moeten opstellen. Als Verdonk positief reageert, borduurt hij voort op die gedachte. „Ook zou ik 

gaarne bij gelegenheid eens van je horen wat je er van denkt om aan het belijden ter zake van de samen-
leving een missionaire gedachte te koppelen. Meer en meer heb ik de laatste jaren de gedachte gekregen, 

dat we met name vanuit een ethische invalshoek moeten leren een nieuw concept van de missiologie te 

ontdekken‟. Verdonk antwoordt dat de relatie tussen ethiek en apostolaat, die De Lange voorstelde, een 
vruchtbare is. Het missionaire element laat ook zien hoe hachelijk het hele ondernemen is. Immers: 

belijden wordt altijd „afgedwongen‟ (Miskotte): de valse leer wordt afgewezen. Bij het „sociale belijden‟ 

is dat karakter onbetwistbaar, evenals het polemische van het afwijzen van een „valse leer‟. Dat betekent 
ook dat dit belijden geen meerderheid zal krijgen en kerk-scheidend kan werken: „het is heel wat anders 

dan een “herderlijk schrijven”.‟ Dat zal felle worstelingen geven. Kunnen we dat aan? In de tweede plaats 
zal belijden ten aanzien van deze zaken geheel nieuw zijn: alle praxis liever dan belijden. In de daad 

kunnen we elkaar dicht naderen, „kunnen we een eenheid beleven die er niet is. (Daarom zijn er tegen-

woordig zoveel die hun spiritualiteit praktiseren in aktiegroepen.)‟ Ook daar zal de onderneming tot 
vervreemding en strijd leiden. Kortom: er staat veel op het spel. „Als je me voldoende vertrouwt, wil ik 

graag met je mee‟. Belijden op het terrein van de daad, het woord bij de daad voegen. Er gaan enkele 

brieven over en weer en een gesprek met Vuijst van Kerk en Wereld vindt plaats. Die vult eigen ideeën 
toe aan de plannen, maar daarna lijken deze te eindigen. De thematiek zelf zal later op verschillende 

plaatsen terugkeren.  
435 H.J. Adriaanse, „In de ban van gelovige verantwoordelijkheid‟, in: AdRem, oktober 2001. 
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Voor de AV schreef hij ook verslagen van het werk van de Sectie Sociale Vragen 

van de Raad van Kerken.436  

Tot eind 1970 blijft De Lange bijdragen leveren aan de rubriek Zig-Zag in het 

Remonstrants Weekblad, waarin hij de lezer op de hoogte houdt van een breed scala 

aan activiteiten, publicaties en uitspraken in de vaderlandse oecumene. Ook daarna 

levert hij nog regelmatig een bijdrage aan het blad, aan de hand waarvan zijn ge-

schiedenis met de broederschap goed te volgen is. Begin 1965 noemt hij het voorstel 

van Beker, voorzitter van de Oecumenische Raad, om tot één Evangelische kerk van 

Nederland te komen. „Eigenlijk zouden we moeten afspreken, dat ieder die het af-

wijst tegelijk wordt uitgenodigd een alternatief-plan in te dienen‟. Maar hij gebruikt 

de rubriek ook om zijn kerk stevig te bekritiseren. Hij doet verslag van een reeks 

gesprekken in de gemeente van Den Haag over vrijheid en verdraagzaamheid, cen-

trale begrippen voor veel remonstranten, maar door De Lange graag van kritische 

kanttekeningen voorzien.  

 
„Dat echter in de liefde van Christus ook een stuk onverdraagzaamheid tot uiting 

komt, kan wel in de prediking bij ons tot uiting komen, maar dat dán de spanning tus-

sen evangelie en ons beginsel wordt verhevigd, komt zelden tot uitdrukking. De vrij-

heid heeft veelal het karakter van “vrijgelaten” en de diepe inhoud van het begrip 

“vrijgemaakt” wordt onvoldoende verstaan.‟437  

 

“Vrijheid-van” staat naar het oordeel van De Lange te zeer centraal, waardoor “vrij-

heid-tot” onvoldoende gestalte krijgt. Het gaat immers om het scheppen van een 

vrije wereld voor vrije mensen. Minimaal zal daarom ook inhoud gegeven moeten 

worden aan sociale vrijheid (verantwoordelijkheid, gelijkheid en gerechtigheid). 

Verdraagzaamheid is makkelijk in een kring van eenzelfde type gelovigen, maar 

glijdt gauw af tot onverschilligheid.  

 
„Het geheel overziende en vooral kijkende naar de toekomst meen ik dat wij er toch 

beter aan doen de volle nadruk te leggen op de andere elementen van de Beginselver-

klaring. Hierbij moet vooral tot uitdrukking worden gebracht dat het beginsel van 

vrijheid en verdraagzaamheid niet nevengeschikt is ten aanzien van het geworteld zijn 

in het Evangelie van Jezus Christus, maar ondergeschikt‟.438 

  

In veel van zijn - talrijke - artikelen in het Remonstrants Weekblad blijft De Lange 

zo de remonstranten aanspreken op hun wat hij ziet als negatieve kanten. Bijvoor-

beeld op het feit dat de meeste remonstranten de NRC of Het Algemeen Handelsblad 

lezen. Daaraan wijdt hij medio 1967 zijn hele column. Niet dat hij iets tegen die 

kranten heeft, maar hij vindt bij Trouw en De Volkskrant „bondgenoten voor een 

waarachtige oecumenische vernieuwing‟, het zijn kranten die „juist vrijzinnigen in 

het algemeen en wellicht remonstranten in het bijzonder kunnen helpen de beelden 

te vergruizelen, die wij hebben van andere groepen en kerken‟. Begin ‟68 komt hij 

hierop terug.439 Dat levert hem de reactie op dat Trouw en De Volkskrant in de eerste 

                                                           
436 In dit kader noemen we de van een hoog oecumenisch bewustzijn getuigende uitspraak van de AV in 
1975 dat IKV, SOH, de secties van de Raad van Kerken, DISK e.d. door iedere gemeente als eigen orga-

nen beschouwd moeten worden. Van al dit werk wordt dan ook verslag gedaan in de Handelingen. 
437 In zijn rubriek „Zig-Zag‟ in het Remonstrants Weekblad van 16-4-1966. 
438 Ibid. 
439 Dit overigens ook de reden waarom De Lange nooit lid werd van de VARA (hij was eerst lid van de 

VPRO en vervolgens van de NCRV, hoewel hij die laatste traditionalisme verwijt en een gedomineerd 
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plaats godsdienstige bladen zijn en dan pas nieuwsbladen. De Lange raadt zijn lezers 

aan maar eens de proef op de som te nemen. Niet alleen zijn volgens hem deze twee 

kranten wel degelijk nieuwsbladen, maar ook hebben op hun beurt het Handelsblad 

en de NRC „een godsdienstige (men kan beter zeggen een “religieuze” kant), die op 

zijn zachtst gezegd niet altijd overeenkomt met vrijzinnig Christendom‟.440 Dat is 

geen bezwaar, maar heeft correctie nodig. Met een verwijzing naar Banning, „het 

vierde deel van Roessingh‟441 en de Nachlese van Buber verzet hij zich vervolgens 

tegen die reacties die stelden dat godsdienst niets met politiek te maken heeft. 

Meestal is dat verzet tegen een bepaalde politiek: laat men dat dan ook zeggen, dan 

kan het gesprek beginnen. Dit laatste is vaker onderwerp van De Langes kritiek op 

de broederschap. Zo ook in 1970 als het gaat over steun aan bevrijdingsbewegingen. 

Bij sommige uitingen vraagt hij zich af: over welke God gaat het hier, is de broeder-

schap als kerk niet in gevaar? In 1971 schrijft De Lange twee artikelen die zijn kriti-

sche opstelling goed weergeven.  

 
„In onze gemeenten is veel gepreekt naar aanleiding van de woorden van Augustinus: 

Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij U. Met veel klem van redenen zou men 

thans kunnen vragen om een prediking die uitgaat van de woorden: ons hart is vaak zo 

rustig, totdat gij een brandende onrust in ons brengt‟.442  

 

Het geloof wordt onvoldoende ondersteund en soms zelfs tegengewerkt door het 

instituut kerk:  

 
„Ik zie helaas weinig mogelijkheden dit te veranderen. Daardoor ontstaat de schi-

zofrene situatie dat je tegen beter weten in in de eigen kerk blijft werken en tegelijk 

hoopt op het ontstaan van een nieuwe kerk, waarin zich allen verenigen voor wie het 

Evangelie bron en inspiratie is, niet alleen voor het persoonlijk leven, maar van daar 

uit en omgekeerd voor de grondvormen van het leven in de samenleving en voor wie 

de oecumene een zodanig levende realiteit is dat we daaruit vergaande consequenties 

willen hebben.‟443  

 

En:  

 
„als de broederschap er niet in slaagt een bijdrage te leveren voor de nieuwe cultuur-

strategie, dan moeten we tot de conclusie durven komen, dat er nog nauwelijks een 

bestaansreden is‟. … „(we) moeten onder ogen durven zien, dat de reflexie op de God 

van de Bijbel ons thans in een ernstig conflict zal brengen met de gang van zaken in 

wat men wereld noemt. Dit is de „onrust‟ waarover ik al eerder schreef.‟444  

 

Maar er is ook een andere kant. De eerste kerk die zich in 1969, tot vreugde van De 

Lange, achter de 2%-actie van de Wereldraad van Kerken schaarde, was de Remon-

                                                                                                                                        
worden door het CDA): hij ziet daar een volstrekt ontbreken van belangstelling voor wat er in de kerken 

speelt en van enige bezinning op het mens-zijn en zaken als kwaad, schuld, lijden en hoop, zo schrijft hij 

in Tijd en Taak van 3-5-1975 in een open brief aan de voorzitter van de VARA. 
440 In de rubriek „Zig-Zag‟ in: Remonstrants Weekblad,16-3-1968. 
441 Hij doelt hier op deel 4 van het Verzameld Werk van Roessingh, door G.J. Heering bijeengebracht. 
442 De artikelen verschenen in het Remonstrants Weekblad van 24 maart en 7 april 1971 onder de titel 
„Voortgang van het evangelie (I) en (II)‟.   
443 In Remonstrants Weekblad van 24 maart 1971.  
444 In Remonstrants Weekblad van 7 april 1971. 
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strantse Broederschap.445 Knelpunten in de discussie bleken onder meer het begrip 

„revolutie‟ en het mogelijk gebruik van geweld te zijn. De Lange446 hoopt dat het 

Weekblad deze zaken verder zal uitdiepen en neemt deze taak zelf ter hand door in 

het voorjaar van 1970 het artikel „Revolutie en gerechtigheid‟ te schrijven. Hij wijst 

doctrinaire antwoorden af. Waar het gaat over het gebruik van geweld vraagt hij zich 

af of we ons wel voldoende inleven in de situaties elders. Zelf wil hij tot het uiterste 

gaan om te werken aan geweldloze oplossingen; hij steunt ook Beyers Naudé en het 

Christelijk Instituut daarin. Maar vroeg of laat komt de vraag of we bereid zijn de 

kant te kiezen van de bevrijdingsbewegingen. Hij citeert hier de Hervormde nota 

„Revolutie en Gerechtigheid‟ met de woorden: „dat zijn situaties, waarin het afzien 

van geweld, betekent het afzien van recht‟.447 En hij haalt Kuitert aan die in Trouw 

schreef dat we het geweld vooral moeten zoeken bij de verdrukkers: daarvoor heb-

ben de „niet-inmengers‟ te weinig oog.448  

In 1971 werd door de broederschap een eigen Werkgroep Ontwikkelingssa-

menwerking ingesteld met als belangrijkste taak het bewaken van de 2%-

activiteiten. De Lange maakte deel uit van de Werkgroep, die in 1978 een onderzoek 

deed naar de doorwerking ervan. Dat viel tegen: de financiële bijdragen waren 

weliswaar bevredigend, maar de mondiale vorming van gemeenteleden kwam maar 

aarzelend op gang. In 1980 besteedde de broederschap daarom wederom, net als in 

1968, haar Algemene Vergadering aan ontwikkelingssamenwerking. 1981 leidt De 

Lange een gesprek over de 2%-actie in op de AV; aanvaard wordt het voorstel om 

voortaan vanuit het budget van de gemeenten bij te dragen en niet meer individueel.  

Uiteraard kwam ook de apartheid ter sprake in de broederschap, en dat was in 

de controverses met De Lange het grootste kruidvat.449 De Lange is in deze discus-

sies vaak een hoofdrolspeler: hij is goed ingevoerd in het onderwerp door zijn inten-

sieve contacten met de Wereldraad. 450 De Algemene Vergadering van 1971 sloot 

zich aan bij een brief die de Commissie tot de Zaken aan de Wereldraad had gezon-

den waarin de doeleinden van het Program to Combat Racism (PCR) in beginsel 

                                                           
445 Overigens besloot men niet om een kwart van de 2% (de Wereldraad sprak over „minstens een kwart‟ 

en daar hielden de meeste kerken zich ook aan) aan mondiale bewustwording in eigen land te besteden, 
maar de helft, aangezien men het „thuiswerk‟ van groot belang achtte. Het geld werd voor de helft besteed 

aan landelijke initiatieven (IKVOS, OSACI, ERE, NVOC, Werkgroep K&O) en voor de rest bestemd 

voor plaatselijke activiteiten. Uit: Delen in Ontwikkeling. De Remonstrantse Broederschap en Ontwikke-
lingssamenwerking, Kort Bestek 22, 1980. 
446 In de rubriek „Zig-Zag‟ in: Remonstrants Weekblad, 20-12-1969. 
447 Revolutie en Gerechtigheid, nota van de Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving (ROS) van 

de Nederlandse Hervormde kerk, Den Haag 1969. 
448 Eén van de als zodanig aangehaalden, L.G.M. Jaquet, reageert in het Remonstrants Weekblad van      

6-5-1970. De Lange heeft hem maar half geciteerd, stelt hij. Zijn opvatting is dat er situaties zijn „in ons 

nucleaire tijdperk‟ waarin gebruik van geweld zoveel lijden zou veroorzaken dat men van het afdwingen 
van gerechtigheid met die middelen zal moeten afzien. Het verweer van De Lange is dat het hem niet ging 

om de vraag wat regeringen moeten doen, maar wat christenen moeten doen. Natuurlijk is kennis van de 

internationale betrekkingen daarbij van groot belang, maar de vraag is of die kennis wel voldoende is 
voor de christelijke gemeente. De visie van Jaquet ziet hij toch als statisch, omdat het antwoord bij voor-

baat vast blijkt te liggen als uitkomst van vaststaande leerstellingen. Een commentaar is hier op zijn 

plaats: overtuigend komen de woorden van De Lange niet over. De benadering van Jaquet, in een uitvoe-
rige brief aan De Lange, verdiende een uitgebreider antwoord dan De Lange geeft, hoezeer wellicht het 

antwoord trefzeker is als het om andere criticasters gaat. 
449 Ook de discussie over de kernbewapening was een heikel punt binnen de broederschap, maar hier was 
De Lange niet de belangrijkste woordvoerder.  
450 Hij is overigens zeker niet de enige woordvoerder en lang niet altijd de eerste.  
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werden aanvaard en besloot ook tot eenmalige financiële ondersteuning.451 Dezelfde 

AV maande de Wereldraad tot spoed bij de uitvoering van het besluit tot het maken 

van een studie van geweldloze methoden in processen van sociale verandering (de 

z.g. Martin Luther King-resolutie).452 Vanaf 1971 woedt er discussie in de broeder-

schap over deze thematiek in vrijwel iedere AV. Voor de AV van 1972 schreef De 

Lange samen met Hoenderdaal een notitie over het PCR. In 1973 wordt besloten aan 

het PCR bij te dragen niet uit de algemene middelen maar door middel van een 

fonds waarin individuele kerkleden geld kunnen storten; wel wordt dit geld namens 

de broederschap overgemaakt. In 1974 komt de oproep van de Wereldraad om zich 

te verzetten tegen emigratie naar Zuid-Afrika aan de orde; de Commissie tot de 

Zaken wil hierover geen advies geven, maar roept de remonstranten op hun verant-

woordelijkheid te beseffen, omdat men door emigratie naar Zuid-Afrika gaat deel-

nemen aan een bestel dat het kenmerk draagt van discriminatie en ongerechtigheid. 

De Lange vindt dit tweeslachtig. Zo‟n opstelling verraadt een begrip van de kerk als 

optelsom van individuele verantwoordelijkheden. „Daarmee doen we ons kerktype te 

kort. Wij hebben hebben in het verleden toch anders gehandeld, zie de oorlogsjaren. 

Toen traden we naar buiten in een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die 

ons boven het individuele uittilde‟. In 1976 houdt De Lange op de AV een inleiding 

over het PCR, die gevolgd wordt door een stevige discussie, waarin hij overigens 

bijval krijgt van een meerderheid waaronder de hoogleraren Heering en Hoender-

daal. De minderheid verwijt de meerderheid intolerantie omdat men uitspraken over 

politiek getinte zaken wil doordrijven; dat is onremonstrants. In de daarop volgende 

tijd is de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, waarvan De Lange deel uitmaakt, 

druk met het geven van voorlichting in gemeenten over het antiracismeprogramma. 

Dat levert bij spreekbeurten soms harde aanvaringen op, waarbij De Lange zelfs 

voor marxist wordt uitgemaakt. Op volgende Algemene Vergaderingen gaat het 

gesprek verder. In 1979 verhevigt de discussie zich vanwege de steunverlening via 

het PCR aan het Patriottisch Front in Zimbabwe. Dan wordt ook de remonstrantse 

Vereniging “Waakt en Weegt” opgericht, uit verontrusting over dat feit, maar ook, 

zo blijkt uit de stukken van de vereniging, over zaken als de opstelling inzake het 

kraakbeleid, de steun aan illegalen, de vredesbeweging, de IKON en het ontbreken 

van bezinning op het dalende ledental van de broederschap.453 Men is van mening dat 

de broederschap weg moet uit „het vaarwater van een eenzijdige, politiek links-

extremistische acties‟.454 Bij herhaling blijkt men het vooral op De Lange gemunt te 

hebben vanwege zijn vlammende verhalen tegen de apartheid en voor het PCR.455 In 

1983 en 1984 spreekt de AV over de relatie tussen het verwerpen van de apartheid 

en het belijden. De Zuid-Afrikaanse theoloog en president van de World Alliance of 

Reformed Churches (WARC) Boesak lichtte in 1983 het WARC-besluit van Ottawa 

                                                           
451 In zijn autobiografische aantekeningen wijst De Lange erop dat de AV‟s vaak een pioniersrol vervul-

den. Hoewel naar zijn schatting meer dan de helft van de afgevaardigden een liberale achtergrond heeft, 

leidt een beroep op redelijkheid en bijbelse vroomheid toch tot wat tegenstanders noemen „linkse poli-
tiek‟. 
452 Typerend voor De Lange was dat hij het PCR overal fel verdedigde, maar in Genève tegenover de staf 

wél de kritiek uitsprak dat naar zijn mening niet voldoende afstand werd genomen van geweld (dit laatste 
schrijft staflid Sjollema in een mail van 28-12-2005 aan de auteur). 
453 In het archief van de Remonstrantse Broederschap (map 091A). 
454 Woorden van de legerpredikant J.W. Schneider voor de AVRO-radio op 27-11-1982). 
455 Waakt en Weegt had in 1983 ongeveer 500 leden (op een totaal van 11.000 remonstranten). Zie ook de 

omschrijving die Slis van de organisatie geeft in De Remonstranste Broederschap. Biografische Naamlijst 

1905-2005, 192. „Waakt en Weegt‟ werd in 1995 opgeheven.  
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toe dat over apartheid sprak in termen van een status confessionis. De remonstrantse 

hoogleraar Kuiper was in Ottawa, en vertelde op de AV dat hoewel hij de volstrekte 

veroordeling van apartheid deelde, hij met dat laatste niet kon instemmen: „Het 

woord “ketterij” ontleent zijn kracht aan een denken dat het onze niet is‟. Dit debat 

wordt vervolgd op de AV van 1984 en leidt uiteindelijk tot de volgende oplossing: 

de AV „verwerpt krachtens dit belijden racisme en apartheid als volstrekt onverenig-

baar met het Evangelie‟. Men herbevestigt de steun voor het PCR, maar een aanbe-

veling om bij de Nederlandse regering aan te dringen op een olie-embargo en een 

anti-investeringswet haalt het niet: men wil alleen de regering meer in het algemeen 

oproepen invloed op de Zuid-Afrikaanse regering uit te oefenen. In 1986 gaat de AV 

wel zo ver om te pleiten voor een economische boycot, die ook gevolgen moet heb-

ben voor het eigen beleggingsbeleid. Maar De Lange is daar niet bij: vanaf 1984 

bezocht hij de AV nog maar zelden. Voor ds. Schneider van „Waakt en Weegt‟ blijft 

hij echter de gebeten hond: in 1990 noemt deze De Lange in een brief aan de AV 

nog een „valse profeet‟ in het kader van de discussie over Namibië. 

 

Velen in de broederschap namen De Lange ook diens herhaalde kritiek op remon-

stranten kwalijk. Begin 1975 barst de bom, wanneer De Lange in een interview in 

Trouw verklaart: „De Remonstrantse broederschap heeft weinig toekomst meer‟.  Het 

interview bestaat uit korte stukjes over allerlei onderwerpen, en de broederschap is 

daar één van. Hij vervolgt:  

 
„We hadden ons twintig jaar geleden bij de hervormde kerk moeten aansluiten, als een 

soort hersteld verband. Die hersteld verbanders hebben veel betekend voor de her-

vormde kerk. Dat hadden wij ook gekund. Maar nu hebben we de grote mannen niet 

meer. De kerk gaat financieel naar de bliksem. Ik heb er veel vriendschap en grote 

openheid gevonden. Maar er is ook veel conservatisme, net als in de andere kerken. 

De tijd van de remonstrantse broederschap is voorbij. De drie reformatorische kerken 

in ons land die lid zijn van de wereldbond van reformatorische kerken, de hervormde, 

de gereformeerde en de remonstrantse, zouden meer naar elkaar moeten toegroeien. 

Maar we hebben over en weer nog teveel vooroordelen‟.456  

 

Dat viel niet goed. „Beste mijnheer De Lange. Is het toeval, dat U regelmatig in de 

Kloosterkerk gesignaleerd wordt?‟ is de opening van een kritische reactie op dit 

interview in het Remonstrants Weekblad, dat overigens in hetzelfde nummer door 

De Lange van een uitgebreide toelichting wordt voorzien. Daarin zegt hij:  

 
„Ik zie de toekomst van de Broederschap daarom zo weinig rooskleurig, omdat hij 

weinig identiteit meer heeft; geen eigen inbreng heeft in het gesprek over de wezenlij-

ke geloofsvragen, (inclusief die omtrent de relatie tussen geloof en cul-

tuur/samenleving); en omdat de basis te smal is geworden.  

Ik heb al eens eerder betoogd dat de historische rol van de Broederschap is voltooid. 

Daarover zou veel te schrijven zijn, wat nu niet kan. Heel veel waarvoor ons kerkge-

nootschap gedurende eeuwen heeft gestaan, is gemeengoed geworden. Daarover be-

hoeven we niet gering te denken. Ik vind het geen schande als je de consequenties 

trekt uit het verdwijnen van je (hoofd)taak. Veel van waarvoor wij hebben gestaan is 

opgenomen in de brede stroom van de oecumene. Deze stroom gaat ook door de Her-

                                                           
456 Interview in Trouw, op 31-12-1974, met als kop „Ik voel me eigenlijk een volksonderwijzer‟, afgeno-

men door Aldert Schipper. De remonstranten deden overigens later wel mee met het Samen-op-

Wegproces, maar besloten uiteindelijk in 1993 hiermee niet verder te gaan. 
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vormde kerk en zal in toenemende mate gaan door de Gereformeerde kerken. (Daar-

om zitten we nu al internationaal in de Wereldraad en ook gedrieën in de Wereld-

bond). Na de tweede wereldoorlog hebben we nog één keer voor een wezenlijke uit-

daging gestaan. Dat was toen de Gereformeerde hoogleraar Van Peursen ons een aan-

tal vragen voorlegde bij de herdenking van het 350-jarig bestaan. Op die vragen is 

geen antwoord gekomen.  

De geloofsvragen die thans in de Broederschap aan de orde zijn, zijn overal aan de 

orde. Ik heb de indruk dat ze bij ons niet diepgaand worden besproken. Het is type-

rend dat veel mensen zeggen, dat Berkhofs nieuwe dogmatiek de opvolger is van Hee-

rings “Geloof en Openbaring”. Daarin zit naar mijn smaak veel waars. 

Intussen is het geploeter om gemeenten te laten funktioneren (en de Hoorneboeg!) 

volop aan de gang. Maar onze adem en onze financiële armslag is veel korter dan in 

de grotere kerken.  

Het zou mij spijten, als men in mijn opinie een uiting van ondankbaarheid zag. In 

Trouw heb ik uitdrukkelijk gezegd, dat ik in de Broederschap altijd veel vriendschap 

en openheid heb gevonden. Sedert lang ben ik echter van mening, dat het beter zou 

zijn, als we met zijn allen naar breder vaarwater zouden gaan. De vragen van de we-

reld en de toekomst rechtvaardigen dit ook.‟ 457  

 

De reacties op deze uitspraken bevatten opmerkingen als: De Lange stelt elders, in 

navolging van Schumacher, dat „small is beautifull‟; waarom geldt dat dan niet voor 

de broederschap? Is de Kloosterkerk een werkterrein voor een volksonderwijzer 

(zoals De Lange zich elders in het interview noemt)? Het Remonstrants Weekblad 

publiceerde meer reacties. De meningen zijn verdeeld: de waarden die de broeder-

schap kent, zijn haar kracht en zwakheid: een ondogmatische verdraagzame geloofs-

vorm is in de maatschappij onmisbaar, maar voor veel maatschappelijke vragen is 

schaalvergroting in de kerk noodzaak, maar óók een kerkverband op mensen een 

effectief appel weet te doen. Ook mensen van buiten de broederschap is om com-

mentaar gevraagd. Van den Heuvel, secretaris-generaal van de Nederlandse Her-

vormde Kerk, stelt de remonstranten gerust ten aanzien van De Lange: „hij gedraagt 

zich niet anders in hervormde raden en oecumenische commissies. En vandaar het 

pleidooi om samen zoveel mogelijk binnenkerkelijke problematiek te vergeten voor 

de grote vragen van maatschappij, cultuur en geloof.‟458  

Vanaf 1984 was De Lange nog maar twee maal aanwezig op een AV, namens 

Getuigenis en Dienst, waarvan hij nog actief lid is; in 1991, - maar dan zwijgt hij -, 

en in 1994 wanneer hij een toelichting geeft op de 2%-actie van de Wereldraad. In 

de stukken van de AV komt de naam van De Lange dan alleen nog voor als lid van 

een commissie die zich beraadde op de invulling van het Conciliair Proces en - tot 

begin jaren negentig - als schrijver van het verslag van de Sectie Sociale Vragen van 

de Raad van Kerken.  

 

Bij de Haagse remonstranten 

Hoewel (maar misschien wel mede doordat) De Lange vanaf eind 1971 tot halver-

wege de jaren tachtig vaste columnist was in het Kerkblad van de doopsgezinde en 

remonstrantse gemeenten in Den Haag (Kredo, opgericht in 1971, waarin hij bijna 

maandelijks een rubriek „Uit de Wereldoekumene‟ vulde), en hij daarvóór vele jaren 

(waarvan van mei 1965 tot december 1970 als voorzitter) in de kerkenraad zat,459 

                                                           
457 Remonstrants Weekblad, 34/3, 15-2-1975. 
458 Van den Heuvel in Remonstrants Weekblad, van 26-4-1975. 
459 Het woord van afscheid dat ds. Pols in het kerkblad “Van maand tot maand‟ in januari 1971 schrijft, 

schetst een herkenbaar beeld: “onder zijn leiding ging de tijd snel, want hij is een man, die zich nauwe-
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ontstaan er in de periode die we in dit hoofdstuk beschrijven spanningen tussen hem 

en de gemeente van Den Haag. Alle onderwerpen die landelijk de remonstranten 

verdeelden, speelden ook in Den Haag, en daar kwam nog bij een discussie over de 

verkoop van de „Kerk aan de Laan‟ en de besteding van de opbrengst daarvan die 

hoog opliep.460 En De Lange kerkte inderdaad regelmatig in de Kloosterkerk. Begin 

1973 was men daar, op initiatief van mensen van ondermeer Sjaloom, Pax Christi, 

IKV, en de Wereldwinkel begonnen met het organiseren van een maandelijks Poli-

tiek Avondgebed, „een werkplaats, waar maatschappelijke verhoudingen en politiek 

werkelijkheid regelmatig worden geanalyseerd en geconfronteerd met bijbelse sleu-

telwoorden‟.461 De Lange was hierbij betrokken; hij maakte (met o.a. Ter Laak, toen 

medewerker Pax Christi) deel uit van de Stuurgroep.462 In de Kloosterkerk vroeg 

men De Lange waarom hij geen lid werd. Toen hij begreep dat het mogelijk was dat 

te combineren met het lidmaatschap van de broederschap, werd hij op 1 mei 1973 

gastlid van de Kloosterkerk. 

Ook in 1976 loopt de discussie in Kredo over de opstelling van De Lange in-

zake de oecumene door. In mei 1976 verduidelijkt De Lange zijn positie. Hij pleit 

voor andere dan de traditionele vormen van gemeenschap, een niet vrijblijvende 

gemeenschapsvorm. „Het gaat om het verzamelen van degenen voor wie het Evan-

gelie niet alleen een bron van inspiratie is, maar ook een kritische kracht ten opzich-

te van wat we zelf doen‟. Zelfwerkzaamheid van gemeenteleden staat daarbij voor-

op: „De fulltime kracht zal in toenemende mate wel een luxe worden.‟ Spirituality 

for combat vraagt om meer dan een uurtje kerkdienst en enkele uren vergaderen per 

week: „Het is in feite een vorm van arbeid‟. En dan volgt wederom een uithaal naar 

de vrijzinnigheid: „In veel van wat nu nog vrijzinnig heet is een ijzingwekkend con-

servatisme, dwz verheerlijking van het verleden te constateren‟. 463 

                                                                                                                                        
lijks de tijd gunt om op adem te komen, en die in zijn gedrevenheid ook zijn omgeving geen gelegenheid 

laat tot verslappen van de aandacht.‟ (…) „Voor De Lange met zijn wereldwijde contacten, zijn scherp 

analyse-vermogen en zijn vaak ver vooruitziende blik moet het trekken van deze stroef wendbare wagen, 

die de Remonstrantse gemeente van ‟s Gravenhage is, maar al te vaak een arbeid geweest zijn, die het 
uiterste van zijn geduld en uithoudingsvermogen vroeg‟.  
460 Dit betrof het immense kerkgebouw in het centrum van Den Haag. Tijdens De Lange‟s voorzitterschap 

was al discussie over de toekomst van deze kerk. Die was geëntameerd door de predikanten, maar De 
Lange werd als voorzitter van de kerkenraad er vooral op aangekeken. Toen er in 1971 maar twee aanne-

melingen waren, werd de knoop doorgehakt en werd het gebouw eerst verhuurd en later verkocht. Een 

groep gemeenteleden dacht aan een ideële bestemming: ofwel door de grond te bestemmen voor sociale 
woningbouw (waardoor de opbrengst geringer zou zijn) ofwel door de inkomsten uit verkoop ideëel te 

beleggen dan wel te schenken aan ontwikkelingswerk. Uiteindelijk werd echter besloten het geld te 

gebruiken voor het jongerenwerk en een vierde predikantsplaats (gegevens ontleend aan een gesprek van 
de auteur met P.L. Slis, het archief van de Remonstrantse Broederschap in Utrecht, aan Van Kapel West 

tot Remonstrantse kerk van de Remonstrantse gemeente ‟s Gravenhage uit 2005 en de autobiografische 

aantekeningen van De Lange). Opvallend is dat tot de groep gemeenteleden die een ideële besteding 
bepleitte (in een brief van 16-1-1978) niet De Lange behoorde, terwijl hij wel degene was die er door 

velen op werd aangekeken. 
461 Ontleend aan: Politiek Avondgebed, IKV-brochure no.21, Voorburg, 1975. De Lange verleende in 
1973 twee maal achtereen medewerking aan een Politiek Avondgebed over inkomensverdeling, ongetwij-

feld mede naar aanleiding van de verschijning van het boek Ethiek van de inkomensverdeling van Roscam 

Abbing: „Ik vind de publikatie van dit boek een gebeurtenis en het samenstellen ervan een kolossale 
prestatie‟, schrijft De Lange hierover in Wending in maart 1974, ook al is hij het niet in alles met de 

schrijver eens. 
462 Deze groep ging met de kerkenraad van de Kloosterkerk in gesprek. Het Politiek Avondgebed wilde 
graag dat de Kloosterkerk verantwoordelijkheid zou dragen voor de bijeenkomsten. Dat gebeurde niet. 
463 De Lange schreef met steeds grotere tussenpozen in Kredo; het laatste stuk verscheen in maart 1986. 

Begin 1985 legde De Lange uit waarom hij niet meedoet aan de gebedsweek voor de eenheid: als er geen 
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In de Nederlandse Hervormde Kerk 

 

Op verschillende manieren raakte De Lange in de beschreven periode betrokken bij 

activiteiten van de Nederlandse Hervormde Kerk. Door zijn oecumenische activitei-

ten had hij natuurlijk in die kerk al veel contacten; hij was, zoals we al zagen, be-

vriend met Berkhof, en in de jaren zestig leerde hij bij de Wereldraad Van den Heu-

vel kennen, en ook dat resulteerde in een vriendschap. Zo waren er nog vele andere. 

Waarschijnlijk als gevolg van dit soort contacten werd De Lange in 1966 buitenge-

woon stemgerechtigd lid464 van de Raad voor Kerk en Samenleving, één van de „or-

ganen van bijstand‟ van de Generale Synode, die in 1951 bij de invoering van de 

nieuwe kerkorde waren opgezet. Deze Raad werd op 1 januari 1969 samengevoegd 

met de Raad voor de Zaken van Kerk en Overheid tot de ROS, de Raad voor de 

Zaken van Overheid en Samenleving. Lange tijd waren onder meer L.J. (Laurens) 

Hogebrink en J.E. (Jan) van Veen stafmedewerkers van de ROS; met hen werkte De 

Lange zowel binnen als buiten de ROS intensief samen; later kwam hier ook H. 

(Herman) Noordegraaf nog bij. Van Veen was van 1970 tot 1983 secretaris van de 

Sectie Sociale Vragen, en maakte dus die hele tijd De Lange, die van 1964 tot en 

met 1992 voorzitter van de Sectie was, daar mee; Noordegraaf volgde hem op. An-

ders dan in de Sectie werd het meeste werk in en voor de ROS gedaan door de staf-

leden, door de leden begeleid en aangestuurd. De activiteiten van de ROS en de 

Sectie liepen (mede daardoor) vaak parallel en verschillende publicaties op het ter-

rein van armoede, arbeid en sociale zekerheid waren een coproductie van onder 

meer de Sectie en de ROS. We zullen daarom die thematieken hier niet behandelen. 

Wel was het werkterrein van de ROS breder; in de periode dat De Lange er deel van 

uit maakte omvatte het vredeswerk (de veel besproken nota over de kernbewapening 

uit 1979 en de pastorale brief naar aanleiding daarvan droegen bij aan een zekere 

verschuiving in De Langes denken over bewapening; we spreken daarover later), 

ontwikkelingssamenwerking, sociale zekerheid, armoede, arbeid, minderheden, 

milieu, grondstoffen en energie, Zuidelijk Afrika, Europa, Conciliair proces, eutha-

nasie, sport en cultuur. De ROS kwam 5 á 6 maal per jaar bijeen en telde zo‟n 20 

leden. Twee maal werd De Lange voor 5 jaar herbenoemd.465 Hij trad begin 1987 af 

en werd opgevolgd door zijn dochter Veronica, die in de ROS gevraagd werd van-

wege haar kennis inzake Zuid-Afrika. Dat was inderdaad voor de ROS een belang-

rijk onderwerp; aan de discussie hierover in de ROS deed De Lange natuurlijk harts-

tochtelijk mee; in de stukken van de activiteiten die hierin ontplooid werden (zoals 

intensieve gesprekken over de kerkelijke beleggingen) komen we echter zijn naam 

niet tegen; hij was rond dit thema vooral binnen de Raad van Kerken actief. Voor de 

andere genoemde onderwerpen leverde De Lange soms een notitie (die hij vaak ook 

in de Raad van Kerken of elders gebruikte), zoals in 1977 over „arbeid‟ voor een 

project van de ROS466 en over de bijeenkomst van Church and Society in Boston in 

1979; ook sprak de ROS over de „economie van het genoeg‟.  

De publicatie in 1988 van de nota Gemeente-zijn in een mondiale samenle-

ving viel na De Langes lidmaatschap van de ROS, maar hij maakte de aanloop daar-

                                                                                                                                        
praktische voorstellen gedaan worden om de eenwording in gang te zetten, kan dat niet; zoals Buber zegt: 

„iedereen kan bekeerd worden, maar men moet het wél willen!‟ (in Kredo, maart 1985).  
464 Dit was dus lang voordat De Lange lid werd van de hervormde kerk. 
465 De derde keer weigerde het moderamen van de synode het verzoek van de staf om herbenoeming in te 

willigen: de kerkorde stond zelfs maar één keer toe, en daarom kon geen dispensatie verleend worden.  
466 Dit project resulteerde in 1980 in de ROS-publicatie Ter verkenning en peiling van de arbeidssituatie. 
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toe wel mee.467 Aan de nieuwe nota was een belangrijke bijdrage geleverd door 

ROS-lid Hoedemaker. De Lange hechtte grote waarde aan de nota en verwijst er 

regelmatig naar, o.a. in het kader van het Conciliair Proces.468 Ook stelt hij de nota 

aan de oecumenische beweging ten voorbeeld: daar is een dergelijke nieuwe visie 

hard nodig.469 Hij vat zelf de inhoud van de nota samen als een pleidooi  

 
„om de plaats van de gemeente minder te laten bepalen door haar bindingen met een 

verdwijnende christelijke cultuur en meer te laten bepalen door haar verbondenheid 

met de wereldwijde conciliaire gemeenschap van kerken en christenen‟.470  

 

De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers 

 

We zagen al dat de AG de invloed van de jaren zestig onderging. Die deed zich ook 

voelen in het gegeven dat er steeds meer werkelijk voor het vak geschoolde vor-

mingswerkers kwamen, terwijl die voorheen vooral uit eigen gelederen werden 

gerekruteerd. Uiteindelijk leidde dit tot spanningen in de jaren zeventig, tussen staf 

en het bestuur en daarbinnen. Er werd steeds meer gewerkt met instellingen, bedrij-

ven, scholen, groepen. Dat werd nog versterkt toen in 1971 de wet op de onderne-

mingsraden werd aanvaard, die vorming en scholing voor ondernemingsraden regel-

de; Bentveld deed hier heel veel aan. Tegelijk leidde dit ook tot een professionalise-

ring in het vormingswerk en de noodzaak te voldoen aan overheidseisen. De gedach-

tevorming over politiek en levensbeschouwing, stelt Huijsen471, was in de jaren ze-

ventig door deze ontwikkelingen minimaal, en hij wijt het ook daaraan dat de AG 

geen rol meer speelde in de totstandkoming van het PvdA-beginselprogramma van 

1977. Begin jaren tachtig besloot het bestuur hierin verandering te brengen, en op-

nieuw een rol te gaan spelen in het gesprek over het socialisme. Dit gebeurt veelal in 

samenwerking met het Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging in de PvdA 

(zie de volgende paragraaf). De Lange bleef actief binnen de AG door middel van 

adviezen aan het bestuur, spreekbeurten en dergelijke.  

 

 

5. IN DE PVDA 

 

Ontwikkelingen in de partij en de rol van De Lange 

 

De tweede helft van de jaren zestig was ook voor de PvdA roerig. Het kabinet Cals 

had grote moeite met het vele maatschappelijk protest (Vietnamdemonstraties, Pro-

vo, de protesten tegen het huwelijk van Beatrix en Claus op 10 maart 1966, de 

bouwvakkeropstand). De PvdA werd steeds meer geïdentificeerd met de gevestigde 

orde en aangevallen op haar „regentenmentaliteit‟. Dit alles leidde tot groot verlies 

voor de PvdA bij de Statenverkiezingen van 1966. Toen vervolgens in datzelfde jaar 

raadsverkiezingen plaatsvonden, richtte de Amsterdamse afdeling van de PvdA zich 

                                                           
467 Gemeente-zijn in een mondiale samenleving. Pastorale Handreiking van de Generale Synode van de 

Nederlandse Hervormde Kerk, Den Haag 1988. 
468 Zie bijvoorbeeld: „Conciliair Proces verplicht (I)‟ in: Remonstrants Weekblad, 4-11-1989. 
469 „Lessen over de oecumenische beweging‟, (bespreking van: Kom Heilige Geest, vernieuw de hele 

schepping, o.r.v. M. Brinkman) in: Tijd en Taak, 2-6-1990. 
470 In: Hanneke Engel e.a. (red.) Part en Deel. Kerk-zijn in de samenleving. Opstellen voor Jan van Veen, 

Kerk en Wereld, Driebergen 1993. 
471 Huijsen (1986), 116 e.v. 
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tegen het kabinet Cals-Vondeling. Het was uiteindelijk „de Nacht van Schmelzer‟ 

die een einde maakte aan dat kabinet, maar Van Thijn472 vraagt zich af of het kabinet 

het groeiend onbehagen in de kring van de PvdA zou hebben overleefd als die be-

ruchte nacht niet had plaatsgevonden. De PvdA hield er wel een kater aan over: een 

KVP‟er had een kabinet onder een KVP‟er (Cals) laten vallen, net nu de PvdA ein-

delijk weer eens mee regeerde. De weerzin tegen de christen-democratische partijen, 

in het bijzonder de KVP, groeit, zoals blijkt uit een uitspraak van Pronk: „De opzet 

na 1966 was inderdaad om de christen-democratische partijen een toontje lager te 

laten zingen‟.473 De vernieuwingsdrang binnen de PvdA neemt toe, en komt vooral 

tot uitdrukking in het ontstaan van „Nieuw Links‟ (met o.a. Lammers, Van Dam en 

Van der Louw), dat het boekje Tien over Rood publiceerde. Tien over Rood werd 

geschreven vanuit de overtuiging dat de PvdA in haar principiële uitgangspunten 

onduidelijk is, waar wél duidelijk vaak conservatief is en niet democratisch werkt.474 

Het bevat onder de titel „Kort begrip‟ een program dat door ruim 80 partijleden 

(onder wie De Lange, maar ook Buskes en Schermerhorn) is ondertekend. Nieuw 

Links noemt zelf de tien kenmerkende punten van dat programma, waaronder:  

 
„1. De PvdA neemt niet deel aan een regering, tenzij vaststaat dat de ontwikkelings-

hulp in 1970 2% van het nationale inkomen bedraagt. (…) 

3. Het parlement wordt in staat gesteld ongelimiteerd openbare hearings te houden 

van elkeen die naar het oordeel van het parlement nuttige informatie kan verstrekken. 

4. Elk verkiezingsprogramma van de PvdA bevat een minimum, zonder de uitvoering 

waarvan de PvdA niet aan coalitiekabinetten zal deelnemen. 

5. Onvoorwaardelijke erkenning van de DDR en  van de Vietcong vindt plaats. De 

PvdA neemt het initiatief tot een Europese veiligheidsconferentie met de landen van 

het Warschaupact. (…) 

7. Nederland wordt een republiek zodra de regering van koningin Juliana eindigt. (…) 

9. De PvdA ontwerpt een inkomenspolitiek, door middel waarvan het verschil tussen 

de hoge en lage inkomens wezenlijk kleiner wordt. 

10. De werknemers in de bedrijven krijgen directe invloed op het bestuur van hun on-

dernemingen.‟ 

 

De Lange steunt Nieuw Links, wat gezien enkele van deze punten begrijpelijk, maar 

gezien andere punten op z‟n minst wonderlijk genoemd kan worden.475 In Tijd en 

Taak gaat hij in 1967 met Van Walsum de discussie aan die in een interview stelde 

dat wanneer de PvdA de kant van Nieuw Links opgaat, de uitgangspunten van de 

oprichting van de PvdA verlaten worden; Nieuw Links zal de partij schaden en is 

weinig democratisch. De Lange antwoordt dat de concrete punten van Tien over 

Rood (en de - radicale - groep Boukema in de ARP)476 in lijn lijken te zijn met de 

uitgangspunten van de PvdA.  

 

                                                           
472 In „De PvdA geprovoceerd (1960-1970)‟ in: Bank (1981), 88. 
473 Bootsma en Breedveld (1999), 12. 
474 J. van den Doel, Konvergentie en evolutie, Van Gorcum, Assen 1971, 7. 
475 Ter verklaring hiervan kan worden aangevoerd dat „Kort begrip‟ uitgebreide paragrafen over democra-

tisering en sociaal-economische onderwerpen bevat die De Lange belangrijk zal hebben gevonden. De 
passage over de positie van de monarchie, die voor hem waarschijnlijk niet had gehoeven, was net zo kort 

als punt 7 zelf.  
476 Hierover schrijft hij in een volgend artikel in Tijd en Taak (6-5-1967) „De groep-Boukema‟. Met de 

belangrijkste punten van deze groep is hij het eens; wel ontbreken er nog punten in het programma, en 
spreekt men te negatief over de overheid („als belager van de vrijheid van het individu‟, wat De Lange 

„ouderwets‟ noemt). 
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„Ik heb het programma van Tien over Rood ondertekend - niet omdat alle onderdelen 

daarvan mij even krachtig aanspreken - maar omdat ik in de groep een mentaliteit 

proef, die mij zeer sterk herinnert aan die met welke ik zelf lid werd van de PvdA, nl. 

de vernieuwingswil en dan niet in de zin van partijvernieuwing alleen, maar vooral in 

de zin van maatschappijvernieuwing‟. 477  

 

Partijleider Vondeling stuit op steeds meer tegenstand en treedt terug. Hij wordt 

opgevolgd door Den Uyl, over wie Nieuw Links zich ook kritisch uitlaat. De polari-

satie binnen de partij zet zich door, en leidt ter rechterzijde tot de oprichting van het 

Democratisch Appèl als tegenbeweging, die zou uitlopen op het ontstaan van DS‟70. 

Maar Nieuw Links slaagt er wel in voet aan de grond te krijgen: op het congres van 

1967 worden verschillende Nieuw-Linksers in het partijbestuur gekozen, en in 1969 

worden moties aangenomen die een duidelijk opschuiven naar links laten zien en 

een kritiek op Den Uyl inhouden. Eén van die aangenomen moties behelsde dat er 

met de huidige KVP na de verkiezingen niet samengewerkt zou worden; dit was 

onderdeel van de z.g. polarisatiestrategie. De Lange verdedigt dit besluit: te vaak 

moest de PvdA onder het juk van de KVP door, te vaak (zoals bij de conjunctuurpo-

litiek) had dat niet te maken met andere visies bij de KVP maar met gebrek aan 

inzicht.478 Zo was het Nieuw Links gelukt vrij grote invloed te krijgen binnen de 

PvdA, met vergaande gevolgen voor de partijcultuur, organisatiestructuur en politie-

ke strategie van de PvdA. Maar door zijn wijze van optreden vervreemdde Nieuw 

Links tegelijk veel mensen van zich, zelfs mensen als De Lange die de oorspronke-

lijke ideeën ondersteunden. In de loop der tijd ging hij zich storen aan de manier 

waarop daar met andersdenkenden in de partij werd omgegaan, zo schrijft hij. Na 

1969 normaliseerden de verhoudingen enigszins, ook al bevond de PvdA zich wel in 

een heel lastige positie. 479 De verlinksing en interne partijvernieuwing zette door: in 

1970 werd Nieuw-Linkser Van der Louw partijvoorzitter, en bij de verkiezingen van 

1971 bepaalde hij samen met Den Uyl het gezicht van de PvdA. In 1971 hief Nieuw 

Links zichzelf op.  

Al in 1968 was ervoor gekozen te gaan streven naar samenwerking tussen de 

progressieve partijen. Dit leidt tot nauwere banden met D‟66 en PPR.480 Na de val 

van het kabinet Biesheuvel in 1972 stellen de drie een gezamenlijk verkiezingspro-

gramma op, Keerpunt ’72, een progressief programma dat een nieuw bestel, een 

nieuw beleid en een nieuwe democratisering beloofde. Dit leverde 56 zetels op, na 

een verkiezingsstrijd, waarin de gereformeerde voorman Verkuyl opriep PPR te 

stemmen omdat de ARP de nucleaire bewapening niet afwees, en verschillende 

bekende Nederlanders in advertenties de kiezers opriepen de progressieve combina-

tie te steunen.481 Dat leidde uiteindelijk in mei 1973 tot het progressieve kabinet Den 

Uyl, dat een zware taak bleek te wachten. Uiteindelijk viel het kabinet eind maart 

                                                           
477 „Radicaal en progressief‟ in: Tijd en Taak, 29-4-1967. 
478 In de ingezonden stuk in de NRC van 7-8-1970. In 1972 werd een resolutie met dezelfde strekking 

overigens níet aanvaard, waarmee die van 1969 automatisch verviel en samenwerking weer mogelijk was. 
479 Van Thijn laat aan het voorbeeld van de bezetting van het Maagdenhuis (mei 1969) zien hoe ingewik-
keld die positie was. Alle hoofdrolspelers waren lid van de PvdA: de loco-burgemeester die het politie-

kordon legde, de rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, veel bezetters, en de bemiddelaar. 

Toch steunden nu de Nieuw-Links-ers in het partijbestuur de partijlijn van veroordeling van de Maagden-
huisbezetting. In „De PvdA geprovoceerd (1960-1970)‟ in: Bank (1981), 196. 
480 De commissie Mansholt stelde in 1972 zelfs een herschikking van de linkse politieke partijen voor. In 

september 1975 wijst het congres echter een federatie met die partijen als opstap naar één progressieve 
volkspartij af. Zie: A. Peper, „De verbeelding aan de macht (1970-1980)‟ in: Bank (1981), 206-207. 
481 Van Praag (1990), 93 e.v. 
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1977 op de grondpolitiek, maar dat had ook één van de vele andere omstreden pun-

ten kunnen zijn.  

De PvdA ging de verkiezingen van 25 mei 1977 in met een meerderheidsstra-

tegie: „de PvdA zou slechts aan een nieuw kabinet met confessionelen deelnemen 

wanneer de progressieve partijen een meerderheid in het kabinet zouden hebben en 

de PvdA groter zou zijn dan het CDA‟.482 De strategie bleek te werken; de PvdA won 

10 zetels en kwam op 53 zetels, het (nieuwe) CDA 49 (1 zetel winst). PvdA en CDA 

werden het na lange onderhandelingen niet eens over een kabinet met D‟66: de 7-7-

2-verdeling van de ministersposten stond grote delen van de PvdA niet aan; de par-

tijraad wees het onderhandelingsresultaat met 53 tegen 35 stemmen in de motie 

Reckman af. Den Uyl gaf zijn formatieopdracht terug. Tot frustratie van de PvdA 

trad al snel een kabinet van CDA en VVD aan. 

 

Het beginselprogramma van 1977 

 

De Lange maakte, met onder meer Gortzak, Mansholt, Nauta, Van Thijn en Verwey-

Jonker, deel uit van de kopgroep van de veel grotere groep die het nieuwe beginsel-

programma van 1977 opstelde. De programmacommissie was samengesteld uit 

mensen van alle verschillende stromingen uit de PvdA, en dat ontaardde regelmatig 

in „Poolse landdagen‟, reden waarom de genoemde kopgroep werd gevormd. Maar 

uiteindelijk werd men het eens over het nieuwe programma. In 1987, wanneer de 

wens van een nieuw beginselprogramma wordt gehoord, schrijft De Lange een arti-

kel over het programma van 1977.483 De beste typering, zegt hij, die hij ooit las, was 

die van Den Uyl:  

 
„Het geeft een wenselijke en noodzakelijke verbreding door introductie van het even-

wicht tussen mens en natuur, het besef van de beperkingen van de grondstoffen en 

economische groei, de emancipatie van de vrouw en de betrokkenheid op de Derde 

Wereld. Daar staat tegenover dat over het karakter van de staat als rechtsstaat wordt 

gezwegen, dat gelijkwaardigheid wordt verdrongen door gelijkheid en dat wel indivi-

dualisering, maar niet de gemeenschapsvorming als doelstelling wordt behandeld‟.  

 

De Lange deelde achteraf die kritiek. Vier onderwerpen kregen zijns inziens te wei-

nig aandacht. Behalve de twee punten van Den Uyl noemt hij het vraagstuk van de 

arbeid (in samenhang met werkeloosheid en technologie) en het vraagstuk van de 

nieuwe armoede.484  

Over het programma van 1977 ontstaat discussie, omdat het naar het oordeel 

van sommigen het einde betekent van de PvdA als doorbraakpartij. Van Walsum 

(mede-oprichter van de PvdA, maar sinds 1972 daarvan geen lid meer) sprak dat 

                                                           
482 In: Peper, „De verbeelding aan de macht (1970-1980)‟ in: Bank (1981), 209. 
483 „Een nieuw beginselprogramma?‟ in: Tijd en Taak, 20-2-1987. 
484 Nog weer later, in 1996, komt hij er weer op terug. Bijna 20 jaar na dato vindt hij het programma van 
1977 nog steeds prima, en hij verdedigt het tegenover Kok die in zijn Den Uyl-lezing sprak over de 

noodzaak van het kwijtraken van ideologische veren en over het beginselprogramma van 1977 als „zeer 

radicaal‟: „Het Beginselprogramma van ‟77 zette de Partij op het spoor van enkele voortreffelijke ver-
nieuwingen: de rol van de vrouwenbeweging, milieuvraagstukken en rechtvaardige verdeling van de 

arbeid. Het uitgangspunt is het klassieke traditionele uitgangspunt van de gelijkheid, waarmee niet gezegd 

is, dat alle mensen gelijk zijn (uit: „Ideologische veren‟ in: Tijd & Taak, 3-2-1996). In zijn autobiografi-

sche aantekeningen vertelt De Lange dat hij in de kopgroep van D‟Ancona leerde „wat het feminisme ten 
diepste bedoelde en tot uitdrukking wilde brengen‟ en van Mansholt „de betekenis van de milieuproble-

matiek‟. 
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oordeel uit in een artikel in het blad van de CHU.485 De Lange reageert daarop in een 

brief: dat is „optisch bedrog‟ en „een vergissing‟. Het is onzin om de zin uit het pro-

gramma van 1959 („de partij erkent het innig verband tussen levensovertuiging en 

politiek inzicht en waardeert het in haar leden als zij dit verband in hun politieke 

arbeid duidelijk doen blijken‟)486 steeds te herhalen: moet dat om herkenbaar te blij-

ven?487 Het ging in de doorbraak nu juist om een legitieme plaats voor christenen in 

een socialistische partij. Bovendien brengt het nieuwe programma in veel opzichten 

tot uitdrukking wat in de kerken en de oecumenische beweging aan de orde is, en 

daarover bestond in de kopgroep grote eenstemmigheid. Waarom dan nog die oude 

zin herhalen? „Wat geen probleem is, moet ook niet als probleem worden geformu-

leerd‟ en „Door het alleen stellen dat er een verband is tussen geloof en politiek, 

word je nog niet herkenbaar‟. Dat één en ander toch niet zo onproblematisch is als 

hij het wil doen voorkomen, blijkt uit zijn reactie op het verwijt van Van Walsum 

dat de PvdA een stuk pluriformiteit heeft prijsgegeven:  

 
„Ik heb mijn eigen bezwaren tegen de idee van de partij als aktiepartij. (…) Ik zie ook 

wel dat de marxistische ideologie een rol speelt en kan gaan spelen, maar het zijn in 

niet onbelangrijke mate christenen die hier bezwijken voor deze ideologie. De harde 

weerstand tegen deze ideologische onderbouw komt tegelijkertijd van christenen en 

niet-christenen. Het heeft niets met de doorbraak te maken en het hanteren van een 

soort bezweringsformule is niet zo doelmatig. Tenslotte: de belangstelling voor de 

doorbraak is niet verminderd toen er minder electoraal succes bleek. (…) De door-

braak-mensen hebben onvoldoende duidelijk kunnen maken dat hun denken over dat 

befaamde verband tussen geloof en politiek kwalitatief betere oplossingen bood. 

Daardoor is de belangstelling verminderd. Voorbeeld: er zijn er maar al te veel ge-

weest, die b.v. de politionele akties hebben goedgepraat, terwijl iedereen nu kan we-

ten, dat hiermee zinloze offers zijn gevraagd en gebracht‟. 488 

 

Van Walsum reageert hierop; wat hem hoog zit, is dat er in de PvdA gesproken 

wordt over „ongeacht hun levensbeschouwing‟ in plaats van gemanifesteerd „dat 

haar ledenbestand en haar aanhang onder de kiezers in geestelijk en levensbeschou-

welijk opzicht gedifferentieerd is samengesteld‟.489 Ook met anderen voerde De 

Lange deze discussie.490 Toch was de houding van de PvdA ten opzichte van kerken 

en christenen ook naar het oordeel van De Lange niet altijd juist.491 Dat debat voerde 

hij echter vooral bínnen de partij, zoals hierna zal blijken. 

 

                                                           
485 „Terugblik op de Doorbraak‟ door Van Walsum in: Christelijk Historisch Tijdschrift 23/2-3, mei 1978. 
486 Deze zinsnede stond al in het beginselprogramma van 1947; zie hoofdstuk 1.  
487 In 1986 komt De Lange hierop terug in een bespreking van het boek Socialisme als opdracht van 

Huijsen, die het ontbreken in het beginselprogram van de verwijzing naar de positieve rol van levensbe-
schouwing ook betreurt (in: Tijd en Taak, 10-5-1986). Hij verwijst hier naar Van den Berg, die bij de 

aanbieding van het boek opmerkte „dat in het beginselprogramma van 1977 veel meer in concreto staat 

wat er in de kerken toen aan de orde was dan in het programma van 1959‟.  
488 Deze brief van 20-9-1978 bevindt zich in het archief van De Lange. 
489 In een brief van 5-10-1978, in het archief van De Lange. 
490 In het CHU-blad De nederlander (14/38, 22-9-1978) voerde De Lange een soortgelijke discussie. 
491 Dat was een ervaring van meer mensen. Op het partijcongres van begin 1985 organiseerde het Tref-

punt een bijeenkomst over Socialisme en Levensovertuiging. In Tijd en Taak, 20-4-1985 verscheen een 

verslag. Veel mensen die actief zijn binnen een levenbeschouwelijke groepering die willen spreken over 

levensbeschouwing en socialisme, moeten merken dat er veel PvdA-leden zijn met een weerstand tegen 
levensbeschouwelijke onderwerpen; vandaar dat er zelfs met de gedachte wordt gespeeld van locale 

Trefpunten.  
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De PvdA is niet heilig 

 

In veel dagbladen stond op 21 mei 1977 een advertentie met de volgende tekst: 

 
DE PVDA IS NIET HEILIG 

Op 25 mei stemmen wij op de Partij van de Arbeid. Als leden van katholieke en re-

formatorische kerken roepen wij u op datzelfde te doen. 

- In het evangelie staat niet op welke partij wij moeten stemmen. Dat is duidelijk! 

Maar wij kunnen er niet omheen dat we in een wereld leven met onrecht en ver-

drukking. Daarom kiezen wij de PvdA. 

- De PvdA is niet heilig; met een aantal zaken hebben wij best moeite. Maar toch… 

We weten waar we aan toe zijn met de PvdA, dat is onze geruststelling.  

- Zeker, ook het CDA heeft een aantal programmapunten waarin wij ons goed kun-

nen vinden (bijvoorbeeld ontwikkelingshulp en goede sociale voorzieningen). Het 

probleem is dat we er volstrekt niet van op aan kunnen of deze ook worden uitge-

voerd, omdat het CDA de deur naar de VVD openhoudt, waarmee geen progressie-

ve politiek te voeren is. 

- Wij kiezen voor de PvdA en vragen ook u dit te doen. Wij hopen op een sterke 

PvdA, die doorgaat met het werk dat begonnen is. 

- Stem PvdA op 25 mei!  

 

Onder de advertentie stonden ruim 200 namen, naast die van De Lange, o.a. ook Ter 

Laak (omroeppastor), Van Gennep (rector van het hervormd Seminarie), Van den 

Heuvel (secretaris-generaal van de Hervormde Synode), en Buskes. De advertentie 

was een voortvloeisel van een discussiebijeenkomst waarom een groep christenen 

uit de PvdA het partijbestuur verzocht had. Dit zogenaamde Utrechtse beraad van 30 

„christelijke partijgenoten‟492 en tien leden van het partijbestuur vond plaats op 19 

februari 1977.493 Deze groep christenen was geïrriteerd over de manier waarop de 

PvdA reageerde op het „ethisch réveil‟ dat door de CDA‟er Van Agt was afgekon-

digd en maakte zich tegelijk zorgen over de ruzie-achtige sfeer in de partij. Natuur-

lijk hadden ook deze verontrusten bezwaar tegen de manier waarop Van Agt het 

begrip „ethiek‟ vooral toepaste op zaken als pornografie en abortus, maar ze waren 

bang dat door de wijze van kritiek leveren de PvdA veel christenen van de partij zou 

vervreemden. Het was De Lange die een inleiding in deze geest hield, daarin bijge-

vallen door (Albert) Van den Heuvel en (Ien) Van den Heuvel (lid van de Neder-

landse Hervormde kerk en voorzitter van de PvdA), die benadrukten hoe belangrijk 

het was dat de partij ook de ontwikkelingen in de Wereldraad van Kerken zou vol-

gen.494 De groep verontrusten wilde met het partijbestuur spreken over het klimaat in 

de partij, over „de herkenbaarheid van christenen binnen de PvdA, de vanzelfspre-

kende antikerkelijkheid van de partij en de nadruk die binnen de partij lag op het 

vakbondsmaterialisme in plaats van het streven naar een nieuwe levensstijl‟.495 Als 

het bestuur daartoe bereid was, zouden zij op hun beurt graag een initiatief vanuit 

het bestuur om gelovige kiezers meer aan zich te binden, willen ondersteunen. Aldus 

geschiedde: in mei 1977, vlak voor de verkiezingen, verscheen de advertentie in de 

kranten, in mei 1978 vond een vervolggesprek plaats. De PvdA won bij de verkie-

                                                           
492 Woorden van Van Praag (1990), 266. 
493 Een kort verslag hiervan werd onder de titel „Christenen en het socialisme‟ opgenomen in Roos in de 

Vuist, 3/10, 28-2-1977. 
494 Enkele maanden later al, in mei 1977, schreef De Lange in Socialisme en Democratie een uitgebreid 

artikel over het sociaal-politieke denken in de oecumene. 
495 Van Praag (1990), 269. 
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zingen tien zetels. Na de verkiezingen pas kwam het gesprek over de advertentie op 

gang. De ondertekenaars (en hun kerken) ontvingen honderden boze brieven. Vijf 

ondertekenaars (Van den Brink, Buskes, Van den Heuvel, Jan ter Laak en De Lange) 

schreven naar aanleiding van die reacties een boekje, De PvdA is niet heilig496 waar-

mee ze hoopten de discussie in de kerken verder te helpen. Uit de reacties wordt 

duidelijk dat de doorbraak die met de oprichting van de PvdA in 1946 beoogd werd, 

niet geslaagd is: er is veel onbegrip en woede over de advertentie. Buskes grijpt in 

zijn tekst terug op de verklaring die zeven hervormde predikanten in 1945 aflegden 

toen ze toetraden tot de SDAP en de toelichting daarop van Miskotte en hemzelf in 

de brochure Wat bezielt ze? Wederom moet een pleidooi gevoerd worden voor zake-

lijkheid: „Wij wijzen “christelijke politiek” af, doch willen wel waarlijk ook op 

politiek terrein God dienen, maar uitsluitend door te trachten op dat terrein het rech-

te te doen...‟497 De Lange beschrijft in De PvdA is niet heilig hoe hij zich als christen 

in de PvdA voelt. Hij herhaalt daar een aantal punten die hij naar voren bracht tij-

dens het Utrechtse beraad. De eerste zorg die hij uitspreekt is de manier van omgaan 

met elkaar binnen de PvdA. Dat de strijd om de macht in de partij in alle openbaar-

heid wordt gevoerd, vindt De Lange geen probleem; wel is ernstig dat alles in een 

zwart-wittegenstelling wordt getrokken en dat de strijdmethoden soms keihard zijn. 

Ook de kwestie van de passage in het beginselprogramma van 1959 over de levens-

beschouwing bespreekt hij weer. Het verband met de levensbeschouwing moet maar 

blijken uit de kwaliteit van de gevoerde politiek. Wel zou de PvdA zich naar het 

oordeel van De Lange meer moeten verdiepen in wat zich in de oecumene en de 

afzonderlijke kerken afspeelt als het gaat om maatschappelijke vragen. Dat wel te 

doen is belangrijk, om aan christenen die geen lid zijn te laten zien hoe in al die 

vraagstukken ethiek een rol speelt. De Lange is ervan overtuigd dat voor de PvdA 

„de velden wit zijn om te oogsten‟ in het CDA, na het gedrag van deze partij rond de 

val van het eerste kabinet Den Uyl.  

Het is De Lange die het boekje De PvdA is niet heilig aanbiedt aan Den 

Uyl.498 Hij onderscheidt bij die gelegenheid drie posities die door christenen in de 

politiek worden ingenomen („De Christenen in de VVD laten nooit iets van zich 

horen, dus daarover valt mijnerzijds niets op te merken‟), te weten de christenen in 

de confessionele partijen, die in de PvdA en de Christenen voor het Socialisme. Met 

de laatste groep is het gesprek moeilijk, omdat deze in de samenleving slechts één 

contradictie onderscheidt, kapitaal en arbeid, maar weigert „helderheid te verschaf-

fen over de contradictie democratie en dictatuur‟. Het is de hartstocht voor de poli-

tiek (ook al weten ze dat het daarin gaat over „voor-laatste‟ dingen), om zich in te 

zetten voor de „have-not‟s‟ die christenen in de PvdA bindt met anderen in de PvdA. 

Zij begrijpen het CDA niet in zijn opstelling inzake grondpolitiek en vermogensver-

deling en zijn gebrek aan belangstelling voor de niet-materiële eisen van de vakbe-

weging. Wat De Lange van de PvdA en in het bijzonder van Den Uyl verwacht, is 

duidelijkheid dat verwerkelijking van socialistische uitgangspunten perspectief biedt 

aan mensen en verzet tegen de vooruitgangsideologie. De Lange maant tot voorzich-

tigheid bij het streven naar macht ten behoeve van anderen; de PvdA heeft daarin 

geen vlekkeloos blazoen en christenen zijn daar erg gevoelig voor. Ook zou de partij 

                                                           
496 De gegevens van deze paragraaf zijn ontleend aan dit boekje.  
497 Buskes in: „De antithese‟ in: Eddy van den Brink, J.J. Buskes, A.H. van den Heuvel, Ter Laak en H.M. 

de Lange, De PvdA is niet heilig, In den Toren, Baarn 1978, 24-25. 
498 Tijd en Taak publiceerde op 13-5-1978 de toespraak waarmee hij dit doet. 
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meer beroep moeten doen op het „meedenken van de kerk met behulp van de chris-

ten-leden in de partij‟.499  

De Lange doet er zelf alles aan om de PvdA en de kerk dichter bij elkaar te 

brengen. Hij schrijft bijvoorbeeld in 1976 in Roos-in-de-vuist een artikel over de 

beweging Nieuwe Levensstijl in de kerken en in 1977 in Socialisme en Democratie 

over het sociaal-politieke denken in de kerken.500  

 

PvdA en levensbeschouwing 

 

De Lange hield op de jaarvergadering van 1966 van de WPC501 een (lange) inleiding 

over „Evangelie en welvaart‟, die over een veelheid aan onderwerpen gaat.502 Op het 

terrein van welvaart en consumptie ziet De Lange ook een taak voor de werkge-

meenschap:  

 
„Socialisten hebben altijd strijd gevoerd tegen het bezitsmaterialisme, misschien komt 

er een moment dat zeker de protestanten in de socialistische beweging een actie moe-

ten ontketenen tegen het gebruiksmaterialisme‟.  

 

Eind jaren zestig is er een stroming binnen de ARP, in de wandelgangen de AR- of 

christenradicalen genoemd, die moeite heeft met de koers van de ARP en in het 

bijzonder het gevaar dat de fusiebesprekingen met KVP en CHU zouden leiden tot 

een soort Nederlandse CDU. De Lange woont een bijeenkomst van deze groep bij, 

en schrijft daarover. Wat hij de groep kwalijk neemt, is dat ze geen nieuwe visie 

heeft op de verhouding christen-zijn en politiek. De ARP trekt de verkeerde conclu-

sies uit het evangelie en er zou een progressieve politiek gevoerd moeten worden. 

Dat laatste is De Lange wel sympathiek, maar hij blijft zijn problemen houden met 

het idee van een christelijke politiek. Aan politici mag niet de eis gesteld worden dat 

ze christelijk, in naam van Christus, handelen. Daarvoor is zaak van Christus hem te 

                                                           
499 Vrij Nederland doet op 27-5-1978 verslag van de tweede ontmoeting tussen het PvdA-bestuur en 
christenen uit de partij. Het verslag stelt dat christenen in de PvdA lijden aan het trauma van de „verloren 

zoon‟: in de kerk niet serieus genomen vanwege hun partijkeuze en door partijgenoten miskend omdat ze 

niet uit de kerk zijn gestapt. Tegen hun kerkenwerk wordt door partijgenoten maar vreemd aangekeken; 
anderzijds herkent men zich vaak niet in uitlatingen van VARA en het Vrije Volk. De Lange wordt door 

de schrijver van het verslag, Van Weezel, opgevoerd als één van de voormannen van deze groep en 

tegelijk als illustratie ervan dat de bij sommigen levende angst dat deze groep een „conservatief broeinest‟ 
in de partij zou vormen niet ongegrond is; dit leidt Van Weezel af uit de harde houding van De Lange ten 

opzichte van Christenen voor het Socialisme.  
500 Een jaar later bespreekt hij in hetzelfde blad (april 1979) een boek met geschriften en een interview 
met Zijlstra; die bespreking is kritischer dan hij zelf verwacht had: „Mijn grootste teleurstelling zit waar-

schijnlijk hierin dat nergens uit de interviews blijkt dat Zijlstra in staat is vanuit het door hem beleden 

Christelijk geloof een visie te ontwikkelen die duidelijk herkenbaar is‟. Wat De Lange ook steekt, is dat 
nergens uit blijkt dat Zijlstra weet heeft van wat zich in de oecumenische beweging afspeelt.  
501 De namen buitelen hier over elkaar: eerst was er sprake van een Protestants-Christelijk Werkverband 

in de PvdA, vanaf 1947 de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA (PCWG) geheten, en 
vanaf 1965 Werkgemeenschap van protestantse christenen in de PvdA (WPC). In 1969 werden de werk-

gemeenschappen opgeheven. In 1973 werden hun activiteiten voortgezet binnen het Centrum voor Le-

vensbeschouwing en Politiek in de PvdA, dat op zijn beurt in 1980 opging in het Trefpunt van Socialisme 
en Levensovertuiging. Begin jaren tachtig voelde toch een aantal protestanten in de PvdA behoefte aan 

een eigen gespreksforum; zij richtten de Protestantse Werkgemeenschap voor de PvdA (PWG) op. Deze 

zou op 24-10-1987 het boek Genoeg van Teveel Genoeg van te weinig van Goudzwaard en De Lange 
bespreken. De Lange was hiervan geen lid.  
502 De gehele tekst werd opgenomen in Socialisme en Democratie nr.23, 1966. Citaten werden afgedrukt 

in het WPC-blad In de tussentijd van mei 1966, met als kop „Tegen het gebruiksmaterialisme‟. 
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heilig: „Ik durf dat eenvoudig niet aan, ter wille van de zondestructuur van de mens. 

Dit is juist iets wat ik als remonstrant van de gereformeerden beter heb geleerd.‟
 503

 

Waarom gaat de groep niet in gesprek met de PvdA of de PPR over de punten die 

hun in die partijen niet aanstaan? Het moet bovendien ook gaan om een vernieuwing 

van de politiek, die in een malaise verkeert. Wat is het nut van een goed programma 

(dat hád de ARP) als het in de praktijk niet wordt uitgevoerd, zoals nu het geval is?  

 
„Ik heb nog steeds de indruk dat anti-revolutionairen op geen stukken na beseft heb-

ben, hoe zij door deze daad (door deze verloochening van hun eigen programma) de 

positie van de gehele christenheid in Nederland verzwakt hebben‟.504  

 

De Lange zal zelf de niet-christenen in de PvdA niet verlaten om zich bij de chris-

tenradicalen te voegen. Hij deelt met hen een gezamenlijk richtingsbesef. Op        

14-2-1970 krijgt De Lange in Trouw een antwoord van een groep mensen die zich 

verwant voelen met de christenradicalen. Zij verwijten de Lange dat hij het niet 

aandurft politici aan te spreken op het verplichtende karakter van het evangelie. Die 

appèlmogelijkheid is belangrijk en ontbreekt in een niet-confessionele partij. Het 

vernieuwende waar De Lange naar zoekt, is juist dat in hun visie het christelijk ge-

loof ook een structurele betekenis heeft. Later komt De Lange op dit antwoord terug. 

Zijn bezwaar tegen christelijke politiek blijkt niet echt begrepen te zijn. Hij heeft er 

geen moeite mee politici aan te spreken op het verplichtend karakter van het evange-

lie, maar wél om te eisen dat ze in naam van Christus handelen. Natuurlijk moet er 

wel geoefend worden in een levende relatie tussen evangelie en politieke vormge-

ving, maar dat is een taak van de gemeente.  

 
„Christenen moeten telkens weer terug naar de kern van het evangelie (…) Dit terug 

(Buber sprak van Urdistanzierung) leidt altijd tot een kritische houding van het be-

staande. Dan komt er een nieuw terug, namelijk een terug naar de wereld. Hier ont-

moeten wij anderen, die wellicht niet minder kritisch zijn, zij het op andere gronden 

en inzichten. Waarom zou ik met hen niet samenwerken, verder reikend dan in een 

stembusakkoord?‟ (…) Het christelijke karakter van het politiek handelen zit vooral in 

het onderkennen van de vraagstukken, het doorbreken van de status quo, de volhar-

ding om niet te rusten, alvorens bepaalde vraagstukken zijn opgelost en het bewust-

worden van de grondmotieven die moeten leiden tot verbetering van menselijke situa-

ties‟.505  

 

Typerend voor De Lange is dat hij op 10-6-1970 in het Remonstrants Weekblad van 

zijn lezers vraagt begrip te hebben voor het bestaan van christelijke partijen, vanwe-

ge hun ontstaansgeschiedenis: „De hooghartigheid, waarmee aan het eind van de 19
e
 

eeuw de “verlichte” burgerij zeer bepaalde verlangens van belangrijke groepen 

christenen negeerde, heeft veel bijgedragen tot het ontstaan ervan‟. De hoofdredac-

teur van Trouw heeft een oproep gedaan voor een politiek beraad over deze vragen, 

wat heeft geleid tot een Evangelisch Politiek Beraad onder auspiciën van de Raad 

van Kerken, op Kerk en Wereld en voorgezeten door Bruins Slot.506  

                                                           
503 „Enkele vragen aan christen-radicalen‟ (Trouw, 10-1-1970); het artikel verscheen ook in Tijd en Taak 
(7-2-1970).  
504 Ibid. 
505 „Voorlopige antwoorden‟ in: Tijd & Taak, 7-3-1970. 
506 J.E. van Veen schreef een verslag dat zich in het archief van De Lange bevindt. Onder auspiciën van 
de Raad van Kerken namen het Evangelisatie Centrum van de Gereformeerde Kerken en het Oekume-

nisch Aktiecentrum het initiatief. De Sectie Sociale Vragen vroeg de leden van het beraad begin 1979 of 
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In 1973 wordt het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek opgericht, 

als opvolger voor de werkgemeenschappen, met als voorzitter Wijne. Het gaat uit 

van de PvdA, maar is ook toegankelijk voor niet-leden. Het Centrum organiseert 

bijeenkomsten voor geïnteresseerden. In 1980 gaat het Centrum op in het Trefpunt 

van Socialisme en Levensovertuiging507 opgericht door het partijbestuur als poging 

om hetgeen in de discussie die in de periode van de advertentie en het boekje De 

PvdA is niet heilig op gang was gekomen, te behouden en om voeling te houden met 

wat leeft in de levensbeschouwelijke instellingen. Leden zijn PvdA-ers met een 

uitgesproken belangstelling voor het raakvlak van levensovertuiging/godsdienst en 

politiek. De Lange wordt voorzitter en het secretariaat van het Trefpunt wordt ge-

voerd door de Vereniging AG.  

 

 

6. THEMA‟S 

 

Andere activiteiten op het gebied van ontwikkeling  

 

De Lange gold medio jaren zestig als deskundige bij uitstek op het terrein van ont-

wikkelingssamenwerking, een terrein waarop hij ingewerkt was geraakt door zijn 

contacten met en via Tinbergen en de Wereldraad. Hij werd gevraagd voor spreek-

beurten en artikelen, en bleek in staat mensen op dit terrein te enthousiasmeren. 

Zodanig zelfs dat Trouw-journalist Schipper in een interview dat hij in 1974 met De 

Lange had, schreef:  

 
„Nederland loopt voorop in de zorg voor de “warme”508 landen en de kerken in ons 

land hebben er flink aan bijgedragen dat het zover gekomen is. Dat dit zo is hebben 

we voor een niet onbelangrijk deel te danken (sommigen zullen zeggen: „te wijten‟) 

aan de econoom dr. Harry de Lange‟.509  

 

Rond de jaarwisseling 1970-1971 maakte hij zijn eerste India-reis (gedurende twee 

maanden) en in zijn artikelen is regelmatig speciale aandacht voor de ontwikkelin-

gen in dit land aan te treffen. We beschrijven in deze paragraaf eerst de visie van De 

Lange, die hij neerlegde in talloze artikelen. Vervolgens schrijven we over zijn boek 

Rijke en arme landen, over de werkzaamheden in de NOVIB en zijn lidmaatschap 

van de NAR.  

 

De Langes visie op het ontwikkelingsbeleid 

In de hier behandelde periode (1964-1981) gebeurde er veel op het terrein van ont-

wikkeling. De jaren zestig waren door de VN tot ontwikkelingsdecennium uitgeroe-

                                                                                                                                        
ze voortzetting ervan met politici op prijs zouden stellen. Dat was het geval en er volgden twee beraden: 

over kernbewapening en over arbeid. Ook in 1980 vinden twee beraden plaats (over sociaal-economische 
doelstellingen en over de rechtsstaat aan de hand van het probleem van het kraken) maar in de Sectie is 

men hierover niet erg tevreden vanwege de geringe betrokkenheid van politici. Na 1980 vinden de bera-

den dan ook niet meer in deze vorm plaats.  
507 Was er bij de voorganger van het Trefpunt, het Centrum, nog sprake van „levensbeschouwing‟, nu 

wordt gesproken over „levensovertuiging‟. Dit laatste woord had verre de voorkeur van De Lange, die 

„beschouwing‟ waarschijnlijk te afstandelijk vond.  
508 Schipper schrijft hierover in een noot: „De heer De Lange heeft een curieus spraakgebruik, als hij het 

over de derde wereld heeft. Hij spreekt dan bij voorkeur over “warme” landen, in plaats van arme‟.  
509 Trouw, 31-12-1974. 
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pen waarbij de aanbeveling was gedaan aan de rijke landen 1% van hun nationaal 

inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. Het is ook de tijd van de politisering 

van het ontwikkelingsvraagstuk, waarin eens te meer duidelijk werd dat wat men 

toen nog noemde „onderontwikkeling‟ in directe relatie stond tot de „ontwikkeling‟ 

van de rijke landen. In 1964 vond de eerste Wereldhandelsconferentie plaats; de 

UNCTAD, het VN-orgaan voor de handel, was vooral op aandrang van de arme 

landen tot stand gekomen, en had tot doel de internationale handel te bevorderen om 

zo de ontwikkeling in de arme landen te stimuleren. De bijeenkomst van 1964 was 

geen succes. De UNCTAD werd door de rijke landen beschouwd als pressiegroep 

van de arme landen (al gauw sprak men over „de groep van 77‟), en overeenkomstig 

behandeld: de rijke landen zetten de hakken in het zand. Met uitzondering van de 

opmerking dat de bijeenkomst van 1964 mislukt was, zijn er geen besprekingen van 

De Lange over de eerste UNCTAD-vergadering te vinden. Dat is anders bij de 

tweede, in 1968. Deze conferentie kondigt hij (uitvoerig, met de nodige uitleg) aan 

en bespreekt hij in enkele bladen. Ook 1968 is geen succes, meldt De Lange na 

afloop: de arme landen waren het onderling redelijk eens, de rijke landen waren dat 

alleen in het negatieve, in de afweer. Alleen Zweden speelde een positieve rol. De 

pressie uit de bevolking zal moeten toenemen. Helaas is van de vakbeweging weinig 

belangstelling te verwachten: die vindt vrije loonpolitiek en arbeidstijdverkorting 

belangrijker, en de werkgevers vinden dat prima. „Deze processen gericht op de 

vorming van een wereld-opinie en een wereldgeweten zullen tot de primaire taak 

moeten gaan behoren van de gezamenlijke kerken‟ concludeert De Lange en daar-

over is hij hoopvol gestemd gezien de bijeenkomst van de Wereldraad en de Pause-

lijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede in Beirut in april 1968.510  

In 1970 kijkt hij terug op het eerste ontwikkelingsdecennium; de titel van zijn 

artikel „Die Reichen werden auf Kosten der Armen reicher‟511 geeft zijn conclusie al 

aan: de Wereldraad is terecht teleurgesteld, want ook al hebben de ontwikkelings-

landen gemiddeld een groei gehaald van 5%, te veel is nog misgegaan. Bovendien is 

5% groei niet voldoende om de bevolkingsgroei bij te houden. Weer noemt hij de 

knelpunten: oneerlijke handel, fluctuerende grondstoffenprijzen, ontbrekende inter-

nationale arbeidsverdeling. De kerk moet een „pressure group‟ worden om dit te 

veranderen. Jongeren stellen de vraag of hiervoor niet een fundamentele verandering 

van de maatschappelijke en economische orde nodig is. De Lange ziet veel goeds in 

een radicalisering en internationalisering van de economische politiek, maar niet in 

de roep om de staat de zeggenschap te geven over de productiemiddelen. De com-

munistische landen gaan met de vragen van ontwikkelingslanden (inzake handel, 

grondstoffen) niet anders om dan het Noorden, en ze stellen zelfs minder kapitaal ter 

beschikking. Overigens wijst De Lange ook op de verantwoordelijkheid van ont-

wikkelingslanden zelf. Zij zullen veel meer moeten doen aan een goede economi-

sche en sociale (verdelings) politiek, want de kloof tussen arm en rijk in de ontwik-

kelingslanden neemt toe. Maar De Lange is huiverig voor het verbinden van voor-

waarden aan de hulp: „Zij kunnen nimmer betrekking hebben op de beheersvorm, 

waaronder wordt geproduceerd of op de economische orde, die een land wil gebrui-

ken om zijn doeleinden te bereiken‟.512  

                                                           
510 In: Tijd en Taak 18-5-1968, Algemeen Doopgezind Weekblad 25-5-1968, Wending, 23/3, mei 1968 en 
Remonstrants Weekblad 1-6-1968. 
511 In: Evangelische Kommentare, oktober 1970. 
512 „Het huis waarin wij wonen, is de wereld‟, in: Wending, 21/1, maart 1966, 26. 
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Het tweede ontwikkelingsdecennium (1970-1980) begint in de kerken met 

veel elan, getuige de 2%-actie en de oprichting van de CCPD. In 1972 is de derde 

UNCTAD-vergadering, die door De Lange op veel plaatsen wordt aangekondigd en 

besproken.513 Zijn verwachtingen zijn niet hooggestemd; wat de arme landen tot nu 

toe hebben bereikt, hebben ze door eigen inspanningen bereikt, en niet door de hulp 

van de rijke landen. 

In de loop van de jaren zeventig blijkt dat De Lange zijn klacht over het ach-

terblijven van de rijke landen zal moeten blijven herhalen, en dat doet hij dan ook 

regelmatig. De problematiek van de schulden groeit in deze periode, en doordat de 

rijke landen ook daar niets aan doen, is het geven van extra hulp ook een loos gebaar 

geworden, schrijft De Lange in juni 1977 in Hervormd Nederland. Ook de grond-

stoffenproblematiek blijft onopgelost.  

Eind 1980 maakt De Lange de balans op van het Tweede Ontwikkelingsde-

cennium: er is alom teleurstelling over de eerste twee decennia en over het falen van 

de UNCTAD-conferenties in 1964, 1968, 1972, 1976 en 1979.514 De productiegroei 

in ontwikkelingslanden blijft achter bij de groei van de bevolking (ook al neemt die 

af), de groei kwam niet aan de armsten ten goede, de verschillen tussen ontwikke-

lingslanden namen toe, de voedselproductie in ontwikkelingslanden groeit niet vol-

doende, de werkeloosheid wordt groter, en de hulp van de rijke landen blijft achter 

bij wat beloofd is. Er is een ongefundeerd geloof dat economische groei automatisch 

aan alle mensen ten goede zal komen. Om een einde te maken aan de armoede is 

onderwijs van groot belang. Dat leidt tot bewustwording en daarmee tot politieke 

strijd om de macht. Langs die weg kan het recht via wetten gecodificeerd worden, 

want „in de meeste ontwikkelingslanden bestaat er geen (politieke) wil om de ar-

moede gezamenlijk te dragen‟. Dat is ook de ervaring in India: via onderwijs moeten 

de armen zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid van de 

rijke landen. Over de VS, de BRD en Engeland is hij somber; Nederland en de 

Scandinavische landen die een beter beleid voeren, kunnen daar nauwelijks tegen 

op. De agenda van het Derde Ontwikkelingsdecennium bevat daarom nog steeds 

dezelfde punten als de voorgaande twintig jaar.  

In 1976 verscheen het zogenaamde RIO (Reshaping the International Or-

der)-rapport Naar een rechtvaardiger internationale orde, een rapport aan de Club 

van Rome, Amsterdam/Brussel 1976, op verzoek van de Club van Rome geschreven 

door een commissie van deskundigen samengesteld en gecoördineerd door Tinber-

gen en financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse minister voor Ontwikke-

lingssamenwerking Pronk. Het rapport stelt dat de mensheid onderling zo afhanke-

lijk is geworden dat er of een gezamenlijke toekomst is, of géén toekomst. Het doet 

voorstellen om de ongelijkheid in de wereld te verminderen, de groei te bevorderen 

en om ten bate van dit alles te komen tot vormen van wereldwijde planning. Ge-

vraagd wordt om grotere financiële overdrachten, tussen en binnen landen, en meer 

aandacht voor de basisbehoeften van de armste groepen. Het rapport was voor de 

daaropvolgende jaren inspiratiebron voor veel Derde Wereldactiviteiten; De Lange 

verwijst er regelmatig naar.  

Over het bevolkingsvraagstuk spreekt De Lange zich in de jaren zestig vooral 

in zijn artikelen in Wending regelmatig uit: het geboortecijfer moet omlaag (overi-

                                                           
513 Remonstrants Weekblad, 16-2-1972 en 15-3-1972, Vredesopbouw, februari en maart 1972, Wending, 
maart 1972. 
514 In zijn column in Hervormd Nederland in augustus, oktober, november en december 1980, en januari 

1981. 
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gens ook in Nederland), omdat alleen via die weg het armoedevraagstuk is op te 

lossen. Als er literatuur over dit onderwerp verschijnt (waaruit bijvoorbeeld duide-

lijk wordt dat in de R.K.Kerk hierover de meningen uiteen lopen), dan zal hij niet 

nalaten dat te melden. In 1966 gaat hij in zijn jaarlijkse economische kroniek in 

Wending op de problematiek in: de graanproductie in het Noorden zal moeten wor-

den opgevoerd om de ontwikkelingslanden te voeden.515 Een maand later meldt hij 

verheugd een koerswijziging van Nederland; men onderzoekt medewerking aan 

family-planningprojecten (die voorlichting beogen).516  

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid blijft door De Lange kritisch gevolgd 

worden. Bij voortduring oefent hij kritiek op de te lage uitgaven voor ontwikke-

lingshulp. Begin 1965 hekelt hij de aankondiging van Luns over het ruimhartige 

beleid van de Nederlandse regering: de hulp werd verhoogd met elf miljoen, terwijl 

de belastingverlaging en de loonstijgingen 2 miljard opleverden!517 Met instemming 

citeert hij daarom eind 1965 minister Bot (de eerste minister voor ontwikkelingssa-

menwerking, officieel: minister zonder portefeuille belast met ontwikkelingshulp) 

die een veel grotere inspanning nodig acht.518 Hij wijst op het stijgen van de schul-

denlast van ontwikkelingslanden, die maakt dat de stijging van de kapitaalhulp van 

de laatste acht jaar hier volledig aan op ging. De hulp is dus te gering van omvang, 

temeer daar de prijzen van de exportproducten van deze landen in 1964 daalden met 

12%. De nieuwe begroting van minister Bot is dus hard nodig. Eind 1966 reageert 

hij gematigd positief op de nota over hulpverlening van deze minister.519 Eindelijk 

wordt er een streefcijfer voor de hulp genoemd (1% van het nationaal inkomen); dat 

is wel veel te weinig, maar het is duidelijk en ook veel meer dan er nu gegeven 

wordt. Helaas is de nota op het punt van de internationale handel niet zo sterk. De 

Lange verwijst hier naar het gedachtegoed van Tinbergen. Maar: „Zeer belangrijk 

vind ik, dat we verlost zijn van de gedachte dat wij al zo vreselijk veel doen (zie 

redevoeringen van de heren Luns en De Quay) en dat we verlost zijn van het gezucht 

dat het allemaal zo moeilijk is (zie de redevoering van de heer Diepenhorst)‟. Eind 

1968 bezocht De Lange de toenmalige minister voor ontwikkelingssamenwerking, 

Udink, met de Nederlandse delegatie die in Uppsala geweest was. Udink vond het 

maar niets, vertelt De Lange over dit bezoek: de kerken hebben toch eigenlijk niets 

te maken met ontwikkeling, vond de minister. Tot De Langes grote genoegen merkte 

toen de directeur-generaal op: „Daar vergist U zich in, Excellentie, ik hoor altijd van 

onze delegaties dat ze de meeste steun krijgen van de kerken in de VN‟.  

In 1970 installeerde minister Udink de Nationale Commissie Ontwikkelings-

strategie 1970-1980, in navolging van de aanbeveling van de VN om de bevolking te 

wijzen op het belang van internationale samenwerking. De commissie stond onder 

voorzitterschap van prins Claus, en werd daarom in de wandelgangen al gauw „de 

commissie Claus‟ genoemd. Het mandaat van de Commissie loopt af in 1973. In 

1974 wordt als opvolger, onder het ministerschap van Pronk, de Nationale Commis-

sie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) opgericht. 

In beide vormen was de NCO voorwerp van ernstige kritiek (van vooral de Tele-

graaf) vanwege de subsidies die aan radicale Derde Wereldorganisaties werden 

verleend. Daarmee werd ook de prins voorwerp van kritiek, en dit leidde er uiteinde-

                                                           
515 In Wending, 21/1, maart 1966, 17-28.  
516 „Wending in de bevolkingspolitiek van de Nederlandse regering‟ in Wending, 21/2, april 1966, 73-75. 
517 „Te veel inflatie en te weinig integratie‟ in: Wending, 19/12, februari 1965, 798-807. 
518 In Wending, 20/8, oktober 1965. 
519 „Meer doen, minder zuchten‟, in: Opinie, 30-9-1966. 
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lijk toe dat deze zijn voorzitterschap moest opgeven, tot grote ergernis van De Lan-

ge. Hij zelf maakte deel uit van het Adviescollege Voorlichting en Bewustwording 

Ontwikkelingssamenwerking, een groep van ongeveer 15 deskundigen, door de 

minister benoemd, die bezwaar- en beroepsschriften tegen besluiten van de NCO 

behandelde. De staf van de NC(D)O520 herinnert zich De Lange als iemand die zeer 

geïnteresseerd was en tot in detail op de hoogte van alles wat er speelde.  

 

Rijke en arme landen 

In 1967 publiceert De Lange het boek dat tallozen op het spoor van de ontwikke-

lingsthematiek zette en een eye-opener was waar het gaat om de verantwoordelijk-

heid van de inwoners van de rijke landen jegens arme landen: Rijke en arme landen. 

Een verantwoordelijke maatschappij in mondiaal perspectief. Er verschenen ver-

schillende edities van het boek, eerst bij het Wereldvenster in de serie „Anatomie 

van de toekomst‟ en daarna bij de NOVIB, die voor een lage verkoopprijs zorgde. 

Het boek kreeg een brede verspreiding (in 1972 waren al 32.000 exemplaren ver-

kocht) en maakte de naam van De Lange bij velen bekend. Ook een brief die als 

volgt geadresseerd was: „H.M. de Lange, Rijke en Arme landen, Den Haag‟, met 

vragen van een middelbare scholier, kwam bij hem aan! De Lange was duidelijk 

trots op dit boek. Tegelijk sprak hij anno 2000 de waarschuwing uit dat een tegen-

woordige lezer de inhoud direct maar moest vergeten: die zou inmiddels volstrekt 

verouderd zijn. We vatten die inhoud kort samen om een indruk te geven van het-

geen De Lange aan feiten en ontwikkelingen schetst. Waar hij daarbuiten treedt, 

laten we hem uitgebreider aan het woord komen.  

De ondertitel van dit boek van De Lange luidde - niet verwonderlijk – „een 

verantwoordelijke maatschappij in mondiaal perspectief‟. Hierin, en in veel citaten, 

sloot hij zich aan bij het denken in de oecumenische beweging, in het bijzonder bij 

de uitspraken van „Genève 1966‟. Hij droeg het boek op aan Tinbergen, als een van 

de eersten die begreep dat de geloofwaardigheid van de Europese cultuur samen-

hangt met haar houding ten opzichte van de arme volken. Van Vlijmen, directeur 

van de NOVIB, voorzag de tweede herziene druk van het boek van een voor-

woord.521 Hij ziet het als de invulling van de voorlichtende taak van de NOVIB en 

noemt het een helder, intrigerend en partijdig boek. Met waardering haalt hij woor-

den van De Lange aan uit het eerste hoofdstuk: „Het handelen wordt gevoed uit 

diepere bronnen van het menselijk bestaan. In wezen hangt het samen met een “ge-

loof” de werkelijkheid te kunnen aantasten om daarvoor een andere werkelijkheid in 

de plaats te kunnen stellen‟. De Lange verwijst hier zelf ook naar zijn mensvisie die 

inhoudt dat elke mens verantwoordelijk en aanspreekbaar is (al is aan de voorwaar-

den daarvoor nog lang niet voldaan). 

In de Inleiding stelt De Lange dat de energie die besteed wordt aan de ver-

houding tussen arme en rijke landen te gering is in verhouding tot de omvang en 

dimensies van het vraagstuk. De druk van onderaf is daarvoor niet groot genoeg, 

onder meer omdat velen niet over voldoende informatie beschikken, ook al is die 

ruim voorhanden. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt die informatie verstrekt (in de 

vorm van cijfers en uitleg daarvan) en worden misverstanden behandeld.  

                                                           
520 Dit vertellen Waarts (oud-directeur) en Van Harn (staflid) in e-mails (resp. van 23 en 16 maart 2004) 

aan de auteur. Na een fusie met het Platform voor Duurzame Ontwikkeling ging de NCO NCDO heten 

(Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).  
521 De tweede druk - uit 1967 - was op enkele punten geactualiseerd; zo werden recentere cijfers gehan-

teerd en werden documenten van de Wereldraad-assemblee in Uppsala in de bijlage toegevoegd.  
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Hoofdstuk 3 begint met een citaat uit Fenomenologie en Atheïsme van Luy-

pen uit 1963:  

 
„Een economische situatie, waarin 17 procent van de mensheid over 80 procent van de 

wereldrijkdom beschikt, is objektief niets anders dan het “heersen” van geweldpleging 

en moord. (...) Deze situatie is gemaakt, gemaakt door mensen‟.  

 

De Lange herkent hierin de verantwoordelijkheid waarover hij al sprak. Structuren 

zijn cultuurproducten, citeert hij De Valk, en als de wetten van het economisch be-

stel mensen te kort doen, dan moeten die wetten veranderd worden. Daartoe moeten 

we niet alleen het goede willen, maar ons ook de benodigde kennis van die structu-

ren eigen maken. De Lange brengt de lezer wat kennis van de Nederlandse historie 

bij. Tot ver in de 19e eeuw was er ook in Nederland bij grote groepen sprake van 

bittere armoede. Wat er sindsdien gebeurd is, is: machtsvorming van de armen, 

politieke maatregelen om armoede te beëindigen en het gaan inzien van hun maat-

schappelijke verantwoordelijkheid door de industriëlen. Op internationaal niveau is 

die machtsvorming van de armen nu waarneembaar; op de andere twee terreinen 

moeten de ontwikkelingen nog beginnen. Op de tegenwerping dat er ook culturele 

factoren in de arme landen zelf zijn die ontwikkeling tegenhouden, gaat De Lange 

op een bijzondere wijze in. Hij erkent dit: er zullen nieuwe ambities moeten groeien, 

en met Van Randwijk vraagt hij om „een veel grotere invloed van het Bijbelse, secu-

lariserende denken‟, om te vervolgen:  

 
„Dit is de revolutie die de christelijke boodschap nog altijd moet prediken, niet alleen 

in de ontwikkelingslanden, maar evenzeer in de ontwikkelde landen, waar de vormen 

van magie en bijgeloof evenzeer tieren en waarin het fatalisme ten opzichte van de 

wereldarmoede wijd verspreid is. Als fatalisme een kenmerk van de Islam zou zijn, 

dan zijn er in Europa heel wat aanhangers van deze godsdienst, zonder dat zij zelf en 

nog minder de Islam er zich van bewust zijn‟.  

 

Hoofdstuk 4 is een beschrijving van 15 jaar ontwikkelingssamenwerking. Over dit 

woord merkt De Lange op dat het in zwang is gekomen ter vervanging van „hulpver-

lening‟, om zo gemeenschappelijkheid uit de drukken. De Lange aarzelt hier: de 

hulpverlening zou juist nog veel concreter moeten worden en om het gemeenschap-

pelijke uit te drukken zouden we ook kunnen spreken van „gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid‟.  

In hoofdstuk 5 geeft De Lange een reeks „tegenwerkende factoren en hinder-

nissen‟: structurele oorzaken van de armoede en in het daaropvolgende hoofdstuk 

behandelt hij de weerstanden in de arme landen, namelijk het bevolkingsvraagstuk, 

het landbouwvraagstuk en het vraagstuk van de sociale structuur, die alle te maken 

hebben met cultuur. De Lange acht zich niet competent om in te gaan op de gevol-

gen van het inculturatieproces dat plaatsvindt door de aanraking met de westerse 

cultuur, en verwijst met respect naar het boek van Van Leeuwen Christianity in 

World History. Wat economisten naar het idee van De Lange minimaal kunnen en 

moeten doen, is rekening houden met de sociale en culturele implicaties van hun 

plannen. De Lange beschrijft dan het bevolkingsvraagstuk. Dat het moeilijk is om op 

dit terrein veranderingen te bewerkstelligen, heeft meer te maken met cultuursocio-

logische dan met religieuze oorzaken. Maar De Lange beschrijft ook de jarenlange 

tegenwerking van de zijde van de rooms-katholieke kerk, waardoor de Nederlandse 

regering lange tijd in de VN de discussie over family-planning traineerde. Over de 
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sociale structuur in arme landen merkt De Lange op dat daar „een groep onderne-

mers van een omvang en van een dynamiek, zoals die in de Europese geschiedenis 

voorkomt‟ ontbreekt. Als hindernis noemt De Lange de te sterke familiebanden. Het 

creëren van sociale voorzieningen door de overheid kan een oplossing bieden, ook al 

is het niet wenselijk dat in arme landen een zelfde atomisering van de samenlevin-

gen plaatsvindt als in de rijke landen. Voorts is er het probleem van de ongelijkheid 

in arme landen die toeneemt met ontwikkeling. Velen stellen het voor als een on-

vermijdelijke fase. De Lange betwijfelt dit.  

Hoofdstuk 7 behandelt weerstanden in de rijke landen. Zijn argumentatie 

volgt hierbij vaak twee lijnen: enerzijds erop wijzen dat bepaalde ontwikkelingen 

ook in de rijke landen tijd nodig hadden en anderzijds dat de rijke landen in veel 

gevallen boter op hun hoofd hebben: ze doen zelf niet wat ze van de arme landen 

vragen. Hij wijst de lezer op publicaties van de Wereldraad van Kerken over deze 

thematiek.  

De titel van hoofdstuk 8 luidt: „het groeien van begrip en inzicht‟. Ontwikke-

ling is gericht op menselijke ontplooiing. „Bij menselijke ontplooiing denken wij 

ook aan de verwerkelijking van de ware ongelijkheid van mensen, als gevolg van het 

stimuleren van gelijkheidskrachten in de samenleving‟. Economische ontwikkeling 

moet bijdragen aan het ontstaan van een verantwoordelijke maatschappij, maar dat is 

ook in het noorden niet altijd het geval. De Lange citeert Parmar die stelde dat een 

kerk die de nood van mensen wil verlichten, maar zich niet bezighoudt met landher-

vormingen, zich niet met ontwikkeling bezighoudt. Voorts spreekt hij over motieven 

voor het verstrekken van hulp, waarvan hij alleen het solidariteitsmotief duurzaam 

acht, en over het welvaartstekort dat velen in Europa ervaren doordat steeds meer 

gebruiksvoorwerpen als noodzakelijk worden beschouwd. Het verschijnsel „mode‟, 

dat op veel terreinen zijn intrede heeft gedaan, is hier debet aan en veroorzaakt 

groeiende ontevredenheid en looneisen. Dit is echter een cultureel verschijnsel en 

heeft niets te maken met „gebrek lijden‟. De conclusie moet zijn dat we onze wel-

vaart op twee manieren kunnen vergroten: door alle nieuwe behoeften te bevredigen 

of door onze behoeften in te perken. Met instemming haalt De Lange het pleidooi 

van Parmar aan voor een plafond aan de groei van de inkomens in de rijke landen. 

Met Parmar wijst hij erop dat toenemende consumptie en technische mogelijkheden 

doel in zichzelf zijn geworden. Daaraan is iets te doen door inkomens- en belasting-

politiek, mits we dat willen. En om de bereidheid hiervoor te wekken, zou het goed 

zijn wanneer de gedachte van een maximuminkomen aanvaard zou worden. Voorts 

dient een doelgericht vormingsproces op gang gebracht te worden om mensen te 

leren mondiaal te denken, want dat gaat niet vanzelf.  

In de bijlagen zijn cijfers over de hulp opgenomen, en de volledige tekst van 

de nota „Overwegingen van de Oecumenische Raad van Kerken over Politieke Vra-

gen‟ en van het rapport van sektie III van Uppsala over 'Economische en Sociale 

Wereldontwikkeling‟.  

 

Is Rijke en arme landen verouderd? Ja, in de zin dat er veel veranderde sinds 1967, 

waardoor veel feiten niet meer kloppen. Bovendien is heden ten dage niet meer 

voorstelbaar dat een boekje van de NOVIB zo uitvoerig aandacht zou besteden aan 

het spreken van de kerken. Ook heeft De Lange hier de thematiek van de groei in het 

Noorden nog niet fundamenteel doordacht, wat hij later wel zou doen. Nee, in de zin 

dat nog volop van toepassing is wat De Lange schetst aan achtergronden van de 

armoede en de redenen waarom daar nog steeds weinig aan gedaan wordt. En wat 
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betreft het cijfer van de verdeling van de rijkdom over de wereld: rond de millenni-

umwisseling moest geconstateerd worden dat de kloof tussen de 20 armste en 20 

rijkste landen in de laatste veertig jaar verdubbeld was en dat de rijkdom van de 225 

rijkste mensen net zo groot was als het totale inkomen van de armste 47% van de 

wereldbevolking.522  

Trouw besteedde op 12-12-1967 uitgebreid aandacht aan het boek. Het artikel 

onder de titel „Bevolkingsdruk baart - mondiaal gezien - de grootste zorgen‟ gaf de 

bevolkingskwestie een voorname plaats. Pronk besprak het boek kort in Wending. 

Hij zegt te veronderstellen dat De Lange met opzet minder nadruk heeft gelegd op 

de revolutionaire veranderingen in de ontwikkelingslanden zelf; het gevaar bestaat 

immers dat dit de aandacht afleidt van het feit „dat de belangrijkste bottlenecks niet 

in het Zuiden maar in het Noorden gelegen zijn‟. De Lange laat goed zien wat de 

lezer zelf kan doen.  

 
„Het boek ontleent zijn waarde dan ook vooral aan het feit dat het zo‟n indringend en 

goed beargumenteerd appèl is aan de welvaartssamenleving die wij samen vormen om 

te worden tot “een verantwoordelijke maatschappij in wereldperspectief”. Een belang-

rijke bijdrage tot zindelijk en inclusief denken‟.523 

 

De theoloog Strijd (studiesecretaris van de antimilitaristische vereniging Kerk en 

Vrede) schrijft een uitvoerige en enthousiaste samenvatting van het boek, die hij 

besluit met enkele kritische opmerkingen.524 De Lange heeft te weinig aandacht 

besteed aan bewapening (een verwijt dat hij later ook zal krijgen met zijn boek over 

de „economie van het genoeg‟) en de oorlog in Vietnam, het socialisme wordt 

(waarschijnlijk bewust) niet genoemd (ten onrechte: het zou bewustwording kunnen 

geven), de revolutie krijgt te weinig aandacht en er wordt niet over Cuba en China 

gesproken (is er geen sprake van verschillende ontwikkelingsmodellen?), en tot slot 

had het boek wel iets concreter in mogen gaan op de vraag wat (mensen in) de rijke 

landen moeten doen.  

 

NOVIB 

Op 16 juni 1972 werd De Lange gekozen tot voorzitter van de NOVIB, als opvolger 

van Cals die, nog maar kort in functie, het jaar tevoren was overleden. De Lange 

was al vanaf de oprichting (1956) lid van de Algemene Vergadering van de NOVIB 

als vertegenwoordiger van de Oecumenische Raad,525 was ook enige tijd lid van de 

werkgroep XminY en was op dat moment voorzitter van de redactiecommissie van 

de ontwikkelingsnummers van de Internationale Spectator, waarvoor de NOVIB 

redactioneel de eindverantwoordelijkheid droeg.526 De Lange treedt als voorzitter aan 

                                                           
522 Cijfers van resp. het World Development Report 2000/2001 en het Human Development Report 1999. 
523 In: Wending, 23/5-6, juli/augustus 1968, 391. 
524 In: Militia Christi (jaargang 23/2, februari 1968), het blad van Kerk en Vrede. 
525 De Raad had eerst De Vries verzocht die functie te vervullen, maar aangezien deze gevraagd werd om 
als voorzitter te fungeren, was dat niet mogelijk. Er werd vergaderd op het ISS waar De Vries rector was; 

ook het bureau van de NOVIB bevond zich gedurende de eerste jaren op een kamer van het ISS.  
526 Dit vermeldt het persbericht van de NOVIB, aanwezig in het archief van De Lange. Het Remonstrants 
Weekblad van 23-8-1972 nam het bericht „Met vreugde en een klein beetje trots‟ in zijn geheel op. De 

Lange was secretaris geweest van de redactie van het kwartaalblad Wereld-in-formatie „over de sociaal 

ekonomische toestand in en hulpverlening aan onder-ontwikkelde gebieden‟, dat naast het blad Onze 
Wereld verscheen. Van de redactie maakten voorts Tinbergen en Ponsioen s.c.j. deel uit. De eerste jaar-

gang verscheen in 1959 en werd in 1000-voud gedrukt; het zeer sober uitgegeven blad werd door de 

redactie zelf omschreven als „onregelmatig verschijnende reeks naslagwerkjes‟, en bevatte veel cijfers en 
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op 1 oktober 1972 en blijft dat tot de herfst van 1977; hij treedt dan terug „omdat ik 

zie aankomen dat in toenemende mate een wat „stormachtig klimaat‟ gaat ontstaan 

rondom het type universitaire instituten waar ik werk‟; hij zal daarvoor meer tijd 

moeten uittrekken527. 

De NOVIB (de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand) was 

ontstaan in 1956, toen twee initiatieven in elkaar vloeiden.528 In de eerste plaats een 

comité, opgezet door ds. Hugenholtz die in navolging van Noorwegen ook in Neder-

land een organisatie wilde opzetten die hulp aan minder ontwikkelde gebieden zou 

verstrekken. De andere initiatiefnemer was Pater Jelsma met zijn Plein-groep. Jels-

ma hield vanaf 1953 wekelijks preken op het Plein in Den Haag over de noden in de 

wereld en daaruit was een Plein-groep ontstaan met een eigen blad en inzamelings-

actie.529 De Plein-groep legde grote nadruk op de persoonlijke betrokkenheid bij 

sociale ongerechtigheid. Ook na de oprichting van de NOVIB bleef de Pleingroep 

bestaan. De Lange was op verschillende manieren betrokken bij activiteiten van 

deze groep. Van 1954 tot 1956 zamelde de groep een miljoen in voor het kinder-

fonds van de VN en toen de regering in 1956 besloot tot een algehele belastingver-

laging startte de groep een actie onder het motto „Eerst daadwerkelijke gerechtig-

heid, dan pas belastingverlaging‟. De leden van de Plein-groep stelden in 1956 1% 

van hun bruto inkomen ter beschikking van de NOVIB. De Lange was aanwezig bij 

de constituerende vergadering op 23 maart 1956. De Plein-groep werkte, na de op-

richting van de NOVIB, mee aan de oprichting van Sjaloom (door De Lange trouw 

gevolgd).530  

De NOVIB was de eerste particuliere hulporganisatie naast de organisaties 

van de kerken. Zo‟n 80 organisaties, waaronder bijna alle politieke partijen en orga-

nisaties van werkgevers en werknemers en de Oecumenische Raad van Kerken, 

traden toe tot het bestuur. Prins Bernhard werd algemeen voorzitter. Buitenlandse 

Zaken was betrokken geweest bij de oprichting en de overheid droeg ook financieel 

bij aan de projecten van NOVIB. Centrale doelstelling was  

 
„het bevorderen van internationale gerechtigheid en solidariteit door het verlenen van 

technische, economische en financiële bijstand, waar zulks gewenst is in overleg en 

samenwerking met desbetreffende internationale organisaties‟.531 

 

Al snel werden vraagtekens geplaatst bij het woord „bijstand‟ in de naam van de 

NOVIB, omdat dit begrip de centrale doelstelling niet zou dekken. Oprichter Jelsma 

                                                                                                                                        
andere gegevens afkomstig van de VN. Dit blad ging op in de zogenaamde ontwikkelingsnummers van 

Internationale Samenwerking.  
527 In een brief aan het bestuur van de Novib d.d. 26 mei 1977 (in archief De Lange) 
528 Gegevens ontleend aan: Maarten Kuitenbrouwer, De ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming 

en beleid in Nederland 1950-1990. SDU, Den Haag 1994, 66 en John Miltenburg, „De Derde Wereldbe-
weging in Nederland: van morele verontwaardiging tot anti-imperialisme?‟ in: Gerrit Huizer, Nederland 

en de Derde Wereld. Basisvragen over ontwikkelingssamenwerking, Samson, Alphen aan de Rijn, 1978, 

150 e.v. 
529 Miltenburg (Miltenburg, [1978], 150) ziet juist deze twee groepen als voorlopers van de Derde We-
reldbeweging in Nederland. Opvallend is dat het initiatief voor beide groepen genomen werd door pro-

gressieve christenen. 
530 Sjaloom was in 1963 (door o.a. Reckman) opgericht, en had zijn centrum in Odijk. Sjaloom richtte 
zich op het daadwerkelijk bevorderen van de oecumene, door eigen acties en het deelnemen aan acties 

van anderen, door onderzoek en vorming. De Lange noemde het werk van Sjaloom regelmatig in zijn 

artikelen en werkte op verschillende plaatsen met Reckman samen. Wanneer Reckman radicaliseert 
(„marxist wordt‟ volgens De Lange), ontstaat een verwijdering tussen hem en De Lange.  
531 Ontleend aan: Kuitenbrouwer (1994), 66 e.v. 
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verklaart al 10 jaar na de oprichting van de NOVIB dat giften en projecten onderge-

schikt zijn aan en ten dienste staan van het nieuwe wereldbeeld dat tot stand moet 

komen.532 Voorlichting is dus ook een belangrijke taak voor de NOVIB. Miltenburg 

verklaart de brede samenstelling van het bestuur uit het feit dat hulp aan arme landen 

in deze periode nog nauwelijks als een politiek vraagstuk werd gezien. Dat veran-

derde al vrij snel toen vragen opkwamen rond bijvoorbeeld de steun aan bevrij-

dingsbewegingen en de kritiek op het eigen economisch en politiek beleid van Ne-

derland. Doordat de NOVIB zowel hulp als voorlichting en lobby in één organisatie 

combineerde, ontstonden problemen tussen de gematigde „hulpverleners‟ en de 

radicale „voorlichters‟. De NOVIB had van oudsher een wat apolitiek karakter, en 

werd daarop door andere derdewereldorganisaties in toenemende mate aangekeken. 

De Lange kreeg hier als voorzitter mee te maken. Voor hemzelf was het benadruk-

ken van de politieke kant van het werk een vanzelfsprekendheid. In een interview 

verklaarde hij:  

 
„De ontwikkelingslanden vragen dat gewoon. Ze zeggen: als jullie alleen projecten fi-

nancieren, ben je niet geloofwaardig. Je dient ook je eigen ekonomische struktuur kri-

tisch onder de loep te nemen, omdat die ons juist zo vaak in ontwikkeling belem-

mert‟.533  

 

En dus: „Tussen de twee afdelingen (projecten en voorlichting) moet een goede 

verbinding bestaan, en geen dichte schotten‟. Naast de directeur, Van Vlijmen, werd 

daarom een tweede directeur aangetrokken, Theunis, die zich zou gaan bezighouden 

met wat De Lange noemde „de doorwerking van de informatie‟.534 De spanning die 

dit gaf, leidde uiteindelijk tot het ontslag van Van Vlijmen. Zeven jaar later komt de 

NRC (4-8-1982) terug op deze zaak door te spreken over „een omstreden paleisrevo-

lutie‟. De Lange voelt zich geroepen hierop te reageren (op 13-8-1982) met een 

ingezonden artikel waarin hij verklaart dat het besluit om Van Vlijmen, die al vanaf 

de oprichting directeur was535 te ontslaan en Theunis met de algehele leiding te be-

lasten, voorbereid was in het DB en met een ruime driekwart meerderheid aangeno-

men in de Algemene Vergadering. Op het moment dat De Lange aantrad, bestond de 

staf van de NOVIB uit 25 mensen. De problemen die leidden tot het genoemde ont-

slag bestonden toen al geruime tijd; nieuw aangestelde mensen kregen ruzie met de 

directeur en vertrokken; eerdere ingrepen van het bestuur hadden niet het gewenste 

resultaat.536 De ingreep was daarmee onvermijdelijk.537  

Zoals we in hoofdstuk 2 al zagen, maakte De Lange in zijn hoedanigheid van 

voorzitter van de NOVIB, maar ook daarna nog, deel uit (vanaf 1984 als voorzitter) 

van het bestuur de Stichting Nederlands Kinderhulpplan, opgericht op initiatief van 

koningin Juliana. In dit kader maakt De Lange verschillende reizen naar Afrika. 

                                                           
532 In: 10 jaar NOVIB, 10 jaar Ontwikkelingshulp, 1966, 6. 
533 In: Volkskrant, 2-7-1975.  
534 In Hervormd Nederland op 26-8-1975. 
535 In een interview (in Vice Versa, 2003, 2) enkele maanden vóór zijn dood in 2004, zegt Van Vlijmen 

dat hij van de ene dag op de andere ontslagen werd toen er problemen kwamen omdat de andere directeur 

vernieuwing wilde en hem overal buiten hield. In het interview zegt Van Vlijmen ook dat hij „lekker zijn 
eigen gang kon gaan „ als directeur, omdat „het bestuur niet zo heel erg professioneel was‟.  
536 Toen - op verzoek van Van Vlijmen - Ter Laak in het DB kwam, bleek na een reeks gesprekken met 

de staf het DB, waar de stemmen tot dan toe staakten, in meerderheid te kiezen voor ontslag van Van 
Vlijmen, vertelt Ter Laak (in een gesprek met de auteur). 
537 Deze kwestie is ook beschreven in: Hans Beerends en Marc Broere, De bewogen beweging. Een halve 

eeuw mondiale solidariteit, KIT, Amsterdam 2004, 142-145.  
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Onder zijn voorzitterschap worden de projecten en in 1992 ook de fondsenwerving 

overgedragen aan de Novib en werd de stichting opgeheven.  

Op 1 september 1977 treedt De Lange af als voorzitter. Op de Algemene 

Vergadering van 10 december van dat jaar houdt hij nog de openingsrede, die hij 

eindigt met een „zeer persoonlijk woord‟, een verwijzing naar Lucas:  

 
„Eerst wil de rijke man de arme niet zien, en later, als de arme verhoogd is en de rijke 

vernederd,538 smeekt de laatste om erbarmen. Maar er is en blijft altijd sprake van een 

onoverkomelijke kloof. In de toekomst kan de kloof alleen overwonnen worden, als 

geluisterd wordt en als de rijken zich laten gezeggen‟. 539  

 

De Lange eindigt met de wens dat NOVIB de moed opbrengt te blijven luisteren. 

Medebestuurslid Jelsma bedankte De Lange met kwalificaties over hem die hij ont-

leende aan Parmar uit India: („an able scholar, an outstanding christian leader and a 

good friend‟).540  

Eind 1977 ging het echtpaar De Lange naar India, een reis die ze bij wijze 

van afscheidscadeau door de NOVIB kregen aangeboden. Het was hun tweede be-

zoek. Ze bezochten nu onder meer Andrah Pradesh, Calcutta en Gudjarat, en hadden 

contact met verschillende ontwikkelingsorganisaties, waaronder AWARE (Action 

for Welfare and Awakening in Rural Environment), een organisatie die werkt onder 

en ten bate van de allerarmsten, waarover De Lange erg enthousiast was. In Her-

vormd Nederland schreef hij er in 1978 een reeks artikelen over en in Wending be-

steedde hij in april 1978 uitgebreid aandacht aan de geschiedenis van de ontwikke-

ling van India. Ook later bezoekt hij het land nog enkele malen, voor het laatst in het 

najaar van 1992.541 Hij heeft er o.a. contact met Parmar (en na diens overlijden met 

zijn vrouw) en Thomas, die hij bijvalt in zijn kritiek op het beleid van zijn land, en 

publiceert regelmatig over de ontwikkelingen in India. In 1993 vertelt hij in een 

radio-interview over wat het persoonlijk met hem deed om in India zo‟n intense 

armoede te zien.  

 

                                                           
538 Waarschijnlijk maakte degene die de tekst overtypte, hier een bijzondere fout en typte per abuis „ver-

nedert‟; De Lange heeft dat zonder twijfel zo niet bedoeld.  
539 Te vinden in archief NOVIB nr.2.19.042.86 nr.3, Nationaal Archief Den Haag. 
540 Parmar schreef een tekst over De Lange op verzoek van Theunis; hij voegde die bij een brief van     

26-11-1977. Hij zegt daarin onder meer over De Lange: „He always brings the zeal and earnestness of a 
crusader to the numerous good causes he has been championing, such as the partnership in development, 

programme to combat racism (…), reforming transnational corporations, promotion of human rights, 

programme to combat militarism, quality of life, and so on. These are highly emotional and controversial 
issues. But Harry, as I know him, does not fight shy of controversies. Sometimes I even suspect that he 

enjoys them. Through his writings, speeches and public debates he has shown the courage of his convic-

tions and presses others to take a definite position. One of his favorite phrases is “YES OR NO?” He 
takes a clear stand and wants others to do the same. This is an expression of his integrity and sincerity of 

intention. Although I think of him as a person of strong convictions, I have never found him to be dog-

matic. He is a good listener to points of view contrary to his‟. (…) In terms of his responsibilities and 
“activism” in programmes of development assistance I have sensed an innate compassion without a trace 

of paternalism and patronage. (…) He is too much of a democrat and a socialist to reflect paternalism. He 

succeeds in establishing a relationship of mutual respect and personal equality‟ (archief NOVIB 
nr.2.19.042.86 nr.3, Nationaal Archief Den Haag).  
541 De laatste reis verliep dramatisch en De Lange en zijn vrouw raakten daarbij al hun bagage kwijt. Het 

vliegtuig raakte naast de landingsbaan en sloeg over de kop; iedereen moest halsoverkop het vliegtuig 
verlaten en toen iedereen er uit was, vloog het toestel in brand. Het was een gebeurtenis die De Lange 

sterk aangreep.  
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„Daar heb ik gezien dat armoede een kwaad is. Omdat je als mensen niet meer in staat 

bent om met elkaar te communiceren als mensen. Je moet als rijke die mensen als 

vliegen van je afschudden, als vliegen! Je begaat allemaal de stommiteit dat je eerst 

begint rupies uit te delen aan die mensen, maar dan merk je dat dat onbegonnen werk 

is. En je Indiase vrienden zeggen: hou daarmee op, want anders zit er morgen het 

dubbele aantal mensen. Je merkt dat je dan armen gaat zien als vliegen, je gaat ze ne-

geren, je wilt ze niet zien, je kunt ze niet zien want je krijgt een onmachtgevoel. En 

daarom vind ik: armoede is een element van bederf in de samenleving. Daar wen je 

niet aan. Je moet je er wel voor afsluiten. Maar bij recente bezoeken heb je datzelfde 

gevoel. Dat het een immens kwaad is waar immense problemen uit voortkomen. Ar-

moede moet teruggedrongen worden, daaraan kunnen wij bijdragen, en dat heb ik ge-

probeerd. Autochtone organisaties steunen: die moeten mensen hun zelfrespect terug-

geven. Ik ben een verwoed voorstander van particuliere organisaties in het land zelf, 

die moeten het doen. Het lot in eigen hand nemen. Ik ben vijf keer in India geweest. 

Dat is de essentie van het ontwikkelingswerk: het aanraken van de mensen, het zeg-

gen: sta op en loop. Dat is indrukwekkend. En die effecten beklijven. Geld alleen be-

klijft niet. Pas als de man of vrouw zelf zijn lot in eigen hand neemt. Dat is het con-

cept van Gandhi en daar geloof ik zeer in‟.542  

 

Na zijn afscheid als voorzitter blijft De Lange betrokken bij het werk van NOVIB. 

Lange tijd maakt hij nog deel uit van een Commission of Dialogue van NOVIB met 

AWARE en bleef ook daarna contact houden met AWARE.  

 

NAR  

Toen in de jaren zestig de interesse voor ontwikkelingsvragen groeide, besloot het 

parlement een adviesraad voor de minister voor ontwikkelingssamenwerking in het 

leven te roepen, bestaande uit 50-70 mensen van universiteiten, industrie, politiek, 

vakbeweging en kerkelijke organisaties. Dit werd de NAR, de Nationale Raad van 

Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde landen; in 1975 werd de 

naam gewijzigd in Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Van 

1964 tot 1970 werd de NAR voorgezeten door Tinbergen. Eind 1996 werd de NAR, 

samen met vele andere adviesraden opgeheven en vervangen door de Adviesraad 

voor Internationale Vraagstukken waarvan ontwikkelingssamenwerking slechts één 

van de aandachtsgebieden was. De NAR stelde in de loop van zijn bestaan een lange 

reeks adviezen op, in de vorm van briefadviezen, commentaren, adviezen in brochu-

revorm en losse studies over een breed scala van onderwerpen. Voor het voorberei-

den en schrijven daarvan werd een werkgroep uit de leden aangewezen ofwel een 

enkel lid en soms een buitenstaander. 

De Lange werd in 1971 lid van de NAR en bleef dat tot de opheffing. Hij 

nam aan veel verschillende werkgroepen deel, maar een accent lag toch op de the-

ma‟s bevolking en milieu (we schrijven hierover in hoofdstuk 4). We komen daarin 

ook zijn eigen benadering en inbreng weer tegen. Hij zat niet in de werkgroep die 

het Advies Particuliere Buitenlandse Investeringen en Multinationale Ondernemin-

gen in Ontwikkelingslanden (uit mei 1979) voorbereidde, maar hij mengde zich wel 

in de discussie over het ontwerpadvies door middel van een brief.543 Het ontwerp wil 

geen oordeel uitspreken over het optreden van multinationale ondernemingen 

                                                           
542 Radio interview NOS met Willem de Haan in de serie „Een leven lang‟ op 13-5-1993 (cassettebandje 
in archief De Lange). 
543 In archief De Lange. 
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(MNO‟s) omdat over de effecten daarvan te weinig bekend is. Als dat zo zou zijn, 

hoeft er geen advies uitgebracht te worden, stelt hij.  

 
„Ik ontken evenwel, dat we er weinig van weten. In de kerken hebben we de gewoonte 

te luisteren naar de slachtoffers en vanuit dit gezichtspunt bestaat er een onvoorstel-

baar grote bron van kennis, want het geluid van de slachtoffers is overweldigend‟.  

 

De Lange was voorzitter van de werkgroep die het Advies Ontwikkeling en Ontwa-

pening uitbracht, in mei 1982. Dit Advies geeft een overzicht over de stand van de 

bewapening in Noord en Zuid, de ontwapeningsonderhandelingen en het Nederland-

se beleid. De Raad wijst op de ongewenste gevolgen van bewapening voor groei en 

werkgelegenheid, bepleit o.a. conversie van de Nederlandse wapenindustrie, een 

stringenter wapenexportbeleid en het hanteren van overbewapening als negatief 

criterium bij het verlenen van hulp. Opvallend is ook de aanbeveling om een Natio-

nale Commissie Voorlichting en Bewustwording inzake Veiligheidsvraagstukken op 

te richten. Dit hangt samen met de volgende visie van de Raad: „De politieke vorm-

geving van het verlangen naar vrede heeft tot dusver gefaald, mede (…) omdat het 

publiek onvoldoende geïnformeerd lijkt te zijn en voor een deel onvoldoende waak-

zaam is‟.544 In een interview met De Waarheid545 noemt De Lange het advies „heel 

bescheiden‟; een krachtiger advies met concrete beleidsvoorstellen is pas mogelijk 

als de publieke opinie meer achter de beperking van de wapenproductie staat. Bo-

vendien werd er ook een minderheidsstandpunt geformuleerd van mensen die dit 

advies nog te ver vonden gaan of van mening waren dat dit onderwerp niet op het 

terrein van de NAR lag.  

 

Aandacht voor het milieu 

 

De confrontatie met de milieuproblematiek - begin jaren zeventig – voegde een 

wezenlijk nieuw element toe aan het denken van De Lange, zoals we verder niet bij 

hem meemaken. De zorg voor het milieu werd voor hem een tweede drijvende 

kracht naast zorg voor de in armoede levende mens. Later zouden de twee ook in de 

officiële rapporten bij elkaar komen in het begrip „duurzame ontwikkeling‟. Ui-

teraard betekende dit ook dat De Lange over de thematiek begon te schrijven. Be-

halve door de Club van Rome liet hij zich hierbij inspireren door Schumacher. De 

Lange had hem in 1972 horen spreken op een conferentie van C&S in Cardiff over 

milieu, groei en rechtvaardigheid, en citeert hem uitgebreid in zijn boek Werkelijk-

heid en Hoop van 1975. Schumacher stelde dat er geen oplossing is voor de proble-

men die de Club van Rome noemt, tenzij bedacht wordt waarvoor de mens gescha-

pen is. Opvallend is ook de volgende uitspraak die De Lange aanhaalt:  

 
„U wilt de bevolking beperken, maar als één persoon leeft op de Amerikaanse wijze, 

dan doet hij vijftig maal zoveel kwaad aan de natuurlijke hulpbronnen en milieu als 

één persoon, die leeft op een wijze zoals in India‟.546  

 

                                                           
544 NAR, Advies Ontwikkeling en Ontwapening, Staatsuitgeverij, Den Haag 1982, 58. 
545 „Militaire produktie goed voor economie - dat is kletskoek‟, interview door Wera de Lange, in: De 

Waarheid, (onbekende datum), 1982. 
546 De Lange (1975), 67. 
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Ook op latere bijeenkomsten van C&S sprak Schumacher. De Lange vat zijn inbreng 

als volgt samen: 

 
„… niet de ekologische gevolgen en de de-humaniserende faktoren van het moderne 

produktie-proces bestrijden met nog meer technologie. Onherroepelijk lopen we dan 

vast, al was het alleen maar door een tekort aan energie. We hebben een nieuw model 

nodig van produktie en technologie: kleiner van omvang, minder kapitaalintensief, als 

produktie-proces ook eenvoudiger en vooral ook minder gewelddadig (minder grof 

tegenover de natuur en de natuurlijke hulpbronnen)‟.547 

 

De Lange hechtte grote waarde aan de inzichten van de Club van Rome en de door-

werking daarvan in Nederland. Samen met Kraemer schreef hij een brief aan Bött-

cher, fysicus, Nederlands lid van de Club van Rome, naar aanleiding van een inlei-

ding die deze hield voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam.548 Een beleid op 

wereldschaal is nodig, maar, zo schrijven ze, de Club van Rome lijkt te denken dat 

dat beleid er wel door de kracht van de wetenschappelijke analyse alleen al zal ko-

men. Maar mensen als Tinbergen tonen al jarenlang de harde feiten van wereldar-

moede, demografie, bewapening en ecologie, en toch ontstaat dat noodzakelijke 

beleid niet. Zou er niet meer aandacht besteed moeten worden aan sociale en cultu-

rele processen? Ook moet nagedacht worden over de vervreemding die bij de ach-

terban zal optreden als de beleidsvoering gecentraliseerd gaat worden. De Lange en 

Kraemer bieden aan dat het INW hierbij, samen met de Nederlandse Economische 

Hogeschool en enkele West-Europese instituten, hand- en spandiensten verricht. 

Over deze vragen hebben ze samen met Kreykamp (medewerker van de Werkgroep 

2000) een gesprek met Böttcher waarvan De Nieuwe Linie op 12-1-1972 verslag 

doet met als kop „Club van Rome blijft buiten machtscentra‟. Blijkens een brief van 

Kreykamp aan De Lange was de laatste teleurgesteld over het gesprek, maar Krey-

kamp wijst erop dat Böttcher liet merken dat de Club van Rome geen tijd en energie 

meer heeft gehad om aandacht te besteden aan de sociale en culturele factoren. In 

dezelfde geest laat Kraemer zich uit in een notitie die hij voor de INW-staf schrijft 

op 24 januari 1972.549 Kraemer vertelt dat dit initiatief verder doodbloedde.550 Maar 

zoals we vaker bij De Lange zien, was hij nog in hetzelfde jaar betrokken bij de 

oprichting van een organisatie die zich met de noodzakelijke mentaliteitsveranderin-

gen zou gaan bezighouden, de Erasmus Liga.551 Andere oprichters waren onder meer 

Klompé en Tinbergen. De Liga ontving in 1989 de formele erkenning als „National 

Association for the Club of Rome‟. In dertig landen ontstonden dergelijke initiatie-

ven ter ondersteuning van het werk van de Club van Rome. De Liga organiseerde 

aan de VU van 1993 tot 2001 een HOVO-cursus (Hoger Onderwijs voor Ouderen), 

waaraan De Lange tot aan zijn ziekte regelmatig bijdragen leverde. 

                                                           
547 id., 84. 
548 Een afschrift van de brief (d.d. 23 november 1971) bevindt zich in het archief van De Lange. 
549 De notitie bevindt zich in het archief van De Lange. 
550 In gesprek met de auteur. 
551 De doelstelling van de Liga luidde als volgt: „De stichting heeft ten doel het begeleiden van de haars 
inziens noodzakelijke en onontkoombare mentaliteitswijzigingen in alle lagen der bevolking, het bevorde-

ren van objectieve informatie en het leveren van een bijdrage tot bezinning op de koers, waarin vernieu-

wing onzer Nederlandse Samenleving op basis van een aanvaardbare consensus moet worden nagestreefd, 
zonder zich rechtstreeks met politiek bezig te houden‟. In: Blauwkuip, „Een integrale benadering cultive-

ren” in: H.C. Blauwkuip (red.), Opties voor de toekomst. Op weg naar een duurzame samenleving. Stich-

ting Erasmus Liga, Kok Agora, Kampen 1998, 10.  
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Over het nut en de noodzaak van economische groei was De Lange tot vroeg 

in de jaren zeventig duidelijk geweest: die was nodig om armoede uit te bannen. Het 

is daarom niet gepast tégen de groei te pleiten, was zijn mening, en die mening ver-

anderde pas enige tijd na het rapport van de Club van Rome. Altijd al maakte hij 

zich zorgen over de verdeling van de door groei ontstane welvaart en over de aard 

van die welvaart. In 1966 stelt hij de vraag of er ook niet meer aandacht moet komen 

voor de menselijke consequenties van de welvaart, zoals het instellen van continu-

diensten om het productieapparaat beter te kunnen benutten.552 Als menselijke waar-

den in het geding komen, moeten we misschien die groei wel een halt toeroepen. 

Met de groei stijgt onze verantwoordelijkheid. Bovendien vraagt een hoger con-

sumptieniveau van het individu ook hogere uitgaven van de overheid (beter en meer 

onderwijs, wegenbouw e.d.); velen echter beschouwen overheidsuitgaven als ver-

spilling. Hij nam het ook de opstellers van het rapport over de Europese Gemeen-

schap van het Koos Vorrink Instituut kwalijk dat ze alleen het milieu als criterium 

nemen bij een eventuele beperking van de productie:  

 
„Het gepraat in het Westen over milieuproblemen en de daarmee verbonden gedachte 

van vermindering van de groei of zelfs stopzetting van de groei (professor Pen)553, 

vormt een levensgrote bedreiging voor de arme landen en zal het gevaar voor conflic-

ten in de komende jaren sterk doen toenemen. Zouden de noordelijke landen dergelij-

ke maatregelen tot uitvoering brengen, dan zal stellig de bereidheid om meer en betere 

hulp ter beschikking te stellen afnemen en zal de neiging om industriële produkten uit 

de Derde Wereld toe te laten op onze markten, verminderen.‟ 554  

 

Later laat hij zich genuanceerder uit, hetgeen doet vermoeden dat het hier niet in de 

eerste plaats de visie op groei is die hem steekt, maar het feit dat in de redenering de 

Derde Wereld geen rol speelt. Zijn wantrouwen ten aanzien van mensen die alleen 

over het milieu spraken, werd ook gevoed door vertegenwoordigers van de Derde 

Wereld, die zowel in de Wereldraad als in VN-verband (bijvoorbeeld in de VN-

vergadering over het milieu in Stockholm in 1972) die doorgaande groei in Noord en 

Zuid nodig achtten voor de ontwikkeling van de Derde Wereld.  

In 1973 besteedt De Lange in een feestbundel voor zijn promotor, Lambers, 

onder de titel „Opnieuw: een Europese inkomenspolitiek‟ aandacht aan het rapport 

van de Club van Rome.555 Hij pleit ervoor dat economen gaan nadenken over conse-

quenties die de bevindingen van de Club van Rome moeten hebben voor de econo-

mische politiek. Een situatie van economisch en ecologisch evenwicht moet ontwor-

pen worden waarin „de primaire materiële behoeften van ieder mens op aarde bevre-

digd worden en ieder mens een gelijke kans heeft zijn individuele mogelijkheden te 

ontplooien‟. Hoe sneller we daaraan gaan werken, hoe groter de kans op succes is; 

hiertoe zullen het aanpassingsvermogen en de zelfdiscipline van de menselijke soort 

op de proef gesteld worden. De Lange stelt dat het voorzien in de primaire behoeften 

                                                           
552 In de inleiding „Evangelie en welvaart‟ voor de Werkgemeenschap van Protestantse Christenen in de 

PvdA op 23-4-1966. 
553 Pen was blijkens enkele artikelen (opgenomen in: Jan Pen, Dat stomme economenvolk met zijn heilige 
koeien, Het Spectrum, Utrecht, 1976) zeer onder de indruk van de ernst van de problematiek die door 

Meadows c.s. was gepresenteerd en voorzag de noodzaak van zeer drastische ingrepen.  
554 „De Europese Gemeenschap in socialistisch perspectief‟ in: Wending, 27/2, april 1972, 86.  
555 Dit is het opstel „Opnieuw: een Europese inkomenspolitiek‟ in: W. Begeer, L.H. Klaassen en J.H. 

Zuideman (red.), Economie dezer dagen. Opstellen aangeboden aan prof.drs. H.W. Lambers ter gelegen-

heid van zijn 25-jarige hoogleraarschap aan de NEH, UP, Rotterdam 1973. 
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van die mensen die daar nu niet aan toekomen - en dat is tweederde van de wereld-

bevolking -, en de groei die daarvoor nodig is, zullen betekenen dat de groei in ande-

re landen zal moeten worden verminderd of stopgezet. De productie zal allereerst 

van richting moeten veranderen, vervolgens zal de productie van bepaalde goederen 

verminderd moeten worden en zal de consumptie op een meer verantwoorde wijze 

ingericht moeten worden. In de derde periode (1980-1985) zal het moeten gaan over 

„stopzetting‟. Dat alles betekent dat ook loon- en salarisstijgingen ter discussie moe-

ten komen. Het streven naar meer consumptie (en de stimulering daarvan) neemt 

echter nog steeds toe. Bovendien is de bevolking nooit duidelijk gemaakt dat betere 

voorzieningen (vervoer, onderwijs, e.d.) ook vormen van welvaartsverhoging zijn. 

Doordat de groei moet afnemen, zal er echter meer dan voorheen gekozen moeten 

worden tussen voorzien in individuele consumptie en voorzien in openbare voorzie-

ningen. Omdat „moral restraint‟ waarschijnlijk niet voldoende en ingrijpen in de 

productiesamenstelling controversieel zal zijn, pleit De Lange wederom voor een 

inkomenspolitiek. Door de bevindingen van de Club van Rome „staat met andere 

woorden het herverdelingsvraagstuk weer levensgroot voor ons‟. Dat werkt niet. 

Wat nodig is, is het inzetten van productiviteitsstijging alleen voor het optrekken van 

de laagste inkomens en voorts voor onderwijs, culturele voorzieningen en arbeids-

tijdverkorting. Het formuleren van een maximuminkomen (netto 1 op 3 of 4) is 

daarbij onvermijdelijk. Opvoeding tot verantwoordelijkheid is onontkoombaar: 

„Alleen als er een basis van begrip en inzicht is voor de te nemen beslissingen, kan 

in democratisch geregeerde landen worden gehandeld‟. Met een door een breed 

opgezette cultuurpolitiek gedragen inkomenspolitiek kunnen de problemen te lijf 

worden gegaan, ook al zal er nog veel meer moeten gebeuren met betrekking tot de 

vragen van het MIT op terreinen als bewapening, duurzaamheid, technologie.  

In een interview naar aanleiding van de energiecrisis laat De Lange weten 

weinig te verwachten van versobering op vrijwillige basis - hoe goed op zichzelf ook 

- vanwege de belangen en machten in het economisch leven. Het prijsmechanisme 

zal beter helpen, maar dat veronderstelt ook dat er een inkomenspolitiek gevoerd 

wordt. En bovendien is het nodig dat er op een andere manier over technologie ge-

dacht gaat worden. Nu wordt die beheerst door de gedachte van het voortdurend 

verder verlagen van de kostprijs van producten. Dat heeft geleid tot een vorm van 

productie die vervreemdend is voor de mensen die ermee te maken hebben. 

 
„De economie is hier de cultuur geheel gaan overheersen. We moeten onderzoeken of 

we met de inkomens, de produktie, de consumptie en de technologie wel op de goede 

weg zijn. De kerken zijn een goede oefenplaats voor deze vragen. Zij kunnen deze 

dingen vreesloos, zonder belangen aan de orde stellen. Want hun belang is de humani-

sering van de samenleving. De mensen in de kerk laten zich corrigeren, anders zaten 

ze niet in de kerk‟. 556  

 

Aan het eind van de beschreven periode, in 1980, begon De Lange te spreken over 

de „economie van het genoeg‟, een rechtstreeks gevolg van het spreken over „suffi-

ciency‟ door Daly tijdens de C&S-vergadering in Boston in 1979. Het idee hiervoor 

was afkomstig uit het zogenaamde Kapitalismeproject dat was ontstaan in de sfeer 

van de werkgroep „Reflecties op de Toekomst‟ waarin gesproken werd over de 

vraag of niet met het oog op veel actuele problemen het kapitalisme zelf ter discus-

sie gesteld moet worden We komen hier de namen tegen van ook bij andere projec-

                                                           
556 In Hervormd Nederland, 12-1-1974. 
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ten betrokkenen als Dake, Kraemer, Goudzwaard en Thung. Na enkele vergaderin-

gen besloot de groep dat naar aanleiding van de gesprekken een notitie geschreven 

moest worden. De Lange nam deze taak op zich en dit leidde tot een tekst over de 

„economie van het genoeg‟ die begin 1981 werd gepubliceerd in Archief van de 

Kerken (over de tekst en de reacties daarop spreken we in hoofdstuk 3). In diezelfde 

periode schreef De Lange ook een Engelstalige notitie over de thematiek („Towards 

an Economy of Enough‟) die geagendeerd werd op de vergadering van de Sectie 

Sociale Vragen van 14 oktober 1980.557 Vanuit het kapitalismeproject werd onder de 

titel „Genoeg is meer dan veel‟ ook nog een oproep gedaan aan politieke partijen in 

Nederland.558 De groei van de economie stelt teleur, en wat doen we nu? Gaat het 

wel louter om een economisch probleem? De oproep spreekt over de „jacht op voor-

uitgang‟, die steeds meer slachtoffers maakt. Het is genoeg, de maat is vol, er moe-

ten andere keuzen gemaakt worden. Er is immers genoeg voor ieders behoefte. Voor 

een „economie van het genoeg‟ zijn drie dingen nodig: halt aan een ongebreidelde 

consumptie, gerichte fondsvorming en deelnemen van allen aan de noodzakelijke 

beslissingen. Politieke partijen worden opgeroepen een sprong te wagen naar het 

genoeg, om te komen „tot een meer rechtvaardige, vreedzamer en minder spilzieke 

samenleving‟. Deze oproep van ruim vier bladzijden werd ondertekend door mensen 

„vanuit verschillende levensovertuigingen en politieke voorkeuren‟. Het uitbrengen 

van de oproep was de laatste activiteit van de groep. De „economie van het genoeg‟ 

was geboren en zou in het MCKS verder uitgewerkt worden.  

 

Het bewapeningsvraagstuk 

 

Hoewel De Lange één van de initiatiefnemers was voor het Wereldraadprogramma 

tegen het militarisme en hij zich vanaf het eind van de jaren zestig regelmatig uit-

sprak over dit vraagstuk, is hij op dit terrein nooit een vooraanstaande denker en 

spreker geweest. Wellicht moet een oorzaak hiervoor gezocht worden in het gegeven 

dat De Lange niet duidelijk te identificeren was met één bepaalde richting; hij nam 

geen extreem standpunt in; pacifist was hij zeker niet,559 tegenover de NAVO stond 

hij weliswaar kritisch, maar niet afwijzend560 en de campagne van het IKV „Help de 

                                                           
557 Dit stuk verscheen ook in Indian Journal of Economics, 62/244, juli 1981. 
558 De oproep is opgenomen in De Syllabus (maandblad van de Stichting radio Volksuniversiteit en de 

Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten), 21/1, oktober 1981. Naast De Lange waren ondertekenaars 
onder meer  Biersteker, Dake, Van Dijk, Feil, Goudzwaard, Van der Hoeven, Jurgens, Kraemer, Spit, Van 

Steenbergen, Tieleman en Tuininga. 
559 In een interview in Onze Wereld (november 1983) antwoordt hij op de vraag of hij pacifist is: „Abso-
luut niet. Laten we wel wezen, Nederland heeft z‟n bevrijding te danken aan ongelooflijk geweld. Ik ben 

nooit pacifist geweest. Ik heb volstrekt aan de kant van de Indonesische bevrijdingsstrijd gestaan‟.  
560 Zie bijvoorbeeld het artikel „Tsjechoslowakijke V‟ dat hij schreef als reactie op stellingen van Daniël 
de Lange in Wending, november 1968: „De NAVO is ontstaan op een moment dat de agressie van Rus-

land bepaald niet mals was en ik houd vol dat de NAVO tot dusver een middel is geweest om de agres-

sieve krachten in Duitsland in te tomen‟. Maar ook (Wending, mei 1971): „Als het NATO-lidmaatschap 
betekent dat we onze mond moeten houden tegenover de VS dan is dat een te hoge prijs. Het is in wezen 

de prijs, die de Oost-Europese volken moeten betalen voor hun lidmaatschap van het Warschaupact en 

deze prijs lijkt ons te hoog‟. Op soortgelijke wijze spreekt hij zich uit in Hervormd Nederland              
(18-10-1975). In Wending (oktober 1973) stelt hij zich de vraag welke betekenis de NATO heeft voor het 

bevorderen van de positieve vrede (door het bouwen aan internationale gerechtigheid), en zijn antwoord 

daarop is: geen. Maar de NATO staat dat ook niet in de weg. Aan de NATO moet niet zoveel energie 
worden besteed. Beter kan er gewerkt worden aan: „brandhaarden opsporen, analyses maken, vredespoli-

tiek uitstippelen, bondgenoten winnen, tegenstanders onthullen, actie voeren, constant denken en werken 

aan de gedachte van de ene mensheid (en dus de statenanarchie ondermijnen)‟. We moeten het wantrou-
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kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland‟ kon hij, zoals we nog 

zullen zien, niet van ganser harte onderschrijven. Wel had hij er moeite mee dat de 

westerse pers en politiek geen enkel probleem hadden met een Amerikaanse militair 

overwicht, maar panisch reageerden als de Russen dat overwicht hadden. De Lange 

was van oordeel dat de Russen volstrekt geen aanvalsplannen hadden, maar dat de 

afschrikkingspolitiek wel zeer ernstige gevolgen had in de bewapeningswedloop.561 

In de Raad van Kerken had hij niet rechtstreeks met de discussie over vredesvragen 

te maken, aangezien deze tot het werkveld van de Sectie Internationale Zaken be-

hoorde. Desalniettemin sprak hij zich regelmatig uit, vooral als het regeringsbeleid 

zijns inziens beneden de maat bleef, zoals onder het kabinet De Jong. 

Eind 1968 publiceerden de Nederlandse bisschoppen een pastorale brief over 

het vraagstuk van oorlog en vrede. De Lange besteedt hieraan in het Remonstrants 

Weekblad van 26-4-1969 uitgebreid aandacht, omdat de pers nauwelijks geïnteres-

seerd bleek in de brief. Ten onrechte, meent De Lange. Hij vat de belangrijkste pun-

ten van de brief, met duidelijke instemming, samen: de afwijzing van de verheerlij-

king van de oorlog en van de zogenaamde onvermijdelijkheid ervan, de noodzaak 

van bovennationale instellingen en structuren, de valse hoop die de bewapenings-

wedloop biedt, het werken aan vrede door onrecht te bestrijden, het ontwikkelen van 

de geweldloosheid. De Lange zegt de brief van a tot z te kunnen onderschrijven. 

Tegelijk zullen anderen in zijn kerk de brief afwijzen en dat zal ook in de katholieke 

kerk het geval zijn. De kerken zijn verdeeld: hoe die impasse te doorbreken. Het 

voorlopig antwoord: „plaatselijke initiatieven nemen om elkaar in de diverse kerken 

te ontdekken, ons gaan verenigen op nieuwe noemers, het dialoog voeren langs deze 

nieuwe noemers, de oude scheidslijnen relativeren en als het kan negeren‟.  

 Van 4-8 april 1972 organiseerden Pax Christi Internationaal, het Visser ‟t 

Hooft-centrum uit Rotterdam, het Martin-Luther-King-centrum in Amsterdam en 

Kerk en Wereld een wereldconferentie over geweldloosheid onder de titel „Het ge-

weld van de geweldlozen‟ op Kerk en Wereld. De Lange was voorzitter van het 

vijfkoppige voorbereidingscomité, hield de openingstoespraak en verzorgde ook een 

presentatie op een bijeenkomst in de Buurkerk in Utrecht op 4 april ter nagedachte-

nis van Martin Luther King die vier jaar tevoren werd vermoord. Bisschop Dom 

Helder Camara was op beide bijeenkomsten de hoofdspreker; hij was bovendien 

naast kardinaal Alfrink en de boeddhistische monnik Tich Nath Hanh voorzitter van 

de conferentie562. De bijeenkomst in Driebergen telde 67 deelnemers uit vele landen 

en was besloten van karakter, zodat ieder vrijuit kon spreken; wat wel naar buiten 

kwam was de inleiding van De Lange (o.a. afgedrukt in Archief van de Kerken, juli 

1972), het rapport van de bijeenkomst en uitspraken gedaan tijdens de afsluitende 

persconferentie, én uiteraard de artikelen die De Lange aan de bijeenkomst wijdde. 

De suggestie om de bijeenkomst te organiseren was afkomstig van Helder Camara; 

hij deed die tijdens een bezoek aan Nederland in 1970. Bedoeling was „om mensen 

van alle kontinenten bijeen te brengen en samen vanuit de nieuwe situatie te bezien 

hoe een proces op gang kan worden gebracht om de noodzakelijke en dringende 

                                                                                                                                        
wen wegnemen, dan verdampt de NAVO vanzelf, zegt hij in 1968 in een interview met Militia Christi, 
het blad van het anti-militaristische Kerk en Vrede. „Strijd en De Graaf moeten nu eens ophouden te 

zeggen dat we uit de NAVO moeten. Dat interesseert de arme landen niet‟.  
561 In zijn eigen rubriek in Hervormd Nederland, 10-4-1976. 
562 In het archief van De Lange bevindt zich een brief van 15-3-1972 van Gatsua Buthelezi, de Zuid-
Afrikaanse Zulu-leider, die De Lange laat weten niet te kunnen komen vanwege zware druk van de Zuid-

Afrikaanse overheid.  
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strukturele veranderingen in onze samenleving - zowel nationaal als internationaal - 

door te voeren op geweldloze wijze‟.563 De Lange vertelt in zijn inleiding dat het 

voorbereidingscomité het eens was over de noodzaak van ingrijpende structurele 

veranderingen op nationaal en internationaal niveau. De vraag van de middelen 

waarmee dat moet gebeuren is urgent. De discussies over geweld en geweldloosheid 

zijn de laatste jaren, stelt De Lange, in een nieuw verband geplaatst: „Mensen die 

aanvankelijk gewelddadige systemen in de vorm van bewapeningsprogramma‟s 

hebben aanvaard, verzetten zich ten sterkste tegen het idee van het gebruik van ge-

welddadige methoden om de politieke en maatschappelijke structuren in ons land te 

veranderen. Mensen die aanvankelijk alle vormen van geweld voor de oplossing van 

conflicten tussen staten verwierpen en zelfs eenzijdige ontwapeningsprogramma‟s 

bepleitten, verdedigen nu soms geweld als een in sommige gevallen en gebieden 

onvermijdelijk middel om de fundamentele structuren van de maatschappij te veran-

deren. In deze situatie is er behoefte aan gemeenschappelijk overleg‟. De huidige 

maatschappelijk structuren zijn gewelddadig en de vraag is „hoe de soms verhulde, 

soms openlijke vormen van geweld daarin kunnen worden bestreden‟. Het voorbe-

reidingscomité deelde onderling de voorkeur voor een geweldloze benadering, maar 

ziet dat in sommige situaties die voorkeur een dilemma wordt. De Lange geeft een 

krachtige typering van de beweging voor geweldloosheid als „een beweging voor de 

verandering van onrechtvaardige maatschappelijke structuren. In zekere zin kunnen 

we spreken van geweldloze revolutie. In deze zin dienen we de publieke belangstel-

ling te mobiliseren voor geweldloze alternatieven, juist op het moment dat macht 

zonder gerechtigheid, dat wil zeggen geweld, de overhand heeft‟. Uit het eindrapport 

van de bijeenkomst en een verslag in de pers (De Nieuwe Linie, 12-4-1972) en de 

artikelen van De Lange valt op te maken dat men er in de bijeenkomst niet uitkwam 

in de zin dat er een duidelijke slotverklaring kwam. De situaties waarin mensen 

streden voor gerechtigheid, verschilden onderling te zeer om gemakkelijk te kunnen 

oordelen over de vraag of ten onrechte door sommige mensen wél de toevlucht was 

genomen tot het gebruik van geweld. De aanbeveling werd gedaan om te komen tot 

meer studie en tot een vervolgconferentie. 

 Eerder beschreven we hoe de assemblee van Nairobi ertoe kwam een pro-

gramma tot bestrijding van het militarisme op te zetten, en de rol van De Lange 

daarbij en bij de uitwerking in Nederland. De Lange zat niet in de door de Raad van 

Kerken ingestelde werkgroep, maar volgde de ontwikkelingen van nabij, en schreef 

en sprak er regelmatig over. In een interview vertelde hij:  

 
„Mijn idee in 1975 toen ik de oprichting van een programma ter bestrijding van het 

militarisme bepleitte was, dat we niet moeten toegeven aan de gedachte dat conflicten 

alleen maar zijn op te lossen met geweld. Niet toe te geven aan de gedachte, dat ont-

wikkelingslanden alleen maar prestige kunnen verwerven door zich te bewapenen en 

zich van militaire technologie te voorzien. Dat het programma niet van de grond 

komt, heeft verschillende redenen. Ja, voor een deel ligt het bij de ontwikkelingslan-

den zelf. Die zeggen: Wij hebben onze vrijmaking nou juist te danken aan de militai-

ren. Een Indonesiër zei me: Als ons leger er niet geweest was, dan was de republiek 

door jullie volkomen onder de voet gelopen. De militairen hebben in de republiek een 

ongehoord prestige. Men ziet de gevaren natuurlijk wel, maar er is een ondergrond 

van groot respect voor de legers in de derde wereld. Dat hebben we zelf veroorzaakt, 

Godbeterd, door onze stomme Indonesische politiek. Wij hebben dat leger sterk ge-

                                                           
563 Ontleend aan het programma van de consultatie, in het archief van De Lange. 
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maakt en nu ligt het weer als een molensteen om onze hals. De anti-militaristische 

beweging die wij nodig hebben, kan zich niet doorzetten door dit soort historische 

herinneringen. Afschuwelijk. En zo is het met de Russen ook. Luister eens, zeggen de 

Russen, ons bestaan hebben we te danken aan het leger. Dat weet het volk heel goed. 

Het leger heeft hen gered van het barbarendom van het nationaal-socialisme‟.564 

 

Aan De Lange bood het programma de gelegenheid veel van de onderwerpen die 

hem aan het hart gingen, gecombineerd aan de orde te stellen zoals het verzet tegen 

het noodlotsdenken, een mensvisie die het voorstelt alsof de mens niet anders kan 

handelen dan hij doet, de „nationalisering‟ van het Evangelie en de eigen rol die 

Europa (en de kerken daarbinnen) kan spelen in de wereld. Het militarismepro-

gramma doet de kerken in West-Europa naar zijn idee ook sterker staan in de discus-

sie met de Oost-Europese kerken.  

Over de IKV-campagne „Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen 

uit Nederland‟ die het IKV in 1977 begon, schreef De Lange: „Ik vind de keuze voor 

deze leuze toch verkeerd, omdat hierdoor de volle nadruk komt op het protest tegen 

een aspect van de bewapening en het praten over bewapening of over ontwapening 

heeft niet veel effect gehad in de afgelopen jaren‟.
565

 Landen bewapenen zich im-

mers (al dan niet terecht) vanwege politieke spanningen, en dan is het zinniger iets 

aan die spanningen te doen. Het is inderdaad zo dat het mili-

tair/economisch/technologisch complex zelf tot een spanningsbron is geworden, 

maar de leuze van het IKV lost dat niet op, „Daarvoor is de leuze te eenzijdig, te 

protesterend en te nationalistisch‟. Maar tegelijk laat De Lange geen onduidelijkheid 

bestaan over zijn oordeel over de kernbewapening: die is onaanvaardbaar. Het plaat-

sen van een handtekening (waartoe het IKV opriep) vraagt echter geen offer en 

brengt geen processen op gang „van solidariteit en boetvaardigheid‟. De Lange for-

muleert daarom een aantal concrete stappen.566 In de eerste plaats: het doen van een 

risicovolle stap (bijvoorbeeld het voorstel dat Europa de bescherming van de atoom-

paraplu van de VS verlaat, twee atoomvrije zones (in Oost- en West-Europa), het 

voeren (op het niveau van gemeenten) van gesprekken met de West-Duitsers over de 

voortzetting van de verzoeningspolitiek met de Oost-Europese landen en het interna-

tionaliseren van de Derde Wereldbeweging (zolang er zoveel armoede bestaat, zal 

het Westen niet tot ontwapening durven overgaan), alsmede een verbod op het leve-

ren van wapens aan de Derde Wereld. Met Von Weizsäcker zegt De Lange: „Vre-

despolitiek is niet primair een politiek van het scheppen van de vrede, maar een van 

oplossing van de problemen‟.567 Hij juicht toe dat het bestuur van het IKV contacten 

onderhoudt met de kerken in de DDR.568 Enkele jaren later nuanceert De Lange zijn 

oordeel over de IKV-leuze als hij ziet dat het IKV er zelf ook de beperkingen van 

inziet en eveneens nadenkt over wat er elders moet gebeuren (wat ook blijkt uit de 

contacten met de DDR).569 Wanneer hij in 1982 in een Haags PvdA-blad een samen-

vatting geeft van de discussie over kernwapens (en het NAVO-besluit om 48 kern-

wapens in Nederland te plaatsen) sluit hij zich aan bij de gedachte dat een eenzijdige 

                                                           
564 in: „Een veteraan in de strijd tegen armoede en onrecht‟, interview door Kees Waagmeester, in: Onze 
Wereld, november 1983. 
565 „Na de Vredesweek … doorgaan! in: Trouw, 3-10-1977. 
566 In: Hervormd Nederland, 17-9-1983. 
567 Aangehaald in: „Enkele stellingen en uitgangspunten voor de vormgeving van vredespolitiek‟, in: 
Remonstrants Weekblad, 39/20, 29-10-1980. 
568 Hierover schrijft hij in „Naar een aktieve vredespolitiek‟ in Vredesopbouw, 23-11-1978. 
569 In zijn column in Hervormd Nederland van 2-8-1980. 
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stap nodig is, en dus ook herziening van het NAVO besluit. Daar wil hij ook de 

PvdA (en Den Uyl die bepaalde atoomtaken wilde behouden) op aanspreken, maar, 

zo zegt hij elders in een interview,570 hij wil niet op de stoel van de politiek gaan 

zitten door dwingend bepaalde politieke stappen te gaan voorschrijven. De kerken 

moeten een richting, een ethos, aangeven, en hooguit suggesties doen. Ook roept hij 

de PvdA op een discussie te voeren over de bruikbaarheid van kernwapens, want: 

„zolang er nog mensen zijn die denken dat ze bruikbaar zijn, krijgen we ze nooit uit 

de wereld‟. Hoe belangrijk de strijd tegen de kernbewapening voor De Lange is, 

blijkt uit een artikel uit 1983, waarin hij verschillende joodse denkers aanhaalt die de 

holocaust meemaakten en juist daarom hun „nooit weer‟ ook van toepassing verkla-

ren op de nucleaire holocaust. Hoewel het woord niet gebruikt wordt, klinkt hier iets 

door van de angst voor een herhaling van het „verzuim‟ (het niet tijdig onderkennen 

van het kwaad en het nalaten van handelen daartegen) die voor De Lange een stu-

wende kracht was. 

 

Gezag en zeggenschap in de onderneming 

 

Democratisering van de verhoudingen binnen de onderneming was voor De Lange 

een logische consequentie van zijn visie op de mens:  

 
„Wij laten in het midden of behoefte aan participatie in de natuur van de mens ligt. De 

natuur van de mens is bijbels gezien nimmer relevant. De bijbelse gegevens wijzen 

erop, dat participatie voor de menswording van elke mens noodzakelijk is. Het is niet 

in te zien, dat de arbeidsorganisatie hiervan is uitgesloten‟.571  

 

Daarmee is het belangrijkste gezegd. Voor De Lange betekende dat tegelijk dat er 

ook aan „opvoeding tot verantwoordelijkheid‟572 gedaan moet worden, en hij ziet dit 

als de grote taak van de vakbeweging voor de toekomst. Te vaak wordt gedacht dat 

het niveau van verantwoordelijkheid dat hoort bij de nieuwe economische politiek 

vanzelf bereikt zal worden. 

Hoewel het onderwerp regelmatig bij De Lange voorkomt, begint hij het pas 

aan het eind van de jaren zestig te thematiseren. In juni 1969 schrijft hij in Wending 

een kort artikel met „enkele opmerkingen bij een democratiseringsvraagstuk‟. De 

discussie en besluitvorming over deze vragen verloopt te traag, en daardoor neemt 

bij velen het vertrouwen af dat het werkelijk zal komen tot vormen van democratise-

ring‟.573 In een bijdrage voor enkele werkgezelschappen op het IUVB en voor een 

                                                           
570 Interview met De Lange in: Aat de Kwant en Evert Mathies (red.), Twee dingen … Joop den Uyl 

geportretteerd door tijdgenoten, Spectrum, Utrecht 1981, 68-69. 
571 In: „Herstructurering van gezag en zeggenschap in de onderneming‟ in: Wending, 26/2, april 1971. 
572 Zie bijvoorbeeld De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij, 239-240. 
573 Hierbij verwijst De Lange naar de bijdrage van Peper in Mooi rood is niet lelijk, „Democratie in 

dienstverband. Over de noodzaak tot democratisering van het arbeidsbestel‟, UPR, Rotterdam, 1969. 

Peper spreekt over de ‟structureel onderdanige positie waarin het overgrote deel van de werknemers zich 
bevindt. Die onderdanigheid wordt nu verhuld door en vindt zijn uitlaatklep in respectievelijk gereali-

seerde en geambieerde inkomensverbetering‟ (5). „Het streven naar een hoger inkomen is (…) bijna 

geheel losgekoppeld van de andere, ja de belangrijkste waarden van het socialisme: het streven naar een 
zo groot mogelijke maatschappelijke gelijkheid, naar een zo groot mogelijke democratie en, als resultaat 

daarvan, een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid‟ (18). „Doelstelling van de 

socialistische politiek is een socialisering van de beslissingsmacht in het economisch leven‟, stelt Peper 
(28). Het PBO-model wordt door Peper van de hand gewezen, omdat dat verhullend is en de bestaande 

economische orde in stand houdt. Het zijn deze gedachten van Peper én diens pleidooi voor bewustwor-
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consultatie op het Oecumenisch Instituut in Bossey in 1969 (die hij later bewerkt tot 

een artikel voor Wending, april 1971), zegt hij zelf dat het tijd is voor democratise-

ring, na een periode van gedachtevorming en discussie. Zijn inzet is bijzonder:  

 
„De verwerkelijking van de “industrial democracy” moet niet worden gezien als een 

betere zorg voor de werknemers (het is geen onderdeel van de “welfare state”), maar 

als een wijziging in de bestaande machtsverhoudingen‟.574  

 

Dit vraagstuk wordt acuut om twee redenen: de maatschappelijke ontwikkelingen 

gaan steeds meer in de richting van „getoetst gezag‟ en de werknemers worden mon-

diger. Daarbij is het bovendien een recht van ieder mens om zijn eigen rol mee te 

bepalen en zijn belangen te behartigen, ook als werknemer. Als argument tegen 

meer democratie wordt wel aangevoerd dat geheimhouding en snelle besluitvorming 

voor bedrijven essentieel zijn met het oog op concurrentie en fluctuaties op de we-

reldmarkt. Dat zou onderzocht moeten worden, vindt De Lange, net als de vraag hoe 

hoog een economische prijs die hiervoor betaald zou moeten worden, dan is, zo die 

al bestaat. Voor veel onderwerpen geldt die prijs niet, en er is onderzoek dat juist 

laat zien dat de totale besluitvaardigheid van een onderneming kan toenemen bij 

gedeelde zeggenschap. Over het zwaar laten wegen van die economische gevolgen 

wil De Lange niet te laconiek doen, omdat zelfs in Europa de armoede nog groot is. 

Maar vraagt de „industrial democracy‟ wel offers? Het voorzien in de elementaire 

behoeften is in het westen zeker gesteld. Nu zien we „dat wij in toenemende mate te 

maken krijgen met behoeften, waarvan de urgentie dubieus is omdat zij eerst moeten 

worden gewekt‟. Is dat aanvaardbaar? En kunnen niet ook door een andere inko-

mensverdeling het behoeftepatroon en dus het productiepatroon verlegd worden 

(bijvoorbeeld door meer geld te besteden aan onderwijs en cultuur)? „Kan door wij-

zigingen van de mondiale inkomensverdeling de produktie beïnvloed worden?‟ Dit 

is onderdeel van de „Fundamentaldemokratisierung‟ (Mannheim). Op de vraag of 

deze onderwerpen ook bínnen de onderneming aan de orde moeten komen, ant-

woordt De Lange met Albeda dat de grens van de interne democratisering gelegen is 

in de eisen die de gemeenschap stelt, en in de gerechtvaardigde eisen van kapitaal-

verschaffers, consumenten en anderen. De tegenwerping dat veel werknemers geen 

belang stellen in verantwoordelijkheid, is waar,  

 
„en dit zou een duidelijke aanwijzing kunnen zijn dat het gebrek aan humaniteit in de 

huidige arbeidsorganisatie nog veel ernstiger vormen heeft aangenomen dan we op-

pervlakkig geneigd zijn aan te nemen‟.575  

 

Hier brengt De Lange de antropologie ter sprake: de mens is een verantwoordelijk 

wezen, verantwoordelijkheid is daarmee opdracht en levenshouding. Voorwaarde 

daarvoor is de verbreding van het draagvlak van de verantwoordelijkheid. In het 

Westen én in Rusland noopt het ontwikkelingspeil van de arbeiders tot vormen van 

arbeidersbestuur (hier ziet De Lange een vorm van convergentie)  .576 

                                                                                                                                        
ding onder werknemers, die waarschijnlijk De Lange dit artikel van Peper doen noemen. Voor het overige 
bezigt Peper een taal en kiest hij voor methoden die De Lange niet zo gauw zou kiezen: machtsvergroting 

van de vakbeweging, polarisering en het conflictmodel.  
574 „Herstructurering van gezag en zeggenschap in de onderneming‟ in: Wending, 26/2, april 1971, 156. 
575 Id., 163. 
576 Er is een verslag van deze consultatie van de hand van Hans-Ruedi Weber in: Study Encounter, V/4 

1969. Het paper van De Lange fungeerde als startpunt voor de discussie (spreker was o.a. Garaudy).  
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De Lange beschrijft ook de situatie in Nederland. De discussie in Nederland 

had begin jaren zeventig betrekking op vergroting van de medezeggenschap inzake 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en inzake het ondernemingsbeleid. 

De in 1950 totstandgekomen Wet op de Ondernemingsraden regelde het eerste. 

Deze wet bracht niet wat velen ervan hoopten (van grotere productiviteit tot en met 

herwaardering van de arbeider als mens), en de regering vroeg de SER om nadere 

adviezen. De nieuwe Wet op de Ondernemingsraden (1971) geeft de werknemers 

meer ruimte, onder andere om zich te laten adviseren door derden. Van het Neder-

landse beleid zegt De Lange dat, gezien de ernst van de zaak, de hervormingen er te 

langzaam gaan.  

In oktober 1972 nam De Lange deel aan een consultatie in Melun (Frankrijk) 

over de „bevrijding van de mens‟ georganiseerd door de Franse Mission Populaire, 

waar gereflecteerd werd op de arbeidssituatie.577 De Lange doet voorstellen voor het 

gesprek in Nederland. Allereerst moet het over de rol van de technologie gaan; te 

vaak wordt gedaan alsof we hier met een natuurverschijnsel te maken hebben. Ver-

der zouden de ervaringen met de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden verzameld 

moeten worden om op basis daarvan nieuwe voorstellen te formuleren. Er zou een 

beraad moeten plaatsvinden tussen werkgevers, werknemers, bedrijfspastores en 

wetenschappers; dit zou een bijdrage kunnen leveren aan de studie over het toe-

komstmodel. En tot slot stelt De Lange voor dat de bedrijfspastores ervoor gaan 

pleiten dat de voorgenomen arbeidstijdverkorting wordt gebruikt voor vorming. Het 

Wendingnummer opent met een Open Brief van een werkgroep van industriepredi-

kanten en bedrijfsaalmoezeniers die hun zorg uitspreken over „de toestand van on-

mondigheid waarin vele mensen van hoog tot laag zich doorgaans in hun werksitua-

tie bevinden. Voor de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid bestaat over het 

algemeen in de georganiseerde arbeidssituatie geen of te weinig ruimte‟. Verschil-

lende bij het bedrijfsleven betrokkenen reageren op deze Open Brief, en er vindt ook 

een gesprek over plaats, waaraan De Lange als redacteur van Wending meedeed. 

Eén van de ondertekenaars van de Open Brief en auteur in dit Wending-nummer is 

Plasman, industriepredikant in Arnhem, die later bij De Lange zal promoveren op 

deze thematiek.  

Een interessante observatie doet De Lange in zijn - overigens heel positieve - 

bespreking van Mitbestimmung in der Industrie van Arthur Rich (Zürich 1973) die 

hij in Wending schrijft. Rich stelt dat als medezeggenschap uitblijft, voor arbeiders 

het eisen van hogere lonen de enige uitweg voor genoegdoening is. Maar het is niet 

louter onmacht en onwil dat medezeggenschap uitblijft, stelt De Lange:  

 
„meer en meer kom ik tot de overtuiging dat het wellicht ook te maken kan hebben 

met de wijze waarop wij produceren. Met andere woorden van de door ons gekozen 

techniek en technologie, die iets onmenselijks in zich dragen en die weinig ruimte 

bieden voor de structuur van medezeggenschap‟.578  

 

Hij werkt dit hier niet verder uit, maar komt er - even kort - bij de bespreking van 

het boek Bedrijfsdemokratisering zonder arbeiders van Ramondt in september 1975 

weer op terug, omdat Ramondt laat zien dat de methode van werkoverleg en werk-

structurering ook zonder de democratiseringsideologie wel naar voren zou zijn ge-

                                                           
577 Hij meldt dit in een voorwoord van een themanummer van Wending (november 1972) dat de titel 

droeg „Over de mens in het bedrijf‟. 
578 Boekbesperking in: Wending, 29/3, mei 1974, 182.  
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komen, en dat deze bovendien tijdens een recessie worden teruggedraaid. De Lange 

zegt dan: „het boek bevestigt mijn vermoeden (…) dat bedrijfsdemokratisering en 

het buiten schot laten van de technologie onverenigbaar zijn‟. De rol van de techno-

logie wordt door De Lange bij meer onderwerpen ter sprake gebracht, bijvoorbeeld 

wanneer het gaat over de werkgelegenheid en het milieu. Het is de technologie die 

arbeid uitstoot, en de vraag moet gesteld worden of wij die technologie willen ac-

cepteren. Datzelfde geldt voor de manier waarop we met grondstoffen omgaan: die 

gaat ten koste van de Derde Wereld en toekomstige generaties. „Onze technologie is 

hoog-energetisch, en die moet terug‟. In een bespreking van het WBS-cahier Op weg 

naar arbeiderszelfbestuur uit 1974 wijst De Lange op de daarin vervatte misvatting 

dat wanneer arbeiders meer invloed zullen krijgen, ook andere problemen (op het 

gebied van milieu en energie) zullen worden opgelost.579  

Ook in het verband van de Sectie Sociale Vragen hield De Lange zich met 

deze thematiek bezig. In maart 1977 publiceerde de Sectie een reeks overwegingen 

bij de door de regering ingediende herziening van de Wet op de Ondernemingsra-

den, geschreven door De Lange.580 We herkennen hierin zijn gedachten inzake ver-

antwoordelijkheid („ook in de arbeidsorganisatie dienen alle mensen in de gelegen-

heid te worden gesteld hun eigen antwoord aan God en de medemens te geven‟) en 

een citaat van Niebuhr dat we ook elders bij De Lange aantreffen („De zin van de 

mens voor gerechtigheid maakt de democratie mogelijk; de neiging van de mens tot 

onrecht maakt haar noodzakelijk‟). De Sectie was niet erg tevreden over de wet die 

in 1979 tot stand kwam; er was weliswaar sprake van meer bevoegdheden voor de 

ondernemingsraden, maar in het krachtenveld van de ondernemingen waren geen 

echte verschuivingen opgetreden. Ook in de jaren tachtig houdt de Sectie zich daar-

om nog met deze thematiek bezig. 

 

Discussie met marxisten en Christenen voor het Socialisme 

 

Bij verschillende gelegenheden sprak de Lange zich uit over de Oost-West-

tegenstelling. Hij probeert nuanceringen aan te brengen in de zwart-witbenadering 

die hij vooral bij de Amerikanen waarneemt. De praktische vormgeving van het 

marxisme in de Sovjet Unie acht De Lange in veel opzichten niet geslaagd, schrijft 

hij in 1976: de productiecijfers zijn laag, de landbouwpolitiek is een mislukking.581 

Maar ook zegt hij dat verandering van het stelsel van „de zogenaamde onderne-

mingsgewijze produktie‟ niet leidt tot aantasting van de geestelijke vrijheid, zoals 

velen lijken te denken. „Ik zou bijvoorbeeld niet weten, waarom vormen van zelfbe-

stuur van de zijde van de arbeiders niet een bijdrage en vormgeving kan zijn van 

deze geestelijke vrijheid‟.  

Deze wens tot nuancering treffen we steeds aan bij De Lange, maar laat on-

verlet zijn eigen kritiek op het marxisme. Vanaf de jaren zeventig komt die kritiek 

steeds vaker naar voren, zoals in zijn reactie op de „theologie van de revolutie‟ die 

hij bij de Wereldraad van Kerken tegenkwam; in hoofdstuk 7 gaan we daar nader op 

in. We behandelen hier enkele andere discussies.  

In dezelfde periode als de aan het begin van dit hoofdstuk behandelde ge-

dachtewisseling met Nijk besprak De Lange in Wending het boek De Rijke christe-

                                                           
579 In: Wending, 30/7, september 1975, 371. 
580 De overwegingen bevinden zich in het archief van De Lange.  
581 In: Hervormd Nederland, 10-4-1976. 
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nen en de arme Lazarus van Gollwitzer.582. Hij noemt Gollwitzer schijnheilig: in 

Uppsala liet hij op de assemblee niets na om een vertegenwoordiger van de Rus-

sisch-orthodoxe kerk die de Russische economische politiek verdedigde, te steunen. 

In zijn boek pleit hij echter voor een kritisch marxisme en verwerpt hij het „pape-

gaaien‟ van vertegenwoordigers van de orthodoxe kerk. Gollwitzer wil christendom 

en marxisme niet tegenover elkaar gesteld zien, maar hij verduidelijkt daarbij niet 

over welk christendom en welk marxisme hij het heeft. Bovendien maakt Gollwitzer 

niet duidelijk wat dat marxisme dan betekent voor het ontwikkelingsvraagstuk, 

waarover zijn boek toch gaat. Voor Gollwitzer is hét kapitalisme de grote boosdoe-

ner, maar hij schrijft hierover in onbegrijpelijke bewoordingen. „Het boekje van 

Gollwitzer is een voorbeeld van een slordige wijze van omgaan met de feiten in het 

sociale en politieke leven. Het maakt de theologie irrelevant en daarom irritant‟. 

Op deze boekbespreking reageren Koos Koster en Bas Wielenga met een ar-

tikel „De Lange als apologeet van het kapitalisme?‟583 Ze verwijten De Lange dat hij 

met een vage verwijzing naar Gollwitzers optreden in Uppsala diens kritiek op soci-

alistische staten afdoet. De Lange geeft dat optreden verkeerd weer: Gollwitzer 

wilde vertegenwoordigers van de socialistische staten in de discussie betrekken om 

de vergadering ook te attenderen op ervaringen van landen als China, Noord-Korea, 

Noord-Vietnam en Cuba in de strijd tegen de armoede. Doordat De Lange Gollwit-

zer beticht van schijnheiligheid, kan hij ook voorbijgaan aan diens voortdurende 

onderscheid tussen kritisch en dogmatisch marxisme, „die met de onderscheiding 

tussen marxistische methode en marxistische levensbeschouwing samenhangt‟. 

Koster en Wielenga verdenken De Lange ervan helemaal geen kritiek op het kapita-

lisme te verdragen, en te denken dat de kwade elementen die het kapitalisme bevat 

geleidelijk geëlimineerd zouden kunnen worden. Gollwitzer vraagt om een discussie 

over de uitgangspunten van het systeem die niet deugen, zodat naar alternatieven 

gezocht moet worden. De reactie van De Lange is kenmerkend voor de antimarxis-

tische instelling van de groep binnen het christendom die momenteel domineert in 

het ontwikkelingsdebat, zo stellen ze.  

 
„Deze groep pleit voor een reform program, dat wel structurele veranderingen wil 

maar binnen het kader van het bestaande systeem blijft. Het is daarom begrijpelijk dat 

men de marxistische problematisering van het kader als zodanig buiten de deur wil 

houden. Het is niet de bedoeling nu omgekeerd een dergelijk reformistisch program 

als ondiscutabel opzij te schuiven. Gollwitzer stelt alleen de redelijke eis, dat de 

houdbaarheid van dit concept in een voortdurende confrontatie met de marxistische 

maatschappijkritiek getest wordt‟.584 

 

De Lange zegt in een naschrift het niet nodig te vinden om te reageren, omdat de 

schrijvers niets nieuws te berde brengen. Toch, zo moeten we constateren, hebben ze 

een trefzekere beschrijving gegeven van De Langes positie, zij het dat ze zijn kapita-

lismekritiek te weinig recht doen. Wanneer hij zelf kritiek van anderen op marxisme 

en marxisten bediscussieert, is hij veel sterker, ook in zijn eigen kritiek op het kapi-

                                                           
582 Boekbespreking van: H. Gollwitzer, De rijke christenen en de arme Lazarus, Den Haag 1969, in: 
Wending, 24/12, februari 1970, 830-832. 
583 In: Wending, 25/1, mei 1970, 191-193. De titel van de reactie van Koster en Wielenga is ontleend aan 

een citaat van Gollwitzer die constateert dat wij, zodra het kapitalistische systeem onder kritiek komt te 

staan, veranderen in apologeten van het kapitalisme, met gebruikmaking van onze theologie, en, voegen 
Koster en Wielenga toe, „onze “objectieve” economische deskundigheid‟.  
584 Ibid. 
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talisme. De discussie met mensen die zich beschouwen als linkser dan De Lange, 

valt hem, zo blijkt keer op keer, zwaar. Hij heeft, zegt hij, grote moeite met het kli-

maat dat in de jaren na „1968‟ aan universiteiten ontstaat, niet uit onwil om de con-

frontatie aan te gaan met andere wetenschapsopvattingen,  

 
„maar vanwege het gebrek aan redelijkheid en openheid (ondanks het overmatig ge-

bruik van het woord kritisch) dat heeft plaatsgemaakt voor fanatisme en machtsstre-

ven van de zijde van een beperkt aantal studenten en enkele docenten‟. 585  

 

Activisten treden zelfs in de privé-sfeer van hun tegenstanders, en De Lange vraagt 

zich af hoeveel slachtoffers „van het gewraakte fanatisme‟ er nog moeten vallen.  

In zijn Werkelijkheid en hoop gaat De Lange ook in op de relatie christelijk 

geloof- communisme.586 Hij verhaalt eerst over hoe de Wereldraad in 1948 over het 

communisme sprak, om uit te komen bij de discussie van dat moment. De Lange wil 

spreken over communisme en niet over socialisme, omdat het (democratisch) socia-

lisme „aan een geheel andere denk- en gevoelswereld is verbonden‟. Het commu-

nisme had zijn aantrekkingskracht vanwege de identificatie ervan met de strijd tegen 

onrecht. „Amsterdam‟ noemt vijf punten van conflict met het christelijk geloof: 1. de 

belofte van volledige verlossing van de mens in de geschiedenis, 2. de verheerlijking 

van één klasse zonder zonde als draagster van een nieuwe orde, 3. de leer van het 

determinisme en het materialisme, 4. de nietsontziende methoden van de communis-

ten tegenover hun tegenstanders, 5. de eis van onvoorwaardelijke loyaliteit van de 

leden. Het gezicht van het communisme is sinds de oorlog minder eenvormig ge-

worden; het communisme met een menselijk gezicht maakte indruk, maar werkt 

weinig uit. Het oordeel van De Lange:  

 
„Het kenmerkende van het marxisme is en blijft dat het wetenschappelijk wil bewij-

zen, dat krachten en waarden alleen uit maatschappelijke oorzaken kunnen worden 

verklaard. Ik aarzel niet dit een vergissing te noemen‟.587  

 

Die vergissing komt voort uit het gehuldigde mensbeeld: niet gezien wordt dat het 

onvolkomene diep in de mens aanwezig is. Daardoor is de categorie „schuld‟ com-

munisten vreemd, terwijl daar nu juist een mogelijkheid ligt „voor het rijpen van 

nieuwe inzichten, krachten en waarden‟. Hoewel er wel marxisten spraken op bij-

eenkomsten van de Wereldraad, is het tot op heden (1975) niet gekomen tot een 

echte dialoog. En juist daaruit zouden niet alleen de conflictpunten duidelijk moeten 

worden, maar ook „wat de waarheid van het communisme is‟. Overigens blijken veel 

van de kwalen van het kapitalisme het communisme niet vreemd te zijn, zoals ver-

storing van de verhoudingen van de mensen tot elkaar en tot de natuur. Daarom: 

 
„Het (veelvuldig) hanteren van de term kapitalisme brengt ons niet voldoende ver in 

het onderkennen van de werkelijke krachten en machten, die bedwongen en geleid 

moeten worden‟. 588 

 

In een discussie in Wending in maart 1974 over inkomensverdeling, een voor De 

Lange aangelegen punt, gaat De Lange op centrale elementen uit het debat met mar-

                                                           
585 In: Tijd en Taak, 28-6-1975. 
586 Werkelijkheid en hoop, 1975, 7-10. 
587 Id., 9. 
588 Id., 11. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

 300 

xisten nader in. De redactie had de socioloog (eerst vakbondsman en vervolgens 

PvdA-kamerlid) Poppe begin 1973 gevraagd om een discussie binnen de Wendin-

gredactie over inkomensverdeling te begeleiden. Poppe stelde zeven stellingen op, 

waarover hij met de redactie in gesprek ging. Stellingen en discussie worden in 

Wending opgenomen. De Lange stelde Poppe naar aanleiding van de discussie zeven 

vragen, die door Poppe - in hetzelfde nummer - beantwoord worden.589 Poppe bena-

drukt vooral dat van een inkomenspolitiek alleen dan sprake kan zijn, wanneer er 

ook structuurwijzigingen (inzake machtsverhoudingen en beslissingen omtrent pro-

ductie) plaatsvinden. De Langes vragen aan Poppe hebben nauwelijks betrekking op 

de inkomenspolitiek, maar gaan in op diens analyse van de situatie. Hij heeft moeite 

met Poppes gebruik van de term „klasse‟, omdat dat een verwarrend begrip is, zeker 

omdat Poppe ook de mogelijkheid openhoudt dat een hoogbetaalde ingenieur tot de 

onderdrukte klasse behoort. Is de discussie én het politieke handelen ermee gediend 

die term nog te gebruiken? Maar bovendien: „wat gaat er gebeuren, als “de” arbei-

ders zich bewust worden van hun materiële uitbuiting? Komt er dan vanzelf een 

grotere geestelijke ontplooiing - bijvoorbeeld in de zin van solidariteit met nog erger 

uitgebuitenen - of komt er een hardere strijd om meer materiële zaken?‟ Hetzelfde 

bezwaar heeft hij tegen Poppes opmerking dat hij „de macht aan de massa wil laten‟. 

Is dat ongeacht de ideeën van die massa? Met betrekking tot de inkomensverdeling 

vraagt hij zich af op de huidige inkomensverdeling wel het gevolg is van „het‟ sys-

teem, omdat die immers per land verschilt. „Praat Poppe niet te snel over “het” sys-

teem, waardoor hij zichzelf de pas afsnijdt van politiek handelen in een democratie, 

waarbij nooit alles tegelijk kan?‟ Wat betreft de ontwikkelingsdiscussie heeft De 

Lange de vakbeweging nooit kunnen betrappen op belangstelling voor structuurwij-

ziging in de Europese industrie ten bate van ontwikkelingslanden. Ook voor die 

wijzigingen moet van Poppe de inspiratie van „de basis‟ komen, maar wat als die 

basis zijn mond houdt, bijvoorbeeld doordat ze niet weet wat er aan de hand is? 

Mogen anderen dan niets doen? De Lange is bang dat de opstelling van Poppe een 

wanhoopsstemming doet ontstaan die alleen maar leidt tot verbittering.  

 
„In de afgelopen jaren heb ik heel wat jonge mensen ontmoet, die - als ze in de gaten 

krijgen dat het systeem niet zo maar door een ander systeem kan worden vervangen - 

snel verloren dreigen te gaan voor de strijd van meer vrijheid voor meer mensen. Het 

cynisme ligt vlak om de deur. De aanpassing voltrekt zich verrassend snel en voordat 

Poppe en ik het weten, lezen ze het on-christelijk dagblad van Nederland.‟590 

 

In zijn antwoord gaat Poppe in op de maatschappijanalyse van De Lange.  

 
„Dertig jaar na-oorlogse ervaring met het doorbraaksocialisme, ook met steeds minder 

politiek bewuste arbeiders, heeft mij de vraag doen stellen of wij, toen we de eenzij-

digheid van de eng-economische interpretatie van het marxisme ontdekten, niet ten 

onrechte heel de marxistische maatschappij-analyse - inclusief de vervreemdingstheo-

rie - overboord hebben gegooid en daarmee een zeer wezenlijke ingang tot de bele-

vingswereld van de arbeiders voor ons zelf hebben afgesloten?‟591  

 

                                                           
589 „Vragen aan C. Poppe‟ in: Wending, 29/1, maart 1974, 38-40, gevolgd door „Antwoord aan H.M. de 
Lange‟. De Lange schrijft ook nog een artikel over Ethiek van de inkomensverdeling van Roscam Abbing. 
590 Id., 40.  
591 Id., 41. 
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Op het terrein van de ontwikkelingsdiscussie hebben de bonden een bewustwor-

dingsprogramma. Maar arbeiders verzetten zich tegen bedrijfssluitingen als er geen 

garantie is voor vervangend werk en ook niet zeker is dat bedrijven inderdaad naar 

elders gaan en of ze niet, als ze dat doen, de uitbuiting van de arbeiders elders, maar 

nu nog voordeliger door lagere lonen, voortzetten? Structuurwijzigingen moeten 

inderdaad vanuit de basis worden geïnspireerd; dat wil zeggen dat ze niet van bo-

venaf moeten worden opgelegd, omdat dat tot apathie leidt. Mobilisering en politise-

ring van de basis zijn dus nodig. En als je het dan over internationale grondstoffen-

akkoorden hebt, zoals De Lange wil, dan moet het gaan om vragen als „wat de Ne-

derlandse arbeiders van die grondstoffen maken en voor wie; wie eraan verdienen; 

wie de grondstoffenprijzen in feite in de zak steekt; wat er aan dit alles veranderen 

moet‟. Poppe eindigt als volgt:  

 
„Ik ben ook ongerust. Over het feit dat mensen als De Lange, die terecht zo verontrust 

zijn over het gebrek aan mondiale solidariteit en zo sterk betrokken bij de ontwikke-

lingshulp, soms zo weinig verbitterd schijnen te zijn tegen het maatschappelijk sys-

teem, dat hun werk tot een sisyfusarbeid maakt. Dat lijkt me een soort verbittering die 

nodig is om je te behoeden voor een andere soort aanpassing: de aanpassing van de fi-

lantropie. Juist omdat het systeem niet van vandaag op morgen kan worden vervan-

gen, zul je de fundamentele onaanvaardbaarheid ervan moeten blijven zien. Sociale 

wetgeving, maatschappelijk werk, medezeggenschap in nationaal verband en ontwik-

kelingssamenwerking in internationaal verband zijn noodzakelijke noodverbanden. Ik 

zal er niet cynisch over doen. Ik doe er even hard aan mee als De Lange. Maar we 

moeten wel oppassen voor het gevaar dat we onopgemerkt worden ingeschakeld als 

sociale verbandmeesters, terwijl er in wezen weinig verandert‟.592  

 

Deze discussie doet denken aan die met Nijk. De Lange heeft een grondige kritiek 

op het systeem, maar wanneer anderen in krachtiger of ideologischer bewoordingen 

hetzelfde doen en vooral wanneer zij op basis van die kritiek betwijfelen of het sys-

teem wel veranderbaar is via democratische weg, reageert hij als gestoken.  

 

Nog sterker nemen we dit waar in de discussie met de beweging Christenen voor het 

Socialisme (CvS). In 1975 schrijft De Lange zijn eerste artikel over CvS.593 Hij rea-

geert op een verslag van een Europees CvS-congres. Voor hij zijn reactie geeft, somt 

hij een aantal gedachten van de beweging op, waarop hij later puntsgewijs reageert. 

Vooraf stelt hij van mening te zijn dat het Evangelie een revolutionaire draagwijdte 

heeft. De keuze voor het Evangelie heeft „diepgaande gevolgen voor de strijd voor 

rechtvaardigheid‟. CvS is naar zijn oordeel sterk gekleurd door de situatie in Latijns 

Amerika. En door katholieken, waarover De Lange zich venijnig uitspreekt:  

 
„het is door velen opgemerkt: Katholieken hebben in de afgelopen decennia Marx 

ontdekt. In vele gevallen ook met huid en haar verzwolgen met de denkwijzen, waar-

mee ze in hun kerk zijn groot geworden: ongenuanceerd, apologetisch en zonder twij-

fel. Wat mij daarbij zo opvalt is het afwezig zijn van kritische vragen, die juist vanuit 

het Evangelie gesteld moeten worden. Deze vragen moeten zeker in Europa worden 

gesteld, waar de ekonomisch-politieke situatie toch bepaald anders is dan in Latijns 

Amerika. Het is wat pijnlijk en wellicht ook onaardig om te vermelden, maar het lijkt 

                                                           
592 Id., 43. 
593 CvS werd in 1971 in Latijns Amerika opgericht door een groep priesters en predikanten die de pro-
gressieve beweging, ingezet door Allende in Chili, ondersteunden; al gauw ontstonden elders soortgelijke 

bewegingen.  
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me een feit: in de jaren tussen 1920 en 1940 hebben we een merkwaardige gevoelig-

heid in sommige katholieke kringen gezien voor het fascisme en nu weer voor het 

marxisme. Ik beweer niet dat dit dezelfde groepen zijn, maar ik konstateer een gebrek 

aan afweerstoffen tegenover maatschappij-visies, die bepaald niet in het verlengde 

van een evangelisch denken liggen en die met name vragen oproepen met betrekking 

tot de demokratie. Moeten we een verklaring hiervan zoeken in een minder goed ont-

wikkeld zijn van theologisch denken? Wellicht willen anderen hierover hun licht eens 

laten schijnen.‟ 594  

 

De woorden democratie en dictatuur ontbreken in het spreken van CvS en dat geeft 

onduidelijkheid, stelt De Lange. De politieke democratie heeft altijd nog de beste 

kansen gehad in kapitalistische landen. In deze landen is naast politieke vrijheids-

rechten ook een aantal sociale grondrechten verwezenlijkt; dat geldt nog niet voor de 

economische grondrechten. Maar daarvoor is het nodig eerst politieke grondrechten 

te hebben; dat bewijzen ons de Sowjet-Unie en Zuid-Afrika. De Lange heeft grote 

moeite met de onheldere manier waarop over arbeiders gesproken wordt (staan zij 

altijd aan de goede kant?), met het niet toegelichte hanteren van het woord „burger-

lijk‟ (in Noord-Europa ziet CvS het vooral als haar taak binnen de kerken tegen de 

burgerlijke interpretatie van de bijbel te ageren), en met het niet duidelijk maken 

door CvS van wat men onder een socialistische maatschappij verstaat. De Lange vat 

zijn kritiek als volgt samen:  

 
„(CvS) kenmerkt zich door het gebrek aan analytisch vermogen van de maatschappe-

lijke krachten (men denke toch niet dat door het veelvuldig gebruik van het woord ka-

pitalisme iets verhelderd wordt), de beweging Christenen voor het Socialisme is on-

duidelijk met betrekking tot de politieke middelen, en tenslotte is de Beweging ondui-

delijk over de specifieke bijdrage, die vanuit het Evangelie kan worden geformuleerd 

ter zake van de maatschappij-vernieuwing‟.595  

 

CvS antwoordt uitvoerig, in Tijd en Taak en in Trouw. De scheiding die De Lange 

maakt tussen economie en politiek is nu juist waar het marxisme kritiek op heeft. 

Democratie is toch niet louter een formeel begrip? Wat betekent die in een situatie 

dat de door het volk gekozen regering geen greep meer heeft op de werkelijke mach-

ten? Het is niet een dogmatische mentaliteit die leidt tot een groeiende belangstelling 

voor het marxisme, maar het failliet van de sociaaldemocratische politiek, getuige de 

inflatie, het mislukken van nivellering, groeiende werkloosheid e.d. De kerken, én 

De Lange, worden gekenmerkt door een burgerlijk denken, dat wil zeggen: een 

denken dat gedomineerd wordt door de maatschappijstructuur van deze tijd. In zijn 

reactie constateert De Lange dat de meeste van zijn vragen onbeantwoord bleven.  

In 1976 schrijft De Lange wederom een kritisch getoonzet artikel over 

„Christenen voor het socialisme‟, nu in Hervormd Nederland. Veel communistische 

partijen in West-Europa heroriënteren zich, schrijft hij, maar de CPN maakt vooral 

misbruik van ontevredenheid bij mensen (over de nullijn), zonder ze reëel te kunnen 

of willen helpen. Dat is demagogie. Bovendien is er sprake van machtshonger in de 

                                                           
594 „Christenen voor het socialisme‟ in: Tijd en Taak, 23-8-1975. Dit wordt gevolgd door een reactie van 

CvS (20-9-1975); Trouw nam beide artikelen over en plaatste vervolgens een reactie van De Lange op het 
CvS-artikel (12-9-1975). Opstand, het blad van CvS, publiceerde de reeks artikelen in het nummer van 

september 1975. 
595 Ibid. 
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CPN. Waarom verheft CvS zijn stem nooit tegen dergelijk gedrag?‟596 Ook bekriti-

seert De Lange de overgevoeligheid van CvS als het gaat over de DDR. Hij ziet 

graag dat er veel informatie over dit land wordt gegeven.  

 
„Maar wat gebeurt er bij de Christenen voor het Socialisme, als er kritiek op dit land 

wordt gegeven? Dan beginnen ze luidkeels te roepen, dat ze er niets mee te maken 

hebben. Zij leveren veel kritiek op de werkelijkheid van de westerse samenleving 

vanuit marxistische visies. Als hun tegenstanders verwijzen naar de PRAKTIJK van 

dit marxisme, dan zeggen de Chistenen voor het Socialisme dat ze daar geen bood-

schap aan hebben. Ze noemen een dergelijk betoog zelfs vals. Waarom mag dat eigen-

lijk niet? Waarom moet de praktijk in de westerse landen altijd vergeleken worden 

met een theorie (die als een ideaal geldt) en waarom mag de toepassing van deze theo-

rie ook niet eens aan de orde komen? Ik wil niet beweren, dat de theorie van de Chis-

tenen voor het Socialisme dan houdbaarder zou worden. Ik acht deze ondeugdelijk om 

de werkelijkheid te verklaren, laat staan om de werkelijkheid te veranderen. De 

grondfout is, niet dat de methode van Marx wordt toegepast (zijn wijze van zien), 

maar dat men in wat Marx zag (in de 19e eeuw) te veel denkt de 20e eeuw te zien. 

Men kan bijvoorbeeld ook thans nog wel klassenstrijd constateren, maar dat is wat 

anders dan klassenstrijd propageren als strijdmethode. Als de CvS de praktijk van het 

communisme ook eens kritisch wilden bekijken, zouden ze wellicht overtuigender zijn 

en waarschijnlijk milder ten opzichte van de praktijk van het tegenwoordige industrië-

le kapitalisme. Er mag en er moet niets worden verdoezeld, hier niet en niet in de door 

communisten geregeerde landen‟. 597 

  

Ook Kraemer stelt vragen aan CvS in een artikel in Wending in september 1978. 

Hierop reageert Willem Klamer, secretaris van CvS, in het oktobernummer. Op de 

vraag van Kraemer waarom CvS (een aantal bij name genoemde) „socialisten van 

het eerste uur‟ afstoot, antwoordt Klamer dat verschillende van die socialisten sym-

pathiseren met CvS; wat De Lange betreft, stelt Klamer dat  

 
„hij reeds tegen ons ageerde nog bijna voordat wij in de openbaarheid waren getreden. 

Hij is ook nooit ingegaan op wat wij in onze publiekelijke antwoorden aan de orde 

stelden, wel zette hij zijn campagne tegen ons voort (o.a. in zijn column in Hervormd 

Nederland). Onze indruk is dat hij zich op de een of andere wijze bedreigd voelt door 

alles en iedereen die hem ter linkerzijde voorbijstreeft‟.598  

 

Dat komt overeen met hetgeen de secretaris van CvS, Reeling Brouwer, in de zomer 

van 1978 in een uitvoerig verslag over CvS schrijft. Hierin komen onder meer de 

reacties in de pers op CvS aan de orde, waarbij het eerst een paginalang gaat over De 

Lange en vervolgens een pagina over De Graaf en Buskes. De toon is hard, want 

door een aantal uitspraken van de kant van De Lange was de sfeer al „verpest‟ voor-

dat een gesprek tot stand kon komen. Over de „serieuze discussiepunten‟ sprak De 

Lange nauwelijks meer, wordt gesteld. Als die punten benoemt Reeling Brouwer:  

 
„a. Het verlaten door ons van een strikt formalistisch-parlementair democratie-begrip 

en de meer marxistische vervanging door een sociale opvatting van democratie; b. de 

andere aard van de verbinding die we zien tussen evangelie en politiek waardoor we 

                                                           
596 „Christenen voor het socialisme‟ in: Hervormd Nederland, 8-5-1976. 
597 Ibid. In een interview in Kosmos + Oekumene („Nieuwe levensstijl. Hoe breder de basis, hoe groter de 
stootkracht‟, interview door Alfred van de Weijer in: Kosmos + Oekumene, 12/6, 1978) spreekt De Lange 

zich op soortgelijke wijze uit. 
598 Willem Klamer, „Christenen voor het Socialisme‟ in: Wending, 33/9, september 1978, 444. 
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niet zo gemakkelijk over een “specifieke bijdrage van het evangelie aan maatschappe-

lijke vernieuwing” kunnen spreken; c. het economisch debat over de vraag of de re-

formistische voorstellen ter oplossing van de derde wereldproblemen, zoals mensen 

als Tinbergen (waar De Lange en zijn responsible society-vrienden zich graag op be-

roepen) die voorstaan de uitbuiting niet eerder bestendigen dan opheffen.‟ 599 

 

Verpest werd de sfeer  

 
„met de parallel van CvS met de gevoeligheid voor fascisme in katholiek-intellectuele 

kringen in de jaren ‟30, door De Langes pertinente weigering de term “burgerlijk” an-

ders dan als scheldwoord te beschouwen (nl. als wetenschappelijke categorie voor een 

historische constellatie), door de (overigens bij velen terugkerende) eis, dat pas met 

ons te praten valt nadát we ons van de CPN en de Sovjet-Unie gedistantieerd heb-

ben‟.600  

 

Reeling Brouwer refereert aan debatten en pogingen tot gesprek, die echter leidden 

tot langs elkaar heen praten. Tot slot wordt opgemerkt dat CvS niet de fout moet 

maken tegen alle sociaaldemocraten te kiezen vanwege De Lange. „Tenslotte vallen 

“de” christenen in de PvdA niet samen met mensen als De Lange en Ruitenberg‟.  

Het beeld is met deze reeks uitspraken helder: de gemoederen waren in een 

vroeg stadium al zo verhit, dat van een werkelijk gesprek tussen De Lange en CvS 

geen sprake meer kon zijn. De geschilpunten die Reeling Brouwer noemt, zijn reëel, 

zij het dat De Lange, die immers geen christensocialist was, waar het gaat over de 

verbinding tussen evangelie en politiek dichter bij CvS stond dan Reeling Brouwer 

in zijn tweede punt suggereert. In hoofdstuk vijf en zijdelings in hoofdstuk 7 passe-

ren delen van dit felle intern-linkse debat nogmaals de revue, met een evaluatie. 

 

Economie van het Genoeg 

 

In 1986 zou het boek Genoeg van teveel, genoeg van te weinig verschijnen dat De 

Lange samen met Goudzwaard schreef. Dit boek was het resultaat van een jarenlan-

ge bezinning over de „economie van het genoeg‟, waarin de Boston-bijeenkomst van 

C&S met het optreden van Daly én de discussie met Kurien als vertegenwoordiger 

van het geluid van het Zuiden, een belangrijke mijlpaal was. Omdat deze discussie 

dus twee in deze studie beschreven perioden bestreek, behandelen we hem, mét een 

introductie van De Langes partner in deze bezinning, Goudzwaard, aan het slot van 

hoofdstuk 3, om de discussie later in hoofdstuk 4 weer op te pakken. 

 

Voorgeschiedenis van de Economie van het Genoeg 

In oktober 1980 presenteerde De Lange een Engelstalige tekst over de Economie 

van het Genoeg in de Sectie Sociale Vragen. Men vindt hem daar te optimistisch, 

wat De Lange verwondert, aangezien hij juist erg pessimistisch is gestemd over het 

onderwerp. Uitgebreid behandelde De Lange het thema vervolgens op een conferen-

tie over de „economie van het genoeg‟ in februari 1981, waaraan mensen uit weten-

                                                           
599 Verslag van de secretaris, najaar 1973-zomer 1978. De toon waarin gesproken wordt over De Graaf en 

Buskes verschilt van die ten aanzien van De Lange; er is duidelijk sprake van enige spijt dat deze twee 
voormannen zich van de beweging distantiëren.  
600 Ibid. 
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schap, politiek, kerken en vakbeweging deelnamen, gehouden op Oud-Poelgeest.601 

Deze conferentie vond plaats als uitvloeisel van het eerder genoemde Kapitalisme-

project, in het kader waarvan De Lange een notitie over de „economie van het ge-

noeg‟ schreef, dat ook als input voor de genoemde conferentie diende. „Het wordt 

dubieus te spreken van vooruitgang, indien tegelijkertijd ook sprake is van toene-

mende kosten van de produktie‟ is de kerngedachte. De Lange noemt de waarschu-

wingen die al klonken: Schumacher, de C&S-conferentie in Boston, de Bisschoppe-

lijke Vastenbrief van 1980, de beweging Nieuwe Levensstijl, de NIEO-discussie en 

het RIO-rapport, en stelt dat een brede maatschappelijke discussie nodig is over 

vragen als de wenselijkheid van het voorrang geven aan kwaliteit, aan het voorzien 

in basisbehoeften, aan ingrepen in de inkomensverhoudingen. In de „economie van 

het genoeg‟ komen verschillende onderwerpen die altijd al De Langes belangstelling 

hadden, samen: economie, ontwikkeling, technologie, milieu, arbeid, inkomensver-

deling. De Lange onderkent dat het concept makkelijk tot misbruik kan leiden; hij 

neemt dit zelfs al waar, namelijk dat het gebruikt wordt als argument voor bezuini-

gingen. Hij wil geen overspannen verwachtingen wekken. We kunnen niet de pre-

tentie hebben zo‟n orde te ontwikkelen en zo economisch te handelen dat de econo-

mie geheel te beheersen zou zijn. Daarvoor ontbreekt ons nog steeds de kennis. 

Maar er worden ook fouten gemaakt, en vaak hangt dat samen met gebrek aan ver-

antwoordelijkheidsbesef, of te wel: verzuim. Hier haalt De Lange woorden van De 

Valk van 20 jaar geleden aan: „het verzuim om sociale structuren, gedragspatronen 

en instituties die door het voorgeslacht werden nagelaten, kritisch te bezien en te 

veranderen; het verzuim nieuwe situaties tegemoet te treden door nieuwe instituten 

en nieuwe denkpatronen‟.602 In oktober 1981 schrijft De Lange een lang artikel over 

„De economie van het genoeg‟ in het economenblad Economisch Statistische Be-

richten, dat hij als ondertitel meegeeft „Op zoek naar een nieuw denken en een 

nieuw handelen in de economie‟. 

De Lange en Goudzwaard werden op den duur de belangrijkste vertegen-

woordigers van de „economie van het genoeg‟, maar duidelijk is dat in Nederland 

een grote groep mensen aan de wieg ervan gestaan heeft. De bezinning erover werd 

op den duur vooral gekanaliseerd in het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en 

Samenleving (MCKS) waar het een project met vele vertakkingen vormde. Econo-

men die we in dit verband regelmatig tegenkomen zijn Linnemann, Rote, Wijbrandi, 

Haan, Goudzwaard, Tieleman, Opschoor, Terhal en Van Apeldoorn. Het project 

kende enkele werkgroepen (over arbeid, Derde Wereld en ener-

gie/milieu/grondstoffen) die soms weer subgroepen hadden waarin onderwerpen 

verder werden uitgediept.  

Ook werden er verschillende activiteiten ontplooid rond de Toekomstverken-

ningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (de WRR). De 

WRR publiceerde in 1980 zijn Beleidsgerichte Toekomstverkenning nr.1, met als 

ondertitel „Een poging tot uitlokking‟; men had een raamwerk ontwikkeld voor 

verschillende visies op de toekomst. Daarbij ging men uit van drie politiek-

                                                           
601 De bijdrage die De Lange hiervoor schreef werd samengevat in twee delen afgedrukt in Hervormd 

Nederland, op 28 februari en 7 maart 1981 en verscheen in zijn geheel in februari 1981 in Arbeid en 

economie. Discussie binnen de kerken, dossier 12 bij Archief van de Kerken. 
602 Het begrip „verzuim‟ neemt een voorname plaats in in het denken van de Lange; de term zelf duikt bij 
hem pas op na de publicatie van De Valk uit 1962 (en heeft hij dus misschien van De Valk overgeno-

men), maar de inhoud van het begrip zelf komen we bij De Lange al veel eerder tegen. 
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ideologische visies (liberalisme, socialisme en de confessionele stroming)603 die ieder 

weer in tweeën uiteen vielen: technocratisch (een belangrijk accent op sturing en 

planning van bovenaf) en sociocratisch (vertrouwend op sociale processen). Men 

hoopte op ideeën voor de invulling daarvan uit de gehele samenleving; alleen de 

liberaal-technocratische visie was uitgewerkt, omdat daarvoor een OESO-studie 

beschikbaar was (Facing the Future uit 1979) die daarin goed paste. De enige reac-

tie op BTV nr.1 kwam van een „werkgroep mensen die verbonden is met de we-

reldoecumene‟ onder de titel „Een open weg naar de toekomst‟, die voor de WRR de 

invulling bood van de sociocratische-confessionele visie. In deze groep zat - ui-

teraard - De Lange (zie hiervoor ook de paragraaf over het MCKS). Het idee de visie 

uit te werken was een initiatief van eind 1980 van de Sectie Sociale Vragen, de Ka-

tholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS, waar de econoom De Roos dit 

trok), en de ROS.604 Het gegeven dat Thung lid was van de WRR speelde hierbij een 

belangrijke rol. Als uitgangspunten werden gekozen gerechtigheid, participatie („een 

samenleving waarbij zoveel mogelijk mensen zich in positieve zin betrokken voe-

len‟) en sustainability. Deze reactie werd door de WRR verwerkt in de Beleidsge-

richte Toekomstverkenning nr.2 uit 1983. Omdat de opstellers van de reactie toch 

vonden dat de WRR hun visie niet erg samenhangend had weergegeven (de oecu-

menische visie heeft bijvoorbeeld óók verwantschap met het socialistisch gedachte-

goed,605 werd door de indieners het plan opgevat een boek te schrijven waarin vanuit 

het gedachtegoed van de Wereldraad van Kerken een samenhangend toekomstbeeld 

geschetst zou worden. Het voorwoord en de inhoud van het boek werden geschreven 

en vele stukken aangedragen voor de inhoud. Uiteindelijk kwam het boek er niet, 

maar verschenen in het kader van het MCKS over onderdelen ervan wél publicaties, 

waaronder het boek van Goudzwaard en De Lange over de „economie van het ge-

noeg‟. Uit de groep die zich over de derdewereldthematiek boog, kwam in 1990 het 

boekje Genoegdoening gevraagd voort, door De Lange en Thung geredigeerd en 

voorzien van een voorwoord. Talloze nota‟s en notities zagen het licht over onderde-

len van de „economie van het genoeg‟. Een van de onderwerpen waar De Lange zich 

intensief mee bezighield was dat van de arbeid, waarover hij een notitie606 schreef die 

in 1988 gebruikt zou worden voor een studiedag in het kader van het project WEEG 

(zie MCKS). Hij laat daarin zien hoe arbeid en zingeving nog steeds nauw met el-

kaar verbonden zijn en hoe belangrijk het is arbeid minder op productie en inkomen 

te richten; dat is echter alleen mogelijk wanneer de samenleving als geheel minder 

consumptiegericht zou zijn. Het MCKS organiseerde in oktober 1982 een deskundi-

genberaad over de „economie van het genoeg‟ en een jaar later een zelfde beraad 

over de positie van de Derde Wereld binnen dit denken. Ook de tweede beraadsdag 

van het MCKS (op 7 mei 1983) had de „economie van het genoeg‟ als onderwerp, 

wat weer een stimulans voor verder debat was. De Lange was, niet alleen als deel-

nemer aan de werkgroepen, maar ook als voorzitter van het MCKS-bestuur de motor 

van veel van deze activiteiten. Zo stimuleerde hij ook dat vanuit het project gesprek-

                                                           
603 Later werd deze laatste term vervangen door „politiek op christelijke grondslag‟ omdat confessioneel 

een van buitenaf toegekende term was, door sommigen zelfs ervaren als scheldwoord. Dit blijkt uit een 

briefwisseling (in het bezit van Thung) tussen Van Steenbergen en Thung. 
604 Naast De Lange en Goudzwaard werkten onder anderen Laeyendecker, Van Dijk, B. de Gaay Fortman, 

De Roos en Van Stegeren mee.  
605 Van Steenbergen stelt in een reactie op BTV 2 (in archief Thung) dat de indeling in zes niet consistent 
is en dat de WRR ten onrechte de oecumenische visie aanziet voor de traditioneel confessionele.  
606 „Het begrip arbeid‟ in archief MCKS, doos 33. 
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ken werden gevoerd met o.a. het CNV, het CDA, Philips, het Ministerie van Eco-

nomische Zaken en de Wiardi Beckmanstichting en wist hij activiteiten van verschil-

lende groepen (zoals die van „Genoeg is meer dan teveel‟) te verbinden aan het 

MCKS. Ook werd gesproken met het Centrum voor Energiebesparing over hun CE-

scenario607. In dat gesprek bleken overeenkomsten maar ook verschillen in benade-

ring tussen de „economie van het genoeg‟ en het CE-scenario, bijvoorbeeld inzake 

de visie op behoeften en de bredere aanpak van het MCKS dat ook over arbeid en 

inkomens wilde spreken.  

 

Bob Goudzwaard 

In de tweede helft van de jaren ‟70 ontstaat een contact tussen De Lange en Goud-

zwaard, dat zich ontwikkelt tot een vriendschap. Een bijzondere vriendschap, aange-

zien beide mannen weinig gemeen leken te hebben. De Lange: fel en scherp in zijn 

optreden, met een vrijzinnige achtergrond, en een echte sociaaldemocraat. Goud-

zwaard: afkomstig uit, gevormd door en behorend tot de gereformeerde gezindte, 

bedachtzaam en zacht in zijn optreden, maar met een evangelische radicaliteit. Het 

was vooral hun in hun geloof verankerde hartstocht voor gerechtigheid die hen bij 

elkaar bracht. In deze paragraaf gaan we uitgebreid in op de achtergronden van 

Goudzwaard en de verschillen tussen hem en De Lange, alsmede de punten waarop 

zij elkaar vonden. In hoofdstuk 5 zullen we enkele onderdelen van het denken van 

Goudzwaard verder uitwerken en gaan we nader in op hun gezamenlijke boek. 

Goudzwaard zegt van zichzelf in 1983:  

 
„Zelf ben ik lid van een Nederlands-gereformeerde kerk. Dat is een kerkgenootschap, 

dat niet bij de Wereldraad van Kerken is aangesloten, omdat men aldaar te weinig een 

echte gemeenschappelijkheid ervaart in het belijden van de grote heilsfeiten (…). 

Omdat ik die geloofsvisie ten volle deel, ben ik ook geen “oecumenical” in de gebrui-

kelijke zin van het woord; naar geloofs-orthodoxie sta ik veel dichter bij de “evangeli-

cals”. Maar als calvinist, anti-revolutionair zit mij tegelijkertijd een intense politieke 

en maatschappelijke betrokkenheid in het bloed. En daarin heeft de gedachtewisseling 

binnen de wereldoecumene mij van meet af aan geboeid en aangetrokken, méér dan 

de evangelische wereld dat tot nu toe deed. Ik ben, kortom, nòch een echte “oecume-

nical” noch een echte “evangelical”; in beide hevig geïnteresseerd, maar - zoals in 

meer dingen - er wat tussenin hangend‟.608 

 

Goudzwaard schetst ook wat de drie belangrijkste verschillen zijn die veroorzaakt 

worden door deze geheel andere achtergrond:  

 
„a) het maakt een groot verschil, of je bij het kiezen van een maatschappelijke opstel-

ling redeneert vanuit een gewenste toekomst - een vreedzame, houdbare wereld - of 

aansluit op wat naar je eigen geloofsinzicht de Heer hier en nu aan concrete stappen 

vraagt: het primaat van de navolging, van de Torah. Typerend voor “evangelicals” die 

zich keren tegen de wapenwedloop is bijvoorbeeld, dat ze dat doen omdat hier de 

normen van het recht en de bescherming van het leven in het geding zijn. Daarom zul-

len ze zich ook en tegelijkertijd met evenveel kracht verzetten tegen een ruime abor-

tuspraktijk en actieve euthanasie. De Wereldraad spreekt naar hun oordeel half. Ik 

                                                           
607 CE is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van 

innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Het begon in 1978 met het uitwerken van het zoge-
naamde CE-scenario dat een alternatief was voor de toenmalige energievoorziening. 
608 In: „Maatschappelijke betrokkenheid en evangelisch geloof: nieuwe fronten?‟ in: Wending, 38/10, 

december 1983, 674. 
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geef hen daarin gelijk. b) het maakt groot verschil, of je gelooft in een God die ook nu 

nog actief in het wereldgebeuren tussen beide kan of zal komen, of dat je dat in feite 

uitsluit (…) c) het maakt groot verschil, of je de grote samenlevingsproblemen van 

deze tijd allereerst benadert vanuit de persoonlijke ethiek of vanuit de sociale ethiek. 

Hier blijft mijns inziens het grote manco liggen van de meeste evangelische christe-

nen (…) Het appel tot omkeer op een volk áls volk, op een samenleving áls samenle-

ving zal je zelden bij hen tegenkomen‟.609  

 

Dit verschil in vertrekpunt maakt ook dat Goudzwaard ook op het punt van de poli-

tieke partijvorming anders kiest dan De Lange: hij zegt - voorwaardelijk - „ja‟ tegen 

christelijke partijvorming. Voorwaardelijk, want de partij moet de mogelijkheid van 

haar eigen falen onderkennen (en daarmee een streven in de richting van een vereen-

zelviging van het program met het Evangelie afwijzen) en zij moet bereid zijn zich 

daadwerkelijk voor de doorwerking van het Evangelie open te stellen.610 Deze opstel-

ling maakte dat hij, terwijl hij in 1976 nog het CDA-partijprogramma schreef, uit-

eindelijk toch afscheid nam van het CDA en zich ging bewegen in kringen van EVP 

en PvdA en zich ook goed kon vinden in veel van het gedachtegoed van Groen 

Links (en later dat van de CU). Goudzwaard wees in de socialistische maatschappij-

opvatting het mechanisch-constructivistische af, het maakbaarheidsdenken waar De 

Lange veel dichter bij stond. 

Bob Goudzwaard werd op 4 maart 1934 in Delft geboren.611 Na de HBS stu-

deerde hij vanaf 1951 aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool in Rotter-

dam, waar hij in 1957 het doctoraal examen haalde. Na zijn militaire dienst was hij 

vanaf 1959 in dienst van de dr. Abraham Kuyperstichting, het Wetenschappelijk 

Bureau voor de ARP, als economisch medewerker, en vanaf 1966 medewerker van 

de Tweede Kamerfractie van de ARP. Van 1967-1971 was hij lid van de Tweede 

Kamer voor de ARP. In 1970 promoveerde hij op een proefschrift over de „Onge-

prijsde schaarste‟ (bij dezelfde promotor als De Lange: Lambers), en vanaf 1971 tot 

aan zijn emeritaat in 1999 was hij als hoogleraar Economie verbonden aan de Socia-

le Faculteit van de VU en tevens vanaf 1986 docent cultuurfilosofie aan de Faculteit 

Wijsbegeerte van de VU. Zijn nevenfuncties geven een helder beeld van zijn maat-

schappelijke opstelling; hij was van 1972 tot 1984 rector van de Kaderschool van het 

CNV, in 1976 voorzitter van de commissie die het CDA-partijprogramma Niet bij 

brood alleen schreef, van 1981-1992 voorzitter van ICCO, van 1992-1999 voorzitter 

van de Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken (als opvolger van De Lange), 

van 1993-1997 voorzitter van de European Ecumenical Commission on Develop-

ment (EECOD) in Brussel. En in het kader van zijn werk aan de VU was hij mede-

oprichter en bestuurslid van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU, pro-

jectleider van het project „waarden en normen in het VU-onderwijs‟; bovendien was 

hij drie maal gastdocent in Salatiga (Java) en reisde hij in de jaren zeventig drie keer 

naar Zuid-Afrika. Goudzwaard onderhield een bijzondere band met Canada; in 1981 

was hij daar fellow van het Institute for Christian Studies in Toronto, maar al lang 

daarvoor werden verschillende van zijn publicaties vertaald in Canada uitgegeven, 

zoals later ook het geval zou zijn met het boek dat hij met De Lange schreef. Goud-

zwaard sloeg in een aantal opzichten een andere richting in dan velen met een soort-

                                                           
609 Id., 676-677. 
610 B. Goudzwaard, Grote taak voor kleine mensen. Hoofdlijnen voor een evangelisch beleid (uitgegeven 

ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de A.R.Partij op 3 april 1969), Den Haag 1969, 109. 
611 De biografische gegevens zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan Noordegraaf, 1999. 
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gelijke achtergrond: hij stapte uit het CDA, werd lid van een andere kerk, de Gere-

formeerde Kerken in Nederland, werd een betrokken vrijwillig medewerker van de 

Wereldraad van Kerken. Hoewel dit mede onder invloed van het contact met De 

Lange gebeurde, is de wortel van zijn engagement toch een andere dan bij De Lan-

ge. Goudzwaard stond en staat in de antirevolutionaire traditie en herijkte, verrijkte 

en radicaliseerde die. Het klassieke antirevolutionaire beginsel „souvereiniteit in 

eigen kring‟ betekent voor hem in de eerste plaats de souvereiniteit van God in en 

over elk samenlevingsverband en de opdracht tot dienst van elk samenlevingsver-

band en van alle betrokkenen daarbinnen aan de gehele samenleving, als een ant-

woord op de roep van God. Hij zet zich hiermee af tegen de benadering waarin het 

respecteren van het gezag binnen de kringen centraal staat en waarin de overheids-

bemoeienis zoveel mogelijk moet worden teruggebracht ten bate van de kringen. 

Inspraak en medezeggenschap zouden naar zijn idee zelfs moeten worden nage-

streefd, en de overheid mag bedrijven die onverantwoord handelen „terug jagen naar 

hun roeping‟.612 De wijsbegeerte der wetsidee levert aan Goudzwaard munitie tegen 

het vooruitgangsdenken, dat hij niet moe wordt te bestrijden. De man die door 

Goudzwaard genoemd wordt als een belangrijke inspirator en aanzetter tot de ver-

schuivingen in het reformatorische denken over de maatschappij, is de econoom Van 

der Kooy.613 Hij was een uitgesproken normatief econoom, stond oorspronkelijk in 

de traditie van Dooyeweerd, maar nam steeds meer een eigen positie in en had als 

zodanig veel invloed op de derde generatie van „Dooyeweerdianen‟ waartoe Goud-

zwaard behoorde. Woldring614 zegt van Van der Kooy dat deze anders dan Dooye-

weerd „zijn uitgangspunt niet neemt in diens uitgewerkte, kosmisch gefundeerde 

strukturele analyse, maar in een visie op de historische werkelijkheid, waarin de 

mensen als kultuurdragers geroepen zijn de veelzijdige kriteria van normatieve 

strekking, die van “transcendentalen oorsprong” zijn, te verwerkelijken‟. Hij onder-

scheidt daarbij juridische (gerechtigheid), sociale (solidariteit), technische (rationali-

teit), economische (doelmatigheid) en ethische normen (naastenliefde), maar later 

ziet hij al deze normen als specificaties van de liefde. Het komt erop aan deze nor-

men, die van transcendentale oorsprong zijn, gelijktijdig te realiseren, zonder een 

enkele te verabsoluteren of te relativeren, omdat daardoor scheefgroei ontstaat.  

Goudzwaard is ook degene die de kritiek van De Lange op het blinde markt-

denken wetenschappelijk nader onderbouwde met onder andere zijn inzichten over 

de „ongeprijsde schaarste‟, de titel van zijn proefschrift uit 1970. Deze inzichten en 

andere - meer filosofische - benaderingen van Goudzwaard vinden we terug in zijn 

bekendste boek Kapitalisme en vooruitgang uit 1978. Daarin laat hij zien hoe in veel 

economisch denken het vooruitgangsdenken allesbeheersend is geworden en ethiek 

en sociale rechtvaardigheid slechts achteraf mogen corrigeren: bewust worden nor-

men en regels van ethiek en sociale rechtvaardigheid onzelfstandig gehouden en 

tegelijkertijd toegesneden op de expansie van economie en techniek.615 

                                                           
612 Geciteerd bij Woldring (Henk E.S. Woldring, „Geschiedenis en perspectief van de protestants-
christelijke sociale beweging‟, in: Tussen Kapitaal en Arbeid. Een eeuw katholiek en protestants sociaal 

denken, DISK-cahier XV, Amsterdam 1990, 29. 
613 T.P. van der Kooy (1902-1992), werkzaam op het Ministerie van Economische Zaken, bijzonder 
hoogleraar economische geschiedenis in Leiden en hoogleraar economische politiek aan de VU. 
614 Woldring (1980), 153, 154. 
615 B. Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang, Van Gorcum, Assen/Amsterdam, (2e herziene druk) 
1978, 79. In zijn boek Genoodzaakt goed te wezen (Kok, Kampen) uit 1981 breidt Goudzwaard deze 

kritiek uit tot iedere ideologie, en concludeert hij dat geen enkel doel, hoe verheven ook, de gebruikte 

middelen heiligt, omdat dat inhoudt dat de mens zich uitlevert aan goden, die hem uiteindelijk alleen 
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De samenwerking van De Lange en Goudzwaard616 

De Lange vertelde met smaak over zijn eerste ontmoeting met Goudzwaard. De 

aanleiding daarvoor lag in artikelen waarin ze op elkaar reageerden. „Toen heb ik 

hem opgebeld met de vraag “of het niet beter zou zijn als we het een keer met elkaar 

zouden bespreken? Ik denk namelijk dat we het veel meer met elkaar eens zijn dan 

uit de artikelen blijkt”. Toen ben ik naar Oegstgeest gegaan‟. Tijdens dat gesprek, 

waarbij ook mevrouw Goudzwaard aanwezig was, werd Goudzwaard aan de tele-

foon geroepen. Zijn vrouw vroeg toen aan De Lange om haar uit te leggen hoe men-

sen als hij en ds. Buskes lid konden zijn van de PvdA. De Lange was wat overdon-

derd door de directheid van die vraag, en stelde daarom voor om bij een andere 

gelegenheid, met zijn vrouw erbij, daarover met z‟n vieren door te praten. Aldus 

geschiedde en vele gesprekken volgden. Vanaf het moment dat De Lange Goud-

zwaard introduceerde in de oecumenische wereld, speelde de laatste daarin een be-

langrijke rol, in Nederland o.a. als voorzitter van de Sectie Sociale Vragen van de 

Raad van Kerken en in werkgroepen van het MCKS, in Europa als voorzitter van 

EECOD, en wereldwijd in de WARC (World Alliance of Reformed Churches) in de 

bezinning op de relatie geloof en economie en het belijdend spreken over de econo-

mie, en van daaruit over hetzelfde onderwerp in het samenwerkingsverband van de 

Wereldraad met de WARC en de LWF (Lutheran World Federation). Bij verschil-

lende consultaties die in dit kader plaatsvonden speelde Goudzwaard als „drafter‟ 

een belangrijke rol. Met onder anderen De Santa Ana werkte hij aan publicaties over 

deze onderwerpen, die gekenmerkt worden door een analyse waarin economie, cul-

tuur, filosofie en theologie geïntegreerd aan de orde komen, meer dan in de publica-

ties die Goudzwaard met De Lange schreef. Ook bereidde Goudzwaard in 2002 op 

verzoek van de staf van de Wereldraad met hen een reeks gesprekken met IMF en 

Wereldbank voor, die hij voor de Wereldraad voorzat. Zo zette Goudzwaard, op zijn 

eigen wijze, het werk van De Lange in de oecumene voort.  

Dat De Lange en Goudzwaard elkaar vonden ondanks het verschil in achter-

grond, kan verklaard worden uit een zeker naar elkaar toegroeien van onderdelen 

van de tradities waarin zij stonden.617 Het denken in de lijn van Banning onderging 

een verscherping door de kritische inbreng van mensen als Dippel en Boerwinkel, 

die sterk beïnvloed waren door Barth. Het reformatorische denken werd gedynami-

seerd en gespiritualiseerd, waardoor christelijke partijvorming wel mogelijk, maar 

niet meer vanzelfsprekend werd geacht en een fundamentele maatschappijkritiek 

opkwam, die in het democratisch socialisme een bondgenoot vond en net als in de 

hervormde traditie meer accent legde op evangelische kernbegrippen. Beide richtin-

gen definieerden als het kernprobleem van de moderne westerse cultuur de verhou-

ding individu-collectiviteiten, en wezen op de sociale kwestie, de scheefgroei door 

de dominantie van economie en techniek, de vervreemding en de desintegratie. Al-

len zagen: „De samenlevingsverhoudingen zijn naar de ekonomische ordeningen 

                                                                                                                                        
maar kunnen vernietigen. De enige weg is het leven vanuit de gerechtigheid, het gaan van de weg van de 

navolging. Vandaaruit zullen de doelen die we kiezen steeds moeten worden bijgesteld zodra ze niet meer 

sporen met die navolging.  
616 „Het is een groot voorrecht om telkens weer mensen te ontmoeten die je afhelpen van je voor-

oordelen‟, schreef De Lange in zijn autobiografische aantekeningen over het gegeven dat hij het zo goed 

kon vinden met mensen als Verkuijl, Van der Veen en Goudzwaard, die in kerkelijke komaf zo ver van 
hem af leken te staan. 
617 Zie hiervoor ook Woldring (1980), 375 e.v. 
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gaat stáán‟.618 Een verzet tegen de geest der eeuw, in de zin van Da Costa, maar dan 

in progressieve richting.  

Goudzwaard geeft zelf als verklaring voor zijn groeiende liefde voor de oe-

cumene (en zijn overgang naar de SoW-kerken):  

 
„Er zit iets boeiends in de volkskerk-gedachte. In het derde hoofdstuk van de Efese-

brief staat iets dat me steeds sterk aanspreekt (…). Ik bedoel de plaats waar Paulus 

spreekt over het gegrondvest en gebouwd zijn door het geloof, zodat je samen met alle 

heiligen iets begint te begrijpen van de hoogte, breedte en diepte van het Koninkrijk 

Gods. Op dát begrip, in diepte en breedte, zijn me de vensters geopend door de oecu-

mene. (…) Hier ligt toch ook de verklaring waarom er een hechte band kon ontstaan 

tussen Harry en mij, twee personen afkomstig uit zeer verschillende kerkelijke mili-

eus‟.619 

 

Goudzwaard620 maakte De Lange in veel situaties mee, en werd door hem ook vaak 

op sleeptouw genomen bij gesprekken die de Lange van belang achtte. Over hun 

gezamenlijke boek spraken ze met Witteveen, hun beider oud-leermeester, bij wie ze 

echter weinig weerklank vonden. En (eind 1995) met Zijlstra, die het boek niet con-

sistent vond, aangezien matiging van de consumptie minder groei zou opleveren en 

hij van mening was dat alleen groei redding zou betekenen. Hij vond het appèl van 

de auteurs op een bereidheid om terug te treden, niet realistisch. Bij Zijlstra, en bij 

vele anderen, zo stelt Goudzwaard, moet de ethiek altijd door de toets van de reali-

seerbaarheid heen. Via contacten van De Lange in de Haagse Kloosterkerkgemeente 

vond ook een bespreking van het boek met zo‟n 25 ambtenaren van Economische 

Zaken plaats, op een avond op het ministerie. Ook Hueting was daarbij, die in zijn 

benadering weliswaar tot conclusies kwam parallel aan die van Goudzwaard en De 

Lange, maar die dichter bij het „heersende‟ denken zat. Goudzwaard verwijst hierbij 

naar de Hennipman-benadering (ook aan te treffen bij Heertje) die als uitgangspunt 

de bestaande preferenties van mensen kiest. Daly, en met hem Tinbergen en De 

Lange, acht dat niet nodig: je kunt die preferenties ook beïnvloeden. Goudzwaard 

zegt van zichzelf nog ketterser te zijn: hij wil in het economisch denken zelf het 

principe aanvaard zien worden dat natuur en arbeid in zichzelf een waarde hebben.  

 

We kunnen concluderen dat de denkwegen die De Lange en Goudzwaard afliepen, 

wel van elkaar verschilden, maar op fundamentele punten elkaar raakten. Beiden 

benadrukken ze het karakter van geroepen-zijn van de mens, diens verantwoorde-

lijkheid tegenover God en medemens om recht te doen. Ze komen ook allebei tot een 

kritiek op de economisering van het bestaan: De Lange meer vanuit de praktijk en 

Goudzwaard eerder vanuit een theologisch-filosofische analyse. In lijn daarmee 

delen ze ook hun voorstellen voor verandering met elkaar. In combinatie met hun 

beider - hoe verschillend geuit ook - gedrevenheid legde dit de grondslag voor hun 

samenwerking, waarin ieder natuurlijk ook het zijne inbracht, zoals we in hoofdstuk 

5 zullen zien. 

                                                           
618 Woldring (1980), 400. 
619 In het interview met Goudzwaard, in: Noordegraaf (1999), 40. 
620 Deze gegevens zijn ontleend aan een gesprek van de auteur met Goudzwaard. 
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Hoofdstuk 4 

1981 - 1984 De periode van het hoogleraarschap 

Toegepaste Sociale Ethiek 

1984 - 2001 Een allesbehalve rustige oude dag 

 

 

 

Omdat de tijd van De Lange bij de Universiteit vrij kort was, en de overgang naar de 

periode daarna van zijn emeritaat een vloeiende, voegen we in dit overzicht deze 

perioden samen.  

Op maandag 4 oktober 1982 spreekt De Lange een rede uit bij de aanvaar-

ding van het ambt van hoogleraar in de Toegepaste Sociale Ethiek, een functie waar-

in hij eind 1981 was benoemd.1 Aan de totstandkoming van deze leerstoel aan de 

Theologische Faculteit van de Universiteit van Utrecht was veel bijgedragen door 

De Langes collega uit Rotterdam, Rupp, die in 1963 het toenmalige Instituut Vor-

mingswerk Bedrijfsleven verbond aan de Universiteit van Utrecht. Vanuit het INW 

werden in Utrecht regelmatig gastcolleges verzorgd, ook door De Lange. Langza-

merhand kwam bij de universiteit de gedachte op om de sociale wetenschappen een 

institutionele plaats te geven in de theologiestudie. De leerstoel die geschapen werd, 

was in feite toegeschreven op de persoon van De Lange en gaf hem de gelegenheid 

die dingen te blijven doen waar hij goed in was. Dat de leerstoel er kwam, was ove-

rigens een bijzonderheid in een tijd van toenemende bezuinigingen. De Lange gaf 

ook na zijn emeritaat in 1984 nog anderhalf jaar regelmatig gastcolleges omdat zijn 

opvolging uitbleef. Er was namelijk discussie ontstaan over de vraag of er wel weer 

een econoom als Kroondocent benoemd zou moeten worden die dezelfde thematiek 

zou behandelen als De Lange (hetgeen door De Lange en door studenten zeer werd 

bepleit) of niet liever een godsdienstsocioloog en -pedagoog, die in zou gaan op de 

didactiek (de wens van de faculteit). De uitkomst was een compromis. Met ingang 

van 1 januari 1988 werd Tieleman benoemd, econoom en antropoloog, op de leer-

stoel godsdienstsociologie, „met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen 

godsdienst en economie‟.2  

Na zijn pensionering maakte De Lange niet de keuze het rustiger aan te gaan 

doen. Integendeel. Hij schreef nog twee boeken. Eerst publiceerde hij samen met 

Goudzwaard het boek Genoeg van teveel, genoeg van te weinig, dat veel mensen in 

de kerken (maar ook daarbuiten) inspireerde. Daarop volgde We moeten ons haas-

ten, in het kader van het Conciliair Proces. Daarnaast liepen veel van zijn activiteiten 

gewoon door, zij het dat het accent meer op Nederland kwam te liggen. Op 3 maart 

1989 werd zijn 70
e
 verjaardag gevierd met een feestelijke bijeenkomst op Kerk en 

Wereld en de bundel Met minder kunnen we niet toe, waarin vrienden uit De Langes 

lange kerkelijke en politieke loopbaan bijdragen schreven over de velden waarop hij 

actief was, door Van den Heuvel omschreven als „een Commentaar op het Evangelie 

                                                           
1 De definitieve bevestiging van zijn benoeming kreeg De Lange in een - handgeschreven - brief van O.J. 

de Jong van 3-11-1981 (in archief De Lange), waarin deze meldt dat hij een telefoontje van de rector had 

ontvangen dat het Koninklijk Besluit was binnengekomen.  
2 Tieleman had het daarmee in feite aan zijn voorganger te danken dat hij, als econoom en antropoloog, in 

het profiel paste, aangezien hij geen godsdienstsocioloog in de gebruikelijke zin was.  
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van Harry, compleet met agenda van dingen die nog nodig moeten worden uitge-

werkt‟.3 Van den Heuvel sprak ook de feestrede uit voor „een vriend, die net even 

meer adem blijkt te bezitten dan de meesten van ons, die net iets bezetener is dan de 

rest en die vief genoeg is om iedere keer wanneer wij ons in een luie stoel willen 

laten zakken, er een punaise in te leggen om ons toch vooral weer te laten opsprin-

gen‟. Pas in de loop van de jaren ‟90 begon De Lange werkzaamheden af te stoten, 

maar een aantal zette hij voort tot aan zijn herseninfarct in augustus 1997. Op 27 

september 2001 overleed hij, 82 jaar oud. 

 

 

1. TIJDSBEELD 

 

We beginnen dit hoofdstuk weer met een (ditmaal vanwege de recente datum wat 

kortere) schets van de belangrijkste ontwikkelingen in deze periode in buiten- en 

binnenland en de reactie van De Lange daarop. 

 

De politieke, economische en sociale ontwikkelingen in deze periode in het buiten-

land 

 

Internationaal nemen we in deze periode eerst een verheviging waar van de proble-

men die we in het vorige deel reeds beschreven: de bewapeningsproblematiek, de 

economische malaise die zich uitte in groeiende werkloosheid en druk op de sociale 

zekerheid, de ontwikkelingsproblematiek die in 1982 door de schuldencrisis ook 

even een directe bedreiging voor de rijke landen werd, en de milieuproblematiek. Na 

1982 echter herstelde de internationale conjunctuur zich, wat tot uiting kwam in een 

groeiende wereldhandel. Ook binnen Europa kwamen ontwikkelingen in een 

stroomversnelling. Steeds duidelijker werd dat de gemeenschappelijke landbouwpo-

litiek niet werkte en de EG vooral veel geld kostte. Daarom werden maatregelen 

genomen om een te grote productie te ontmoedigen, zoals verlaging van garantie-

prijzen en een superheffing op teveel geproduceerde melk. Veel boeren zochten hun 

toevlucht in de intensieve varkenshouderij, daarmee een nieuw (nu milieu-) pro-

bleem creërend.  

Er vonden ingrijpende internationale gebeurtenissen plaats, voor een deel op 

terreinen die door De Lange altijd al met aandacht gevolgd werden. In de eerste 

plaats de omwentelingen in Zuid-Afrika en in Oost-Europa, die uiteindelijk veel 

sneller tot stand kwamen dan ooit voorzien was. Nadat in maart 1985 Gorbatsjow in 

de Sovjet Unie aantrad, gingen de ontwikkelingen in Oost-Europa heel snel. En 

waarschijnlijk mede door die snelheid werden maatregelen genomen waar achteraf 

door velen vraagtekens bij geplaatst werden, zoals de introductie van een vrije markt 

in landen waar de politieke en maatschappelijke infrastructuur ontbrak om het nood-

zakelijke tegenwicht te bieden. Dit leidde op veel plaatsen tot een dramatische stij-

ging van de armoede bij velen en een verrijking bij enkelen, parallel aan een toena-

me van de criminaliteit. Het uiteenvallen van Joegoslavië en de strijd en het geweld 

dat daarop volgde, was een andere uitkomst van de omwenteling. In Zuid-Afrika 

begon in 1990 de verandering met de vrijlating van Mandela op 11 februari als eer-

                                                           
3 A.F. Lascaris wijst er in zijn bespreking van het boek („Met minder kunnen wij niet toe‟, in Tijd en 
Taak, 6-5-1989) op dat het boek wel erg veel terugblikt en daardoor wellicht niet zo inspirerend is voor 

een jongere generatie. Hij hoopt op een bundel van jongeren die in de geest van De Lange werken bij De 

Langes 80e verjaardag.  
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ste hoogtepunt, in 1994 gevolgd door de eerste democratische verkiezingen en de 

beëdiging van Mandela als president op 27 april van dat jaar. Een andere belangrijke 

gebeurtenis was de Golfcrisis gevolgd door de Golfoorlog. Op 2 augustus 1990 viel 

Irak Koeweit binnen (vanwege vermeende oliediefstal door dat land). De Veilig-

heidsraad veroordeelde dit als schending van het Volkenrecht, en een internationale 

coalitie zond troepen en wapens naar de regio. Irak weigerde zich terug te trekken, 

wat de Veiligheidsraad ertoe bracht Irak als ultimatum te stellen dat het zich voor 15 

januari 1991 zou moeten terugtrekken uit Koeweit. Dit gebeurde niet, en de coalitie 

lanceerde daarop een luchtoffensief onder de naam „Operation Desert Storm‟. Toen 

Irak langeafstandsraketten op Israël afvuurde, besloot Nederland dit land als verde-

diging Patriot-raketten aan te bieden. Eind februari begonnen de geallieerden onder 

Amerikaanse leiding met een grondoffensief, dat er na drie dagen van hevige ge-

vechten in resulteerde dat Irak verklaarde zich te zullen terugtrekken uit Koeweit.  

Het ontwikkelingsdebat was in deze periode levendig, zowel door de boven 

beschreven politieke veranderingen, maar ook door het groeiende inzicht in de mili-

euproblematiek. In 1987 bood de World Commission on Environment and Deve-

lopment haar rapport Our Common Future aan de Algemene Vergadering van de 

VN aan. Dit rapport (uitgegeven bij Oxford University Press, en ook wel aangeduid 

als het „Brundtland-rapport‟, naar de voorzitster van de commissie) sprak over 

„duurzame ontwikkeling‟ als die vorm van ontwikkeling die tegemoet komt aan de 

noden van de huidige generatie zonder de voorziening van de behoeften van toe-

komstige generaties in het gedrang te brengen. In 1992 werd in Rio de Janeiro de 

grote VN-vergadering Environment and Development (UNCED) gehouden en vijf 

jaar later vond een vervolgbijeenkomst plaats.  

 

De binnenlandse politieke, economische en sociale ontwikkelingen in deze periode 

 

Na de verkiezingen van 1981 was het tweede kabinet Van Agt aangetreden, met Den 

Uyl op Sociale Zaken. Het boterde niet in het kabinet, het bezuinigingsbeleid bracht 

niet de winst die men ervan verwachtte, en de protesten in de PvdA-achterban na-

men toe. Na 8 maanden bezweek het kabinet, en werd een interim-kabinet van CDA 

en D‟66 gevormd. In september 1982 vonden weer verkiezingen plaats, waarin D‟66 

dramatisch terugviel (van 17 naar 6 zetels) en de VVD fors won (van 26 naar 36 

zetels); de PvdA won licht en werd met 47 zetels de grootste partij. Het was weer 

mogelijk een regering van CDA en VVD te vormen. Het eerste kabinet Lubbers trad 

in de herfst van 1982 aan met plannen voor een forse bezuinigingspolitiek. Het fi-

nancieringstekort wilde men verlagen door bezuinigingen op overheidsuitgaven en 

sociale uitkeringen; de positie van het bedrijfsleven zou versterkt moeten worden 

door onder meer loonmatiging en de werkgelegenheid moest vergroot worden, niet 

op de traditionele manier van meer overheidsuitgaven maar door een sterker be-

drijfsleven en door versoepeling van de arbeidsmarkt. Dit gaf stof voor veel maat-

schappelijk conflict. Dat werd nog enigszins gedempt doordat werkgevers en werk-

nemers in de Stichting van de Arbeid elkaar in 1982 vonden inzake de aanpak van 

de economische problemen. Werkgevers waren bereid te praten over verschillende 

vormen van herverdeling van de arbeid, en werknemers gingen akkoord met een 

verdere daling van inkomens en een andere besteding van de prijscompensatie; veel 

zou bovendien decentraal, per bedrijfstak geregeld worden. Vanaf 1983 trad enig 

herstel op, en na 1984 daalde ook de werkeloosheid. Toch bleven erg veel mensen 

zonder werk, mede door een overschot aan ongeschoolden.  
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De verkiezingen van 1986 leverden het CDA 9 zetels winst en de VVD even-

veel verlies op, wat een tweede kabinet Lubbers mogelijk maakte, dat in 1989 voor-

tijdig ten einde kwam, toen de VVD-fractie de eigen ministers liet vallen in de kwes-

tie van de financiering van het Nationaal Milieubeleidsplan. De VVD, die intern een 

crisis doormaakte, verzette zich ertegen dat de kosten hiervan vooral opgebracht 

zouden moeten worden door automobilisten en huiseigenaren. In september 1989 

volgden verkiezingen, waarin de VVD nog verder terugviel en na twee maanden trad 

een coalitie zonder de VVD aan: het derde kabinet Lubbers, van CDA en PvdA. 

Economisch gezien veranderde het tij ingrijpend gedurende de tweede helft van de 

jaren tachtig. Een periode van groei zette in waardoor de werkeloosheid afnam en er 

iets meer ruimte kwam voor sociale vernieuwing. Begin 1990 werd een belasting-

verlaging doorgevoerd, waartoe al eerder, in het zicht van de verkiezingen, was 

besloten. De minister-president stelde dan ook dat het heel goed ging met de econo-

mie. Dat bleek echter toch tegen te vallen, en bezuinigingen op de sociale zekerheid 

waren aanleiding tot spanningen, binnen het kabinet en binnen de PvdA.  

Van 1994 tot 2002 kende Nederland twee paarse kabinetten Kok (van 1994-

2002) waarin PvdA, D‟66 en VVD zitting hadden, na een fors verlies bij PvdA en 

CDA en dito winst bij D‟66. De weerzin tegen de machtspositie van het CDA had 

ertoe geleid dat voor het eerst sinds 1918 een confessionele partij in de regering 

ontbrak. Daardoor konden zaken geregeld worden als het homohuwelijk en de eu-

thanasiewetgeving, die anders minder soepel of niet tot stand zouden zijn gekomen. 

Maar bij andere onderwerpen vonden deze partijen elkaar minder makkelijk, zoals 

rond de herziening van de sociale zekerheid, het asiel- en veiligheidsbeleid.  

 

De opstelling van De Lange 

 

De Lange keek vol hoop naar de gebeurtenissen in Oost-Europa. Hij nam het politici 

en militairen kwalijk dat ze zo weinig vertrouwen toonden in Gorbatsjow. Fel was 

eind 1989 zijn kritiek op president Bush die tijdens zijn bezoek aan Nederland vrij-

heid vereenzelvigde met de vrije markt en de ontwapening niet dichterbij bracht. 

Nederland bindt zich aan de VS en dat laat geen ruimte voor een echt Europees 

beleid. Zulk beleid is echter hard nodig met het oog op de grote problemen in de 

wereld, zoals de spanning in het Midden Oosten en de wereldarmoede. De Lange 

vond zelfs dat de Wereldraad van Kerken met een delegatie naar Gorbatsjow zou 

moeten gaan.4 In de eerste plaats om te laten merken dat de kerken instemmen met 

diens voorstellen tot vermindering van de bewapening en die ook vertrouwen (in 

tegenstelling tot de westerse politici). Maar ook om vragen te stellen. In zijn boek 

Perestrojka beroept Gorbatsjow zich herhaaldelijk op Lenin, maar betwijfeld moet 

worden of dat zo‟n goede gids is, zeker gelet op diens uitspraken over de kerken. 

Ook zou bepleit moeten worden dat de kerken betrokken worden bij nieuwe wetten 

voor gewetensvrijheid. En besproken zou moeten worden welke bijdrage de SU kan 

leveren aan het opruimen van brandhaarden als het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. 

In zijn kerkelijke contacten geeft De Lange al snel blijk van zijn verontrusting over 

het omarmen in Centraal- en Oost-Europa van een ouderwets liberalisme.5 Wat De 

Lange ook bitter stemt, is het feit dat ondanks alle aanbevelingen (van het Vaticaan, 

                                                           
4 Dit schrijft hij in zijn column onder de titel „Naar Gorbatsjow‟ in Hervormd Nederland, 18-2-1989. 
5 De geschiedenis zou hem gelijk geven. Op een consultatie georganiseerd door WRK, LWF, WARC en 
CEC in Boedapest in juni 2001 vertelden de Oost-Europese kerken over de dramatische gevolgen van dit 

beleid: toenemende armoede, werkloosheid, criminaliteit, uitzichtloosheid en consumentisme. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

317 

het Brandt-rapport) de verlaging van militaire uitgaven die mogelijk bleek door de 

ontspanning, nooit is gebruikt voor ontwikkelingsdoelen. „Alle regeringen stoppen 

er hun tekorten mee. Dag Paus, dag Brandt, gegroet armen in het Zuiden, wij verkla-

ren onze problemen het grootst. Ook een prioriteitsbepaling.‟6 Wanneer in de jaren 

‟90 de hulp aan Oost-Europa ten laste lijkt te gaan komen van het budget van ont-

wikkelingssamenwerking, uit De Lange daar bezwaren tegen.7 Dit budget kan daar 

alleen voor gebruikt worden als de armoede te vergelijken is met die in ontwikke-

lingslanden. Dat is alleen in enkele Aziatische landen van de voormalige Sovjet-

Unie het geval, maar daar zijn er weer nauwelijks projecten om te steunen. En als er 

op meer plaatsen hulp geboden moet worden, zal ook het budget omhoog moeten; de 

tendens is echter om juist minder te geven.  

Waar het gaat om de veranderingen in Zuid-Afrika in 1990 sluit De Lange 

zich van harte aan bij allen die ervoor pleiten de druk op de ketel te houden; de ter-

minologie van president de Klerk, die spreekt over „het probleem van de groepen‟ 

duidt er niet op dat hij echt anders is gaan denken. Dat is er ook de reden van dat 

Mulder, de voorzitter van de Raad van Kerken, weigerde deel te nemen aan de 

feestmaaltijd die ter gelegenheid van de komst van De Klerk eind 1990 aan Neder-

land in de Ridderzaal werd georganiseerd; hij verklaarde zich wel bereid tot een 

gesprek. De Lange bedenkt8 over wat in zo‟n gesprek aan de orde zou moeten ko-

men: vrijlating van alle politieke gevangenen, berouw en boetedoening.  

Op 8-9-1990 schrijft De Lange voor het eerst over de Golfoorlog, in zijn co-

lumn in HN-magazine; hij hekelt daarin het Westen dat een andere kant opkeek toen 

Saddam Hoessein gifgas gebruikte tegen de Koerden en Iran, dat Hoessein zelf van 

wapentuig voorzag en nu opkomt voor een groep zeer rijke nachtclubbezoekers: 

„Zestig procent van de 1,5 miljoen inwoners van Koeweit was bij het uitbreken van 

het conflict op vakantie in het buitenland‟. „Ligt de wortel van dit conflict niet in een 

verdeling van de rijkdommen?‟ De Lange spreekt de hoop uit dat de VN het hoofd 

koel zal houden en deze achtergrond in gedachten houdt. Achteraf zegt hij over de 

militaire interventie en het gebruik van geweld tegen Irak dat dit „gerechtvaardigd‟ 

was nadat de gruwelen bekend waren geworden die de Irakezen in Koeweit aanricht-

ten, maar dat, vooral in de laatste dagen van de oorlog, de proportionaliteit van de 

strijdmiddelen was zoekgeraakt.9  

Ontwikkeling en milieu waren onderwerpen waarover De Lange zich vaak 

uitsprak. De Kerstboodschap van koningin Beatrix uit 1988 maakte grote indruk op 

hem, en de woorden „Langzaam sterft de aarde‟ uit die toespraak werden door hem 

vaak aangehaald.10 Ook in de pers kreeg die rede veel aandacht, aangezien deze 

                                                           
6 In zijn column met de titel „Gegroet armen‟ in HN-magazine, 22-12-1990. 
7 In: „De wet houdt de wereld bijeen…‟ in: adRem, januari 1993. In april 1992 behoorde De Lange ook 

tot de ondertekenaars van een oproep aan regering en parlement om meer te doen voor Oost-Europa, maar 

wel zó dat niet de armen in Europa en de Derde Wereld daarvoor betalen.  
8 In zijn column onder de titel „F.W. de Klerk‟ in Friesch Dagblad, 7-11-1990. 
9 Hij vond in deze discussie onder anderen de rooms-katholieke theoloog (en latere secretaris van Pax 

Christi) Van Iersel tegenover zich, die stelde dat voor legitimiteit van een strijd niet alleen een rechtvaar-
dige oorzaak nodig is, maar bijvoorbeeld ook zorgvuldige onderhandelingen. 
10 Het begin van de toespraak luidde: „Met Kerstmis, het feest van Jezus‟geboorte, breekt het licht door in 

een wereld verduisterd door menselijk egoïsme en heerszucht over medemens en natuur. Die duisternis 
ervaren we vandaag in al zijn benauwdheid nu de toekomst van de schepping zélf op het spel is komen 

staan. Wat wij thans meemaken, is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in een stil drama. 

Onze wereld lijdt onder ontbossing, woestijnvorming, vervuiling en vergiftiging van lucht, bodem en 
water, uitsterving van dier- en plantsoorten, aantasting van de ozonlaag die ons tegen gevaarlijke straling 

moet beschermen, en stijging van de temperatuur met bedreigende gevolgen, zoals de verhoging van de 
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verstaan werd als een correctie op de troonrede van enkele maanden eerder (die de 

koningin wel moest voorlezen, maar niet zelf had geschreven), waarin stond dat ons 

land schoner wordt „met name lucht en water‟. De Lange werkte eraan mee dat de 

aandacht voor de milieuproblematiek toenam en volgde kritisch of de aanbevelingen 

die nationaal en internationaal gedaan werden in het kader van het milieubeleid ook 

hun beslag kregen in het economisch beleid en in de partijprogramma‟s. Het ont-

wikkelingsbeleid van Nederland, gedurende vele jaren in deze periode vormgegeven 

door zijn partijgenoot Pronk, met wie hij hechte contacten had, bleef door hem ge-

volgd en besproken worden in artikelen.  

De belastingverlaging van 1990 heeft niet De Langes instemming. Zeker, re-

ageert De Lange in zijn column in HN-magazine (3-2-1990) op de uitspraak van de 

minister-president dat het goed gaat in Nederland, maar een andere besteding van de 

financiële ruimte zou beter zijn geweest, zoals het storten in fondsen voor kwali-

teitsverbetering van het werk, voor sociale woningbouw en armoedebestrijding, 

aangepaste technologie en energiebesparend werk. Of gebruik hiervan voor ouder-

schapsverlof en andere regelingen om de toetreding van vrouwen op de arbeidsmarkt 

te vergemakkelijken. Belastingverlaging en loonstijging zijn verkeerde beslissingen 

„als er nog zoveel kwaliteitsverbeteringen in onze samenleving niet verwezenlijkt 

zijn‟. Bovendien vormen ze een extra impuls in een toch al oplevende economie 

(wat strijdig is met een fatsoenlijke conjunctuurpolitiek), met het risico van inflatie.11 

In 1991 blijkt die inflatie zich inderdaad voor te doen, reden voor De Lange om 

(wederom) de vraag te stellen of het wel zo verstandig is alle prijsverhogingen te 

compenseren in loonstijgingen; bij energie zou dat in ieder geval niet moeten gebeu-

ren: we moeten leren daarvoor en voor het behoud van het milieu meer te betalen.12 

Goudzwaard en hij formuleerden een loonvoorstel waar de top van de vakbeweging 

in mee ging; dit voorstel behelsde het aanpassen van de loonontwikkeling bij de 

ontwikkeling in de zorgsector; in de sectoren waar een grotere productiviteitsstijging 

mogelijk is, zou aan fondsvorming gedaan moeten worden. Ze brachten dit voorstel 

ter sprake in een overleg met kabinet en werkgevers, waar bleek dat de werkgevers 

tegen waren, meldt De Lange.13 Hij bepleit het constant houden van het reëel be-

steedbaar inkomen; dat wil zeggen: loonruimte niet omzetten in stijging van de 

koopkracht en het verbruik, maar inzetten voor andere zaken, zoals hogere prijzen 

voor ecologisch verantwoorde producten, hogere energieprijzen, een hogere premie 

voor de AOW om de uitvoering daarvan in de toekomst veilig te stellen, financiële 

hulpverlening aan Oost-Europa en verhoging van de ontwikkelingshulp.14 Er is veel 

geld nodig; een discussie over lastenverzwaring moet daarom niet uit de weg gegaan 

worden. Westerlaken, de voorzitter van het CNV, deed in 1992 de oproep gedurende 

vijf jaar genoegen te nemen met behoud van koopkracht, en het besteden van het 

overige dat beschikbaar is aan werkgelegenheid en milieu. Voor De Lange is dit dé 

Nederlandse invulling van „duurzame ontwikkeling‟ en hij bepleit regelmatig voort-

zetting van het gesprek hierover.15 Belastingverlaging wijst De Lange in 1995 we-

                                                                                                                                        
zeespiegel. Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare - het einde van het leven zelf - toch 
voorstelbaar‟, in: Breedveld (1992), 71.  
11 In zijn column „Belastingen‟ in: Friesch Dagblad, 1-6-1990. 
12 In zijn column „Inflatie‟ in: HN-magazine, 29-6-1991. 
13 In: „Economie van het genoeg 2‟ in: Kerk en Vrede, februari 1992. 
14 In zijn column „Bovengrenzen‟ in: HN-magazine, 7-3-1992. 
15 In zijn column „Bevrijdend‟ in: HN-magazine, 31-10-1992, en (samen met Goudzwaard) in „Steek geld 

loonruimte in fondsen voor goede doelen‟ in: Trouw, 6-10-1994. 
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derom van de hand: dat is een economisch-politiek instrument dat niet op zijn plaats 

is in een opgaande economie. Bovendien zit er al zoveel geld bij het bedrijfsleven 

(op deposito bij de banken).16  

In de jaren ‟90 wordt steeds vaker de aandacht gevraagd voor „waarden en 

normen‟; ook VVD-leider Bolkestein achtte de christelijke waarden van fundamen-

teel belang voor de maatschappij. De Lange juichte dat toe, als het maar betekent dat 

dit bij alle maatschappelijke vragen aan de orde is, óók bij economie en ecologie. 

Ook in de PvdA kwam hierover gesprek op gang, constateert De Lange naar aanlei-

ding van de nota Schuivende Panelen maar dat zette niet door. „In de PvdA is een 

zekere huiver om de term moraal en zelfs ethiek te gebruiken. Voor tallozen herin-

nert dit blijkbaar te veel aan moralisme, aan het ethisch reveil van Van Agt en           

- recent - aan de betogen van Hirsch Ballin‟ schrijft hij in 1995.17 Bovendien wordt 

hij niet moe erop te wijzen dat in dit debat ook het mensbeeld besproken dient te 

worden, waarbij een heldere visie op het eigenbelang belangrijk is. In een interview 

met het Friesch Dagblad komt dit onderwerp uitgebreid ter sprake en daaruit blijkt 

De Langes grote zorg. Hij klaagt de atomisering van de samenleving aan, waarin 

mensen niet meer voor elkaar opkomen en er een sfeer van pakken-wat-je-pakken-

kunt ontstaat. Hij verwijt VVD-leider Bolkestein daarvan misbruik te maken:  

 
„een stuurloos geworden samenleving is vatbaar voor iedereen die gemakkelijke en 

eenduidige verklaringen heeft voor de dingen die misgaan. Kiezers missen een kader 

om politieke gebeurtenissen te interpreteren. Dat leidt er ook toe dat bij verkiezingen 

zo kort na elkaar zulke grote verschuivingen optreden. Dat maakt een samenleving 

heel kwetsbaar. Ik hoop dat Bolkestein zich een beetje in zal gaan houden. Want een 

samenleving die zo op drift is als de onze, is al gauw niet meer in de hand te houden. 

Er dreigt een sociaal-psychologische situatie te ontstaan, die mensen ertoe verleidt 

geweld te gaan gebruiken. Bolkestein roept daar niet toe op, maar zijn uitspraken 

kunnen die uitwerking wel hebben. Mensen kunnen zo maar het recht in eigen hand 

nemen‟.18  

 

Kerk, vakbeweging, vrouwenbeweging en scholen en universiteiten bereiken nog 

veel mensen en moeten samen nadenken over de vorming van een democratisch 

staatsburgerschap. Investeren in mensen en dus in de cohesie van de samenleving.19 

Over de paarse kabinetten werd door De Lange niet heel veel geschreven. 

Wel gaf hij verschillende malen aan dat hij de paarse coalitie geen warm hart toe-

droeg en kritisch stond tegenover het regeerakkoord.20 Hij hield ook niet van het 

hanteren van het begrip „paars‟, zo schreef hij in HN (9-12-1995). Er is zijns inziens 

geen paarse, gemeenschappelijke ideologie: „Kok heeft gelijk: het is een gewoon 

kabinet met een voor Nederland wat ongewone samenstelling. Als gezegd wordt, dat 

het kabinet zo goed samenwerkt, dan lijkt mij dit meer een kwestie van leiding en 

van de “mennekes”, dan van ideologie en moraal‟. In de desbetreffende column 

bespreekt hij de kritiek die Klop van het wetenschappelijk bureau van het CDA 

uitte, zoals de ontkoppeling van economie en levensbeschouwing; De Lange onder-

                                                           
16 In „Belastingen moeten nu niet verlaagd worden‟ in: Trouw, 11-4-1995. 
17 In „Reactie‟ in: Tijd en Taak, 18-2-1995. 
18 In: „Mensen springen niet meer voor elkaar in de bres‟, interview door Tijs van den Brink, in: Friesch 

Dagblad, 25-3-1995. 
19 Nog geen tien jaar later was duidelijk geworden hoe zeer deze analyse klopte.  
20 Zie bijvoorbeeld „Pathos voor gerechtigheid‟, interview door Peter van Olst, in: Koers, 27/16,            

30-8-1996. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

320 

schrijft die constatering maar wijst erop dat die tendens al decennia lang gaande is. 

Elders uit hij kritiek op de geringe aandacht die de houdbaarheid krijgt in het kabi-

netsbeleid: bij de grote infrastrucurele werken („waarop Wijers en Zalm zo dol zijn‟) 

blijft men uitgaan van een „traditioneel concept‟. Voorts stelt hij de vraag of de 

regering niet meer moet doen aan het stimuleren van de biologische landbouw.21 En 

in een interview met HN-magazine in september 1996 heeft hij het over het „lekker-

aanrotzooien‟ van het kabinet Kok en over het „droevige beleid‟ van dit kabinet. 

Maar opvallend is dat hij niet uit zichzelf een oppositionele rol inneemt, terwijl daar 

toch wel degelijk aanleiding toe was; naast zijn afnemende publieke optreden lijkt 

dit vooral te verklaren uit de PvdA-deelname aan het kabinet. Kennelijk viel het hem 

moeilijk publiekelijk zijn eigen partij af te vallen. 

Meer in het algemeen kunnen we constateren dat De Lange in deze periode 

zich vooral nog uitspreekt over zijn centrale aandachtspunten: ontwikkeling, sociaal 

beleid en milieu. Over andere onderwerpen die in deze vierde periode (in het bijzon-

der vanaf 1990) de politieke agenda bepaalden, laat hij zich vrijwel niet meer pu-

bliekelijk uit.  

 

 

2. IN DIENST BIJ DE UNIVERSITEIT 

 

Toekomst-denken aan een theologische faculteit. Een gesprek met tijdgenoten. 

 

„Wat doet een economist aan een theologische faculteit?‟ is de opening van de inau-

gurele rede „Toekomst-denken aan een theologische faculteit‟ die De Lange in 

Utrecht hield. Om op die vraag een antwoord te geven, is het volgens De Lange 

nodig het toekomst-denken aan de orde te stellen, en wel onder de gezichtspunten 

van „beheerst pessimisme en nuchtere geestdrift‟. Doemdenken dient afgewezen te 

worden; hierbij beroept De Lange zich op Dasberg. De vraag waarmee de generatie 

van De Lange worstelt, is hoe het toch komt dat het kwaad zich zo krachtig kan 

manifesteren en zo laat onderkend wordt.  

Sommige theologen zeggen dat we de toekomst niet kunnen en mogen den-

ken. Niet kunnen, omdat de wereld te complex zou zijn. Een taak van theologen is 

echter de verborgen theologie bloot te leggen in veel denken, beleid en besluiten. Er 

staat teveel op het spel. Niet mogen, omdat de toekomst aan God zou zijn. We hoe-

ven echter niet zo bang te zijn voor hubris, zo leerde Boerwinkel ons al: dat is niet 

bijbels maar Grieks denken. De God van Israël gunt ons de macht en vreest geen 

concurrentie van de mens. „Ik neig ertoe het zo te stellen: opdat de toekomst aan 

God blijve, dienen mensen zich te bekommeren om de toekomst. Vanuit mijn optiek 

denk ik bij de relatie God en toekomst niet aan een spectaculair apocalyptisch ge-

beuren, maar aan de voortdurende nabijheid van God; niet aan de heerschappij van 

God, maar aan de wijze waarop God zich laat gelden; niet aan God, die de mens tot 

een hogere orde verheft, maar de God die voor ons uitgaat‟. Het is een misverstand 

te denken dat toekomstgerichtheid hetzelfde is als vooruitgangsgeloof. Goudzwaard 

maakte in zijn Kapitalisme en Vooruitgang duidelijk dat het gaat om een rentmees-

terschap van de toekomst. „Het houdt in een plicht tot keuzebepaling, waardoor 

onrecht, geweld en lijden minder worden en waardoor mensen en volken rechten 

                                                           
21 In: „Vinger aan de pols‟ in: Bulletin, blad van het LMC, september/oktober 1996. 
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verwerven en verantwoordelijkheden kunnen dragen‟. Onderscheiden waar het op 

aan komt.  

Over welke toekomst hebben we het? De Graaf zei in zijn inaugurele rede 

Ethos en Eschaton in 1955 dat voor het ethos van het oerchristendom niet de beslis-

sende vraag is wanneer het Koninkrijk komt, maar of men door de kracht van het 

Koninkrijk in beweging is gezet. Paulus zegt dat de mens de Heilige Geest kan be-

droeven. Dus is de vraag: hoe worden we in plaats van tegenwerkers medewerkers? 

„Ik ervaar het daarbij als een verlamming, als men blijft spreken van de natuur van 

de mens. Heering heeft gelijk als hij in zijn mooie boek Over het boze schrijft: “niet 

van nature, maar vanwege zijn eigen beslissing is de mens boos te noemen”.‟ Dan 

gaat het over niet-waken, onverschilligheid, het de dingen op hun beloop laten.22 

Daarom moeten we kennisnemen van de omvang en de hardnekkigheid van het 

kwaad. Dat kan leiden tot bezinning en nuchterheid. „Schuld kan leiden tot verant-

woordelijkheid. Berouw en boetedoening kunnen nieuwe energie opwekken‟ (zie 

hiervoor Etty Hillesum, Oppenheimer en Sölle). „Door liefde ontwaakt de mens‟ 

(Hooglied 8). Maar vaak wordt hier echter alleen over de enkeling gesproken. De 

schaalvergroting die de sociologie in kaart brengt, vindt nog te weinig uitwerking op 

het terrein van theologie en ethiek. De Lange verwijst hier naar publicaties van De 

Valk over collectieve verantwoordelijkheid. „Wij kunnen met de gangbare persona-

listische - of beter individualistische - interpretaties van schuld en berouw geen 

goede weg vinden. Voor een categorie als verzoening geldt precies hetzelfde. Zo 

blijven we met onverwerkte schuld zitten. Hier gaan zich dimensies aftekenen van 

een arbeidsveld van de (toegepaste) sociale ethiek, een sociale ethiek, voor de legi-

timering waarvan - laat mij dat nog eens in alle duidelijkheid zeggen - in ons taalge-

bied Banning en Kuitert onovertrefbare motiveringen hebben gegeven.‟23 

Wat tekent zich dan af als toekomst? De Lange behoort tot een generatie die 

zei: „dat nooit weer‟. „In het “dat” kwam de afkeer tot uitdrukking van een maat-

schappelijk-economische situatie, die mensen tot slachtoffer maakt: sociaal, maar 

vooral moreel.‟ Dus werd er gezocht naar een nieuw perspectief. „Niets minder dan 

de volledige werkgelegenheid werd een economisch credo. Een reeks andere doel-

stellingen kwam daarbij; na enkele jaren het allesbeheersende doel: de economische 

groei. Wat een middel had moeten blijven, werd zelfs een allesoverheersend doel. 

Geen stem, die ons waarschuwde!‟ Opvallend is in deze discussie en in het ontwik-

kelingsdenken de dominantie van de economisten. Waarom laten andere weten-

schappen zich dat welgevallen? Van theologen zou je anders verwachten. In de 

afgelopen decennia heeft men zich veel moeite getroost om doeleinden als werkge-

legenheid, welvaart, inkomensverhoudingen, sociale zekerheid te verwerkelijken. 

„De verborgen theologie en antropologie achter dit alles is altijd geweest: arbeid is 

                                                           
22 Een inspiratie voor De Lange zijn hier de gedachten die Sperna Weiland ontwikkelt over de zonde in 

zijn Romeins Schetsboek (J. Sperna Weiland, Romeins schetsboek. Over de metamorfose van het geloven, 

Het Wereldvenster, Baarn 1980). Daarin onderscheidt hij twee visies: zonde gezien als verstoring door de 
mens van de door God geschonken harmonie, en zonde als het achterblijven van de mens bij de eigen 

mogelijkheden, het slapen waar men had moeten waken, het weigeren van verantwoordelijkheid en het de 

dingen op hun beloop laten, landerigheid, met als gevolg dat de ander aan zijn lot wordt overgelaten (98 
e.v.). De Lange legt grote nadruk op die tweede vorm, wat duidelijk naar voren komt in het volgende 

citaat (106): „God gehoorzamen betekent niet het in stand houden van de orde die er is en die Hij zou 

hebben gewild, maar het verlaten van die orde, wanneer hij de nog te vestigen harmonie in de weg staat‟. 
23 De Lange verwijst naar „Mogelijkheid of onmogelijkheid van een theologische sociale ethiek‟ van 

Banning in Wending, 7/4, 221 en naar Sociale Ethiek en geloof in Jezus Christus van H.M. Kuitert, Kok, 

Kampen 1967. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

322 

goed voor de mens, armoede slecht, inkomensverhoudingen weerspiegelen gemeen-

schapsopvattingen en sociale zekerheid geeft ruimte om een strakke gerichtheid op 

het materiële te overwinnen en om solidariteit te beoefenen.‟ Heroverwegen is nodig 

vanwege een aantal dringende menselijke problemen.  

In de eerste plaats het probleem van de armoede. Er is nog steeds relatieve 

armoede in Europa; wereldwijd is het probleem enorm. De traagheid bij de aanpak is 

echter groot. In de tweede plaats het ecologisch vraagstuk. De lessen worden slecht 

geleerd: steeds weer klinkt het pleidooi de industrie voorrang te geven boven het 

milieu. Hoe kan de Franciscaanse spiritualiteit een plaats krijgen in het economisch-

politieke beleid? Zoals Thomas dat aanduidt, is er een „sprituality for combat‟ nodig, 

om niet te blijven steken in stichtelijkheid. En dan is er het vraagstuk van de arbeid. 

De kwaliteit en de kwantiteit daarvan nemen af. „Als wij blijven vasthouden aan de 

gedachte dat arbeid een bijdrage kan leveren tot de zingeving van het menselijk 

bestaan en dat de deelname aan het arbeidsproces de enige mogelijkheid is om aan 

de samenleving te participeren (en dat was en is nog steeds de veronderstelling ach-

ter de doelstelling van volledige en volwaardige werkgelegenheid), dan lijkt de 

noodzaak van een geheel nieuw instrumentarium onvermijdelijk.‟ Mogen we aan die 

doelstelling blijven vasthouden? Wat is de harde kern van de christelijke arbeids-

ethiek? Een nieuwe oriëntatie op productie, productievoorwaarden en technologie 

(minder kostbaar en mensenverslindend) is nodig. 

Veel economisten beschouwen economische groei als de oplossing. Dat is 

niet het geval: die groei loste de drie genoemde problemen niet op, maar verergerde 

ze. De problemen moeten goed doordacht worden en we zullen ons moeten bezinnen 

op de vraag in wat voor wereld we willen leven. We hebben een positief toekomst-

beeld nodig. „Picht‟s formulering voor een concrete utopie24 kan daarbij een richt-

snoer zijn.‟ Niet de blinde utopie, maar een concreet opnieuw formuleren van doel-

einden, met verdiscontering van het verleden. Thung wijst erop dat maatschappij-

hervorming gedragen moet worden door een publiek ethos. Veel hangt dus af van 

levensbeschouwelijke groepen. Maar die hebben juist geen traditie in het bestuderen 

van de maatschappij, zoals blijkt uit de bescheiden plaats die de sociale wetenschap-

pen innemen aan theologische faculteiten, zo stelde Thung in haar oratie uit 1980 

„Naar een publiek ethos?‟. Sociale ethiek vraagt om grondige kennis van de werke-

lijkheid. Het gaat bij sociale ethiek om „de rationele bezigheid in het afwegingspro-

ces, waarin zowel de werkelijkheid van God als de werkelijkheid van de wereld een 

rol spelen‟. En om het afleggen van verantwoording van de gemaakte keuzen. 

Moeten we niet genoegen nemen met het wegwijs maken van studenten in de 

maatschappij, vraagt De Lange zich tot slot af. Nee, antwoordt hij, het gaat er ook 

om een bijdrage te leveren aan een antwoord op de vraag hoe we gezamenlijk meer 

handelingsbereid en -bekwaam worden met betrekking tot de vormgeving van de 

toekomst. De hoop moet daarbij centraal staan. „Het hardnekkig, deemoedig en 

schijnbaar onbekommerd bezig zijn met de publieke zaak en het Koninkrijk van God 

in hun samenhang te dienen, kan alleen geschieden vanuit de grondhouding van de 

hoop‟. En met instemming citeert De Lange Etty Hillesum: „Opstandigheid die pas 

geboren wordt als de nood de eigen persoon gaat raken, is geen echte opstandigheid 

en zal nooit vruchtbaar kunnen zijn.‟ Bewust geeft De Lange veel aandacht aan 

Joodse denkers. Zij blijven, ondanks al hun ervaringen, zeggen: „geliefd is de 

                                                           
24 Hier wordt verwezen naar diens boek Hier und Jetzt uit 1981. 
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mens‟.25 „Dat moge het devies blijven, als wij proberen Gods waarheid en Gods 

gerechtigheid in de toekomst binnen te dragen‟.  

 

Het werk van De Lange in Utrecht 

 

Al sinds het eind van de jaren ‟60 was de Theologische faculteit geheel gevestigd op 

de Uithof, hoog in het gebouw Transitorium II, en vanaf 1970 was er, vooral door de 

inspanningen van De Langes promotor, de ethicus De Graaf, sprake van een zeer 

intensieve samenwerking met de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (de 

KTHU, later de KTUU), in hetzelfde gebouw gehuisvest. De faculteit stond en staat 

bekend als rechtzinnig, maar de staf telde vrijwel altijd mensen van verschillende 

richtingen. Niet alleen theologisch, maar ook politiek gezien waren de verschillen 

groot, zowel onder de staf als onder studenten, waar in de periode dat De Lange 

aantrad de geest van de jaren zestig nog doorwerkte in een politiek engagement bij 

een deel van de studenten. In 1982 werd de tweefasestructuur ingevoerd: het oude 

kandidaatsexamen werd afgeschaft en iedere student deed verplicht een doctoraal-

examen. De Utrechtse faculteit vertoonde weinig samenhang; hoogleraren werkten 

thuis en hadden alleen eens per maand een gezamenlijke lunchbijeenkomst. De Lan-

ge vervulde geen bestuurlijke taken en omdat hij geen eigen kamer had aan de uni-

versiteit, viel hij tussen de colleges door vaak binnen bij het IIMO. Door zijn vorige 

werkkring had hij al op allerlei manieren contact met de universiteit, onder meer 

door zijn colleges als uurdocent. In feite zette hij die activiteit in zijn nieuwe functie 

voort. In het kader van de nieuwe vakgroep „Sociale Wetenschappen in oprichting‟ 

werkte De Lange ook samen met Van Kessel en andere medewerkers van de KTU.  

In zijn de colleges behandelde De Lange thema‟s als: (in de kandidaatsfase) 

Economie, Inleiding in de economische wetenschap, Het sociale denken in de we-

reldoecumene, en (in het doctoraalprogramma) De Westerse economische groei, 

Verdeling van de arbeid, Technologie en machtsverhoudingen, Zeggenschap, Eco-

nomie en sociale ethiek, Hoofdproblemen van de ontwikkelingslanden, Het Neder-

landse ontwikkelingsbeleid, Ontwikkelingseducatie. Het zijn allemaal onderwerpen 

die we in de voorgaande hoofdstukken reeds tegenkwamen, zodat we ons een rede-

lijk beeld kunnen vormen van de inhoud van deze colleges.  

Enkele tientallen studenten volgden een bij- of hoofdvak bij De Lange, en 

schreven scripties over onderwerpen die te maken hadden met economie, arbeid en 

ontwikkeling. De Lange begeleidde één promovendus, bedrijfspastor Plasman, die in 

1988 een dissertatie verdedigde over medezeggenschap onder de titel Medezeggen-

schap in het geding. Een bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over 

medezeggenschap.  

Op de faculteit viel De Lange naast hartelijkheid weerstand ten deel, en wel 

in het bijzonder van studenten van de Gereformeerde Bond, zoals we al zagen in de 

periode dat hij hier nog als uurdocent optrad. Het betrof niet alleen het dispuut Sola 

Scriptura, maar ook Voetius. De leden van dit dispuut hadden bij het aantreden van 

De Lange een nogal vijandige houding tegenover hem aangenomen,26 opgestookt 

door een artikel in de Waarheidsvriend. „We spraken af dat ik een jaar lang een 

privatissimum zou geven op Voetius. Men was uiterst kritisch, maar de serie zittin-

                                                           
25 Dit is de titel van een publicatie van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica te Hilversum. 
26 Dit schrijft De Lange in zijn autobiografische aantekeningen. 
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gen verliep goed. Het ijs is toen gebroken. Hoewel … weerstanden zijn er nog 

steeds; dat is niet erg, als ze maar gekanaliseerd worden in een soort dialoog‟.27 

De Langes werk aan de universiteit eindigde toch enigszins in mineur. Zoals 

gezegd was er discussie over de invulling van zijn post na zijn vertrek. Hij besloot 

daarop geen afscheidsrede te houden, maar vertelde in een vergadering van de facul-

teitsraad over zijn ervaringen aan de faculteit, waarbij hij ook kritische opmerkingen 

maakte over de gang van zaken met betrekking tot zijn opvolging. Wat hem vooral 

stak, was dat de discussie hierover geheel buiten hem om plaats had. Studenten 

kregen er echter lucht van en organiseerden een enquête, die uitwees dat 80% van de 

reguliere studenten (onder wie veel leden van Voetius) de voorkeur gaf aan de be-

noeming van een econoom tot kroondocent. „In mijn afscheidswoorden heb ik niet 

onder stoelen en banken gestoken dat ik de gang van zaken als een zekere de-loyale 

houding van een aantal van mijn collega‟s had ervaren. Door mijn leeropdracht te 

devalueren tot Sociale Economie hadden ze blijk gegeven weinig of niets van mijn 

aanpak te begrijpen. Jarenlang had ik gepleit voor het inzicht dat economie in plaats 

van dominant te zijn in het zingevingsproces, moest leren inzien dat de samenleving 

zelf grenzen moet stellen. Een tegenbeweging waarin ons de vrijheid wordt gegeven 

God te dienen en de Götze te verslaan en waarin erkend wordt dat de economie een 

dienstbare functie heeft, is wat mij voor ogen stond‟.28 De uiteindelijke benoeming 

van Tieleman maakte echter weer veel goed. 

 

 

3. IN DE INTERNATIONALE OECUMENE 

 

De Wereldraad van Kerken 

 

De activiteiten van De Lange binnen de Wereldraad van Kerken nemen vanaf het 

begin van de jaren tachtig af. Hij woont geen assemblees meer bij, en in 1983 stapt 

hij uit het Working Committee van Church and Society (C&S, waar hij werd opge-

volgd door Thung) en komt dus ook niet meer op bijeenkomsten van het Centraal 

Comité, en dat mist hij: „Het is nu ver weg geworden‟, meldt hij.29 Natuurlijk blijft 

hij over de Wereldraad schrijven, in het bijzonder over het Conciliair Proces, vooral 

om uit te leggen wat gaande is en wat daar de historische achtergronden van zijn. 

Door zijn intensieve omgang en briefwisselingen met mensen die bij de Wereldraad 

werken of daar veelvuldig contact mee hebben, blijft hij van de ontwikkelingen goed 

op de hoogte. In de beschreven periode vonden drie assemblees plaats: Vancouver in 

1983 („Jezus Christus - het leven van de wereld‟, Canberra in 1991 („Kom Heilige 

Geest, vernieuw heel de schepping‟) en Harare 1998 („Keer je tot de Heer, schep 

vreugde in hoop‟). Ongetwijfeld heeft De Lange het verloop en de uitkomsten ervan 

nauwgezet gevolgd, maar we vinden in zijn publicaties hiervan niet heel veel terug: 

het is nu de beurt aan anderen hierover te berichten. De Langes grief is echter dat de 

Nederlandse afgevaardigden naar Wereldraadvergaderingen dat onvoldoende doen. 

Ook de pers bericht niet of slecht of onvolledig, „En dan maar klagen dat de belang-

stelling voor de oecumene afneemt en dat de Wereldraad zichzelf overleefd heeft,‟ 

                                                           
27 In: „Portret van een volhouder‟, interview door Marc van der Post en Henk Brussel, in: Areopagus, 

november 1984. 
28 De Lange in zijn autobiografische aantekeningen. 
29 In een brief aan Van Drimmelen van 28-8-1984 (archief Van Drimmelen). 
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schampert hij.30 Met de redactie van Trouw gaat hij schriftelijk in discussie over haar 

berichtgeving (en het ontbreken daarvan) inzake de Wereldraad.31 Het gaat inderdaad 

niet goed met de Wereldraad, en dat wordt in de loop van de jaren niet beter. Dat 

baart De Lange grote zorgen en hij laat zich tot aan zijn dood toe daarover informe-

ren; wat hij hoort, stemt hem echter steeds somberder.  

 

1983 Assemblee van Vancouver 

Zoals gezegd woonde De Lange geen assemblees meer bij. Wel werkte hij mee aan 

het boek Gerechtigheid, eenheid en vrede dat ter voorbereiding van Vancouver de 

balans opmaakt van de jaren die verliepen na de assemblee van Nairobi en de be-

langrijkste agendapunten van Vancouver presenteert. De Lange schrijft hierin onder 

de titel „Bedreigd leven‟ over de werkzaamheden van C&S na Uppsala en de weer-

slag daarvan in Nederland. Hij doet de aanbeveling dat het werk van C&S wordt 

voortgezet. De verwachtingen ten aanzien van Vancouver waren niet hoog gespan-

nen, aangezien de Wereldraad in een identiteitscrisis verkeerde. De missioloog Hoe-

demaker32 wijst voorafgaand aan Vancouver op de vele probleemvelden: de relatie 

Eerste en Derde Wereld, „concurrentie‟ van de rooms-katholieke kerk en de evange-

licale beweging, de groeiende invloed van de Oosterse orthodoxie binnen de We-

reldraad met de daarmee gepaard gaande spanningen, en de uiteenlopende reacties 

daarop van de verschillende tradities die binnen de Raad samenkomen. En nog 

steeds speelde het probleem van de moeizame relatie met de locale kerken.  

Vancouver werd achteraf wel de „praying Assemblee‟ genoemd, omdat de 

persoonlijke en gezamenlijke ervaring en de oecumenische verbondenheid centraal 

stonden, en niet zozeer het formuleren van verklaringen en programma‟s. Vancou-

ver-ganger Siebert33 typeert de assemblee als een van verinnerlijking, veroorzaakt 

door het inzicht in de complexiteit van de materie én door het geestelijk klimaat van 

de jaren tachtig, dat meer naar binnen is gericht. Er was gekozen voor een andere 

opzet dan bij voorgaande assemblees: er werden de deelnemers geen rapporten ter 

amendering voorgelegd, maar slechts een aantal bijbelthema‟s en aandachtsvelden. 

Vancouver deed het „Statement on Peace and Justice‟ het licht zien, door Jeurissen 

betiteld als „het sterkste punt dat Vancouver ten aanzien van de internationale ver-

houdingen naar voren heeft gebracht‟.34 Deze verklaring begint als volgt:  

 
„De mensheid leeft thans in de donkere schaduw van een bewapeningswedloop, die 

intenser is, en van systemen van onrecht, wijder verspreid, gevaarlijker en kostbaarder 

dan de wereld ooit heeft gekend. Nooit tevoren is het menselijke ras zo dicht geweest 

bij een totale zelfvernietiging. Nog nimmer hebben zovelen geleefd in de greep van 

beroving en verdrukking‟.35 

 

Vancouver hanteerde een breed vredesbegrip, vrede als het gevolg van rechtvaardig-

heid, in overeenstemming met Jesaja. Nucleaire afschrikking werd krachtig veroor-

                                                           
30 In „Wereldraad‟, column in: HN-magazine, 19-3-1994. 
31 Brieven in archief De Lange. 
32 In: „De tweesprong van de Oecumenische Beweging. Wordt Vancouver de laatste Wereldraadassem-
blee?‟ in: Wending, 38/5, 311-339. 
33 In: „Getuigen in een verdeelde wereld‟ in: Wereld en Zending, 13/1,1984, 12-19. 
34 Jeurissen (1986), 115. 
35 Geciteerd door Kossen in: „Het vredesdenken van Vancouver: Constantijn werkt nog steeds door‟, in: 

Wereld en Zending, 31/1, 1984, 26-37. Kossen constateert overigens in de uitspraken nog wel groot 

geloof in het concept van de rechtvaardige oorlog.  
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deeld, en ook werden concrete maatregelen genoemd, zoals een verbod op kernproe-

ven, bevriezing van de bewapening, en een no-first-use-beleid. De vredesbeweging 

was daarom wel gelukkig met Vancouver.36 En in nauwe samenhang met dit alles 

vroeg de assemblee om een „conciliar process of mutual commitment (covenant) to 

justice, peace and the integrity of all creation‟, een programma waarin de strijd voor 

gerechtigheid, die voor vrede en voor de heelheid van de schepping met elkaar ver-

bonden worden, en deze weer in relatie worden gebracht met de geloofsleer. Daar-

door kwamen nu „Faith and Order‟ en „Life and Work‟ bij elkaar, zoals eigenlijk 

altijd de bedoeling was geweest.  

 

Conciliair Proces37 

Het voorstel dat uiteindelijk leidde tot het Conciliair Proces was afkomstig van de 

vertegenwoordiger van de Bund der Evangelischen Kirchen in de DDR tijdens de 

Assemblee van Vancouver in 1983. Het onderwerp was, zo vertelt Houtepen, ook al 

ter sprake gekomen in de gesprekken die plaatsvonden tussen vertegenwoordigers 

van de Nederlandse en de DDR-kerken. Al in 1981 werd daar de gedachte bespro-

ken om een vredesconcilie te organiseren, in de geest van Dietrich Bonhoeffer die in 

1934 tijdens een oecumenische jongerenconferentie in Fanö voor een dergelijk con-

cilie een pleidooi voerde, in verband met de opkomst van Hitler. Het was vooral 

Falcke die hiermee bezig was. Dit leidde ertoe dat de vertegenwoordiger van de 

DDR-kerken het voorstel direct aan het begin van de assemblee van Vancouver al 

voorlegde aan het Uitvoerend Comité van de Wereldraad. Daaruit kwam de aanbe-

veling voort dat „het betrekken van de lidkerken in een conciliair proces van weder-

zijdse toewijding (verbondssluiting)38 aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de 

schepping voor het programma van de Wereldraad een prioriteit dient te zijn‟. JPIC 

werd het nieuwe concept: Justice, Peace and Integrity of Creation. De Wereldraad 

had, op dringend verzoek van de Zuid-Afrikaan Boesak, de thematiek van het voor-

stel voor een concilie verbreed naar gerechtigheidsvragen. Afrika, zo zei Boesak in 

Vancouver, voelt zich niet bedreigd door de nucleaire bewapening, maar wel door 

het gebrek aan ontwikkeling. Vervolgens deed de Wereldraad echter weinig om de 

kerken in beweging te zetten; het voorstel nam in de verslagen van Vancouver ook 

geen vooraanstaande plaats in.39 Wel werd in deze periode benadrukt dat er continuï-

teit zou moeten zijn in de benadering van de thema‟s. JPIC is geen totaal nieuw idee, 

                                                           
36 „Voor de vredesbeweging heeft de assemblee (…) vrijwel alles opgeleverd wat we ervan hoopten‟, 
schrijft Hogebrink in: „Vancouver: sterke steun voor vredesbeweging‟ in: Wereld en Zending, 31/1, 1984, 

38-42. Dat waren: een zeer sterke veroordeling van de kernbewapening, het aangeven van concrete 

stappen en een verbinding van vrede en gerechtigheid.  
37 Voor deze paragraaf is, tenzij anders vermeld, gebruik gemaakt van: hoofdstuk 2 van het boekje van De 

Lange We moeten ons haasten (Kok, Kampen 1988) over het CP, het Kerkendagboek (Verslagboek 

Kerkendag, 16 september 1989). 
38 Dit is de vertaling van Van der Zee in het Verslagboek. De bijna onvertaalbare Engelse tekst spreekt 
hier over „a clear covenanting commitment‟. 
39 Nederlands gedelegeerde Hogebrink schrijft (in: “Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping‟, 
in: Wending (43/4, 1988, 163) dat hij niet terugkwam uit Vancouver „in het besef dat er nu een conciliair 

proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping ging beginnen‟, en dat ook de meeste 

verslagen van Vancouver er geen melding van maakten. Houtepen veronderstelt (in een gesprek met de 

auteur) dat er verschillende redenen zijn waarom de Wereldraadstaf bepaald geen haast maakte met het 
onderwerp: de kritiek van de Orthodoxe en de katholieke kerk op het begrip „concilie‟ en politieke be-

zwaren in de DDR en andere Oostbloklanden. De vertegenwoordiger van de DDR-kerk in Vancouver 

kreeg namelijk van de overheid de opdracht het voorstel terug te nemen. Bonhoeffer gold in de DDR 
weliswaar als held, maar kennelijk begreep men dat er gevaar te duchten was van een nieuw soort „Be-

kennende Kirche‟. 
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en de verbondsgedachte (covenanting) sluit, zo stelt De Lange, aan bij wat al in 

Amsterdam 1948 gezegd werd: „Onze bedoeling is tezamen te blijven. Wij doen een 

beroep op alle christelijke gemeenschappen overal ter wereld om dit verbond te 

aanvaarden en het in hun onderlinge verhoudingen tot volle verwerkelijking te bren-

gen‟.40 Het conciliaire proces zou dit verbond moeten concretiseren en actualiseren, 

en zou daarbij moeten aansluiten bij initiatieven van anderen.  

Op de Kirchentag in Düsseldorf in 1985 riep Carl Friedrich von Weizsäcker41 

op om een vredesconcilie te beleggen,42 naar later bleek, deed hij deze oproep op 

verzoek van enkelen van de aanwezigen.43 Zijn woorden „de tijd dringt‟ sloegen aan 

in Duitsland, waarschijnlijk omdat hij vooral sprak over het vredesvraagstuk. Ze 

werden gecombineerd met het plan van de Wereldraad om een wereldconferentie te 

houden over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, voorafgegaan door 

nationale en regionale bijeenkomsten. In februari 1986 zond Castro, de secretaris-

generaal van de Wereldraad, een uitnodiging aan alle kerken voor een wereldbijeen-

komst en de oproep voor een „conciliair proces‟. Dat laatste begrip riep veel weer-

stand op bij de rooms-katholieke kerk die uitgenodigd was mee te doen, en na elf 

maanden antwoordde dat men graag wilde samenwerken en zou participeren in het 

overleg, maar de uitnodiging om „co-invitor to the convocation‟ te zijn niet kon 

accepteren, onder andere vanwege „the different nature of the two bodies, one being 

the Roman Catholic Church and the other the World Council of Churches‟.44 Er was 

veel overleg nodig. Het begrip „conciliariteit‟ diende uitgelegd te worden, omdat het 

gekleurd was door die kerkelijke tradities die concilies kennen. In zijn We moeten 

ons haasten haalt De Lange een zin uit het rapport van New Delhi (1961!) naar 

voren: „Tenslotte zijn wij ervan overtuigd, dat de tijd rijp is onder de aangesloten 

kerken een nieuw studie-onderzoek in algemene lijnen naar de werkwijze van de 

concilies in de Kerk der eerste eeuwen in te stellen‟45. C&S ging hiermee verder en 

concludeerde dat de Wereldraad een oecumenisch concilie zou kunnen voorberei-

den. Uppsala 1968 pakte dit op in het rapport over de katholiciteit van de kerk, waar-

in de zin voorkomt: „De leden van de Wereldraad van Kerken, die op elkaar zijn 

aangewezen, moeten toewerken naar de tijd, dat een werkelijk universeel Concilie 

                                                           
40 Overigens maakt De Lange geen melding van de controverse die er heerste over het begrip „integrity of 
creation‟. Dit begrip kwam ook aan de orde in de gesprekken die De Lange en anderen voerden met de 

kerken uit de DDR. Het was opgenomen op verzoek van de orthodoxie, maar stuitte bij velen op verzet, 

vanwege de verzelfstandiging van de schepping daarin. Falcke sprak bijvoorbeeld liever over „Bewah-
rung‟, zo vertelt Goudzwaard, en De Lange zegt van „integrity of creation‟: „Een moeilijk te vertalen 

begrip. Ik geef de voorkeur aan “heelwording”, omdat daarmee ook het procesmatige kan worden be-

klemtoond‟ (De Lange [1988], 84).  
41 Op het verwijt uit Reformatorische kring „dat het CP niet zou deugen omdat Von Weizsäcker in de leer 

is gegaan bij een Hindoe‟, reageert De Lange met een vlammend betoog over de ongelofelijke moed van 

Von Weizsäcker om als fysicus in 1937 de ontwikkeling van de atoombom, en daarmee zijn carrière als 
fysicus, stop te zetten, omdat hij inzag dat Hitler daarvan gebruik zou gaan maken. „Neem me niet kwa-

lijk dat ik hier voor collega Von Weizsäcker in de bres spring, maar hij is meer dan een goede vriend van 

mij, hij is een zo diep oprecht christen, dat we een fundamenteel onrecht begaan als we zulke mensen op 
die manier behandelen‟. In: Wapenveld, 1989. 
42 De tekst van deze rede is afgedrukt in: Het conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van 

de schepping. Artikelen en Documenten, Amersfoort 1988. 
43 Ter Laak noemt in dit verband Hogebrink en Duchrow (Ter Laak in: Koelega en Noordegraaf [1993] 

110). 
44 Deze brief van het Vaticaan aan Castro, ondertekend door Kardinaal Willebrands, is opgenomen in: 
Michiel van Alphen, e.a., Het conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. 

Artikelen en Documenten, Amersfoort 1988.  
45 De Lange (1988), 33. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

328 

weer voor en namens alle christenen zal kunnen spreken, dat de weg zal kunnen 

wijzen naar de toekomst. De kerk waagt het over zichzelf te spreken als een teken 

van de komende eenheid der mensheid‟.  

De eerste voorbereidende consultatie voor het Conciliair Proces vond plaats 

eind 1986, en in 1987 volgde voorbereidingsmateriaal. Besloten werd in maart 1990 

in Seoul een Wereldconvocatie te houden om te spreken over een gezamenlijk ant-

woord op onrecht, geweld en de aantasting van het milieu. De Lange was daar niet 

aanwezig, maar maakte melding van het gebeuren in zijn artikelen. De belangstel-

ling vanuit Nederland is gering, niet omdat het CP niet zou leven, wat het wel doet, 

maar vanwege de aandacht voor de ontwikkelingen in Oost-Europa. Maar bovendien 

is de berichtgeving in de pers slecht: de doorsnee krantenlezer krijgt de indruk dat 

Seoul mislukt is, schrijft hij in Trouw (26-5-1990). Er zijn in het CP inderdaad din-

gen misgegaan, vindt hij, wat gedeeltelijk veroorzaakt is door secretaris-generaal 

Castro die zich nooit voor 100% achter het CP schaarde. Ook bleef hij te lang wed-

den op de medewerking van het Vaticaan, die uiteindelijk uitbleef (in Seoul was er 

een heel lage vertegenwoordiging). Een ander probleem is de eigen taal die kerken 

bezigen, die veel journalisten niet begrijpen. Het document van Seoul is van een 

grote directheid en radicaliteit: het leven wordt bedreigd, omdat we ons van Gods 

verbond hebben afgekeerd; „Nu is de tijd‟ zijn de eerste woorden van elk van de 

zeven punten van de boodschap van Seoul, die een dringende oproep tot commit-

ment en actie is.46 De tekst bestaat verder uit „affirmations‟ en „covenants‟.47 De 

Lange doet in zijn artikel in Trouw een poging het slotdocument van Seoul uit te 

leggen. Aan de hand van enkele radicale uitspraken van Seoul over de economie laat 

hij zien dat Seoul geheel in één lijn staat met „Genève 1966‟. Er is geen volledige 

overeenstemming onder kerken over deze uitspraken, maar kerken hebben zich er 

wel toe verplicht hierover met elkaar te spreken en na te denken over de start van 

veranderingsprocessen. Er is dus heel wat te doen. 

 

1991 Assemblee van Canberra en verder  

De Lange bespreekt de bundel Kom Heilige Geest, vernieuw de hele schepping die 

het IIMO uitgaf ter voorbereiding van de assemblee van Canberra in 1991. Hij geeft 

daarin tussen de regels door ook zijn visie op een aantal zaken. Graag zou hij een 

onderzoek zien naar de vermeende verzwakte positie van de Wereldraad. Dat het 

                                                           
46 Houtepen (in: „Discerning the Signs of the Times: Some Reflections on Justice, Peace and the Integrity 

of the Church‟ in: Thomas F. Best en Wesley Granberg-Michaelson, Koinonia and Justice, Peace and 

Creation: Costly Unity. Presentations and reports from the World Council of Churches’ Consultation in 
Ronde, Denmark, February 1993, WCC, Geneva 1993, 22-43) wijst erop dat de belijdenis die spreekt uit 

de affirmaties „strong ethical overtones‟ heeft, en stelt: „That the concerns for justice, peace and the 

integrity of creation have an intrinsic relation to the praise and adoration of God and belong to the essen-

tial nature of the church has not been expressed strongly enough‟ (36).  
47 We nemen de samenvatting hiervan over van Mudge (uit: „Ecumenical Social Thought‟ in: Briggs e.a. 

(ed.), A History of the Ecumenical Movement Volume 3 1968-2000, WCC Geneva 2004, 301: „The “four 

covenants” deal with (1) a just economic order, including liberation from debt; (2) true security for all in 
nonviolent cultures; (3) cultures that can live in harmony with creation‟s integrity; and (4) an end to 

racism and discrimination, dismantling patterns of racist behavior‟. In de uitwerking staan heel concrete 

onderwerpen genoemd waarop acie nodig is. Over de affirmaties: „The document affirmed that all exer-
cise of power is accountable to God, God‟s option for the poor, the equal value of all races and peoples, 

that male and female are created in the image of God, that truth is at the foundation of a community of 

free people, the peace of Jesus Christ, the creation as beloved of God, that the earth is the Lord‟s, the 
dignity and commitment of the younger generation, that human rights are given by God.‟ Deze werden 

ieder gevolgd door dat wat men afwijst en datgene waaraan men zich wil committeren. 
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Vaticaan de rol die de Raad in het verleden speelde, zou hebben overgenomen, wijst 

hij van de hand: de huidige paus is heel on-oecumenisch. De samenwerking tussen 

Vaticaan en Genève staat op een bedroevend peil. Hij stelt ook de vraag:  

 
„behoeft de oecumenische beweging niet een vernieuwde visie, die de universalisti-

sche strekking van de bijbelse boodschap glashelder maakt? In het conciliair proces 

gaat het om een oecumenische vorm van gemeenschappelijk leven en getuigen. Ons 

gedrag kan beslissend zijn voor leven en dood elders en omgekeerd‟. 48  

 

Ook zou meer gezegd moeten worden over de door velen ervaren zinloosheid van 

het bestaan. Elders waarschuwt hij voor misbruik van het thema van Canberra.  49 Het 

aanroepen van de Heilige Geest moet niet als „gebedsmolen‟ gaan fungeren; de 

inzichten van de Oecumenische Assemblee in Bazel moeten meegenomen worden, 

namelijk dat bekering tot God inhoudt de bereidheid om af te rekenen met een le-

vensstijl en productiemethoden die de natuur aantasten, met elke vorm van individu-

alisme, die ter wille van privé belangen de heelheid van de schepping geweld aan-

doet. „Dus: ruim baan voor de Heilige Geest‟ in die zin dat men aan zelfonderzoek 

gaat doen. De uitkomsten van Canberra vlecht hij in in zijn inleidingen, zoals de 

zinnen: „Humankind has failed to distinguish between growth and development. 

Growth of growth‟s sake … is the strategy of the cancer cell‟.50  

 

Allengs legt De Lange al zijn functies bij de Wereldraad neer. Eind 1990 schrijft hij 

op verzoek van de redactie van het blad van de remonstranten een bijdrage over hoe 

hij zich als remonstrant in Genève voelde. Op dat moment is zijn enige Geneefse 

functie nog de deelname aan een werkgroep van de CCPD die een verklaring over 

de wereldeconomie voorbereidt. Bij al zijn werk voelde hij zich nooit een minder-

heid:  

 
„het behoren tot een bepaalde kerk is in de werkzaamheden waar ik aan deelnam en 

deelneem niet zo relevant. Ik heb ook nooit kunnen waarnemen, dat de echte verschil-

len van inzicht samenvallen met kerkgrenzen, ook in Nederland niet‟.51  

 

Wel voelde hij zich binnen de broederschap soms een minderheid, bijvoorbeeld bij 

de behandeling van het PCR. „De verbondenheid met mijn gereformeerde en her-

vormde strijdmakkers in Betaald Antwoord en vóór alles met de zwarte kerken was 

dan veel groter‟.  

Begin 1997 schrijft hij in adRem weer over de Wereldraad: over de externe 

en interne oorzaken waarom de Wereldraad minder aandacht trekt. Over de externe 

oorzaken is hij kort; hij duidt die aan als: verminderde betekenis van instituties, 

vooral door de secularisatie. Er is een complex van interne oorzaken: een „verkerke-

lijking‟ van de Raad, door het optreden van zowel de Oosters-orthodoxe als de wes-

terse kerken die minder ruimte lieten voor de „beweging‟. Daarnaast zijn er financië-

le problemen en wordt er erg weinig informatie verspreid door de pers (behalve bij 

conflicten). Ook de verdeeldheid van de kerken speelt een belangrijke rol. Maar 

                                                           
48 In „Lessen over de oecumenische beweging‟, (bespreking van: Kom Heilige Geest, vernieuw de hele 

schepping o.r.v. dr.M. Brinkman) in: Tijd en Taak, 2-6-1990. 
49 In „De zevende Assemblee‟ in de rubriek Gastvrij, in: Friesch Dagblad, 9-1-1991. 
50 In de lezing „Towards a Just and Sustainable Society. Towards an Economy of Care‟, gehouden in San 

Francisco op 4 november 1995.  
51 „Remonstrant in Geneve‟ in: ad Rem, december 1990.  
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positief duidt De Lange de komende oecumenische bijeenkomsten (Graz in 1997, in 

1998 de Kerkendag in Nederland en de Assemblee van de Wereldraad in Harare), de 

„Theologie van het Leven‟ die door de Wereldraad is gepresenteerd en het plan van 

Raiser in 2000 te beginnen met de voorbereiding van een algemeen christelijk conci-

lie. Hij besluit zijn - laatste - artikel over de Wereldraad als volgt: „Er is nog veel te 

doen. Gevraagd wordt: creativiteit en volharding‟.52 In gesprekken laat De Lange in 

de laatste jaren van zijn leven geregeld merken hoe somber hij is gestemd over de 

oecumene; van het enthousiasme en de hoop die „Amsterdam‟ kenmerkten, was tot 

zijn verdriet weinig meer over.  

De enige activiteit van De Lange bij de Wereldraad was nog, zoals gezegd, 

zijn deelname aan een werkgroep, bijeengebracht door de ontwikkelingsafdeling, 

CCPD, en AGEM, de adviesgroep voor economische kwestie. De groep stond onder 

leiding van staflid Van Drimmelen. In de zomer van 1991 werd een eerste ontwerp 

gepubliceerd, dat de titel droeg Abundant Life for All; Christian Faith and the World 

Economy Today. De Lange vertelt dat ook nu weer het gesprek met de vertegen-

woordigers van de Derde Wereld moeilijk was waar het gaat om de ecologische 

vragen, waarvan zij vrezen dat die de aandacht zullen afleiden van de bestrijding van 

de armoede.53 De tekst werd herschreven en door het Centraal Comité in augustus 

1992 als brochure (met nu alleen als titel Christian Faith and the World Economy) 

naar de lidkerken gestuurd. De studie geeft niet een economische analyse, maar zet 

onder andere de verschillende manieren op een rij waarop in de traditie is omgegaan 

met de relatie tussen geloof en economie. Ook het concept van de verantwoordelijke 

maatschappij komt ter sprake en wordt hier geïnterpreteerd als verdediging van de 

vrijheid van het individu tegenover de staat, noodzakelijk gemaakt door zowel kapi-

talisme als communisme. De kerken uit de Derde Wereld herkenden dit niet, omdat 

zij de geleidelijke transformatie waar het concept voor stond, niet geschikt achtten 

voor hun situatie, waarin radicale verandering juist als een manifestatie van Gods 

aanwezigheid in de geschiedenis ervaren zou worden. Vandaar dat het JPSS en later 

het JPIC-concept werden ontwikkeld. Universeel toepasbare modellen bestaan niet, 

maar toch zijn er principes en criteria die als ankers kunnen fungeren, „signposts 

which could guide us as we move from principles to praxis‟. Dat zijn: 1. „The essen-

tial goodness of the created order, and the responsibility for it entrusted to humani-

ty‟; 2. „The innate value and freedom of each human being and of all humanity‟; 3. 

„God‟s concern, and the covenant in Christ, is with all humankind, breaking through 

whatever barriers we build between us‟; 4. „The over-arching standard for interhu-

man relationships and behavior is God‟s justice - to be discovered through a “prefe-

rential option for the poor”.‟ Deze vier punten worden vervolgens toegepast op een 

aantal probleemgebieden die in de studie behandeld worden. Tot slot noemt de stu-

die mogelijkheden voor actie op verschillende niveaus.  

 

Contacten met de Leuenberger Gemeenschap 

 

Rond 1990 was De Lange betrokken bij het project „Het christelijk getuigenis aan-

gaande de vrijheid‟ van de Leuenberger Kerkengemeenschap (LK). De LK is een 

gemeenschap van meer dan 100 kerken die voortkwamen uit de reformatie. In 1973 

bereikten zij in Leuenberg (dichtbij Bazel) overeenstemming over een tekst (de 

                                                           
52 „Nodig: creativiteit en volharding‟ in: ad Rem, februari 1997. 
53 In „Economie van het genoeg 2‟ in Kerk en Vrede, februari 1992. 
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Leuenberger Konkordie) die was opgesteld na een jarenlange dialoog die na de 

Tweede Wereldoorlog begon. De kerken die tot de LK behoren staan kanselruil en 

wederzijdse deelname aan het Avondmaal toe, en hebben geregeld consultaties over 

uiteenlopende thema‟s. De uitkomsten van theologische gesprekken worden gepu-

bliceerd in de serie „Leuenberger Documents‟.54 

De 3
e
 Assemblee van Leuenberg die in maart 1987 bij elkaar kwam, besloot 

tot het opzetten van leergesprekken over de thematiek van de vrijheid, niet wetend 

dat deze thematiek in de komende jaren, met de omwenteling in Oost-Europa grote 

relevantie zou krijgen. De groep die dit leergesprek voerde, werd gevormd in de 

herfst van 1989 en bestond tot 1994, toen zij haar rapport aanbood aan de 4
e
 Assem-

blee. Leden waren negen Duitsers, een Deen, een Fin, een Fransman, een Pool, een 

Zwitser, twee Tsjechen en twee Britten en drie Nederlanders: Witvliet,55 Zwanepol,56 

en De Lange. De groep kwam zes keer bij elkaar. Op de bijeenkomst in Turku (Fin-

land) in september 1990 hield De Lange een inleiding onder de titel „Gerechtigkeit 

und Ökonomie‟. Centrale gedachten uit zijn inleiding werden uiteindelijk opgeno-

men in de gezamenlijke tekst „Das christliche Zeugnis von der Freiheit‟ die samen 

met de Engelse vertaling en andere teksten werd opgenomen in de uitgave Leuen-

berger Texte 5, Frankfurt 1999. In zijn bijdrage grijpt De Lange terug op de historie 

van het oecumenisch sociale denken en op het centrale begrip gerechtigheid. Hij 

gaat daarbij in op het bijbelse jubeljaar, armoede, het milieuvraagstuk, de noodzaak 

van het stellen van bovengrenzen in inkomen en consumptie en van selectieve groei, 

én van moreel beraad in de kerken. Opvallend en typerend voor De Lange is dat hij 

vrijwel niet spreekt over het begrip vrijheid (behalve om te laten zien dat armen 

onder het systeem van de vrije markt niet vrij zijn, zodat altijd de vraag gesteld moet 

worden „vrijheid voor wie?‟); gerechtigheid is het centrale woord.  

 

 

4. IN DE NEDERLANDSE KERKEN 

 

Oecumenische samenwerking in Nederland 

 

Tot 1992 was De Lange voorzitter van de Sectie Sociale Vragen;57 hij bleef daarna 

nog als adviseur aan de Sectie verbonden en woonde in die hoedanigheid veel ver-

gaderingen bij, tot zijn gezondheid hem dit niet meer toeliet. Vanuit de Sectie deed 

De Lange mee aan een werkgroep van de Raad van Kerken: de Taakgroep Europa 

‟92, later de Werkgroep Europese Gemeenschap gedoopt. Daarnaast voerde de Sec-

tie gesprekken (alleen of in delegaties van de Raad van Kerken) met verschillende 

maatschappelijke organisaties. Met ingang van maart 1981 vonden iedere twee jaar 

conferenties op beleidsniveau plaats van Raad van Kerken, Humanistisch Verbond 

en vakbeweging, waarin De Lange regelmatig een rol speelde. Hij was met de secre-

taris van de Sectie, Van Veen, de bedenker van deze zogenaamde KHV (Kerken, 

                                                           
54 In 2003 ging de LK verder onder een nieuwe naam: Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa.  
55 Th. Witvliet, toen hoogleraar Theologische Encyclopedie aan de Universiteit van Amsterdam. 
56 K.Zwanepol, op dat moment universitair docent theologie- en dogmengeschiedenis/symboliek aan de 
Theologische Universiteit Kampen.  
57 „Velen van u zullen ongetwijfeld denken dat het gezegde “er is een tijd van komen en een tijd van 

gaan” mij onbekend is. Nu kondig ik u dan toch mijn vertrek aan als voorzitter‟, schreef De Lange op     
9-12-1991 aan de Sectie. Hij stelde Goudzwaard voor als zijn opvolger, en dat voorstel werd aangeno-

men. 
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Humanisten, Vakbeweging) bijeenkomsten58, die de eerste jaren steeds uitliepen op 

een gezamenlijke slotverklaring, maar ook regelmatig andere uitkomsten hadden, 

zoals het uitgeven van een publicatie. De onderwerpen (zoals arbeidsethos, zeggen-

schap, emancipatie en gelijkberechtiging, arbeid) lagen hem na aan het hart. Van al 

deze onderwerpen besteden we hieronder vooral aandacht aan die waarmee De Lan-

ge zelf intensief te maken had. Zijn activiteiten in dat kader overschreden de grenzen 

van de Sectie. We behandelen ze vanwege de overzichtelijkheid toch maar onder 

deze noemer.  

In de Sectie kwam ook de wens op te spreken over spiritualiteit, zo blijkt uit 

het verslag van de vergadering van 3 april 1984. De Lange zegt het een legitieme 

vraag te vinden, „hoewel zijn eigen behoefte aan spiritualiteit door de kerkdiensten 

op zondagochtend voldoende bevredigd wordt'. Hij benadrukt het “sachgemäsz- en 

zeitgemäsz-spreken” zonder voortdurend de achterliggende motieven uit te leggen‟. 

Dat weerhoudt hem er niet van vervolgens zelf enkele vergaderingen later met een 

notitie met voorstellen te komen: het laten rouleren van de opening van de vergade-

ring, het regelmatig bespreken van een tekst om de theologische uitgangspunten te 

verhelderen, en het af en toe wat langer vergaderen (en een overnachting erin). In 

aansluiting op Thomas spreekt hij hierbij over de „spirituality for combat‟. 

 

De verzorgingsmaatschappij 

De sociale voorzieningen stonden al langer onder druk, maar begin jaren tachtig 

werd die druk wel heel groot. Toen het stelsel werd geïntroduceerd, was het beroep 

op de regelingen laag; het aantal werkelozen groeide echter enorm evenals (mede in 

samenhang daarmee) het aantal WAO-ers. In 1960 stonden tegenover iedere uitke-

ringsgerechtigde (exclusief AOW) 8,1 werkenden; in 1980 waren dat er nog maar 

2,9 en dat cijfer bleef dalen. Toen het terugdringen van de werkeloosheid niet lukte, 

ging men kijken hoe men anders kon bezuinigen: op de hoogte en de lengte van de 

uitkeringen en de toegang daartoe. Ook het minimum jeugdloon werd verlaagd, 

vanuit de gedachte dat er veel werk was waarvoor de arbeid in feite te duur was.  

De (discussie over de) verzorgingsmaatschappij wordt in de jaren tachtig één 

van de hoofdpunten van De Langes aandacht.59 Omdat de „verzorgingsstaat‟ in veel 

discussies met alles wat in de tegenwoordige tijd goed of slecht is in verband wordt 

gebracht, pleit De Lange ervoor te spreken over de „verzorgingsmaatschappij‟, en 

dat te beperken tot de sociale zekerheid.60 „Het grote gebouw van voorzieningen op 

het terrein van onderwijs, gezondheidszorg, sport en welzijn is weliswaar gelijktijdig 

ontstaan met het gebouw van de sociale zekerheid‟, maar bij de verzorgingsmaat-

schappij gaat het alleen over dat laatste.61 Dat betekent voor De Lange dat bij voor-

                                                           
58Het plan stamde al uit 1978, maar onenigheid over deelname maakte dat de eerste bijeenkomst op zich 

liet wachten, én dat het CNV pas na twee jaar mee ging doen. De Lange speelde hier een bemiddelende 
rol. Zie: Herman Noordegraaf en Leo Mesman, „Twintig jaar ontmoeting, bezinning en activering‟ in: 

Zeggenschap, nr.1, 2000, 30-34 en Leo Mesman, Herman Noordegraaf en Jan Schrauwen, Bezield. De 

inspiratiebronnen van de FNV, FNV Pers, Amsterdam 2003. 
59 Zoals: Hervormd Nederland, 11-2-1984, 20-10-1984, 1-12-1984, Remonstrants Weekblad, 3-3-1984,  

2-2-1984. 
60 In de column „Misverstand‟ in HN-magazine (19-6-1993) spreekt De Lange zijn voorkeur uit voor het 
begrip „sociale rechtsstaat‟: „De staat is er immers niet om te verzorgen, maar om het recht te handhaven 

en via het sociale zekerheidsstelsel worden rechten verleend‟.  
61 Citaat uit het referaat dat De Lange hield op de landelijke hervormde Algemene Diakonale Vergadering 
op 10 november 1984 in Zwolle. De tekst hiervan werd met als titel „Diakonaat en verzorgingsmaat-

schappij gezien vanuit de kerk‟ opgenomen in Het diakonaat, nr.11, november 1984 en onder de titel 

„Kerk en verzorgingsstaat‟ in Remonstrants Weekblad, 2-2-1985. 
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zieningen als het bibliotheekwezen en de gezondheidszorg, hoe dierbaar die De 

Lange ook zijn, zakelijk naar het kostenniveau gekeken mag worden. Niet zelden 

richt hij in zijn teksten zijn pijlen op het CDA (waarbij hij impliciet of expliciet, 

zoals ook bij andere onderwerpen het geval is, de VVD rechts laat liggen of hooguit 

een sneer geeft als niet interessant voor zijn lezerspubliek). Vele CDA-nota‟s wor-

den door hem in tijdschriftartikelen van commentaar voorzien. In de beschreven 

periode gaat ook de Raad van Kerken (ondersteund door de Sectie Sociale Vragen) 

het gesprek aan over de sociale zekerheid, onder andere in een briefwisseling met 

het kabinet. De gesprekken van de Raad en de Sectie met de regering, en de kritiek 

die daaruit sprak op het regeringsbeleid, maakten de Raad er bij de regering niet 

populairder op, en als gevolg daarvan ook niet bij het CDA, aangezien dat zich iden-

tificeerde met het door het kabinet Lubbers gevoerde beleid. Het verslagboek van 

een discussie tussen CDA en Raad uit 1989 zegt dan ook van het gehouden gesprek: 

„Een tamelijk gewaagde onderneming, als men bedenkt dat het verkeer tussen CDA 

en Raad van Kerken de laatste jaren behoorlijk verstopt was geraakt door stereotype-

ringen en irritaties over en weer‟.62 Het voor ieder bekende feit dat de voorzitter van 

de Sectie (en - in die hoedanigheid - adviseur van de Raad) overtuigd PvdA-lid was, 

en journalisten soms De Lange en de Raad identificeerden, zal daar zeker in nega-

tieve zin aan hebben bijgedragen.63 Een gevolg hiervan is dat, zeker in de jaren ‟80, 

nauwelijks onderscheid te maken is tussen discussies van de Raad/Sectie met het 

CDA en met de regering, en ook niet tussen discussies die De Lange op persoonlijke 

titel en als voorzitter van de Sectie voerde.64 We behandelen de verschillende discus-

sieronden daarom samen in één hoofdstuk.  

Het CDA-rapport Publieke gerechtigheid uit 1990 bevat een uitvoerig uitge-

werkte christendemocratische visie op de rol van de overheid; men schetst hierin de 

achtergronden van dit denken (zoals het subsidiariteitsdenken en de gedachte van 

„kringverscheidenheid‟), en vat bovendien voorgaande CDA-rapporten over hiermee 

in verband staande thema‟s samen. We geven hier enkele belangrijke gedachten uit 

het rapport weer, om de achtergrond van de discussies te schetsen. 

In de inleiding wordt kort ingegaan op voorgaande rapporten. In 1984 schreef 

het CDA over crisis en werkeloosheid. Men constateert het wegvallen van een ge-

meenschappelijk normen- en waardenpatroon en het opkomen van individualisme. 

Maatschappelijke verbanden verbrokkelen en de staat is in toenemende mate de 

instantie geworden die behoeften moet bevredigen. Daardoor neemt de overheids-

bemoeienis toe, wat leidt tot desintegratie vanwege de onvermijdelijke overbelas-

ting, bureaucratisering en coördinatieproblemen. Er heerst een „quartair levensge-

voel‟, dat wil zeggen dat het bewustzijn van een gezonde economie (en wat daarvoor 

nodig is aan winst maken, risico‟s nemen e.d.) ontbreekt. Consumentisme ontstaat 

en het verdelen van de welvaart gaat ten koste van de productie daarvan. Collectieve 

lasten stijgen, met als gevolg werkeloosheid. In de geest van dit rapport werd in 

1983 Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij geschreven, waarin een 

                                                           
62 G. Schumacher (red.), Nu zullen we het beleven. Het CDA en de Raad van Kerken in gesprek over de 

verantwoordelijke samenleving en het armoedevraagstuk, Protestantse Stichting tot Bevordering van het 

Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorziening, Voorburg 1989, 9. 
63 In De Langes correspondentie bevindt zich een brief van februari 1986 aan de FNV waarin hij ernstig 

bezwaar maakt tegen het feit dat in de FNV-brochure Voor alle zekerheid men De Lange laat zeggen dat 

de Raad van Kerken op gespannen voet staat met het CDA.  
64 In een artikel in CD-Verkenningen (1985/11, 516-525, „Solide en sociaal‟ door Oostlander en Timmer-

man-Buck) zegt minister de Koning bijvoorbeeld (afkeurend) dat „bepaalde adviseurs‟ van de Raad van 

Kerken kiezen voor verstatelijking, uiteraard daarmee zonder twijfel doelend op De Lange. 
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pleidooi werd gevoerd om de taken van de overheid te beperken. Over de verant-

woordelijke samenleving uit 1987 vulde die filosofische gedachten in naar de in-

strumentele kant. Waar het CDA over verantwoordelijkheid spreekt, ligt het accent 

duidelijk meer bij het verantwoordelijke individu en de „eigen verantwoordelijkheid 

van maatschappelijke verbanden‟ dan bij de verantwoordelijke maatschappij (zoals 

in het Wereldraadconcept), zo valt uit de tekst op te maken.65 Na een hoofdstuk over 

christelijk geloof en politieke overtuiging worden in drie hoofdstukken achtereen-

volgens het protestantse, rooms-katholieke en christendemocratische denken over 

mens, staat en maatschappij beschreven. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt 

dat verder uitgewerkt naar het instrumentele karakter van het overheidsbeleid, 

grondwet en grondrechten, en wordt ingegaan op verantwoordelijkheden in verschil-

lende sectoren, op de wijze van kiezen en besturen en op Europa.  

We geven hier een korte samenvatting van de staats- en maatschappijbe-

schouwing, aangezien daarin, in combinatie met hoe het CDA daarmee in de prak-

tijk omging, de principiële verschillen met De Lange liggen. De protestantse politie-

ke filosofie spreekt over de „souvereiniteit in eigen kring‟, die gefundeerd is in de 

scheppingsorde. Het was vooral Dooyeweerd die deze filosofie uitwerkte. Hij bena-

drukte dat de samenlevingskringen zich niet hiërarchisch tegenover elkaar verhou-

den; iedere kring heeft een eigen funderende en leidende functie; bij het gezin zijn 

dat bijvoorbeeld respectievelijk de bloedverwantschap en de liefde. De kringen 

hebben hun eigen mandaat die hun relatieve zelfstandigheid garandeert. De overheid 

heeft weliswaar als enige de zwaardmacht, maar moet de eigen verantwoordelijkheid 

van de burgers en hun kringen respecteren; de kringen vervullen functies die de staat 

niet zomaar kan en mag overnemen. Vanuit deze filosofie wordt een ‟architectoni-

sche maatschappijkritiek‟ uitgeoefend, namelijk tegen een overtrokken individua-

lisme en tegen een blind vertrouwen in het marktmechanisme, tegen collectivisme 

en absolutisme. Na de Tweede Wereldoorlog trad een zekere verstarring in dit den-

ken op waarbij binnen de kringen sommige actoren als verantwoordelijken bij uit-

stek werden beschouwd en het overheidsgezag sterk werd beperkt. Onder andere 

Goudzwaard gaf (weer) een kritische invulling aan het begrip; hij stelde dat het 

middelpunt van iedere kring niet ligt in het bestaan van menselijk gezag, maar in het 

bestaan van voor die kring goddelijke normen; het gezag staat in dienst van die nor-

men en alle „kringbetrokkenen‟ zijn geroepen die normen te realiseren. Bovendien 

wees Goudzwaard erop dat technologische vooruitgang en perfectionering van de 

productie in de praktijk de andere kringen en de normen van die kringen zijn gaan 

overwoekeren. De overheid moet in zijn ogen garant staan voor de „simultane reali-

satie‟ van normen en de niet door de economie gedomineerde levenssferen bescher-

men, zodat die zich volgens hun eigen verantwoordelijkheid kunnen ontplooien.  

De rooms-katholieke sociale leer vond haar oorsprong in het centraal stellen 

van de sociale kwestie, waarover in 1891 de encycliek Rerum Novarum werd gepu-

bliceerd. De overheid heeft de zorg voor het algemeen welzijn; zij is voorwaarden-

scheppend en daar ligt ook haar begrenzing. Uit huiver voor staatsalmacht spreekt 

men over het subsidiariteitsbeginsel; de overheid moet alleen aanvullend optreden. 

In het natuurrecht ligt verankerd dat de eerste verantwoordelijkheid voor bijvoor-

beeld het sociaal welzijn van de arbeiders ligt bij werkliedenverenigingen. De staat 

kan dat hooguit steunen, én zij blijft verantwoordelijk voor de sociale rechtvaardig-

                                                           
65 Publieke gerechtigheid. Een christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. 

Rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1990, 27. 
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heid. In de ontwikkeling van de katholieke staatsleer speelt Maritain een centrale rol. 

Hij is huiverig voor ontaarding van de staatsmacht; voor hem is de staat niet soeve-

rein: zij ontvangt haar macht van het volk, dat vervolgens toezicht blijft uitoefenen. 

De staat dient de pluriformiteit van de samenleving en de - op personalistische leest 

geschoeide - democratie te waarborgen. De moraal is gebaseerd op de natuurwet. 

Elk wezen bezit zijn eigen natuur, essentie en inwendige wet, die zich manifesteert 

in „de normale manier waarop hij functioneert‟, zo wordt Maritain geciteerd. Daaruit 

zijn ook de criteria af te leiden waaraan de samenleving gemeten moet worden. Uit 

een reeks encyclieken worden vervolgens ideeën over de verantwoordelijkheid van 

de mens (de mogelijkheid tot het dragen daarvan is „de hoge bestemming‟ van de 

mens) en de noodzaak van een rechtvaardiger verdeling van productiegoederen naar 

voren gehaald. De intermediaire structuren (tussen de enkeling en de staat) moeten 

georganiseerd kunnen worden zonder ongewettigde bemoeienis van de staat of do-

minerende groepen. Het middenveld is het vitale netwerk van de maatschappij. Over 

de periode na het Tweede Vaticaans Concilie wordt gezegd dat daarin de eigen ver-

antwoordelijkheid van de leek wordt gehonoreerd „zonder dat een en ander tot de 

secularisatie van politieke activiteiten leidt‟ (…) „De christen-democratische ver-

wantschap van katholieken en protestanten kon daarmee ook institutioneel zijn ver-

taling krijgen via de vorming van een christen-democratische partij‟.66 

De auteurs zien de beide tradities als complementair, hetgeen ook inhoudt dat 

beide tekortkomingen kennen. Aan protestantse zijde is dat wat zich ontwikkelde tot 

een „soms liberaal aandoende‟ manier van afweer ten opzichte van de overheid. Aan 

katholieke zijde had men te weinig oog voor de verscheidenheid van de verschillen-

de maatschappelijke verbanden, zodat men kwam met voorstellen om publiekrechte-

lijke bevoegdheden toe te kennen aan niet-statelijke verbanden. Het in elkaar vlech-

ten van beide tradities leidde tot een eigen christendemocratische filosofie die als 

belangrijke kenmerken heeft: de mens als verantwoordelijk wezen, de samenleving 

als conglomeraat van leefsferen met een eigen mandaat, de staat als schepper van 

publieke voorwaarden die mensen en verbanden in staat stellen hun verantwoorde-

lijkheid te beleven. Men eindigt de weergave van de eigen visie als volgt: „Deze 

christen-democratische politieke filosofie is naar zijn aard dynamisch - en zo als uit 

de geschiedenis blijkt zo nodig revolutionair - omdat zij zich voortdurend onder de 

kritiek van het Evangelie en bovenwillekeurige normen stelt‟.67 Voor het gesprek 

met De Lange is ook een volgend citaat relevant, waarin de visie van het CDA op 

het socialisme wordt samengevat: „Het socialisme heeft met haar zwenking naar het 

revisionisme een terechte stap gemaakt naar de erkenning van de staat, de parlemen-

taire democratie en de georiënteerde markteconomie. Ten onrechte is echter Marx‟ 

notie van vervreemding - tot uiting komend in een te geringe beschikkingsmacht 

over produktiemiddelen - niet uitgebouwd naar ook niet-economische samenlevings-

sferen. Zij is veeleer overwoekerd door bestedingsvraagstukken, die door de staat 

bevredigend zouden moeten worden opgelost. De betekenis van de zelfwerkzaam-

heid en maatschappelijke solidariteit is daarmee onder druk komen te staan‟.68  

De kritiek van De Lange op het CDA-denken, maar vooral op het mede door 

het CDA gevoerde beleid heeft betrekking op een aantal punten die steeds weer 

terugkeren in zijn geschriften. Vaak wijst hij erop dat de achtergronden van het 

                                                           
66 Id., 105. 
67 Id., 135. 
68 Id., 221. 
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sociale zekerheidsstelsel worden vergeten: de morele ontreddering van de crisistijd 

en het feit dat een dergelijk stelsel zorg draagt voor politieke stabiliteit. Tot de es-

sentie van de verzorgingsstaat behoren volgens De Lange: „de garantie voor be-

staanszekerheid, gelijke behandeling van allen, rechtvaardige verdeling van de lasten 

en extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen‟.69 Het recht, het feit dat de soci-

ale zekerheid verankerd is in wetten, geeft mensen vrijheid en de mogelijkheid op te 

bloeien. Zekerheid door wetten: „Het oude Israël vertoonde op dit punt meer men-

senkennis dan menig huidig politicus‟.70 Het kabinet slaat echter verzoeken om de 

minima te ontzien in de wind, en krenkt daarmee het rechtsbesef. Voorts hekelt hij 

de ideologische achtergronden van veel kritiek op het stelsel: dat staatszorg zwakke 

mensen zou kweken, waarbij vergeten wordt te kijken naar het falen van het sys-

teem.71 Een centraal punt is ook de visie op de rol van de overheid: „Worden mensen 

heilig als de overheid terugtreedt?‟ is een gevleugelde uitspraak van De Lange in het 

debat met het CDA, dat hij ideologische vooringenomenheid verwijt als het gaat om 

de overheid. Bij een herziening van het stelsel van sociale zekerheid echter zal ook 

bedacht moeten worden dat de verzorgingsstaat onderdeel is van een gekozen eco-

nomische orde. Die orde zal ter discussie moeten komen, vanwege het grote aantal 

onopgeloste problemen (armoede, ecologie, arbeid). De economie moet zich oriënte-

ren op het terugdringen van die problemen. „De vernieuwingen in het sociale zeker-

heidsstelsel moeten in het kader worden geplaatst van toekómstige maatschappelijke 

ontwikkelingen‟.72 Overigens erkent ook De Lange dat er iets is misgegaan: door de 

voortdurende groei en „geheel volgens het axioma van de economische wetenschap: 

de menselijke behoeften zijn onbeperkt‟ kregen de begrippen risico en nood een te 

ruime inhoud.73 Bepaalde subsidieregelingen zouden dus best beperkt kunnen wor-

den. Maar een probleem is dat het gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar 

wegzakt. Met het oog ook op de sociale zekerheid, maar niet alleen daarom, zal het 

vraagstuk van de arbeid en de kwaliteit van de arbeid op de agenda moeten blijven 

staan. Het arbeidsethos is nog steeds krachtig, constateert hij, vanwege de intrinsieke 

waarde van de arbeid. Het scheppen van arbeid en de herverdeling ervan zijn daar-

om noodzaak. Maar „het politieke doel van de volwaardige arbeid kan niet worden 

verwerkelijkt, als de processen van arbeidsdeling, routinisering, mechanisering en 

automatisering zich onbelemmerd kunnen blijven voltrekken. De externe kosten die 

daaruit voortvloeien vormen een toenemende belasting voor het stelsel van sociale 

zekerheid‟.74 De minister van sociale zaken beschikt echter over een te gebrekkig 

instrumentarium om dit aan te pakken.  

 

We geven hier een overzicht van de belangrijkste discussies uit deze periode.  

                                                           
69 In de column „Sociale zekerheid‟ in: Hervormd Nederland, 20-10-1984. 
70 „Kerk en verzorgingsstaat‟ in: Remonstrants Weekblad, 2-2-1985. 
71 Deze kritiek uit hij ook op Manenschijn die in zijn boek over burgerlijke ongehoorzaamheid schrijft: 
„Sociale rechten vragen om steeds meer staatsbemoeienis‟ (in „Burgerlijke ongehoorzaamheid‟, bespre-

king van Burgerlijke Ongehoorzaamheid van G. Manenschijn, in: Socialisme en Democratie, 41/12, 

1984, 407-408). De Lange is het er ook niet mee eens dat deze zegt dat een verzorgingsstaat slechts kan 
bestaan bij gratie van constante economische groei en dat de Raad van Kerken over deze thematiek 

spreekt zonder zich in de problemen en knelpunten te verdiepen.  
72 In „Sociale zekerheid (2)‟, column in: Hervormd Nederland, 1-12-1984. 
73 In „Kerk en verzorgingsstaat‟ in: Remonstrants Weekblad, 2-2-1985. 
74 In „Werkgevers moeten niet klagen, maar het werk aantrekkelijk maken‟ in: Hervormd Nederland,    

30-1-1982. 
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Op 29 december 1983 stuurde de Raad van Kerken een brief aan de minister-

president over de grondslagen en uitwerking van het sociale zekerheidsstelsel.75 Aan 

deze brief was een beraad van de Raad met de vakbeweging voorafgegaan. Daar was 

men tot een aantal conclusies gekomen. Het stelsel van sociale zekerheid in Neder-

land moet erkend worden als een maatschappelijke en culturele verworvenheid; juist 

in tijden van crisis is sociale zekerheid voor veel mensen van groot belang. De fi-

nanciering van het stelsel is weliswaar een probleem, maar oplossingen mogen de 

principes van het stelsel niet aantasten. De afstand tussen betaald werkenden en 

uitkeringsgerechtigden mag niet groter worden; de lasten moeten naar draagkracht 

verdeeld worden, zonodig door middel van premie en/of belastingverhoging. Door 

herverdeling van werk en door verbetering van de arbeidsomstandigheden moet het 

beroep op de sociale zekerheid worden teruggebracht.76 Ook met het NCW was bij 

verschillende gelegenheden overleg geweest; hier werden echter geen gezamenlijke 

conclusies getrokken. De minister-president antwoordde begin februari 1984 met 

een uitvoerige brief; waarin hij nogmaals de onbetaalbaarheid van het huidige sys-

teem benadrukte, maar ook refereerde aan het christelijk sociale denken. Hij nodigde 

daarop de Raad uit voor een gesprek, dat plaatsvond in maart 1984. Noordegraaf 

zegt over dit gesprek: „dat wederzijds een verheldering plaatsvond van de verschil-

lende gezichtspunten, maar dat het kabinet meende dat de Raad van Kerken de eco-

nomische aspecten onvoldoende onderkende en dat de Raad van mening was dat het 

kabinet de gevolgen voor de mensen op het minimum onderschatte. Wel was er 

overeenstemming over de wenselijkheid van verdergaande herverdeling van werk‟.77 

Ook in 1985 correspondeerden de minister-president en de Raad over deze zaak. Het 

kabinet ging echter door met de aanpassing van het stelsel van sociale zekerheid, die 

een ernstige verslechtering daarvan inhield. Dit bracht een breed samengestelde 

groep maatschappelijke organisaties ertoe op 8 april 1986 een grote protestbijeen-

komst te beleggen die een manifest uitgaf waarin de afbraak van de Sociale Zeker-

heid wordt aangeklaagd. De Raad van Kerken schreef in maart nog een brief aan de 

Kamer en publiceerde, samen met DISK (het industriepastoraat), de Generale Dia-

konale Raad (van de hervormde kerk) en het Algemeen Diaconaal Bureau (van de 

Gereformeerde Kerken) omstreeks dezelfde tijd de brochure Stelselherziening Socia-

le Zekerheid. Alle moeite mocht niet baten, de stelselherziening ging door, ook al 

was wel bereikt dat de regering toegaf „dat niet economische noodzakelijkheid, maar 

een politieke keuze aan de bezuinigingen ten grondslag lag‟.78 

Op 7 en 8 april 1989 vond een discussie plaats op Kerk en Wereld tussen het 

CDA en de Raad van Kerken. Onderwerp van gesprek was de verantwoordelijke 

samenleving en de betekenis en beleidsmatige uitwerking van dit begrip inzake de 

„nieuwe armoede‟. De Lange speelde in de discussie een belangrijke rol: hij schreef 

een preadvies („De verantwoordelijke maatschappij en de Oecumenische beweging: 

65 jaar consistentie en continuïteit‟) en hield een inleiding („De werkwijze van de 

                                                           
75 In de brochure Sociale Zekerheid in discussie („een handreiking voor het gesprek over solidariteit 

tussen werkende en uitkeringsgerechtigde mensen in de verzorgingsmaatschappij‟, uit 1984), beschrijft de 
Sektie Sociale Vragen wat er gaande is op het terrein van de sociale zekerheid, waarom dit ook een 

onderwerp van de kerken is; in de bijlagen zijn standpuntbepalingen en brieven opgenomen. De brief aan 

Lubbers uit december 1983 is het laatste document dat meegenomen werd bij de samenstelling. 
76 Dit was het tweede tweejaarlijkse beraad dat de Raad van Kerken, het Humanistisch Verbond en de 

vakbeweging hielden, en had als thema „Kwaliteit en toekomst van de verzorgingsmaatschappij in een 

teruggaande economie‟. 
77 In: Noordegraaf (1990), 51. 
78 Id., 55. 
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Wereldraad van Kerken en het Conciliair Proces‟). In het preadvies loopt De Lange 

de oecumenische geschiedenis door, te beginnen in 1925 met citaten van o.a. Oxford 

(1937): 

 
„Op het gebied der volkshuishouding is het de plicht van de kerk, vol te houden dat 

het economisch handelen, als ieder levensterrein, onder het oordeel van Christus staat 

(…) Christenen hebben een dubbele taak: in de huidige maatschappelijke orde getui-

genis afleggen van hun geloof, en alle maatschappelijke instellingen toetsen aan Gods 

wil zoals ze die verstaan. De krachten van het kwaad, die de christenen te bestrijden 

hebben, treft men niet alleen aan in de harten van de mensen als enkelingen; zij zijn 

ook de structuur van de maatschappij binnen gedrongen, hebben die aangetast en 

moeten ook daar bestreden worden‟.79  

 

Na de geschiedenis bespreekt De Lange kort de begrippen „gerechtigheid‟ en „mens 

en maatschappij‟, om te besluiten met vijf overwegingen waarin hij het verschil met 

het CDA aangeeft: 1. verantwoordelijkheid speelt op alle niveaus; het terugdringen 

van de rol van de overheid leidt niet automatisch tot meer verantwoordelijkheid 

elders; 2. verantwoordelijkheid vraagt om een zakelijke analyse van de problemen; 

m.a.w. „de inductieve werkwijze geniet de voorkeur boven de deductieve en de 

gedachte van scheppingsordeningen (Brunner) brengt ons in het slop‟. Het is niet 

logisch om de overheid meer te wantrouwen dan bijvoorbeeld ondernemingen; prin-

cipieel kan men tenminste een overheid nog tot de orde roepen. 3. De gedachte van 

het afleggen van verantwoording (door degene die economische macht dragen) leeft 

te weinig in het CDA; 4. Het draagvlak van de persoonlijke verantwoordelijkheid 

dient versterkt te worden (volwasseneneducatie). „In de moderne samenleving wordt 

de persoonlijke verantwoordelijkheid telkens weer op de proef gesteld door moderne 

reclame en opdringerige vormen van consumptie, door de invloed van de moderne 

technologie. Men kan niet enerzijds de krachten van de industriële ontwikkeling en 

die van de consumptiemaatschappij stimuleren en accepteren en tegelijk pleiten voor 

een zorgzame samenleving‟. 5. Voorrang voor de armen hoort bij het concept van de 

verantwoordelijke maatschappij. 

Van Oostlander, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor het CDA 

zijn de nota en inleiding van de kant van het CDA. Zeer uitvoerig behandelt hij aan 

de hand van CDA-rapporten de gewenste spreiding van de verantwoordelijkheid in 

de maatschappij; van anti-étatisme is zijns inziens bij het CDA geen sprake (meer: 

want even later stelt hij zelf dat de CDA-nota Van verzorgingsstaat naar Verzor-

gingsmaatschappij anti-étatistische interpretaties kende): de overheid moet haar 

opdracht om schild voor de armen te zijn kunnen uitvoeren. Naar zijn oordeel heb-

ben alle CDA-nota‟s uit de jaren tachtig een „sterk anti-consumentistische teneur‟. 

CDA, CNV en Raad van Kerken zijn stromingen in één bedding. „Subsidiariteit en 

souvereiniteit in eigen kring vormen schering en inslag van de CDA-visie op de 

structuur van de samenleving‟. De Wereldraad refereert zelf aan de voor deze visie 

zo belangrijke encycliek Quadragesimo Anno. Voorts spreekt hij uitvoerig over de 

zelfstandigheid van de levenskringen‟.80 In een toelichting brengt hij nog een nieuw 

punt naar voren. De werkwijze van Wereldraad en R.K.Kerk verschillen:81 de laatste 

let meer op continuïteit en traditie; de Wereldraad springt van thema naar thema 

                                                           
79 In het boekje Nu zullen we het beleven zijn de besproken nota‟s en het discussieverslag opgenomen.  
80 Op dit punt gaan we nader in in hoofdstuk 7 over het concept van de Verantwoordelijke Maatschappij. 
81 Hij baseert zich hier op Jeurissen (1986). 
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„soms ook van waarheid tot waarheid‟. „Het CDA heeft uit overtuiging gekozen voor 

een werkwijze die nogal dicht bij de katholieke aansluit‟. Het CDA doet veel aan 

„herbronnen‟. In de discussie die volgt, worden verschillende van de naar voren 

gebrachte punten nader toegelicht. Deze gespreksronde wordt gevolgd door een over 

de nieuwe armoede. 

Naast deze gesprekken verschenen er talloze discussiebijdragen in kranten en 

tijdschriften.82 De partijen naderen elkaar daarin nauwelijks en in verschillende be-

woordingen worden oude argumenten herhaald, door De Lange vaak op felle toon.83 

Het CDA claimt daarbij het kerkvolk achter zich te hebben, terwijl alleen een kerke-

lijke elite zich tegen het CDA keert. Het CDA is echter intern wel verdeeld, en De 

Lange laat niet na daar de vinger bij te leggen: er is een Initiatiefgroep Bescherming 

en Vernieuwing Sociale zekerheid, met onder de leden en initiatiefnemers verschil-

lende prominente CDA-leden zoals (W.F.) De Gaay Fortman, Veldkamp en Van 

Leeuwen, die ook kritiek uit op het beleid.84 In Trouw (23-6-1987) reageert hij op het 

hanteren van het begrip „verantwoordelijke maatschappij‟. De directeur van de We-

tenschappelijk Bureau voor het CDA noemde dit een „CDA-woord‟ en dat kan De 

Lange natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Hij herinnert uitvoerig aan de ge-

schiedenis en inhoud van dit begrip en stelt dan dat in de discussie in het CDA niet 

alle elementen van de Wereldraad voorkomen. Voor sociale ongelijkheid, die de 

menselijke gemeenschap aantast, is te weinig oog. Ook zou men meer aandacht 

moeten hebben voor het versterken van het draagvlak van de verantwoordelijkheid, 

zoals door versterking van de voorzieningen op sociaal-cultureel vlak.  

Ondanks alle kritiek acht De Lange in 1989 wel een coalitie van PvdA en 

CDA mogelijk:85 er zijn tekenen dat het CDA begint in te zien dat er problemen zijn 

die echt aangepakt moeten worden, en bovendien is er na zeven jaar „miserabel 

beleid‟ nu een goed CDA-rapport over Zuid-Afrika. Dat weerhoudt hem er overi-

gens niet van in kritische bewoordingen de CDA-nota‟s Publieke Gerechtigheid 

(1990) en Nieuwe wegen, vaste waarden (1995) te bespreken.86 Wat betreft het spre-

ken over de overheid ziet De Lange dat het CDA opschuift in de goede richting, op 

een enkele passage na („Zo nu en dan steekt het gezeur over de overheid even de kop 

op‟). Verder signaleert hij dat het CDA zich wel uitspreekt voor het bijbelse gerech-

tigheidsbegrip, maar dit niet uitwerkt. De Lange hoort in de praktijk meer „ieder het 

zijne‟:  

 

                                                           
82 Zie ook: Christen Democratische-Verkenningen 1985/1986, waarin De Lange discussieert met 
dhr.Oostlander en mevr.Timmerman, Trouw (17-5-1986) waarin De Lange in een ingezonden stuk („Lub-

bers en kerken‟) reageert op een interview met minister-president Lubbers van 10-5-1986; Hervormd 

Nederland (13-9-1986) waarin De Lange in zijn column („CDA en kerken‟) commentaar geeft op uitspra-

ken over de kerken in het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen.  
83 Zo werpt hij het CDA regelmatig tegenstrijdigheden in het beleid voor de voeten: waarom bezuinigen 

en niets doen aan de 150 miljard die de rijken in het buitenland onderbrachten? Waarom over „zondig-

heid‟ spreken als het gaat over de sociale zekerheid, maar niet als het gaat over politieke problemen als 
RSV, Zuid-Afrika, belastingfraude, kruisraketten? 
84 De groep, waarvan ook vakbondsleiders en De Lange zelf deel uitmaakten, schreef o.a. een brief aan de 

leden van de Eerste en Tweede Kamer met een protest tegen de aantasting van de onderlinge solidariteit. 
85 In: „Is er een Nederlandse Dehaene?‟ in: Trouw, 24-8-1989. 
86 Respectievelijk in: „Hoe christelijk is de CDA-ideologie?‟ in: Wending, 46/2, 1991 en „CDA-rapport 

miskent armoede‟ in: Friesch Dagblad, 25-11-1995. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

340 

„Dit wordt ook zichtbaar, als bij herhaling gepleit wordt voor vloeren. Over plafonds 

wordt nimmer gesproken. Laat de interpretatie van het bijbelse gerechtigheidsbegrip 

dit toe?‟87 

 

TNO-Werkgroep en schulden  

In oktober 1985 kreeg de Raad van Kerken van de Interkerkelijke Actie voor Latijns 

Amerika Solidaridad het verzoek gesprekken aan te gaan met de Nederlandse ban-

ken over hun beleid met betrekking tot de grote schuldenlast van ontwikkelingslan-

den. Solidaridad voerde samen met andere organisaties actie om banken tot beleids-

verandering te brengen. Dat gebeurde o.a. door rekeninghouders aan hun bank brie-

ven te laten schrijven met de vraag deze schulden te saneren, door bijvoorbeeld de 

looptijd te verlengen en het rentepercentage te verlagen. Verschillende lokale werk-

groepen gingen ook mondeling de discussie met de banken aan. De antwoorden op 

de zorgen van de actievoerders waren gelijkluidend: het niveau van aanpak van de 

gesignaleerde problemen is niet dat van de individuele bank en er zijn afspraken 

waarvan niet afgeweken kan worden. Ook sprak men vertrouwen uit in de door de 

politiek aangereikte oplossingen. Solidaridad was niet tevreden met deze antwoor-

den en vroeg de Raad van Kerken met de banken in overleg te treden. De Raad 

speelde dit door naar de - inmiddels - sluimerende TNO-werkgroep, die door De 

Lange werd voorgezeten. 

De werkgroep, aangevuld met een deskundige uit de bankwereld en twee ver-

tegenwoordigers namens Solidaridad, besloot tot een gespreksronde met de grote 

banken, en voerde daaraan voorafgaand een gesprek met president Duisenberg van 

De Nederlandsche Bank. Ook formuleert de Werkgroep een reeks eigen uitgangs-

punten met betrekking tot de schuldenprolematiek, waarin een relatie werd gelegd 

met het concept „justice, peace and integrity of creation‟88 en enkele lijnen uit het 

bijbelse spreken werden weergegeven, vooral met betrekking tot het inperken van de 

macht van geld en bezit. Op basis van een eigen studie van de werkgroep werden 

schriftelijk vragen voorgelegd aan de banken, die, na een lang zwijgen, tot verbazing 

van de werkgroep niet individueel (op de Rabobank na) maar gezamenlijk ant-

woordden door middel van hun College van Overleg. De werkgroep was hierover 

teleurgesteld omdat er gehoopt was op aparte gesprekken. Bovendien waren de ant-

woorden ontwijkend. In feite ontkenden de banken dat er sprake zou zijn van enige 

medeverantwoordelijkheid aan hun kant voor het ontstaan van de schuldenkwestie 

en voor de oplossing ervan. Ze verwezen vooral naar de mogelijkheden die overhe-

den en schuldenlanden zouden hebben om in te grijpen. In het rapport dat de werk-

groep hierover in 1988 uitbracht, concludeert de werkgroep:  

 
„Het meest teleurstellend is misschien wel, dat de banken ook zelf niet met alternatie-

ve mogelijkheden zijn gekomen om verlichting te brengen voor de schuldenlanden. 

Men lijkt alles te verwachten van de voortzetting van het oude beleid met enkele klei-

ne wijzigingen. Terwijl juist het oude beleid één van de oorzaken is van de huidige 

onhoudbare situatie. (…) Al eerder, bij de gesprekken met de banken over Zuid-

                                                           
87 „Hoe christelijk is de CDA-ideologie?‟ in: Wending, 46/2, 1991, 108. 
88 De schuldenproblematiek heeft met alle drie begrippen te maken: het onrecht dat mensen lijden onder 

de schuldenlast die daarvan niet profiteerden noch ervoor verantwoordelijk waren, het gegeven dat veel 

leningen gebruikt zijn voor wapenaankopen waardoor de onveiligheid alleen maar toenam, en de milieu-
aantasting die plaatsvindt doordat landen om hun schulden af te betalen, hun natuurlijke rijkdommen op 

onverantwoorde wijze exploiteren.  
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Afrika, stuitten de kerken op een dergelijke afwachtende en deels afwijzende houding 

bij de banken. Men lijkt geen initiatieven te willen of durven nemen‟.89  

 

Er is sprake van „onwil of onvermogen tot creatief en vernieuwend beleid aan de 

kant van de banken‟. De werkgroep roept tot slot de banken op zich te beraden op 

hun stellingname.  

 

Zuid-Afrika 

Op 13 september 1985 publiceerde een groep bezorgde christenen in Zuid-Afrika het 

al snel beroemde Kairos Document, waarin zij stellen dat het uur van de waarheid is 

aangebroken vanwege de ernstige crisis waarin Zuid-Afrika is gedompeld.  

 
„Voor zeer veel christenen in Zuid-Afrika is dit de Kairos, het uur van de genade en 

van de kansen, de tijd van genade waarin God een uitdagende oproep tot beslissende 

actie doet. Het is een gevaarlijke tijd omdat, indien deze kans gemist wordt, en we 

haar voorbij laten gaan, het verlies voor de kerk, voor het evangelie en voor alle men-

sen van Zuid-Afrika onmetelijk zal zijn‟ (…) „In dit uur staat de kerk in Zuid-Afrika 

op het punt ontmaskerd te worden hoe zij werkelijk is en zij zal zich niet kunnen ver-

schuilen‟.90  
 

Het document geeft een kritische analyse van de verschillende theologieën die in de 

kerk gehanteerd worden (de „Staatstheologie‟ en de „Kerk Theologie‟) en beschrijft 

de noodzaak én de contouren van een „Profetische Theologie‟. Dit document speelde 

een belangrijke rol op een consultatie van de Raad van Kerken over Zuid-Afrika die 

van 28-30 november 1985 in Nederland plaatsvond. Bisschop Tutu had hierom ge-

vraagd, en dit verzoek was onderstreept door Naudé en Boesak. Enkele jaren tevoren 

had ook al een consultatie in Nederland plaatsgevonden en bekeken zou ook moeten 

worden wat met de aanbevelingen daarvan gedaan was. De Sectie Internationale 

Zaken was verantwoordelijk voor de consultatie, De Lange was één van de (vijftig) 

deelnemers. De Beer van de Werkgroep Kairos schreef als voorbereiding voor de 

consultatie een notitie over de verwachtingen in Zuid-Afrika ten aanzien van effec-

tieve oppositie tegen apartheid en de rol van de kerken daarin. Hij noemt acties die 

de macht van de blanken ondermijnen (wapen- en olie-embargo, desinvestering, 

consumentenboycots en het stopzetten van bankleningen) en wijst in het bijzonder 

ook op het psychologische effect daarvan: het ondergraven van het blanke zelfver-

trouwen. Ook vermeldt hij acties die het zwarte verzet versterken: steun aan de be-

vrijdingsbeweging en ontwikkelingsprogramma‟s, en ook hiervan benadrukt hij het 

psychologische effect van versterking van het zelfvertrouwen van de zwarten. 

„Zwart Zuid-Afrika verwacht van Nederland dat het deel wordt van de oplossing van 

apartheid, en niet dat het deel blijft uitmaken van het probleem‟. De consultatie 

formuleerde een reeks aanbevelingen, waaronder de oproep aan de Raad van Kerken 

en haar leden om regelmatig overleg te hebben met de Nederlandse overheid, om 

contacten te onderhouden met het ANC, en zich uit te spreken voor het verbreken 

                                                           
89 Banken over schulden. Rapport van de Werkgroep Transnationale Ondernemingen van de Raad van 
Kerken in Nederland over een peiling naar het denken binnen de financiële wereld over de verantwoorde-

lijkheid van de Nederlandse banken inzake de schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden, Horstink, 

Amersfoort/Leuven, z.j., 33-34. 
90 Dit werd in Nederland gepubliceerd in Wereld en Zending (15/1, 1986), in een special met de titel „Het 

uur van de waarheid‟ en waarin ook was opgenomen het verslag van de consultatie van de Raad van 

Kerken van 1985. 
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van alle economische en financiële contacten met Zuid-Afrika, inclusief het zelf 

verkopen van beleggingen in bedrijven die investeren in of handel drijven met Zuid-

Afrika. Ook vroeg men de Raad van Kerken deze besluiten toe te lichten in gesprek-

ken met de Raden van Bestuur en ondernemingsraden van de desbetreffende bedrij-

ven. Pas in augustus 1986 kan De Lange in Hervormd Nederland melden dat de 

werkgevers hun mening aan het veranderen zijn: in de ILO hebben ook de Neder-

landse werkgevers zich aangesloten bij een uitspraak dat economische sancties toe-

gepast moeten worden. De Lange vraagt zich af of dit een gevolg is van de acties 

van de kerken. 

Uit columns van De Lange blijkt dat hij zich na 1985 nog regelmatig in dis-

cussies over Zuid-Afrika begeeft. Na de veranderingen in dat land blijft hij kritisch 

over de blanke kerken, die niet tot een schuldbelijdenis lijken te kunnen komen.  

 

Activiteiten in het kader van het MCKS 

In het voorjaar van 1981 was het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenle-

ving (MCKS) opgericht „vanuit het besef, dat door de maatschappelijke, weten-

schappelijke en technische ontwikkelingen de kerken en de christenheid gedwongen 

zijn, zich op nieuwe wijze rekenschap te geven van de vragen naar de zin van het 

menselijk leven en samenleven, en daarbij samen te zoeken naar een eigentijdse 

vertolking van het evangelie‟. De eerste werknemer van het MCKS, Fun, pakte een 

project op waar De Lange al veel tijd in had gestoken, namelijk het uitwerken van 

één van de scenario‟s die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 

het kader van zijn „beleidsgerichte toekomstverkenningen‟ opstelde. In de paragraaf 

over de „economie van het genoeg‟ zagen we al dat er gedacht werd aan een boek 

over de toekomst van Nederland, waarin op verschillende onderwerpen zou worden 

ingegaan. Dat boek kwam er niet, maar wel kwamen er over verschillende onder-

werpen deelpublicaties en werden er beraden gehouden. De bezinning op de econo-

mie was een belangrijk onderdeel van het werk van het MCKS, en hieruit kwam ook 

het boek van Goudzwaard en De Lange over de „economie van het genoeg‟ voort; 

hieronder behandelen we nog enkele projecten in dit kader. Maar naast de economie 

had het MCKS twee andere werkvelden: „Technologie‟ en „Kerk in de Samenle-

ving‟, met onderwerpen als de gezondheidszorg, ethiek en technologie, biotechnolo-

gie, natuur, cultuur en moreel beraad in de kerk.91 Tijdens beraden werd zowel het 

werk van de werkgroepen behandeld als de relatie gelegd met thema‟s die in de 

kerken een rol speelden zoals de bezinning op het concept JPSS en JPIC, het Conci-

liair Proces en de rol van spiritualiteit.  

Het MCKS slaagde erin wetenschappers van diverse disciplines bij het werk 

te betrekken, zowel in werkgroepen als op beraden. Een terugkerend probleem was 

wel de aanwezigheid tijdens beraden van, wat door Thung werd aangeduid als „hob-

byisten‟: mensen die zeer geïnteresseerd, maar weinig ingevoerd waren in de be-

sproken thematiek en daarmee de voortgang van de discussie hinderden.92 Daarom 

                                                           
91 In het kader van het technologieproject werd het z.g. 4% voorstel gelanceerd: gemiddeld 4% van de 
gelden die overheid en bedrijfsleven aan technologische ontwikkeling uitgeven zou bestemd moeten 

worden voor ethische bezinning op de waarde en gevolgen van die ontwikkeling. Een lijst handtekenin-

gen werd in de zomer van 1989 aan de Tweede Kamer aangeboden.  
92 Dit punt woog duidelijk voor De Lange minder zwaar. Voor hem leken het plaatsvinden van het ge-

sprek op zichzelf en de betrokkenheid van een groot aantal mensen daarbij vaak belangrijker dan de 

analytische verdieping. Verschillende mensen die nauw met De Lange samenwerkten, merkten in ge-
sprekken met de auteur op dat De Lange, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van het MCKS-bestuur, 

nauwelijks meedeed aan meer theoretische beschouwingen, maar die eerder enigszins ongedurig „door-
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werd er ook vaak gekozen voor besloten bijeenkomsten waar alleen op deskundig-

heid genodigden kwamen.  

Thung was de eerste directeur van het MCKS; in 1989 werd zij opgevolgd 

door haar man, Laeyendecker. De Lange was als - eerste - voorzitter van het bestuur 

zeer actief bij het werk betrokken. Veel tijd en energie gingen zitten in het binnenha-

len van subsidies, en staf en bestuur moesten zich eigenlijk voortdurend zorgen 

blijven maken over het voortbestaan, zeker toen in 1988 de overheidssubsidie stopte. 

Om toch een nieuw hoofd van het MCKS te kunnen bekostigen (dit was Noorde-

graaf), werd in 1992 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Kerk en We-

reld, waardoor het MCKS een afdeling van Kerk en Wereld werd. In 1992 verliet De 

Lange het bestuur van het MCKS, dat datzelfde jaar, vanwege de opname van het 

MCKS in Kerk en Wereld als afdeling voor Studie en Beraad, een slapend bestaan 

ging leiden; er werd nu een begeleidingscommissie voor de MCKS-stafleden inge-

steld. Op 1 januari 1999 ging het MCKS volledig op in Kerk en Wereld, en hield 

ook de begeleidingscommissie op te bestaan. In 2003 kwam een eind aan Kerk en 

Wereld in de oude vorm en daarmee aan het werk van het MCKS. 

Ook al was De Lange niet bij alle activiteiten even intensief betrokken, de 

onderwerpen van het MCKS hadden allemaal zijn warme belangstelling, omdat ze 

uitvoering gaven aan zijn verlangen naar intensieve bezinnings- en vormingsactivi-

teiten in de kerken; de projecten van het MCKS hadden zowel op de maatschappe-

lijke problemen zelf betrekking als op de methodiek van het beraad daarover in de 

kerken, waarbij geput kon worden uit de rijke ervaring van de participanten aan de 

bijeenkomsten.  

 
DE ECONOMIE VAN HET GENOEG 

Genoeg van te veel - Genoeg van te weinig. Wissels omzetten in de economie, het 

boek dat De Lange en Goudzwaard in 1986 publiceerden, kwam tot stand in samen-

werking met het MCKS, waar de thematiek van het boek tot het hart van de activi-

teiten behoorde. 

De Lange schrijft dat Goudzwaard en hij met dit boek de controverse die in 

de loop der jaren ontstaan was tussen de bestrijding van milieudegradatie en van 

armoede - een strijd waarin de kerken, mede op aandrang uit het Zuiden, kozen voor 

de laatste - wilden overwinnen, en bovendien wilden aangeven wat de consequenties 

daarvan zijn voor de werkgelegenheid in het Westen en in Nederland.93 De hoofd-

stelling van het boek is dat het gangbare economisch denken en daarop aansluitende 

handelen geen perspectief bieden voor een oplossing van problemen als wereldar-

moede, milieudegradatie en de vraagstukken met betrekking tot de arbeid. Centraal 

staat daarom in het boek de vraag hoe een ander denken over de economie een bij-

drage kan leveren aan het aanpakken van een aantal fundamentele vraagstukken, 

waarbij hun uitgangspunt is dat de economie dienstbaar is aan de samenleving en 

niet haar wil kan opleggen aan de politiek.  

Het boek beleefde in 1988 een tweede druk, in 1991 een sterk herziene en 

uitgebreide (vooral in de beschrijving van de steeds ernstiger wordende problemen) 

derde druk en in 1995 een opnieuw herziene en uitgebreide vierde druk. In hun 

voorwoord bij de tweede druk merken de auteurs op dat bij een vergaande herzie-

ning ook het bewapeningsvraagstuk zou moeten worden meegenomen (zoals Tin-

                                                                                                                                        
stond‟ om vervolgens - als voorzitter - één van de betrokkenen de uitkomsten te laten samenvatten alvo-

rens de vergadering te vervolgen. 
93 In: Bulletin van de Erasmus Liga, no. 33, april 1933 (moet zijn: 1993). 
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bergen in zijn bespreking suggereerde), omdat 6 tot 10% van de grondstoffen van de 

wereld daaraan wordt besteed, evenals een kwart van de mondiale onderzoekscapa-

citeit. Voor een kritische visie op dit vraagstuk verwijzen ze naar het boek Wapens 

en Welzijn van Tinbergen en Fischer. Over de ontvangst van het boek vertellen ze 

dat sommige vakgenoten hun voorstellen afwijzen „zonder in te gaan op de vraag of 

ze onze motieven, die hebben geleid tot het schrijven van het boek, delen of verwer-

pen‟. De auteurs spreken de hoop uit dat het boek een rol kan spelen in het Concili-

air Proces. Uit het voorwoord bij de derde druk blijkt dat dit laatste inderdaad het 

geval is. Deze druk komt tegemoet aan de opmerkingen van Tinbergen, en bevat 

ingrijpende wijzigingen en aanvullingen die nodig waren geworden door de omwen-

teling in Oost-Europa. Ook is meer aandacht besteed aan de discussies over duurza-

me ontwikkeling.  

In 1990 verscheen bij Kaiser in München een Duitse uitgave (Weder Armut 

noch Überfluss) met een voorwoord van Diefenbacher, en in 1995 werd het boek in 

het Engels vertaald en uitgegeven in de VS en Europa (onder de titel Beyond Pover-

ty and Affluence: Towards an Economy of Care) evenals in Canada in een Canadese 

versie Beyond Poverty and Affluence: Towards a Canadian Economy of Care. In 

deze Canadese versie zijn op verschillende plaatsen Canadese cijfers en voorbeelden 

ingevoegd, samengesteld door mensen betrokken bij de organisatie Citizens for 

Public Justice uit Toronto. In beide Engelstalige edities is een voorwoord van Mau-

rice Strong (secretaris-generaal van de Earth Summit van 1992; hij zat veertien jaar 

met De Lange in Church and Society) opgenomen en een kort commentaar van 

Daly; dit laatste eindigt met „North Americans have a lot to learn from these two 

Dutch economists‟. In 1998 werd het boek ook nog, als gevolg van contacten van 

Goudzwaard, in het Indonesisch vertaald en uitgegeven, waarbij in de titel ook het 

thema van de zorg werd opgenomen.  

De Lange en Goudzwaard werden met dit boek eens te meer de „economen 

van het genoeg‟ en op talloze spreekbeurten op universiteiten, kerkendagen, vrou-

wenverenigingen en gemeenteavonden lichtten ze hun gezamenlijke product toe 

(Goudzwaard: „Hij sleurde je mee het hele land door‟).94  

De discussie die het boek opriep, viel de auteurs tegen, maar het aantal reac-

ties was wél groot. Teleurstellend weinig werd er echter door economen op het boek 

gereageerd; veel reacties waren afkomstig van theologen. Beide auteurs reflecteer-

den regelmatig over de oorzaak van het uitblijven van reacties van vakgenoten, 

omdat hieruit iets blijkt van de kern van de problematiek. De mainstream economen 

ontkennen het bestaansrecht van een normatieve economie en de aanwezigheid van 

vooronderstellingen in hun eigen denken. 

In hoofdstuk 5 gaan we uitgebreider in op de inhoud van het boek en de reac-

ties daarop. 

 

                                                           
94 In zijn column in Hervormd Nederland besteedt De Lange apart aandacht aan de vrouwenorganisaties. 

„Mijn ervaringen op bijeenkomsten van vrouwenorganisaties als de YMCA, de Nederlandse Christen 

Vrouwenbond, het Katholiek Vrouwen Gilde en Vrouw, Kerk, Twee-derde Wereld hebben mij geleerd, 

dat de daar aanwezige vrouwen op frappante wijze er blijk van gaven te vermoeden, dat de huidige orde-
ning van de economische krachten meer chaos verwekt dan vrede‟(…) Ik hoop dat de vrouwenorganisa-

ties in toenemende mate „de economie‟ op hun agenda zetten, dat zij zich gaan bezighouden met de 

huidige consumptiepatronen (gevolgen voor de derde wereld en milieu). Op deze wijze kunnen zij een 
belangrijke bijdrage geven aan de gedachte dat de economie de vrede kan dienen en kunnen zij de kerken 

helpen hun normale opdracht te vervullen‟.  
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WERKGEMEENSCHAP VAN ECONOMEN EN THEOLOGEN 

Op 22 en 23 maart 1985 kwam op Kerk en Wereld voor het eerst een gezelschap 

bestaande uit (voornamelijk) economen en theologen bij elkaar: de Werkgemeen-

schap van Economen en Theologen, de WET. Het initiatief hiertoe was genomen 

door Opschoor en Thung, die gemerkt hadden in de MCKS-werkgroepen rond toe-

komstvragen en de „economie van het genoeg‟ dat verschillende economen behoefte 

voelden aan bezinning over de relatie tussen geloofsovertuiging en wereldbeeld en 

over de uitgangspunten van de economische wetenschap. Als doel werd geformu-

leerd: „Serieuze bezinning op achtergronden van economische maatschappijanalyses 

en paradigmata aan de ene kant en aan de andere kant nagaan waar deze raken aan 

ethisch en theologisch denken, in de verwachting dat dit relevant is voor het maat-

schappelijk functioneren van de participanten zowel als de kerken‟.95 De halfjaarlijk-

se bijeenkomsten van steeds een vrijdagavond en een zaterdag werden gehouden 

onder verantwoordelijkheid van het MCKS. Er werd een Stuurgroep gevormd, be-

staande uit onder meer Opschoor (voorzitter), De Lange en Witte-Rang; de laatste 

volgde na de eerste vijf bijeenkomsten Opschoor als voorzitter op. Ieder weekend 

werd door een wisselende groep leden voorbereid, terwijl de Stuurgroep de grote lijn 

en de praktische zaken bewaakte. De weekends, altijd op Kerk en Wereld, werden 

meestal bijgewoond door 25-40 deelnemers; de WET als geheel telde ruim 150 

leden.  

Tijdens het eerste weekend werd eerst De nacht van het kapitaal van Van 

Leeuwen besproken en vervolgens gedebatteerd over de thema‟s die de WET zou 

moeten oppakken. De aanwezigen bleken in het vervolg graag in te willen gaan op 

concrete ervaringen en analyses waarin iets duidelijk werd over het spanningsveld 

economie-ethiek. Daarom werd tijdens de tweede en derde bijeenkomst gesproken 

over de rapport van de werkgroep Transnationale Ondernemingen van de Raad van 

Kerken, Over de grenzen. Tijdens de discussies naar aanleiding van verschillende 

papers en referaten bleek dat de wijzen waarop de verschillende WET-leden begrip-

pen gebruikten en interpreteerden, nogal uiteenliepen.96 Dat was weer leidraad voor 

de volgende bijeenkomsten, waar centrale thema‟s uit de economie als voorbeeld 

zouden worden gehanteerd. De onderwerpen van volgende weekends waren onder 

andere het boek Genoeg van teveel, genoeg van te weinig van De Lange en Goud-

zwaard, economische theologie, economie en belijden, bedrijfsethiek, kerk en mili-

eu. Het bleef door de grote diversiteit van de WET-leden moeilijk te voorkomen dat 

steeds in oude discussies vervallen werd. Door de Stuurgroep werd na enkele bij-

eenkomsten een consensus geformuleerd, waarachter de groep niet meer terug wens-

te te gaan. Deze bestond uit vier punten: a. dat het geen zin heeft ondernemers te 

stigmatiseren b. dat er grenzen zijn aan het marktmechanisme en dat dit niet alle 

problemen oplost c. dat de doelmatigheid van het marktmechanisme hoognodig 

„entmythologisiert‟ moet worden en d. dat de vraag naar een alternatief („Oost-

Europa‟) hier niet beantwoord hoeft te worden; er wordt kritiek geleverd vanuit de 

zaak zelf.  

                                                           
95 Uit een door Thung en Opschoor opgestelde tekst ter voorbereiding van de bijeenkomst in maart 1985 
(de tekst ligt in het WET-archief). In HN-magazine (2-2-1985) sprak Opschoor de hoop uit er via deze 

bezinning achter te komen in welke mate de economische wetenschap wordt beheerst door ideologieën.  
96 Een klein, maar veelzeggend, voorbeeld (uit de herinnering van de auteur) hiervan is het begrip „eco-

nomische orde‟. Voor een econoom als De Lange een neutraal begrip, maar voor sommige theologen een 
kwalificatie die direct werd beantwoord met „wanorde, zul je bedoelen‟, waarop De Lange in woede kon 

uitbarsten over zoveel onbenul.  
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Na enige tijd werd er voor gekozen om behalve in de WET-weekends ook in 

kleinere werkgroepen bij elkaar te komen, omdat er was geconstateerd dat door de 

platformfunctie binnen de WET mensen er niet toe kwamen samen op één onderdeel 

verder te denken en te handelen. Eén van de groepen kwam bij elkaar rond de vraag 

of het spreken over een status confessionis met betrekking tot de economie een zin-

nige zaak is en wat de voorwaarden zijn om daartoe over te gaan. Over deze thema-

tiek was door Dejung (werkzaam bij de Gossner Mission in Mainz, en daarvoor o.a. 

in dienst van ERE in Rotterdam) een referaat gehouden tijdens het zesde beraad van 

de WET, in september 1987. De Lange maakte deel uit van deze groep, waarvan de 

leden met elkaar probeerden te formuleren hoe zij vanuit hun geloof aankeken tegen 

de economische orde. De groep startte op 15 april 1988 en besloot een gezamenlijk 

schrijfproces te beginnen, waarin allereerst een analyse van de werkelijkheid ge-

maakt zou moeten worden. Ten bate van deze groep schreef De Lange in 1989 een 

notitie met een plaatsbepaling inzake economie en oecumene, die hij besluit met het 

noemen van zeven fasen in het denk- en handelingsproces dat zou kunnen uitmon-

den in voorstellen met betrekking tot de status confessionis. Die fasen zijn: 1. geen 

legitimering van de bestaande economische systemen; 2. permanente strijd tegen de 

onverschilligheid, afwezigheid, weigering van verantwoordelijkheid; 3. permanente 

informatie over de armoedeproblematiek; 4. wie is verantwoordelijk voor de conti-

nuering van het onrecht (we zijn allen zondaars, maar er is meer te zeggen dan dat in 

het donker alle katten grauw zijn); 5. het uitwerken van eerste stappen en die ook 

zetten (bijvoorbeeld inzake de voorziening van de basisbehoeften); 6. deelname aan 

de strijd van de armen zelf, m.a.w. meehelpen aan de opbouw van de tegenmacht; 7. 

stappen om een economie van de sjaloom te realiseren in eigen huis. Uiteindelijk 

gaven de leden van de werkgroep De Lange en Witte-Rang opdracht om voor de 

groep deze tekst te schrijven, op basis van de al door de groepsleden geschreven 

teksten en het overeengekomen schema „zien-oordelen-handelen‟. Toen men bij 

DISK (industriepastoraat) soortgelijke plannen bleek te hebben, werden de twee 

initiatieven in elkaar geschoven. Daarmee werd de basis gelegd van wat later zou 

worden „De geloofsbrief over de economie‟ en weer later het project „Economie, een 

zaak van geloven‟, waarover we hierna spreken. De Lange had zich ook al bij eerde-

re gelegenheden positief uitgelaten over de gedachte van een belijdend spreken over 

de economie.97 

Na het vijftiende WET-weekend, op 13 en 14 maart 1992, werd de WET op-

geheven, op voorstel van de Stuurgroep. Daarvoor werden drie redenen genoemd: de 

WET is te consumptief geworden, meer sociëteit dan werkgemeenschap,98 de samen-

stelling is te eenzijdig (vooral theologen) gebleven, en er is blijvend discussie over 

de vraag of de WET een leer- dan wel een actiedoel nastreeft (en in de praktijk 

wordt geen van beide echt bereikt). In de toekomst, werd afgesproken, zou het 

MCKS incidenteel bijeenkomsten beleggen over de thematiek van de WET.  

 
ECONOMIE EEN ZAAK VAN GELOVEN 

Mede als gevolg van de controverses rond het sociale zekerheidsstelsel en het op-

nieuw ontstaan van armoede in de eigen samenleving, maar ook vanwege de hard-

nekkigheid van armoede en milieuaantasting wereldwijd, gingen groepen in de ker-

                                                           
97 Onder meer in: W.R. van der Zee (red.), „Naar een concreet belijden‟ in: Een droom van een kerk. 
Mensen uit de Raad van Kerken aan het woord, De Horstink, Amersfoort 1985, 107.  
98 Bij de oprichting was er gesproken over een systeem van ballotage voor het aannemen van nieuwe 

leden; in de praktijk functioneerde dit niet zo: ieder die wilde komen, was welkom. 
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ken zich bezighouden met het analyseren en bekritiseren van het economisch stelsel 

en de Nederlandse economische politiek. De Lange was bij veel initiatieven betrok-

ken en besteedde in zijn columns aandacht aan publicaties op dit terrein. 

We zagen al hoe binnen de WET een werkgroep was ontstaan (waartoe De 

Lange behoorde) die zich met deze thematiek en de verhouding tussen geloof en 

economie wilde bezighouden. Toen deze groep bezig was met het voltooien van een 

document daarover, stuitte zij op een groep die vanuit DISK werkte en hetzelfde 

wilde doen, zij het dat in die tweede groep, in tegenstelling tot de WET-groep, ook 

mensen zaten die zelf behoorden tot de arme kant van Nederland.99 In het gezamen-

lijke schrijfproces dat toen (1990) begon, benadrukte deze groep vooral het belang 

van het aansluiten bij en noemen van concrete ervaringen van mensen. Na een lang-

durig proces van schrijven en herschrijven werd begin 1992 de geloofsbrief over de 

economie „De keerzijde van de economische medaille‟ gepresenteerd. De brief, 

waaraan De Lange een forse bijdrage leverde, analyseert vanuit een gelovig perspec-

tief de werking van de economische orde en signaleert een aantal tekortkomingen in 

het marktmechanisme. Deze analyse vindt plaats aan de hand van vijf probleemvel-

den: armoede en schuldenlast in de arme landen, de tweedeling in de rijke industrie-

landen, problemen in verband met de arbeid en de vernietiging van het milieu. De 

brief spreekt overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, burgers en 

kerken aan om hun verantwoordelijkheid op te pakken. Opgeroepen wordt tot een 

bezinningsproces in de gemeenten, met een verplichtend karakter. Dat karakter geldt 

ook voor de ondertekenaars van de brief:  

 
„In dat opzicht draagt deze brief voor ieder die haar onderschrijft persoonlijk of als 

gemeenschap het karakter van: belijden-is-doen. Als christenen willen we de econo-

mische werkelijkheid van onze dagen tegen het licht van Gods werkelijkheid houden, 

tot keuzen oproepen en de weg proberen in te slaan, die Hij ons wijst‟.100 

 

Al tijdens het schrijfproces waren regelmatig organisaties en individuen om com-

mentaar gevraagd. Bij de aanbieding van de tekst aan de Raad van Kerken tekende 

een aantal vrouwengroepen protest aan tegen de brief met de tekst „De keerzijde van 

de keerzijde‟. Dit protest was een gevolg van het feit dat de brief door de schrijf-

groep was voorgelegd aan ruim 200 organisaties, waarvan er 78 de brief, al dan niet 

voorzien van enkele kanttekeningen, ondertekenden. Intensieve discussies en brief-

wisselingen waren het gevolg van dit verzoek om ondertekening, met o.a. als resul-

taat dat van de geloofsbrief meer dan tienduizend exemplaren werden verspreid. De 

schrijvers van de brief voerden talloze gesprekken over de tekst. De bezwaren tegen 

de brief waren veelkleurig: soms was er kritiek op de te radicale kritiek, anderen 

                                                           
99 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van de stukken die de auteur zelf verzamelde in de loop van 
het proces; dit archief bevindt zich bij Oikos.  
100 De geloofsbrief verscheen in de vorm van een brochure bij DISK en als extra uitgave van Zingeving, 

het blad van de Mariënburgvereniging, (april 1992). Het citaat komt van uit het „Ter Inleiding‟ uit de 
DISK-brochure (p.7). Door DISK werd een gesprekshandleiding vervaardigd. De brief werd ook in het 

Duits vertaald (door Diefenbacher: Die Kehrseite der Medaille, uitgegeven bij FEST, mei 1995), en in 

Duitsland door progressieve christenen goed onthaald. In Duitsland had in 1991 de EKD de brochure 
Gemeinwohl und Eigennutz uitgegeven, die nogal wat kritiek opriep, omdat, zo schreef de man die de 

vertaling van de geloofsbrief van een Nachwort voorzag, Segbers, in deze tekst eerst de sociale markteco-

nomie wordt gerechtvaardigd, en vervolgens van kanttekeningen voorzien, terwijl de geloofsbrief grond-

fouten in het systeem blootlegt. Ook was men in de BRD enthousiast over de positieve toon van de brief 
en de gelofte (zelfverplichting) die erin op genomen was. De Lange uitte zich in dezelfde zin kritisch over 

het Denkschrift (in een inleiding tijdens een bezoek van de Raad aan de EKD in 1992).  
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vonden de brief niet ver genoeg gaan. Velen vonden de toon te somber. De kritiek 

van de vrouwengroepen was dat de brief te zeer een mannelijk stempel droeg, en de 

vrouwen in de tekst onzichtbaar waren gebleven. Anderen spraken over „progressief 

fundamentalisme‟ met betrekking tot de manier waarop de schrijvers met geloofsin-

zichten omgingen; ook werd opgemerkt dat er te weinig gebruik gemaakt was van de 

eigen protestantse en rooms-katholieke tradities inzake maatschappijkritiek. Onder-

nemers bleken zich de uitspraak dat „onze economische orde gevolg is van en ge-

richt is op de menselijke hebzucht en daarom afgodische trekken vertoont‟ aan te 

trekken als een aanval op hun persoon.101 Alle commentaren op de brief, van in totaal 

110 organisaties en individuen, werden door de projectgroep samengevat in een 

document van twintig pagina‟s dat breed werd verspreid en in het vervolgproces van 

pas zou komen. In de Sectie Sociale Vragen kwam de brief ook aan de orde;102 De 

Lange merkte daar over de kritiek op de brief op dat daarin meestal alternatieve 

wegen ten onrechte niet worden aangegeven. Weer benadrukte hij dat de economi-

sche orde alleen kan veranderen via de economische en sociale politiek, waarbij het 

dan gaat om de aard van de „mix‟ overheid-markt. De Raad zond de brief aan de 

lidkerken en nam zich voor om de thematiek, ook na de afsluiting van het Conciliair 

Proces, hoog op de agenda te houden.  

In november 1992 organiseerde de projectgroep een strategisch beraad waar-

aan werd deelgenomen door meer dan 60 organisaties, over de vraag hoe verder te 

gaan na de geloofsbrief. De uitkomst was een pleidooi voor een voortgezet debat 

over geloof en economie, in het bijzonder op plaatselijk niveau. Dat zou de vorm 

krijgen van een meerjarige campagne, die de titel kreeg „Economie: een zaak van 

geloven‟, met een stuurgroep van ongeveer 25 mensen (onder wie De Lange) die uit 

haar midden een kerngroep koos.103 In dit kader werd een groot aantal activiteiten 

ontplooid; aan de meeste daarvan werd door De Lange zeer intensief meegewerkt. 

Er werd een campagnekrant uitgegeven, de geloofsbrief werd verspreid en in 

spreekbeurten toegelicht, er werd allerhande werkmateriaal samengesteld, gesprek-

ken werden gevoerd met kerkelijke bestuursorganen, er vonden werkdagen plaats en 

er werden beraden over specifieke onderwerpen gehouden als input voor een nieuw 

te schrijven document. Dit document kwam eind 1996 gereed, na een lang en inten-

sief proces van gesprekken en consultaties. De toon van het document was een ande-

re dan die van de geloofsbrief. Velen hadden namelijk aangegeven moeite te hebben 

met een te stellige toon; liever zagen zij dat een nieuw document dilemma‟s liet zien 

en duidelijk zou maken waarom mensen bepaalde economische keuzen maken. Er 

werd daarom gekozen voor een Open Brief, die opgenomen werd in een Magazine, 

Dienst aan het Leven waarin onderwerpen uit de brief door persoonlijke verhalen en 

interviews dichterbij werden gehaald, en waarin meditaties en handelingsperspectie-

ven waren opgenomen. In de brief werden lezers uitgenodigd hun mening kenbaar te 

maken. Tijdens de derde Kerkendag, in april 1998, zouden die worden aangeboden 

aan vertegenwoordigers van de bestuursorganen van de kerken. De brief geeft aan 

dat een herijking van waarden nodig is. Groei, effectiviteit en vrijheid zijn de heer-

sende waarden in de moderne economie. Maar er zijn ook andere waarden, die veel-

                                                           
101 Zie voor dit proces ook: Gerard van Eck en Greetje Witte-Rang, „De geloofsbrief over de economie 

revisited‟ in: Herman Noordegraaf, Theo Salemink, Henk Tieleman en Reinier van Elderen (red), De 

moderne economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie, Kok, Kampen 1997, 201 e.v. 
102 Verslag vergadering SSV 11-6-1992 (in archief Raad van Kerken). 
103 De kerngroep werd voorgezeten door Van Munster o.f.m.; secretaris werd Van Eck. De overige leden 

waren Koetsier (vanuit DISK, later zijn opvolger Wolters), (Tineke) De Jong en Witte-Rang. 
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al buiten de marktsector hun werk doen. Verontrustend is dat de waarden van de 

marktsector steeds meer levenssferen gaan beheersen. Zowel de niet-marktgerichte 

economische sectoren als de privé-sfeer worden steeds meer gestuurd door een bere-

kenende houding. Het verweer daartegen in de brief neemt drie vormen aan: de 

bijbelse verhalen over bevrijding (het Rijk Gods, de sabbat), het spreken over de 

mens als beeld van God en de naastenliefde. De brief eindigt met een reeks concrete 

voorstellen die aansluiten bij de besproken waarden.  

De Open Brief werd breed verspreid en onder de aandacht gebracht van de 

kerken. Op basis van de gedachten die in de Stuurgroep ontwikkeld waren, werden 

ook de partijprogramma‟s voor de verkiezingen van 1997 doorgelicht. Het was al 

met al een project geheel in de geest van het werk van De Lange die er dan ook 

actief aan meewerkte.104  

 
OVER DE DERDE WERELD, DE VIERDE WERELD EN ONSZELF 

De multidisciplinaire gesprekken binnen het MCKS hadden ook regelmatig betrek-

king op de ontwikkelingsproblematiek.105 Waarom blijft het slecht gaan met de Der-

de Wereldlanden ondanks 40 jaar ontwikkelingsinspanningen was de vraag waar 

men tegenop liep. Nieuwe inzichten zijn kennelijk nodig, en dan is het de moeite 

waard om daaraan te werken via interactie met andere disciplines, zo werd binnen 

het MCKS gesteld, en men koos daarbij voor interactie tussen economie, antropolo-

gie en sociologie. Dat leidde in 1990 tot een bundel artikelen die één aspect naar 

voren halen dat nogal eens verwaarloosd wordt in het ontwikkelingsdenken, name-

lijk de aard van het - westerse - denken dat daaraan ten grondslag ligt. De ondertitel 

van de bedoelde bundel Genoegdoening gevraagd luidt daarom: „opstellen over de 

Derde Wereld, de Vierde Wereld en onszelf‟.106 De Lange en Thung voorzagen de 

bundel van een voorwoord; Thung voorzag het geheel van een nabeschouwing in 

samenwerking met alle andere auteurs (De Lange schreef in de bundel geen eigen 

artikel).  

Een eenzijdig economisch-technologisch denken, geënt op het Westerse 

groeimodel heeft altijd het denken over ontwikkeling gekleurd. Dit denken werd al 

onder kritiek gesteld in Genoeg van teveel / genoeg van te weinig, en de nieuwe 

bundel borduurt daarop voort. Linnemann laat in zijn artikel zien dat de nadruk in 

het denken steeds lag op technische en later kapitaalhulp, en op versterking van de 

vrije markt. In dit westerse groeimodel is geen aandacht voor machtsvorming door 

zwakke landen en groepen om te voorkomen dat de resultaten van groei alleen de 

rijken ten goede komen. In volgende artikelen werken andere auteurs dit verder uit. 

Zij laten zien hoe ontwikkelingslanden een wijze van ontwikkeling opgedrongen 

kregen die voor deze landen vaak niet gunstig uitpakte en bovendien ingrijpende 

culturele gevolgen had. De oplossing moet dus gezocht worden in het terugdringen 

van het expansiestreven van het Westen en het zoeken naar alternatieve groeimodel-

len waarin de mensen om wie het gaat bepalend zijn. In de laatste zin formuleren de 

schrijvers de manier waarop kerken hieraan steun kunnen verlenen:  

 

                                                           
104 Het project werd tenslotte beschreven en besproken in een evaluatierapport, geschreven door een 

buitenstaander, Meeuws, dat in oktober 1999 werd gepubliceerd. 
105 Aan deze gesprekken werd deelgenomen door - uiteraard - De Lange en Thung, en voorts door Linne-
mann, Terhal, Wijbrandi, Tieleman, Noordegraaf, van Apeldoorn, Fun, Haan en Rote. 
106 Boekencentrum, Den Haag 1990. 
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„Door duidelijke kritiek te laten horen op de hebzuchtige maatschappij en haar bijge-

lovigheden, door méé te denken met het grote aantal auteurs en opinie-leiders over de 

gehele wereld dat op zoek is naar alternatieve ontwikkelingsmodellen, door steun te 

verlenen aan die groepen in Derde Wereld-landen die reeds volgens alternatieve ont-

wikkelingsmodellen trachten te handelen, door in eigen gedrag zoveel mogelijk naar 

die modellen te leven, zetten zij belangrijke stappen op weg naar een genoegdoening 

die 40 jaren ontwikkelingssamenwerking totnutoe niet hebben opgeleverd‟.107  

 
EEN GEZONDE ECONOMIE? 

In 1994 publiceerde het MCKS het boek Een gezonde economie? Maatschappelijke 

dimensies van het economisch handelen, samengesteld uit bijdragen van enkele 

economen en sociologen: Goudzwaard, Laeyendecker, De Lange, Thung, Tieleman 

en Van Wezel. Het was de uitkomst van een project, voortgekomen uit een bijeen-

komst van het MCKS en Kontakt der Kontinenten in april 1988, dat als titel droeg 

„Wanneer is de economie echt gezond?‟, met onder andere een reader voorbereid 

door de werkgroep „Arbeid‟ van het MCKS, waarvan ook De Lange deel uitmaakte. 

Op dat beraad hield de socioloog Van Wezel een inleiding waarin hij vanuit een 

sociologische invalshoek kritiek op de economie uitte. Dit was aanleiding tot het 

vormen van de MCKS-werkgroep „Principes van economisch denken‟ waarvan 

behalve Van Wezel onder andere Potma, Thung, Laeyendecker, Goudzwaard en De 

Lange deel uitmaakten. Hun gezamenlijke denkarbeid wilde een antwoord geven op 

de vraag wanneer een economie echt gezond is. Beleidsmakers en economen uit de 

jaren zeventig en begin tachtig stelden dat de economie niet gezond was en gezond 

gemaakt moest worden door kortingen op ambtenarensalarissen, uitkeringen, on-

derwijs en dergelijke, en door extra uitgaven om investeringen door het bedrijfsle-

ven te bevorderen. De gevolgen waren groeiende werkeloosheid, groei van de inko-

mensongelijkheid, allerlei vormen van sociale ontwrichting (een hoger zelfmoordcij-

fer, toenemende verslaving aan alcohol en drugs, meer daklozen, groeiende crimina-

liteit en dergelijke) en een achteruitgang van het milieu. In de vorm van een pilot-

study wil het boek laten zien dat er een samenhang is tussen het functioneren van de 

economie en andere sectoren van de samenleving. Daartoe werd empirisch materiaal 

verzameld uit de jaren zeventig en tachtig en verwerkt in hoofdstukken over o.a. 

collectieve uitgaven, arbeid en derde wereld.108 De Lange schrijft in de bundel een 

hoofdstuk over economie en milieu, over duurzame ontwikkeling als politiek-

maatschappelijk concept. In tegenstelling tot de andere auteurs geeft hij vooral een 

historische beschrijving van het denken over ecologische vragen (Club van Rome, 

Brundtlandrapport, UNCED-conferentie) en over het politieke debat in Nederland 

over het milieu. Het hoofdstuk bevat wel een bijlage met cijfers over trends op dit 

terrein, maar gaat hierop, zoals de andere hoofdstukken wel doen, nauwelijks in. De 

Lange was, zo verklaren betrokkenen, minder dan de anderen geïnteresseerd in de 

theoretische opzet van het boek. Toch biedt de bundel een belangrijke uitwerking 

van het concept van de „economie van het genoeg‟ en bevat het een pleidooi om 

nieuwe mores en een nieuwe gemeenschapszin te ontwikkelen in plaats van de wet-

ten van de markt die zich genesteld hebben in de gaten die gevallen zijn door het 

afbrokkelen van de burgermoraal en het uiteenvallen van godsdienstige gemeen-

schappen, zoals de schrijvers zeggen. In plaats van over „gezondheid‟ van de eco-

                                                           
107 Id., 14. 
108 Voor de uitvoering van dit onderzoek trok het MCKS vijf tijdelijke onderzoekers aan die een schat aan 

informatie bij elkaar brachten. Zie archief MCKS, doos 31. 
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nomie, zou men moeten spreken over „duurzaamheid‟, een begrip dat niet alleen iets 

zegt over ecologie en economie, maar ook een leidraad kan zijn voor het samenleven 

van mensen.  

 

Arbeid en medezeggenschap 

De vragen rond de arbeid bleven op de agenda van de Sectie Sociale Vragen van de 

Raad van Kerken en op die van De Lange staan.  

In 1984 gaf een taakgroep van de Raad Onderneming in discussie uit, een 

brochure waarvoor De Lange het „Ten geleide‟ schreef. De brochure geeft veel in-

formatie over doelstelling van de onderneming, arbeidsverhoudingen, zeggenschaps-

structuren, werkeloosheid e.d., somt knelpunten op (zoals inzake de arbeid, zeggen-

schap, relatie onderneming - maatschappij) en beschrijft criteria die in de oecumene 

zijn ontwikkeld en die hier als toetsstenen worden gebruikt voor het ondernemings-

gebeuren: verantwoordelijke samenleving, rechtvaardigheid, houdbaarheid, partici-

patie. De taakgroep pleit voor vernieuwing van de economische ordening om te 

voldoen aan die criteria, en een actieve rol van ondernemingen daarin. De Raad ging 

vervolgens over deze thematiek in discussie met maatschappelijke organisaties: op 

21 en 22 maart 1985 in de derde landelijke conferentie van kerken, vakbeweging en 

Humanistisch Verbond, met als thema „Zeggenschap in arbeidsorganisaties‟. Dit 

leidde tot de brochure Zeggenschap in arbeidsorganisaties, waarin de bijdragen van 

de vier gesprekspartners waren opgenomen en de slotverklaring van de conferentie. 

We herkennen in de bijdrage van de Raad veel van het gedachtegoed van De Lange. 

Zo wordt de idee van de zeggenschap direct verbonden met het spreken over de 

verantwoordelijke maatschappij, en daarmee het mensbeeld, voortgezet in het begrip 

„participatie‟ in het JPSS-concept. Maar ook wordt gerefereerd aan verschillende 

encyclieken en brieven van het Vaticaan dat het nemen van verantwoordelijkheid 

„een fundamentele eis voor de menselijke natuur‟ noemt. Nadrukkelijk stelt de Sec-

tie dat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet hetzelfde zijn; wie verant-

woordelijk is moet rekenschap afleggen; daaruit kan aansprakelijkheid voortvloeien 

als blijkt dat men nalatig is geweest op een punt dat men daadwerkelijk invloed had 

kunnen uitoefenen op een situatie. Zeggenschap moet permanent zijn en betrekking 

hebben op het hele ondernemingsgebeuren.109 

De Lange reageert ook op het ontwerp van een sociaal-politiek program van 

het CNV van eind 1985 onder de titel „In actie voor morgen‟, omdat de kwaliteit en 

de positie van de arbeid hem aan het hart gaat; hij roept het CNV op daarover te 

blijven nadenken.110 Zijn kritiek op het CNV (die overeenkomt met die op het CDA) 

is dat deze kritischer kijkt naar de rol van de overheid dan naar die van het bedrijfs-

leven als het gaat om een verantwoordelijke maatschappij. Wie de vraag stelt, of de 

uitvoering van de werknemersverzekeringen wel een zaak van werkgevers en werk-

nemers moet zijn, wordt direct centralistisch genoemd („en dat is bij het CNV iets 

                                                           
109 De visie van de Sectie blijft niet onbestreden. Ernst levert (in: „Medezeggenschap en arbeid‟, in: 

Wending 41/3, 1986, 183) kritiek op de uitgangspunten van het rapport: te vanzelfsprekend leidt de 

theologische argumentatie daaruit tot medezeggenschap zoals die op dit moment gestalte krijgt. „Teveel 
wordt over het hoofd gezien, dat de weg van de Christus-volgende gemeente (en individuen) - omwille 

van het Rijk - kán leiden tot zo fundamentele kritiek aan het adres van de maatschappelijke orde, waar-

binnen medezeggenschap thans wordt en moet worden beoefend, dat mensen - omdat ze tot een bepaalde 
verantwoordelijkheid voor de aarde en haar mensen zijn geroepen - deze orde niet (meer) accepteren‟.  
110 In „De keuze van het CNV‟, column in: Hervormd Nederland, 11-1-1986. Het program was ook 

onderwerp van gesprek geweest in de ROS, waar De Lange dezelfde kritiek uitte.  
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verschrikkelijks‟). Het CNV behandelt medezeggenschap niet als prioriteit, en dat 

betreurt De Lange, want de wetgeving hieromtrent dient verbeterd te worden.  

In 1988 verkreeg De Langes enige promovendus, de industriepredikant Plas-

man, de doctorstitel op basis van de dissertatie Medezeggenschap in het geding. Een 

bedrijfspastorale, toegepaste sociaal-ethische studie over medezeggenschap.111 Co-

promotor was Van Zuthem van de faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit van 

Twente. Plasman sluit aan op het denken van De Lange over vrijheid en verant-

woordelijkheid. Het proefschrift gaat onder andere in op de vraag of de arbeidsorga-

nisatie de gelegenheid biedt om de noodzakelijke verantwoordelijkheid te realiseren. 

Het antwoord daarop is negatief, omdat de wettelijke mogelijkheden dat tegengaan 

en de praktijk dat nog eens verergert. „Voor ondernemingsraadsleden, die in grote 

meerderheid zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en ook bereid zijn deze 

te dragen, roept dit gevoelens van moedeloosheid en machteloosheid op‟.112 Het is 

dus met de menselijke verantwoordelijkheid binnen de onderneming slecht gesteld. 

Er is een vorm van medezeggenschap nodig die werkelijk de machtsverhoudingen 

verandert ten gunste van de factor arbeid. Maar tegelijk is Plasman pessimistisch 

over de perspectieven hiervoor.  

De Lange kent de arbeid een grote intrinsieke waarde toe. Tegelijk ziet hij dat 

het steeds moeilijker zal worden het streven naar volledige werkgelegenheid vol te 

houden. Begin 1996 werkt hij samen met Van Workum binnen het Trefpunt van 

socialisme en levensovertuiging (een werkgroep van de PvdA) aan een voorstel voor 

een discussiebijeenkomst over deze thematiek. De notitie signaleert het begin van 

een paradigma-verschuiving nu er steeds meer sprake is van een erkenning van on-

betaalde arbeid als volwaardig. Daarmee komt namelijk de nadruk te liggen op ar-

beid als integratiefactor, in plaats van „arbeid als ticket voor consumptie‟. Over de 

consequenties hiervan zou meer nagedacht moeten worden, alsmede over de intrin-

sieke waarde van arbeid. Rekening zou gehouden moeten worden met de spanning 

die is ontstaan tussen banen- en economische groei enerzijds en het streven naar een 

duurzame samenleving anderzijds, het verschijnsel van de „jobless growth‟ en de 

tweedeling die op de arbeidsmarkt ontstaat (goedbetaalde vaste banen voor ge-

schoolden tegenover minder betaalde flexibele arbeid en contracten voor minder 

geschoolden). Op basis van deze ontwikkelingen formuleert de notitie een reeks 

vragen die in een debat aan de orde moeten komen. 

 

Armoede in Nederland 

De Sectie besteedde op allerlei manieren aandacht aan de (Nederlandse) armoede-

problematiek. Begin 1987 werd de kerkelijke werkgroep „De arme kant van Neder-

land‟ opgericht, als een initiatief van de Raad van Kerken (de Secties Dienst en 

Sociale Vragen) en DISK. Dit was voor de betrokkenen een logisch voortvloeisel 

van de discussies en acties rond de sociale zekerheid. Tijdens een gesprek tussen de 

Raad en het kabinet over die thematiek op 16 juni 1987 werd ook gesproken over het 

armoedeprobleem, waarin het kabinet stelde dat als er problemen waren, die indivi-

duele oorzaken hadden. De raad stelde dat het om een structureel verschijnsel van 

uitsluiting ging.  

De eerste landelijke conferentie van de Arme Kant vindt plaats op 29 sep-

tember 1987, en als thema gaat men hanteren de slogan „Armoede is onrecht‟. Ar-

                                                           
111 Boekencentrum, Den Haag 1988. 
112 Plasman (1988), 390. 
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moede, zo zegt ook de Raad van Kerken, moet in het kader van gerechtigheid be-

sproken worden; armoedebestrijding is een zaak van politiek handelen, ook al willen 

de kerken zich niet onttrekken aan hun pastorale en diaconale rol. Maar bij dat laat-

ste gaat het om „helpen onder protest‟. In de meningsvorming in de kerken speelt de 

brief over de economie een rol die de Amerikaanse bisschoppen in 1986 publiceer-

den onder de titel „Economische gerechtigheid voor allen‟, waarin veel aandacht 

voor het vraagstuk van de armoede wordt gevraagd. Ook De Lange geeft er herhaal-

delijk blijk van zich door de brief aangesproken te voelen.113 In het bijzonder één zin 

uit deze brief werd herhaaldelijk geciteerd:  

 
„Beslissingen moeten worden beoordeeld naar wat ze voor de armen doen, wat ze de 

armen aandoen, en wat ze de armen in staat stellen voor zichzelf te doen. Het funda-

mentele morele criterium voor alle economische besluiten, beleidsmaatregelen en in-

stellingen is dit: ze moeten ten dienst staan van alle mensen, vooral van de armen‟.114  

 

De Arme Kant heeft al snel een heel netwerk van provinciale en grootstedelijke 

organisaties om zich heen. In het Conciliair Proces is het armoedevraagstuk één van 

de hoofdthema‟s. HN-magazine organiseert in augustus 1988 een tweegesprek tus-

sen De Lange en minister De Koning van Sociale Zaken. Ze komen niet tot elkaar: 

De Koning stelt alle hoop op het herstel van de werkgelegenheid, terwijl De Lange 

benadrukt dat dat voor grote groepen het armoedeprobleem niet zal oplossen. Over 

dit - en andere gesprekken - met De Koning zegt De Lange:  

 
„Waar ik mij aan erger als ik De Koning beluister is dat hij iedere keer suggereert dat 

wat wij willen heel mooi is maar dat dat tot een andere wereld behoort. Wij zouden 

een andere orde willen, maar waar we over praten is slechts over een andere economi-

sche politiek. Wij blijven geheel binnen de spelregels van de economische orde. Voor 

het marktmechanisme is meestal geen goed alternatief voorhanden. Wij vragen alleen 

dat belastingvoordelen op een andere manier verdeeld worden. Jij droomt, zegt hij 

dan, over een heel andere wereld. Ja, als we dat niet zouden doen, waarom zitten we 

dan samen in de kerk?‟115 

  

Op 4 oktober 1988 vindt de tweede landelijke conferentie plaats. Men moet consta-

teren dat ondanks de maatschappelijke druk de situatie verslechterd is door bezuini-

gingen op veel terreinen. De nieuwe armoede was vervolgens ook een belangrijk 

onderwerp in de discussie die op 7 en 8 april 1989 tussen CDA en Raad van Kerken 

plaatsvond. Woordvoerder van de kant van de Raad van Kerken was Noordegraaf, 

secretaris van de Sectie Sociale Vragen. Er vond een intensief debat plaats, dat ech-

ter de partijen geenszins tot elkaar bracht; de beoordeling van de armoede (structu-

                                                           
113 De Lange analyseert de brief in het artikel „Bisschoppen kiezen partij in een schandaal‟ in Hervormd 
Nederland, d.d. 8-8-1987. Hij is overigens niet louter positief: de bisschoppen gaan nauwelijks in op de 

samenhang van de problemen in Noord en Zuid, zijn weinig kritisch over economische groei en spreken 

niet over de noodzaak van medezeggenschap in het bedrijfsleven. Later („Dubbele taak‟ in de rubriek 
Gastvrij in: Friesch Dagblad, 16-11-1988) wijst hij er op dat de Wereldraad veel geleerd heeft van de 

werkwijze van de VS-bisschoppen: AGEM kreeg de opdracht een tekst over de economie te schrijven, op 

basis van getuigenissen uit de hele wereld. In een niet-gepubliceerde notitie uit 1989 zegt De Lange dat 
„de analyse van de economisch-politieke machtsverhoudingen niet het sterkste stuk‟ (van de brief is), en 

dat de bisschoppen de zonde wel noemen, maar de zondaar niet (archief De Lange). 

114 Dit citaat (uit hoofdstuk 1, nr.24) komt uit de Nederlandse vertaling van de boodschap die verscheen in 
Archief van de kerken, jaargang 42/2-3, februari/maart 1987. 
115 In: „Raad van Kerken staat geen andere economische orde voor‟, interview door Paul van Velthoven, 

in: het Binnenhof, 15-4-1989. 
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reel of individueel) verschilde alsmede de visie op de rol van het particulier initia-

tief.  

De Lange noemt de armoede in de rijke landen geregeld in zijn artikelen en 

columns. Hij veroordeelt het gevoerde beleid in harde bewoordingen en is kwaad dat 

wanneer de overheid eindelijk erkent dat hier een probleem ligt, niet de hand in 

eigen boezem wordt gestoken. Hij gaat in vele artikelen de discussie aan. Op        

29-4-1989 reageert hij in de Volkskrant op een artikel van directeur Oostlander van 

het Wetenschappelijk Instituut van het CDA met een stuk waarin hij - nogmaals - 

laat zien hoe vroeg reeds de Raad van Kerken de armoedeproblematiek aankaartte, 

en hoe de politiek daar niets aan deed en alleen de Raad verwijten maakte. Oostlan-

der schreef o.a.: „Het heeft weinig zin als kerken en overheid elkaar de scherpste 

verwijten maken. De verontwaardiging kan zich beter richten tegen al diegenen die 

alleen maar in hun individuele zelfontplooiing en consumptiejacht verstrikt zijn.‟ De 

Lange reageert:  

 
„Als het kabinet hierover een advies zou vragen aan de Raad zullen we dat graag ge-

ven, maar de armoede in Nederland gaat wel over iets anders. Ik verschil niet van me-

ning met de heer Oostlander als het gaat over de negatieve aspecten van de consump-

tiejacht. De kerken doen dan ook geen voorstellen om meer zendtijd te geven voor de 

reclame. Velen in de kerken pleiten voor het omzetten van een paar wissels in de eco-

nomie, teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. En dan denken we niet 

in de eerste plaats aan meer consumptie. Een voorname drijfveer is, in het taalgebruik 

van de oecumenische beweging, de voorrangspositie van de armen. Stemt het CDA 

hiermee in?‟116 

 

Zijn hoofdargumenten in de discussie zijn (zoals in die over de sociale zekerheid): 

armoede is geen natuurverschijnsel, maar gevolg van bewust beleid. Eerst (begin 

jaren ‟80) verdedigde men dat door te zeggen dat „het allemaal te duur werd‟, maar 

eind jaren ‟80, toen het economisch beter ging en zelfs belastingverlagingen moge-

lijk waren, heette het plotseling dat „mensen de weg zijn kwijtgeraakt‟, en dat van 

grotere inkomensverschillen een prikkel tot grotere economische activiteit uitgaat.117 

Ook in het kader van de „economie van het genoeg‟ komt de thematiek uiteraard ter 

sprake.118 De economische wetenschap heeft te weinig aandacht voor de armoede-

problematiek, waarschijnlijk doordat haar instrumentarium zich daarvoor niet leent: 

„armoede is een verschijnsel van behoeftig zijn, waar het behoefte-begrip van het 

economisch denken niet op aansluit‟. Bovendien zien economen over het hoofd wat 

niet tot hun „data‟ behoort, zoals sociologische factoren die maken dat werkeloos-

heid mensen in een armoede-spiraal terecht doet komen. Armoede brengt veel maat-

schappelijke kosten met zich mee, zoals gezondheidsproblemen en gevolgen voor de 

tweede generatie.  

De Arme Kant brengt in 1991 het rapport Armoede opgelost…? Vergeet het 

maar! uit, een uitgebreide (en indrukwekkende) neerslag van drie jaar actievoeren. 

In het voorjaar van 1992 publiceert het kabinet zijn standpunt. Armoede wordt voor-

gesteld als „achterstand‟ en de leidende gedachte wordt „werk boven inkomen‟. De 

                                                           
116 „Armoede is resultaat van bewust kabinetsbeleid‟ in rubriek Open Forum in: de Volkskrant, 29-4-1989. 
117 Deze woorden gebruikt De Lange in het artikel „Het kan anders, maar wil Lubbers dat ook? Armoede 
is geen natuurverschijnsel‟ in Hervormd Nederland (23-7-1988) in een reactie op een interview met 

premier Lubbers.  
118 Zoals in: „Armoedebestrijding in het kader van een “economie van het genoeg”‟ uit 1990. 
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Lange is daarover teleurgesteld.119 Het stuk mist diepgang, en gaat vrijwel direct naar 

de voorstellen van de werkgroep, om die grotendeels af te wijzen. Maar men gaat 

niet in op het belangrijkste punt van de Raad, namelijk de constatering dat armoede 

een uiting is van een ernstige scheefgroei in de samenleving.  

 

Conciliair Proces 

De Lange maakte van 1987 tot 1992 als adviseur deel uit van de Stuurgroep Concili-

air Proces (CP) van de Raad van Kerken, voorgezeten door Van der Zee, secretaris 

van de Raad. De Nederlandse deelname aan het CP werd vooral gestimuleerd door 

het contact met de Oost-Duitse kerken. In 1977 was de basis gelegd voor periodieke 

ontmoetingen tussen de Raad en de Bund der Evangelische Kirchen in der DDR; in 

het kader daarvan vond in het voorjaar van 1987 ook een gesprek plaats, dat De 

Lange kort verslaat in het blad van de Raad. Er werden inleidingen gehouden door 

Houtepen, Van Dijk en Goudzwaard van Nederlandse en door Falcke (over Bonho-

effers visie op het vredesconcilie) van Duitse zijde. Met betrekking tot het conciliair 

proces wordt de aanbeveling gedaan een jaar van voorbereiding te starten en elkaar 

daarvan op de hoogte te houden. In de DDR was het vooral Falcke die de gedachte-

vorming op dit punt stimuleerde door zijn geschriften, die vervolgens ook in Neder-

land een doorwerking hadden via de genoemde consultaties. De Lange had, zo zagen 

we al, veel contact met Falcke, en werd door hem beïnvloed. Wellicht daardoor dat 

hij al in 1980 schrijft over iets wat veel gelijkenis vertoont met wat later het CP zal 

zijn. Hij pleit dan namelijk voor gesprekken met de Russen op basis van kennis van 

hun historie, hun mentaliteit, het marxisme en de huidige Russische maatschappij. 

Ook de kerken zouden een dergelijke gesprekkenserie moeten starten, veel „opener 

en zakelijker (…) dan de wijze waarop dit gesprek tot dusver is gevoerd in de Euro-

pese Kerken Conferentie'. ‟Wat ik op het oog heb is niet een conferentie van kerk-

leiders, maar een brede ontmoeting van mensen uit de kerk, waarin het gehele spec-

trum van deskundigheid gecombineerd wordt met de wil om vrede te stichten'.120 

De raad besloot de lidkerken te vragen mee te doen met het CP en de rol van 

coördinator daarbij aan de raad toe te vertrouwen. De lidkerken gingen akkoord en 

in maart 1987 werd een Stuurgroep ingesteld. Doordat er al wat denkwerk was ver-

richt, kon men snel met plannen komen. De nota Een opwindend proces die op 10 

juni 1987 door de Raad aanvaard werd, voorzag in een driejarig proces, met een jaar 

van voorbereiding, een jaar van verdieping en een jaar van verbreding (1988-1990); 

in 1989 zou de eerste grote Nederlandse Kerkendag plaatsvinden, voorafgaand aan 

de wereldconvocatie in Seoul van 1990. Ook werd besloten een nauwe relatie met de 

kerken in de DDR te onderhouden bij de uitvoering van het proces. Met Pinksteren 

1988 werd een begin met het proces gemaakt, en kort daarna verschenen een Ge-

loofsbrief en ander materiaal. De Geloofsbrief „over gerechtigheid, vrede en heel-

heid van de schepping‟ die verscheen onder de titel Een verbond voor het leven, 

werd door de Stuurgroep aan de kerken aangeboden ten dienste van de bezinning. 

Het gaat  

 
„om een gezamenlijke bezinning op de houding van de kerken en christenen ten aan-

zien van de grote gevaren die de wereld in onze tijd bedreigen. Die bezinning is niet 

                                                           
119 Zie „Obsceen‟, column in: HN-magazine (4-4-1992). Dat geldt overigens ook voor de Arme Kant zelf: 
in de brochure Deelnemen en Meedelen uit 1995 (o.r.v. K.R. Tinga) stelt men dat vrijwel alle voorstellen 

en aanbevelingen van de werkgroep door de regering zijn afgewezen.  
120 „Praten met de Russen‟, column in Hervormd Nederland, 5-2-1980. 
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vrijblijvend maar dient uit te monden in duidelijke uitspraken en niet minder duidelij-

ke afspraken. Daarom wordt het proces door de Wereldraad “conciliair” genoemd. 

Volgens een definitie vanuit de Wereldraad wordt onder “conciliariteit” verstaan “dat 

christenen plaatselijk, regionaal en wereldwijd tot gemeenschappelijke gebed, tot be-

raadslaging en tot besluitvorming samenkomen”. De kernwoorden zijn dus: gebed, 

beraad, beslissing‟.121  

 

Hierin wordt aangesloten bij de gedachten die in Vancouver werden ontwikkeld, ook 

waar het gaat om het spreken in termen van het „verbond‟ om het verplichtende 

karakter aan te geven. „ “Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping” is het 

doel waarvoor God zich verbindt met de mensen. Verbondsvernieuwing betekent 

opnieuw uitdrukking geven aan het geloof in deze God en aan de wil om als zijn 

bondgenoten te leven‟. De Stuurgroep koos voor zes brandpunten: machtsongelijk-

heid tussen vrouwen en mannen, verarming in Nederland, honger en schuldenlast 

van de derde wereld, racisme „uit en thuis‟, vijandschap tussen oost en west, en 

verspilling, vervuiling en vernietiging van de natuurlijke bestaansbronnen. Vanaf dat 

moment grepen vele organisaties en werkgroepen de kansen die er lagen om de 

thema‟s (waar ze vaak al veel langer mee bezig waren) met hernieuwd elan op aller-

lei niveaus in de kerken aan de orde te stellen. Ze werden daarbij geholpen door het 

werkboek Leven met het verbond dat de Stuurgroep in 1989 samenstelde met bijdra-

gen over de gekozen brandpunten, geschreven door diezelfde organisaties.122 Wen-

ding geeft in 1988 een themanummer over het Conciliair Proces uit. De redactie 

schrijft over het CP als  

 
„één van de weinige hoopvolle ontwikkelingen in het leven van de kerken‟ (…) „Een 

teken van leven in de ogen van velen die in de kerken gaan inzien dat ze tekortgescho-

ten zijn, dat het tot het belijden van het christelijk geloof behoort om openlijk nee te 

zeggen tegen ontwikkelingen die de toekomst van de mensheid in gevaar brengen, en 

dat het er nu op aan komt een “verbond voor het leven” te sluiten‟.123  

 

De Lange doet er alles aan het CP een succes te laten worden. Hij houdt talloze 

spreekbeurten en reikt in zijn artikelen bruikbare literatuur aan.
124

 Hij is er dan ook 

gelukkig mee dat de koningin in haar (reeds aangehaalde) kerstrede over het milieu 

                                                           
121 Een verbond voor het leven. Geloofsbrief over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, 

tezamen met een eerste verkenning aangeboden door de Stuurgroep van de Raad van Kerken in Neder-

land ten dienste van de bezinning in de kerken, Amersfoort, 1988, 5-6.  
122 Leven met het verbond. Een werkboek, tot stand gekomen op initiatief van de stuurgroep Conciliair 

Proces van de Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort 1989. 
123 „Van de redactie‟ in: Wending, 43/4, 1988, 145. 
124 Zoals het boek van Duchrow Weltwirtschaft Heute; ein Feld für Bekenende Kirche? (München, 1986, 

later in het Engels uitgegeven door de Wereldraad),124 van Duchrow en Liedke Schalom: Der Schöpfung 

Befreiung, den Menschen Gerechtigkeit, den Völkern Frieden (Stuttgart 1987) dat later ook in een Neder-

landse editie verscheen, het boek van Soetendorp over het Jubeljaar Als het Nu niet is, wanneer dan wel? 
uit 1988 en Na ons geen zondvloed (Kampen, 1989) van Opschoor. Over het eerstgenoemde boek van 

Duchrow schrijft hij een uitgebreid en lovend artikel in Werkschrift, 8/8, juni 1988 en in HN-magazine, 

23-8-1986 („ik heb dit boek met rode oortjes gelezen‟). Later zal De Lange veel minder positief over 
Duchrow spreken; dit begint bij de bespreking van diens boek Europe in the world system, 1492-1992 

uitgegeven door de Wereldraad in 1992 (in „Na 1989‟, column in: HN-magazine, 10-4-1993). Zijn kritiek 

spitst zich toe op twee punten: Duchrow stelt oude vragen en doet alsof de kerken zich niet al heel lang 

kritisch verhouden tot de heersende economie, én Durchrow hanteert een historisch-materialistische loep, 
en spreekt zonder onderscheiding over „kapitalisme‟ voor het economisch systeem van Europa, wat De 

Lange weinig verhelderend acht. Hij vindt dit boek dan ook „geen aanwinst voor de economische ethiek‟. 
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ook het Conciliair Proces noemde.
125

 „De koningin heeft op onnavolgbare wijze de 

alarmklok geluid. Het past ons allen thans te handelen. Wij moeten - zo zei zij - 

elkaar tot de orde roepen en overgaan tot verantwoordelijk gedrag. Dat is het omge-

keerde van hebzucht.‟
126

 

Op 16 september 1989 vond in Utrecht de Kerkendag plaats. De Lange no-

teert achteraf dat er veel tevredenheid is over deze dag, maar ook teleurstelling om-

dat men niet zover is gekomen dat er verplichtingen zijn aangegaan rond de zes 

thema‟s van het CP.127 De Raad van Kerken heeft steeds benadrukt dat gemeenten 

zelf tot afspraken moeten komen. En dat verloopt wat traag, vindt De Lange. Hij legt 

een relatie met de nota van de Nederlandse Hervormde Kerk Gemeente-zijn in een 

mondiale samenleving waarin „wordt bepleit om de plaats van de gemeente minder 

te laten bepalen door haar bindingen aan een verdwijnende christelijke cultuur en 

meer door haar verbondenheid met de wereldwijde gemeenschap van kerken en 

christenen‟. Veel gemeenten hebben op dit terrein geleerd van hun contacten met 

gemeenten in de DDR. In 1990 vindt de Wereld Convocatie in Seoul plaats; de Raad 

besluit het CP met nog twee jaar te verlengen.    

Begin 1991 vertelt De Lange dat de Stuurgroep CP zich toch wat verkeken 

heeft op het proces. Niet alle kerken konden zo snel reageren als de Nederlandse; 

vooral in de Derde Wereld was meer tijd nodig. Bovendien verdiepen de problemen 

zich, en die problemen hebben structurele oorzaken. Maar Canberra maakt toch 

duidelijk dat het CP doorgaat. De Stuurgroep geeft in 1992 haar tweede brief uit: 

Geloven in Europa. Over geloven en kerk-zijn in een veranderend Europa. Op 19 

september van hetzelfde jaar wordt in Amersfoort de tweede oecumenische kerken-

dag gehouden met als titel Om een geloofwaardig getuigenis. Aan het eind van 1992 

werd de Stuurgroep door de Raad opgeheven, maar de Raad beloofde dat de thema-

tiek van het CP hoog op de agenda zou blijven staan en vroeg ook aan de lidkerken 

daarvoor zorg te dragen.  

 

Wij moeten ons haasten 

Onder de titel Wij moeten ons haasten schreef De Lange in 1988 zijn laatste boek, 

dat als ondertitel kreeg: „Meedoen met het Conciliair Proces‟.128 De titel was ont-

leend aan de encycliek Populorum Progressio van Paus Paulus VI uit 1967 („Wij 

moeten ons haasten, er lijden teveel mensen en de afstand tussen de ontwikkeling 

van de ene groep en de stilstand, ja achteruitgang van de andere wordt steeds gro-

ter‟) en beoogde mensen te helpen bij het vormgeven aan het Conciliair Proces, dat 

op dat moment halverwege was (tussen de start in 1983 en de Wereldconferentie in 

Seoul in 1990). In zijn voorwoord geeft De Lange aan dat hij niet op alle thema's uit 

het proces kan ingaan. Tevens kondigt hij aan positief te zullen spreken over de 

Wereldraad van Kerken, ook al weet hij dat men tegenwoordig „voorzichtiger‟ over 

de Raad spreekt dan vroeger en dat de institutionalisering zijn tol geëist heeft. Maar 

de beweging leeft nog steeds en het Conciliair Proces biedt gelegenheid daaraan mee 

                                                           
125 Ze zei: „In het proces van bezinning, waartoe de Wereldraad van Kerken en de Rooms-Katholieke 
Kerk tezamen hebben opgeroepen, wordt het bewaren van de schepping in een breder verband gebracht 

met vrede en gerechtigheid. Mens en natuur zijn geschapen als bondgenoten, als partners in één schep-

ping‟, Breedveld (1992), 73. 
126 In „Overvloed en hebzucht‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 11-1-1989. 
127 In „Conciliair Proces verplicht (I)‟ in: Remonstrants Weekblad 4-11-1989. 
128 Kok, Kampen 1988. De paginanummers tussen haakjes verwijzen naar dit boek. 
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te doen. De Lange draagt het boekje op aan Boerwinkel (die in 1987 overleed); de 

grondgedachte van We moeten ons haasten is zijn concept van „inclusief denken‟.  

De opbouw van het boek is als volgt. Na de inleiding volgen twee historische 

hoofdstukken over de besluitvorming rond het CP zelf en over de geschiedenis van 

het sociale spreken van de Wereldraad tot dan toe waarin De Lange het CP zijn 

plaats geeft. Gerechtigheid is het onderwerp van hoofdstuk vier en is ook het centra-

le onderwerp van het boek. In hoofdstuk vijf worden de doodsmachten beschreven 

en in hoofdstuk zes de belangrijkste stappen die de komende tien jaar gezet moeten 

worden. Hoofdstuk zeven schetst de verantwoordelijkheid van de kerk en het laatste 

hoofdstuk, met de titel „Het ene nodige‟, gaat in op de hoop. 

Vooraf stelt De Lange nog dat 1990 natuurlijk niet het einde kan zijn van 

waar het in het CP om gaat, namelijk „een wending brengen in een aantal ontwikke-

lingen op politiek-maatschappelijk terrein, waardoor de doodsmachten minder kans 

krijgen'. Het zou mooi zijn als in 1990 een richtingsbesef geformuleerd kan worden 

en enkele concrete stappen kunnen worden gedaan. Het ging altijd al om bidden, 

bezinnen en besluiten, en daar moet de „uitvoering van de besluiten‟ nadrukkelijk 

aan worden toegevoegd. Wat betreft de oecumenische beweging treedt de vierde 

generatie aan.  

 
„Als de voortekenen niet bedriegen, zullen zij veel nadruk leggen op beraad en we-

reldwijde communicatie in die zin, dat plaatselijke gemeenten met elkaar verbonden 

worden. Het wezen van de conciliaire gedachte is immers communicatie‟ (p.13).  

 

De Lange legt bij het schetsen van de ontwikkelingen van de oecumene een schei-

ding bij 1968 „omdat zich toen een wending voltrok in de eenheidsconceptie, die in 

1948 centraal stond‟ (p.26). Ging het tevoren vooral om de eenheid van de kerken, 

vanaf Uppsala (eigenlijk vanaf Genève) gaat het om de eenheid van het mensenge-

slacht, en daarmee stond „het gerechtigheidsvraagstuk definitief op de agenda van de 

kerken‟ (p.31).  

Bij het beschrijven van het begrip conciliariteit grijpt De Lange naar het boek 

van Ernst Lange, De Oecumenische utopie.129 Overigens is opvallend dat De Lange 

voor de wortels van het Conciliair Proces verwijst naar discussies en rapporten uit de 

oecumene waaraan hij tot op dat moment nog maar weinig aandacht besteedde, 

namelijk teksten over de katholiciteit van de kerk en het gezamenlijk belijden, uit 

o.a. New Delhi en Uppsala. Ook gaat hij in op de vraag waarom er zo weinig terecht 

komt van de vele uitspraken van de kerk over bijvoorbeeld ontwikkeling en apart-

heid. Hij denkt daarbij zelf aan het gebrek aan macht van de kerk, de ongeloofwaar-

digheid van de kerk doordat de lidkerken en de plaatselijke gemeenten zo weinig 

doen met het denkwerk van de oecumene en - samenhangend daarmee - de gedachte 

bij politici dat ze de voorstellen wel naast zich neer kunnen leggen omdat de kerken 

toch verdeeld zijn. De betrokkenheid van de locale gemeenten bij het CP is dus van 

cruciaal belang en moet veel aandacht krijgen. Het gaat hier immers om het wezen 

van de kerk: „wie de armen verloochent, verloochent Jezus Christus zelf‟ (p.47). 

Ethiek en ecclesiologie hangen samen: „Hebben we de kracht en het vermogen om 

ethische vragen in de ecclesiologie binnen te laten?‟ Hij herinnert aan Bonhoeffer 

                                                           
129 Dit boek, dat in 1972 in Duitsland verscheen onder de titel Die ökumenische Utopie, oder was bewegt 
die ökumenische Bewegung?, Stuttgart, werd vertaald en in 1974 in de Oekumene-reeks gepubliceerd. De 

Lange haalt dit boek in de loop der jaren regelmatig aan en ried mensen die geïnteresseerd waren in de 

oecumene dringend aan het te lezen.  
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die in 1933 en 1934 de noodzaak van een oecumenisch concilie aangaf en vervolgt: 

„Hier wordt de kerk opgeroepen zichzelf in het rad van de wereldgeschiedenis te 

gooien. Het rad van dood en onheil moet tot stilstand gebracht worden. Niemand 

luisterde…‟130 

In hoofdstuk 4 behandelt De Lange uitvoerig het begrip „gerechtigheid‟ dat 

al, zo zegt hij, in 1925 in het oecumenisch denken een vaste plaats kreeg. De uit-

komst van dat oecumenisch denkproces is het inzicht dat gerechtigheid een relatie-

woord is. Dat is iets anders dan het begrip gerechtigheid uit het Romeinse recht; 

gerechtigheid wil niet beschreven, maar gedaan worden, is opdracht en belofte. De 

taak vorm te geven aan gerechtigheid geldt ook de collectieve zaken, maar in de 

ethiek en moraaltheologie gaat het vaak vooral over het handelen in persoonlijke 

relaties.131 Na de oorlog is hierover een nieuw denken op gang gekomen; de aandacht 

voor de mensenrechten is daar een uiting van. Het zoeken naar grenzen tussen de 

persoonlijke en de gezamenlijke verantwoordelijkheid is niet vruchtbaar; waar-

schijnlijk hebben we met iets heel anders te maken:  

 
„Pedagogen vertellen ons, dat de opvoeding tot persoonlijke verantwoordelijkheid 

sterk bemoeilijkt wordt in een tijd, die zich kenmerkt door een onzeker toekomstper-

spectief (Lea Dasberg). Hierdoor ontstaat de verleiding - zeker in een consumptie-

maatschappij als de onze - ons over te geven aan de “zonde van de nalatigheid”. Deze 

houding wordt ook bevorderd door de gecompliceerdheid van de vraagstukken. Wie 

toegeeft aan deze verleiding (...) wordt onderdeel van een “massa” en dan is er noch 

sprake van persoonlijke verantwoordelijkheid, noch sprake van gezamenlijke verant-

woordelijkheid. Apathie en niet weerstand wordt dan het kenmerk‟. (p.55) 

 

Een goede analyse van de werkelijkheid is noodzakelijk en van verzuim is sprake 

wanneer we ons onvoldoende rekenschap geven van de ernst van de vraagstukken en 

niet handelen naar wat we weten. Dat laatste zien we bij het hongervraagstuk. Ge-

rechtigheid is het kernbegrip in het CP en staat in nauwe relatie met vrede en houd-

baarheid. Bij het bezig zijn met deze vragen zijn conflicten onvermijdelijk en daarbij 

mag niet te vroeg gesproken worden over verzoening. Hier brengt De Lange Elie 

Wiesel (van wie hij veel las) ter sprake, van wie hij leerde dat in een crisisperiode 

het de agressor is die wordt geholpen door neutraliteit en nooit het slachtoffer. Als er 

ooit een kernoorlog uitbreekt, zal dat komen door onze apathie. Achter veel van de 

verschillen in visie gaan verschillen in „Godsopvattingen‟ schuil, zo is de overtui-

ging van De Lange, en het gesprek daarover mogen we dus niet uit de weg gaan.  

In het vijfde hoofdstuk beschrijft De Lange de „doodsmachten‟ met een 

schets van de wereldverhoudingen: de arm-rijk verhouding, de oost-west-

problematiek (in het bijzonder de kwestie van de kernbewapening en de discussie 

daarover), de relatie tussen mens en natuur (waarbij De Lange liever spreekt over 

„heelwording‟ dan over heelheid, om zo het procesmatige ervan te beklemtonen), en 

concludeert dat er wereldwijd spiralen van problemen zijn die in het teken van de 

dood staan en doorbroken moeten worden.  

Na het kennisnemen van de situatie volgt in de oecumenische ethiek het ont-

wikkelen van de wil tot verandering en de bekwaamheid daartoe, stelt De Lange in 

                                                           
130 Zeven jaar later zou de Wereldraad de brochure Costly Commitment (Thomas F.Best and Martin Robra 

[Ed.], WCC, Geneva 1995) uitgeven, het rapport van een consultatie over ecclesiologie en ethiek, georga-

niseerd door twee afdelingen van de Wereldraad: Justice, Peace and Creation en Faith & Order, die zich 
geheel in de geest van deze gedachten van De Lange uitspreekt.  
131 De Lange zegt over gezamenlijke verantwoordelijkheid veel geleerd te hebben van De Valk (p.53). 
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hoofdstuk zes. De theologische antropologie is hier van groot belang; De Lange gaat 

daar hier echter niet verder op in. Vervolgens moeten ook „volgende stappen‟ ont-

wikkeld worden, de derde fase, waarover het in dit hoofdstuk gaat. De Lange heeft 

niet de pretentie om een scenario te schetsen, maar wil enkele aandachtpunten voor 

het CP aanduiden. Dat doet hij voor een reeks problemen op de drie terreinen van 

het CP, zoals schuldenproblematiek, landbouwbeleid, afschrikkingsdenken,132 Mid-

den-Oosten, mensenrechten en milieuaantasting. Ten aanzien van de laatste thema-

tiek spreekt De Lange de wens uit dat de milieuorganisaties wat agressiever worden 

ten aanzien van milieuonvriendelijk consumentengedrag: „het consumentisme als 

passieve en luie levenshouding is een ernstige bedreiging voor het meedenken en 

bewust handelen op politiek-maatschappelijk terrein‟, schrijft hij. Sommige mensen 

zijn door hun persoonlijke omstandigheden niet in staat om te werken aan verande-

ringsprocessen in onze samenleving, maar de consumptieve levenshouding heeft 

hetzelfde effect. Versobering is niet de juiste oplossing: het gaat niet om minder 

bevrediging, maar een ándere bevrediging.  

In hoofdstuk zeven gaat het over de verantwoordelijkheid van de kerk. De 

Lange opent met een reeks citaten van Visser ‟t Hooft waarin deze de taak van de 

kerk op het terrein van de politiek omschrijft, een taak, die in sommige gevallen ook 

verzet tegen de overheid kan inhouden. De Lange trekt de parallel met het verzet van 

de kerken in de oorlog en dat tegen het optreden in Indonesië en Nieuw Guinea. Hij 

behandelt een reeks weerstanden tegen het politieke spreken van de kerk, en geeft 

vervolgens aan welke voorwaarden het spreken zou moeten voldoen, zoals het luis-

teren naar de slachtoffers en het maken van een goede analyse. En tot slot brengt De 

Lange in dit hoofdstuk de gedachte van Duchrow naar voren om ten aanzien van 

economische vragen het begrip „status confessionis‟ nieuw leven in te blazen, en in 

ieder geval te beginnen met een „processus confessionis‟.133 De Lange voelt zich 

hierdoor aangesproken, zo valt in zijn woorden te lezen. Tegelijk ziet hij dat kerkle-

den tijd nodig hebben, hoewel de tijd dringt. In het CP moet de waarheid gezegd 

worden, zegt hij Von Weizsäcker na, en dus moeten we het ook over ons eigen ge-

drag hebben. 

In het slothoofdstuk spreekt De Lange over „het ene nodige‟. Zijn de maat-

schappelijke factoren wel gunstig voor de veranderingen die we in het CP beogen? 

Aan echte conciliariteit zijn de kerken in 1990 nog niet toe, het proces zal door moe-

ten gaan. Eén ding is voor hem echter duidelijk: „de geschiedenis is niet een weg van 

het duister naar het licht, maar meer een worsteling van licht en duister‟ (p.132). 

Daarom is de hoop ook van zo groot belang. Hoop als de spankracht die mensen 

hebben om te overleven én om de doodsmachten terug te dringen. „Hoop staat haaks 

op resignatie‟ (p.133). Er zijn in de oecumenische beweging tenminste twee wegen 

ontwikkeld om te helpen waakzaam te blijven. Allereerst is er de weg van het elkaar 

deelgenoot maken van de eigen situatie, zoals in de contacten met gemeenten in de 

DDR gebeurt. En er is het model van de tegenmacht, dat in de oecumene opkwam 

toen het zedelijk appèl alléén op grenzen stuitte. „De kerk mag er geen misverstand 

over laten bestaan in welke richting de samenleving zich naar haar opvatting moet 

                                                           
132 In dit verband wijst De Lange op de noodzakelijke „Fähigkeit zu trauern‟ om de eigen geschiedenis te 

verwerken; nodig is het „vinden van een evenwicht tussen nooit vergeten en veel vergeven‟, waarbij hij 

verwijst naar „de schitterende literatuur die in de laatste jaren ter beschikking is gekomen: Pisa, Wiesel, 
Levi, Durlacher, Laqueur, Herzberg. De westerse volken moeten erkennen op kritieke momenten te 

hebben gezwegen.  
133 Uit diens boek Weltwirtschaft heute, ein Feld für Bekennende Kirche, Chr. Kaiser, München 1986. 
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ontwikkelen. Er moet daarbij wel ruimte zijn voor verschil van inzicht over de we-

gen, die tot het doel leiden‟ (p.135). De Lange besluit zijn boek als volgt:  

 
„Het gaat om gemeente-zijn in een mondiale samenleving.134 Het is een leer-proces, 

waartoe gemeenten geroepen zijn en waarop gemeenten wachten en waar zij op reke-

nen. De pijn van het mondiale moet gevoeld worden in de gemeente, die omgekeerd 

een stuwende kracht moet ontwikkelen om het kwade te keren. Het delen van brood 

en wijn is onverenigbaar met het voortduren van overvloed enerzijds en honger an-

derzijds. Is dit te hoog gegrepen? Laten we niet te vroeg juichen, maar ook niet te 

vroeg toegeven aan scepticisme. Waar komt het op aan? Het antwoord lezen we in de 

brief van Paulus aan de Philippenzen: “En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer 

overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, 

waarop het aan komt”.‟ (p.136).  

 

Contacten met de DDR 

De Lange blijft ook in deze periode geregeld schrijven over de beide Duitslanden. 

We noemden al eerder de gesprekken tussen de Nederlandse Raad van Kerken en 

vertegenwoordigers van de Bund van kerken in de DDR. In februari 1984 houden de 

Raad en de Bund een vijfdaagse consultatie in Potsdam, gewijd aan de vraag naar de 

vredesverantwoordelijkheid van beide kerkgemeenschappen. In deze periode speel-

de de (mogelijke) plaatsing van nieuwe raketten aan beide zijden. De delegaties 

waren het eens over hun afwijzing van het afschrikkingssysteem, en de Bund sprak 

uit dat niet-plaatsing in Nederland voor haar een steun in de rug bij het verzet tegen 

de stationering van raketten in de DDR zou zijn.  

Eén van de aandachtspunten van De Lange aangaande de DDR is de verwer-

king van het verleden. Als hierover verklaringen verschijnen, besteedt hij daaraan 

aandacht in zijn artikelen. Dat doet hij ook als in voorjaar 1988 de kerken in de BRD 

en de DDR de gezamenlijke verklaring Versöhnung und Verständigung publiceren, 

die betrekking heeft op de relatie met Rusland en o.a. de misdaden beschrijft die het 

Duitse leger daar beging.135 De Lange acht de verklaring van groot belang.  

Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het bombardement van 

Dresden op 13 februari 1986 besloot de oecumenische raad van deze stad de kerken 

in de DDR uit te nodigen een oecumenisch verbond te sluiten. Twee jaar later waren 

alle 19 kerken, inclusief de rooms-katholieke kerk, aanwezig om dit verbond te 

bekrachtigen. De aanwezigen zegden toe in verschillende werkgroepen aan teksten 

over deelthema‟s te werken. En zo kwam tijdens een oecumenische assemblee in 

Dresden in april 1989 een tekst tot stand die aangeboden werd aan de verschillende 

kerken en meegegeven werd als bijdrage van de DDR aan de afgevaardigden naar 

het Europese oecumenische congres in Bazel. De tekst ontstond dus nog tijdens het 

oude regime, dat, zo vertelt Ter Laak die de bijeenkomst bijwoonde, nog poogde 

gedaan te krijgen dat de tekst over „meer gerechtigheid in de DDR‟ niet in stemming 

gebracht werd, wat niet lukte.136 Naast waardering bevat het rapport ook kritiek op 

het systeem én op het eigen functioneren als kerken, en daarbij behandelt het gede-

tailleerd een groot aantal onderwerpen (waaronder het politiek geladen thema van de 

                                                           
134 Dit is een verwijzing naar de gelijknamige nota van de hervormde kerk (zie hoofdstuk 3). 
135 In: „Duitsland en Rusland‟, column in: HN-magazine, 2-4-1988. 
136 In een gesprek met de auteur. Zie ook zijn: „Het Conciliair Proces en Oost-Europa‟ in: Dick Koelega 
en Herman Noordegraaf, Argonauten onderweg. Conciliair kerk-zijn als blijvende uitdaging, Kok, Kam-

pen, 1993. Neubert (Neubert, 1997) vertelt dat deze tekst door velen de „magna charta‟ van de DDR-

revolutie genoemd wordt. 
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vredesopvoeding); waar men het niet met elkaar eens kon worden, worden discus-

siepunten genoemd. Een opvallende uitspraak is de volgende: „Als de socialistische 

samenleving met de westelijke samenlevingen onder de suprematie van economi-

sche doeleinden als economische groei, stijging van produktiviteit blijft en bevredi-

ging van groeiende consumentenbehoeften de heersende waarden blijven, dan bete-

kent dat de voor het overleven belangrijke hervorming en omkeer tot gerechtigheid, 

vrede en heelheid van de schepping worden gemist en verhinderd‟.137 Het woord 

„omkeer‟ is een centraal begrip in het rapport. Het zijn dergelijke geluiden die De 

Lange aanspraken. Twee belangrijke namen achter dit initiatief waren Falcke, die in 

nauw contact met de Raad van Kerken stond, en Garstecki, die in Nederland vooral 

contact had met het IKV en Pax Christi. Falcke is over deze periode, die uitliep op 

de Herfstrevolutie van 1989, enthousiast: „Eine Minderheitskirche wurde hier für 

dass Ganze der Gesellschaft politisch relevant und wirksam, indem sie im Zentrum 

des politischen Konfliktes präsent war und für die Selbstbefreiung des Volkes Partei 

ergriff‟. Dit was een historisch novum: voor een kerk in het naconstantijns tijdperk 

zijn de modellen van volks- en staatskerk niet meer van toepassing; de kerk is ge-

marginaliseerd. Maar toch: „Die Präsenz in der Gesellschaft, die die DDR-Kirchen 

im Herbst 1989 lebten, war nicht die “eingerichtete” Präsenz in den Institutionen, 

nicht die flachendeckende Präsenz der Volkskirche, sondern die Aktuelle Präsenz im 

Brennpunkt gesellschaftlichen Konfliktes. Eine entfernte Analogie hat diese Präsenz 

in der gelebten Befreiungstheologie Lateinamerikas‟. Het is op die brandpunten van 

het conflict, zo leren we van de weg van Jezus, „in denen Gottes Liebe brennt‟.138  

De Lange schrijft in maart 1990 in Evangelisch Commentaar een artikel over 

de kerken in de DDR waarin hij meldt hoe het verder is gegaan. De DDR-kerken 

kozen bewust voor het CP, dat leidde tot bewustwording en het aangaan van morele 

verplichtingen. Houtepen, deelnemer aan de gesprekken met de Ausschuss, ziet ook 

een duidelijk verband tussen het CP in de DDR en het ontstaan van een brede volks-

beweging die leidde tot afbraak van de Muur.139 Falcke sprak in dit kader over „Eine 

Vorübung zur Herbstrevolution‟. Op de revolutie van 9 oktober volgde de opening 

van de muur op 9 november, en het genoemde proces werd versmald tot „de bevrij-

ding van de DDR door de Bondsrepubliek‟, wat aan velen de verzuchting ontlokte: 

‟40 Jahre umsonst gearbeitet‟. Hier ligt een taak voor Nederland, vindt De Lange:  

 
„De 300 gemeenten die een partnergemeente hebben in de DDR moeten vooral over 

deze mistroostigheid en minderwaardigheidsgevoelens spreken, open en eerlijk, dus 

pastoraal. Daarbij kan de vraag aan de orde komen: waarom gingen wij Nederlanders 

naar de DDR? Er zijn een paar antwoorden. Wij troffen er een oecumenische kerk, wij 

troffen er een kerk zonder macht, het secularisatieprobleem was zeer herkenbaar, er 

werd gesproken over gerechtigheid en over het Koninkrijk. Dat is wat anders dan 

“umsonst”. Over deze punten moet het gesprek worden voortgezet en niet over de 

verworvenheden van de consumptiemaatschappij‟.140 

                                                           
137 Van Gilse (red.) (1990), 33. 
138 Falcke in: Koelega en Noordegraaf (1991), 65. 
139 In de rede „Kirche in der Diaspora‟ die hij hield tijdens de bijeenkomst „Die Niederländischen Kirchen, 

die Friedensbewegung und die DDR in der 1970-er und 1980-er Jahren, in 2002 in Münster (ongepubli-
ceerd, in bezit auteur en Houtepen). Houtepen benadrukt de belangstelling van de kant van de DDR-

kerken voor het bestaan van een goed ontwikkelde „civil society‟ in Nederland, die op geheel eigen wijze 

door het CP ook in de DDR ontstond. 
140 In zijn column „CDA-CDU‟ in HN-magazine van 7-4-1990 spuwt hij zijn gal over de CDU en Kohl 

die de DDR geen enkele zelfbepaling gunt. Hier ligt een taak voor het CDA, namelijk om met de CDU te 

spreken! De Lange spreekt anders over de ontwikkelingen in de DDR dan Abrecht, die hem op 4 januari 
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De vraag of de DDR-economie hervormd kon worden, zal nooit beantwoord wor-

den. Sommigen spreken over de overwinning van het kapitalisme, maar dat is onzin: 

„Zo langzamerhand wordt één ding duidelijk. Er is slechts één economisch stelsel en 

dat is het stelsel van de gemengde economie. Bedrijfsleven en overheid dragen dan 

de hoofdverantwoordelijkheid, met op de flanken de vakbeweging, de consumenten-

organisaties en (naar ik hoop steeds krachtiger) de milieuorganisaties. De politieke 

discussie gaat over de vraag veel/minder markt en veel/minder overheid‟. De Bund 

had gehoopt een eigen bijdrage te kunnen leveren aan de zelfbepaling met name van 

de economische sociale politiek; dat is een illusie geworden. Maar men zal criticus 

blijven. „In de zogeheten “Berliner Erklärung von Christen aus beiden deutschen 

Staaten” (9-2-1990) blijkt dat overduidelijk. Ik hoop dat de oecumenische beweging 

in Nederland zich oriënteert op deze verklaring, een verklaring die zeer nauw aan-

sluit bij de inhoud van het slotdocument van de Oecumenische Assemblee, gehou-

den in Bazel 1989‟.  

De ontwikkelingen inzake de hereniging van Duitsland gaan snel. Op 1 mei 

1991 doet De Lange verslag van de laatste ontmoeting van de Raad van Kerken met 

de Bund: de Bund zal namelijk opgeheven worden en opgenomen worden in de 

EKD. Met gemengde gevoelens, vertelt De Lange, omdat men zich afvraagt „of het 

wel waar is, dat men één volk is‟. De onzekerheid op allerlei terreinen van het leven 

groeit. Materieel en geestelijk is het land er slecht aan toe. Voor de Wende had de 

kerk een meerwaarde; er waren goede contacten met de oecumene, er werd onder 

andere in het kader van het CP hard gewerkt aan het in de praktijk brengen van Bij-

belse waarden. Dat lijkt nu te veranderen; dat in het voorjaar van 1991 toch een 

bijeenkomst in het kader van het CP plaatsvond in Erfurt, waar 1500 mensen kwa-

men, ziet De Lange als een teken van hoop. Maar hij waarschuwt zijn vrienden uit 

Centraal- en Oost-Europa om niet teveel te verwachten van het Internationaal Mone-

tair Fonds: „These people use the false ideology of the so-called “trickle-down” 

theory‟.141 

                                                                                                                                        
(hij schrijft „1980‟ maar gezien de inhoud moet dit „1989‟ zijn, GWR) een brief schrijft met de volgende 

passage: „The speed of the E.European developments is truly amazing. What an upheaval! After 40 years 
of arrogance and dictatorship the system just collapses pushed by a few massdemonstrations and no 

violence. But now comes the hard part - to create a new social and political order. I hear that some of our 

friends in the GDR and in Czechoslovakia begin to worry about how to retain the “socialist gains”, and 
avoid too close links with capitalism. I think this shows their continuing confusion. The first thing is to 

move towards real democracy, encouraging free elections, and the development of a multiparty system. I 
suppose it is hard to admit that for the foreseeable future. Communism as a social order is finished. The 

main question now is how to live with modern democratic capitalism, that is capitalism controlled by a 

democratic government. There is a question for Seoul to debate. I am sure that brother Duchrow is not 
dismayed and will prove that “socialism” is still possible. When will the church get rid of its false pro-

phets?‟ 
141 In: „Reflections on the Present Economic Situation‟ in: Reformed World, 41/6, June 1991. Deze laatste 

thematiek kwam medio 1990 ook aan de orde op een bijeenkomst met de kerken in Centraal en Oost-
Europa, een initiatief van de Wereldraad en de Lutherse Wereldfederatie. De Lange schrijft hierover in 

het Remonstrants Weekblad en Tijd en Taak, juni 1990. Hij was daar als „consultant voor de kerken in de 

EG‟ en als informant over economie en de oecumenische sociale ethiek en hoorde er over de machtsdrift 
van de rooms-katholieke kerk die de kerken in vooral Polen en Tsjecho-Slowakije ervaren. Hij hield een 

referaat waarin hij benadrukte dat markten per definitie niet vrij zijn en waarin hij het grondprincipe van 

de gemengde economie uiteen zette. De Polen erkenden dat hun regering veel te ver was gegaan in het 
accepteren van de recepten van het IMF. De Lange moest echter ook ervaren dat in de Sovjet-Unie won-

deren verwacht werden van een ouderwets liberalisme. Overal herstellen de relaties tussen kerk en staat 

zich veel te gemakkelijk, naar het oordeel van De Lange. Kritische distantie is bepaald geen gemeengoed. 
De oecumenische sociale ethiek heeft hier bruikbare inzichten aan te reiken. Op de consultatie verwachtte 

men vooral hulp van de kerken bij de oplossing van het nationaliteitenvraagstuk. 
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Over de vraag hoe terugkijkend de rol van de kerken in de periode tot de val 

van de muur beoordeeld moet worden, is veel geschreven. In Nederland wijdde De 

Graaf haar dissertatie (uit 2004) aan de contacten tussen kerken en vredesbeweging 

in Nederland en de DDR; zij gaat daarin kort in op de gesprekken waaraan De Lange 

deelnam. Haar oordeel is kritisch, maar niet sterk onderbouwd,  en valt samen te 

vatten als: de Nederlandse gesprekspartners waren te weinig kritisch en naïef.142 De 

Nederlandse deelnemers ontkennen dat; ze ervoeren de gesprekken als open en kri-

tisch en waren zich er van bewust dat er door Lewek over de gesprekken gerappor-

teerd zou worden: dat sprak gezien haar positie vanzelf. Zelf deden zij er alles aan 

om te voorkomen dat ze door uitlatingen en publicaties in Nederland hun gespreks-

partners in gevaar zouden brengen.143 Voor De Graaf lijkt dat echter het bewijs van 

hun weinig kritische houding.144 

Falcke evalueerde de gesprekken zelf ook. Omdat hij bij alle terugblikken en 

na alle Stasi-onderzoek onomstreden en gerespecteerd is gebleven, maken we bij de 

evaluatie van zijn opmerkingen gebruik. Falcke vond het belangrijk kritisch terug te 

kijken en daarin ook de eigen positie mee te nemen; we beschreven Falcke en zijn 

gedachten hierover al in hoofdstuk 3.145 In een bijdrage die hij in 2002 in Münster op 

een studiedag presenteerde, beschrijft hij de drie vredesconsultaties van de Raad van 

Kerken en de DDR-kerken en de gesprekken tussen de Ausschuss en de delegatie uit 

Nederland waar De Lange deel van uitmaakte.146 Falcke onderscheidt tussen de peri-

ode tot midden jaren ‟80 en de periode daarna toen in andere landen van het Oost-

blok zaken begonnen te veranderen (Gorbatsjow), maar de DDR zich daarvoor af-

sloot. In die eerste periode was het vooral belangrijk het gesprek met de staat gaande 

te houden en geen confrontatie uit te lokken, omdat dat levensgevaarlijk zou zijn. In 

deze periode viel bisschop Werner Krusche het IKV hard aan toen dat wél de con-

frontatie zocht en daarmee groepen in de DDR in gevaar bracht. Voor de kerken in 

                                                           
142 De gesprekken gingen volgens De Graaf (De Graaf [2004], 212) over de verkeerde onderwerpen 

(kritiek op de economie in Oost en West in plaats van over de onderdrukking in de DDR) en kritische 
opmerkingen van Falcke werden volgens haar door andere deelnemers „stelselmatig van hun scherpe 

politieke kanten ontdaan‟. Ook stelt ze dat Falcke zelf terugkijkend de Nederlandse partners te weinig 

kritisch noemde (174 en 248). In een uitvoerig commentaar op de studie van De Graaf (te vinden op 
www.kerkenvrede.nl en samengevat in het artikel „Over de muur, een tekortschietende inhaalslag voor 

Koude Oorlogsdenkers‟ in Ophef, nr.1 2005, 4-8) heeft de auteur aangetoond dat De Graaf hier de werke-

lijkheid geen recht doet. Allereerst begrijpt ze weinig van de maatschappijkritische inzet die bij beide 

partijen uitgangspunt was, ten aanzien van beide systemen. Neubert (Ehrhart Neubert, Geschichte der 
Opposition in der DDR 1949-1989, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn, 1997, 272-274) toont in 

een paragraaf over de „Politisierung der Umweltfragen‟ (in de DDR in feite een initiatief van de kerken en 

in het bijzonder Falcke) meer te begrijpen van de inzet van de kerken bij deze onderwerpen. Voorts doet 
ze haar bronnen onrecht: de verslagen van de gesprekken (waarnaar ze slechts in algemene zin verwijst) 

bieden geen grond voor de conclusies die ze trekt ten aanzien van DDR-kritiek. Ook citeert ze Falcke en 

Krusche fout. 
143 Zo bleek de auteur uit gesprekken met Goudzwaard en Linnemann (met wie De Graaf niet sprak) en 

Falcke.  
144 Zie bijvoorbeeld De Graaf (2004), 248. 
145 Falcke schreef verschillende terugblikken. We noemen: ’11 Sätze zum Weg unserer Kirche jetzt’ uit 

1990 (in archief De Lange), “Kirche und Politik. Zum weg der Kirchen in und nach der DDR” in: Koele-

ga en Noordegraaf (ed.), 1991; „Verdrängen, vergelten und versöhnen. Über den Umgang mit der Wahr-
heit‟, 1992 (in archief De Lange); "Vom Umgang mit der eigenen Schuld in Ostdeutschland” in: Evange-

lische Theologie, 62/3, 2002, 202-222; „Der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR; Ziele und 

Strategien bei den Konsultationen mit dem Raad van Kerken in den Niederlanden (1979-1990)‟ in: The-
menheft: Niederländische Kirchen und die DDR, Jahrbuch 2002, Zentrum für Niederlande-Studien, 

Münster 2003. 
146 Gepubliceerd in het jaarboek 2002 van het Zentrum für Niederlande Studien. 

http://www.kerkenvrede.nl/
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de DDR was het belangrijk als partners groepen te hebben die zich inzetten voor 

ontwapening aan eigen zijde, zodat duidelijk was dat ze geen „vijfde colonne‟ wa-

ren. Vanaf midden jaren tachtig was er meer ruimte voor de weg die het IKV wilde 

gaan, en de gebeurtenissen in Dresden (hierboven beschreven) gaven daar invulling 

aan. Vervolgens beschrijft Falcke de gesprekken tussen zijn groep en die van De 

Lange en doet daar aan zelfonderzoek. Hij beschrijft hoe in de gesprekken „syste-

mimmanent‟ kritisch over economie, milieu en ontwikkeling werd gesproken en 

politieke voorstellen werden ontwikkeld. Vervolgens zegt hij dan: „Heute aber fragt 

man rückblickend: “Warum haben wir damals nicht die Systemfrage gestellt?” Ge-

schah es aus ökumenisch-freundschaftlicher Rücksicht, dass die Niederländer uns 

nicht zur Systemfrage aufforderten, oder waren sie - wie manche Linken im Westen 

- von einer anti-antikommunistischen Kritikhemmung befallen?” Und waren wir 

DDR-Christen trotz der ständig erfahrenen wirtschaftlichen Engpässe betriebsblind, 

scheuten wir die politische Konfrontation, rettetten wir uns in blauäugigen Opti-

mismus?‟ Op die vraag antwoordt Falcke dat hij dit alles niet apologetisch wil afwij-

zen, maar dat wel de tegenvraag gesteld moet worden „ob bei dieser heute gängigen 

Frage die geschichtliche Differenz zwischen Tatzeit und Errinerungszeit und das 

Kriterium der Zeitgerechtheit des Handelns bedacht ist‟. Immers: tot 1989 zagen de 

beide delegaties als hun belangrijkste taak de vraag te beantwoorden wat er in Ne-

derland en de DDR gedaan moest worden op weg naar een rechtvaardige, participa-

toire en houdbare samenleving. Over de „Systemfrage‟ zegt Falcke dat wellicht 

daarin eerder geoefend had moeten worden. Immers, bij de Wende bleek dat de 

basisgroepen wél in staat waren tot verandering van het reëel bestaande socialisme, 

maar politiek volstrekt hulpeloos waren toen het socialisme als systeem in elkaar 

stortte. Falcke bedoelt hier niet te zeggen dat men niet kritisch genoeg was geweest 

over het systeem, maar dat men er niet de gedachten over had laten gaan wat er 

gedaan zou moeten worden wanneer het systeem op zou houden te bestaan. Falcke 

vond de manier waarop na de Wende over alle ervaringen van de Oost-Duitsers in 

kerk en maatschappij werd heen gewalst, het westerse economisch denken kri-

tiekloos werd omhelst en de Bund zich moest voegen in de EKD, verschrikkelijk. 

Alle denken over het verleden bleef verstrikt in de Oost-West-tegenstelling en het 

Zuiden en het milieu kwamen niet meer aan bod. Falcke noemt daarom de jaren 

1989-1994 de zwaarste van zijn loopbaan147 en schrijft: „Es bestätigte sich, was uns 

die niederländischen Freunde in den siebziger und achtziger Jahren immer wieder 

sagten: Der real existierende Westen ist keineswegs die Antwort auf unsere Fra-

gen‟.148 Voor het overige is Falcke positief over de gesprekken: ze hielpen de DDR-

kerken het zicht op de wereld (ook op de Derde Wereld) te houden en hielpen ker-

ken van beide zijden om zich kritisch te blijven verhouden tegenover de eigen sa-

menleving.  

Overigens haalt Falcke in zijn tekst enkele malen De Lange aan. Eerst waar 

deze Falcke toevertrouwt dat hij zo graag in de DDR kwam omdat hij daar een kerk 

meemaakte die werkelijk leerde van de Wereldraad. En aan het eind van zijn artikel 

vertelt hij over De Langes opmerking bij de consultatie van 1989 dat in Europa 

behoefte was aan een nieuwe beweging voor praktisch christendom. De terugblik 

van De Lange op de gesprekken is duidelijk gekleurd door de visie van Falcke: we 

                                                           
147 Falcke vertelde dit in een gesprek met de auteur.  
148 Falcke in: „Der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR‟ in: Themenheft: Niederländische Kir-

chen und die DDR, Jahrbuch 2002, Zentrum für Niederlande-Studien, Münster 2003. 
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treffen er dezelfde teleurstelling in aan dat er aan beide zijden zo weinig geleerd is 

van de voorbije tijd.  

 

Europa 

Ook in deze periode was De Lange nog lid van de Europese Oecumenische Com-

missie voor Kerk en Samenleving, EECCS. Hoewel De Lange er veel aan gedaan 

heeft om dat te voorkomen, was de aandacht in de kerken voor Europa teruggelopen. 

Vanaf het eind van de jaren tachtig kwam daarin een kentering, veroorzaakt door 

twee factoren: de val van de Muur en de nabijheid van het jaar 1992, waarin de 

Europese eenheid weer een forse stap dichterbij zou komen door het wegvallen van 

de binnengrenzen en daarmee het ontstaan van één markt.  

Delors, de voorzitter van de Europese Commissie hamerde, wanneer hij sprak 

over „1992‟, steeds op het sociale gezicht van Europa. Hier ligt ook de zorg van De 

Lange. In de jaren ‟80 heeft de armoede weer zijn intrede gedaan in Europa: in een 

artikel in De Bazuin eind 1988 noemt hij het getal van 45 miljoen armen in de EG en 

dat aantal stijgt. EECCS waarschuwde al in 1983 voor een groeiende tweedeling in 

Europa.149  

Van 15-21 mei 1989 vond in Bazel de eerste Europese Oecumenische As-

semblee plaats over het thema gerechtigheid en vrede. De Lange beschouwde de 

bijeenkomst, waar hij zelf ook aanwezig was, als een belangrijke impuls voor de 

Europese oecumenische beweging én voor het Conciliair Proces.150 Wel had hij kri-

tiek op het Document van Bazel. Daarin wordt zijns inziens nogal harmoniserend 

over de relatie tussen God en mens en over de plaats van de mens in de schepping 

gesproken. Het kwaad moet benoemd worden, en dat deed Bazel niet. De Lange wijt 

dit mede aan het ontbreken van een inleiding in Bazel zelf waarin de stand van de 

oecumenische en katholieke ethiek uiteen werd gezet. Ook vindt hij dat het docu-

ment te weinig de transformerende kracht van de kerken laat zien. En het document 

is ook zwak als het om economische vraagstukken gaat; onvoldoende wordt aange-

geven wat de inhoud van het begrip „duurzame ontwikkeling‟ is. Ook op het gebied 

van de bewapening bleef Bazel achter bij andere oecumenische bijeenkomsten.  

Voor de Europese verkiezingen in juni 1989 roept de Raad van Kerken alle 

stemgerechtigden op te stemmen „om daarmee aan te geven dat democratische con-

trole ook op Europees niveau noodzakelijk is‟. De Lange uit in een artikel in NRC 

vlak vóór die verkiezingen ook zijn kritiek op het democratisch gehalte van Europa, 

en hij spreekt zijn zorg uit over de sterke lobby in Brussel van het bedrijfsleven en 

de zwakke lobby van NGO‟s en kerken.151 EECCS heeft gelukkig wel veel contacten 

met verschillende directoraten in Brussel. Daar en bij de assemblee van de Europese 

kerken in Bazel wordt duidelijk naar voren gebracht dat de kerken niet zo erg gelo-

ven in de heilzame werking van het marktmechanisme.  

De Sectie voor Sociale Vragen van de Raad stelde voor om de jaarlijkse be-

leidsconferentie van de Raad van Kerken in 1990 als thema te geven „Europa ‟92 en 

de kerken‟. Belangrijke punten van kritiek op de ontwikkelingen waren de vrijwel 

volledig economische invulling van de eenwording, de veel te optimistische inschat-

tingen van de sociale gevolgen ervan, de geringe aandacht voor de regionale ver-

                                                           
149 „Het falen van de sociale politiek‟ in: de Bazuin, december 1988. 
150 In artikelen in Tijd en Taak („Nu moeten de kerken naar voren treden‟) 17-6-1989 en Remonstrants 
Weekblad („Bazel 1989. Transformerende kracht van Europese kerken?‟) 24-6-1989. 
151 „Lobbyen voor democratie‟ in: NRC, 10-6-1989. 
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schillen in doorwerking van de effecten, de gebrekkige invulling van de sociale 

rechten van alle ingezetenen en het veronachtzamen van de ecologische gevolgen 

van economische groei. Het proces van eenwording was echter al te ver voortge-

schreden om die af te wijzen; bovendien werd tijdens de conferentie geconstateerd 

dat voor veel onderwerpen een Europese politiek noodzakelijk is. Daarom pleitte de 

conferentie „voor een optie, waarin kerken tezamen met anderen zich inzetten om 

het voortgaande proces van Europa ‟92 te sturen in een richting waarin sociale, eco-

logische en culturele aspecten wel tot hun recht komen‟.152 Verbreding, het openstel-

len van de Unie voor landen in Midden en Oost Europa moet met voorrang op de 

agenda komen. De kerken zullen ook hun internationale netwerken moeten verster-

ken om op de Europese processen invloed uit te oefenen. Ook op het tweejaarlijkse 

beraad van Raad van Kerken, Humanistisch Verbond en de vakcentrales was in 1991 

de vraag aan de orde „Welk Europa willen wij?‟ Dit leverde een gezamenlijk plei-

dooi voor een sociaal Europa op, wat haaks stond op de visie van de werkgevers die 

bij monde van hun voorzitter in Trouw (8 juni) hadden laten weten dat economische 

eenwording van Europa voor alles zou moeten gaan. 

Op 5 november 1990 vond een gesprek plaats van vertegenwoordigers van 

protestantse kerken in Europa met Delors. Deze sprak wederom zijn zorg uit over 

Europa, en zei dat de Europese Gemeenschap behoefte had aan een „hart en ziel‟. 

Deze woorden namen een grote vlucht: er werd later zelfs een fonds naar vernoemd 

waaruit initiatieven op dit terrein werden gefinancierd. Delors verwelkomde iedere 

kwalitatieve bijdrage aan de strijd tegen „de overwoekerende en alles-doodmakende 

ziekte van het materialisme en de neerdrukkende consumptiementaliteit en tegen de 

te enge wij-mentaliteit, die alleen opkomt voor de eigen belangen‟, zoals De Lange 

diens woorden interpreteerde.153 Het ging Delors om de eigen karaktertrekken van 

het Europese model, „waarbij gezocht wordt naar een evenwicht in de relatie tussen 

mens en gemeenschap‟.154 EECCS zette zich aan de taak een antwoord te formuleren. 

Veel aandacht ging uit naar de relatie ecologie-economie, en de gevolgen van een 

verandering daarin voor de werkgelegenheid en de levensstijl. Kerken moeten aan 

zelfonderzoek doen, maar kunnen ook een rol spelen in het proces van het bevorde-

ren en accepteren van veranderingen.  

Voor de Wereldraad schrijft De Lange in 1992 een artikel over het „menselij-

ke gezicht van Europa‟, waarin hij zowel het belang van de Europese samenwerking 

beschrijft als aangeeft waarom hij de EG als onvoltooid beschouwt. In de eerste 

plaats vanwege het voortbestaan van armoede in Europa waarvoor weinig belang-

stelling bestaat bij de overheden. Voorts vanwege de structurele werkeloosheid, 

vanwege het gebrek aan aandacht voor het milieu (doordat het heersende econo-

misch paradigma daar geen ruimte voor biedt) en tot slot vanwege het gebrek aan 

politieke wil om verantwoordelijkheid voor anderen te aanvaarden (zoals blijkt uit 

de landbouwpolitiek van de EG die ontwikkelingslanden schaadt).  

De Werkgroep Europese Gemeenschap van de Raad van Kerken was een lo-

gisch voortvloeisel van de hierboven beschreven activiteiten en ook de aandachts-

punten van de werkgroep spreken voor zich: het democratisch gehalte en de sociale 

dimensie van de gemeenschap, milieu, Noord-Zuid verhouding, „het ene Europa‟, de 

                                                           
152 Uit: Noordegraaf, „De kerken en Europa ‟92‟ in: Wending, 46/1, januari 1991, 5. 
153 In „De kerken en Europa‟ in: Oecumenisch Bulletin, 7/1, januari 1992. 
154 Hogebrink, die ook bij het gesprek aanwezig was, stuurde de auteur een notitie van zijn hand waarin 
hij de kern van Delors‟ woorden iets anders samenvat:: „mostly aimed at strengthening solidarity in 

society and at creating a sense of belonging beyond our national identity‟ (notitie in bezit Hogebrink).  
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positie van de vrouw en het geloofsgetuigenis in een geseculariseerd Europa. De 

Lange is initiatiefnemer van de werkgroep en voorzitter daarvan tot augustus 1997.155 

Het adviseren van de Raad van Kerken over Europa was niet eenvoudig. De Her-

vormde Kerk had weliswaar een traditie van bezinning op Europa, maar dat gold 

niet voor de andere kerken. Dat bleek bijvoorbeeld in 1997 toen een door De Lange 

en Hogebrink op verzoek van en voor de Raad geschreven notitie in de Raad be-

sproken werd. De notitie informeerde de Raad over de ontwikkelingen en formu-

leerde een aantal problemen (als uitdagingen), zoals het achterblijven van de sociale 

en economische ontwikkeling in de gemeenschap en het ontbreken van een gemeen-

schappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid. De bespreking in de Raad liep op een 

teleurstelling uit: er was nog geen draagvlak „om tot een begin van een visie op 

Europa te komen‟ schreef de werkgroep.156 De Lange schreef hierover een boze brief 

aan de secretaris van de Raad: de leden zeggen eerst dat hun kerk geen mening heeft 

en vervolgens noemen ze de notitie niet kritisch genoeg. Hij acht de basis voor de 

werkgroep zo wel erg wankel. Al eerder had de werkgroep een visiestuk geschreven, 

waarvoor De Lange de preambule (waarin hij het begrip „gerechtigheid‟ centraal 

stelt) en de paragraaf over de sociale vraagstukken schreef. Dit stuk werd uiteinde-

lijk in 1994 gepubliceerd onder de titel Wat ons in Europa bindt. Hierin wordt ook 

veel belang toegekend aan het geven van aandacht aan culturele vragen en de Euro-

pese identiteit.  

De werkgroep besprak de activiteiten van EECCS en volgde met zorg de be-

sprekingen over samenvoeging van EECCS en CEC. Men was weliswaar van me-

ning dat dit op den duur wel zou moeten gebeuren, maar had zorg over de positie 

van de rooms-katholieke kerk in het geheel en het gewicht dat de CEC zou geven 

aan samenlevingsvragen aangezien de Oost-Europese kerken op dat terrein nog zo 

weinig ervaring hebben. Uiteindelijk vond de fusie in 1999 plaats en werd EECCS 

de afdeling voor Kerk en Samenleving van de CEC.  

In de zomer van 1997 zou in Graz de tweede Europese Oecumenische As-

semblee plaatsvinden, met als thema „verzoening‟. De Lange zag ernaar uit, maar hij 

was niet onverdeeld enthousiast over het werkdocument dat tevoren verspreid werd. 

In het leggen van de relatie met het alledaagse leven schiet het document zijns in-

ziens te kort, vooral doordat de analyse niet ver genoeg gaat. Te weinig kritisch 

wordt naar de eigen positie gekeken. „Wij hebben behoefte aan een theologie die 

opkomt voor het Leven, niet alleen in de prediking en in de voorbede, zelfs niet 

alleen in het belijden (al zou dat een grote stap zijn), maar vooral in concrete da-

den‟.157 

 

                                                           
155 Hij laat dan weten vanwege de ziekte van zijn vrouw terug te moeten treden als voorzitter; op de 

vergadering waarin dit aan de orde zou komen, wordt echter gemeld dat De Lange zelf getroffen is door 
een hersenbloeding. Daarmee kwam zijn lidmaatschap van de werkgroep tot een einde. Hogebrink, altijd 

al één van de trekkers van de werkgroep, nam als secretaris van de werkgroep De Langes taak over. 
156 In: Kort verslag van de werkzaamheden van de Werkgroep Europa van de Sectie Internationale Zaken 
en mensenrechten van de Raad van Kerken in Nederland over de periode september 1996 tot december 

1998. 
157 In „De leer of de praktijk‟ in: Infobulletin Haagse Gemeenschap van Kerken, maart 1997. In zijn 

laatste artikel in het blad van het LMC (maart/april 1997) vraagt De Lange aandacht voor een rapport van 
de Conferentie van Europese Kerken, de Europese Bisschoppenconferenties en EECOD over milieu en 

ontwikkeling, waarvan hij de voorgeschiedenis en de inhoud kort samenvat.  
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Werkgroep Bevolking 

In veel kleinere artikelen, of in delen van grotere artikelen, blijft De Lange de jaren 

door aandacht besteden aan het bevolkingsvraagstuk. Hij moet ook wel, want men-

sen die met hem (en met de kerken) in discussie gaan, stellen daar steeds weer vra-

gen over: er gaat zelfs geen avond over het CP voorbij zonder dat daar vragen over 

gesteld worden, zo vertelt hij. De vraag is dan altijd: „wat voor zin heeft het de hon-

ger te bestrijden als mensen in de Derde Wereld zelf niet nadenken over hun gezins-

omvang?‟ De Lange wordt niet moe te vertellen over het standpunt van de Wereld-

raad en de visies van de Nationale Adviesraad, waar hij in deze periode deel uit-

maakte van de twee werkgroepen die over deze thematiek een advies schreven. 

Grote nadruk legt hij daarbij steeds op de rol van de vrouw: de meeste vrouwen 

krijgen meer kinderen dan ze willen; zij moeten dus geholpen worden door middel 

van een positieverbetering en toegang tot methoden voor geboorteregeling. En hij is 

buitengewoon kritisch ten opzichte van de opvattingen van het Vaticaan hieromtrent, 

zoals ook blijkt uit het NAR-advies dat geschreven werd voor de VN-conferentie 

over bevolking en ontwikkeling die in 1994 plaatsvond.  

De Raad van Kerken vroeg om een advies aan de Sectie Sociale Vragen over 

dit onderwerp, nadat een verzoek van de Wereldraad was ontvangen om reflectie op 

de VN-conferentie over bevolking en Ontwikkeling van september 1994. Er werd 

een werkgroep ingesteld waarvan De Lange lid werd, die eind 1997 met een advies 

kwam: „Enkele kanttekeningen en vragen bij het wereldbevolkingsvraagstuk‟. In 

maart 1998 verscheen het, na een positieve bespreking in de Raad van Kerken, als 

discussiestuk van de Raad. Het document benadrukt het belang van (erkenning door 

de kerken van) de seksuele en reproductieve rechten, die overigens niet gelijk staan 

aan onbeperkte individuele reproductieve en seksuele vrijheid, maar verwijzen naar 

de onvervreemdbaarheid van het eigen lichaam en bovendien verantwoordelijkheid 

in zich dragen ten aanzien van huidige en toekomstige generaties. Stabilisatie van de 

bevolking is wenselijk, maar die wordt vooral bereikt „niet door mensen vanuit hun 

voortplantingsgedrag te beschouwen en te manipuleren, maar door hun waardigheid 

in het oog te houden en de kwaliteit van hun leven te helpen bevorderen‟. Ook het 

negatieve groeicijfer in Oost-Europese landen moet ons een zorg zijn. Uitvoerig 

wordt daarom ook ingegaan op de verantwoordelijkheid van de rijke landen inzake 

ontwikkeling (ontwikkelingssamenwerking, schuldenproblematiek, technologie e.d) 

maar ook inzake de milieugebruiksruimte waarop zij een veel te groot beslag leggen. 

„Een kritische houding tegenover pro-natalistisch overheidsbeleid in de rijke landen 

is daarom zeker geboden‟.  

 

Relatie met Rooms-Katholieke Kerk 

Over de encycliek Centesimus Annus uit 1981 die een pleidooi bevat voor een aan-

gepaste sociale markteconomie is De Lange teleurgesteld. De theologisch-ethische 

uitgangspunten acht hij zwak geformuleerd. In de oecumenische discussie, maar ook 

in de brief van de Amerikaanse bisschoppen over de economie, is al grondig nage-

dacht over het begrip gerechtigheid; men had daar beter op terug kunnen grijpen. Nu 

gaat men er in feite achter terug. Over de mens wordt te algemeen gesproken, maar 

een sociologische analyse van het machtsprobleem blijft achterwege. Populorum 

Progressio was wat dat betreft beter. Over het milieu wordt veel te weinig gezegd. 

De paus waarschuwt wel voor het zegevierend binnenhalen van het kapitalisme in 
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Oost-Europa, maar dat hij dat steeds met de gedachte lardeert dat het communisme 

faalde door het atheïsme doet daar afbreuk aan.158  

Heel fel kan De Lange af en toe uithalen naar het Vaticaan. Bijvoorbeeld in 

HN-magazine waar hij refereert aan de gelukwens van de paus aan Pinochet vanwe-

ge diens gouden huwelijksfeest.  

 
„Zo‟n man een gelukstelegram sturen is een dreunende klap in het gezicht van allen 

die onder zijn verantwoordelijkheid gemarteld zijn en van de nabestaanden van onder 

zijn regiem om het leven gebrachten. Intussen praat het Vaticaan op hoge toon over 

mensenrechten. Wanneer tonen de rooms-katholieken in de hele wereld eindelijk eens 

dat ze van deze schijnheiligheid niet langer gediend zijn? Dat je in die kerk wilt blij-

ven, begrijp ik wel, maar dat je je zwijgend onderwerpt aan een leiderschap van zo‟n 

man met al zijn afschuwlijke pretenties - Stedenhouder van Christus, Heilige Vader, 

etc. - daarvoor heb ik geen begrip. Bij navolging van Jezus stel ik me iets anders 

voor.‟159  

 

Christelijk Sociaal Congres 

Eind 1991 vond in Doorn het Christelijk Sociaal Congres plaats, 100 jaar na het 

eerste congres en het verschijnen van de Encycliek Rerum Novarum. De Lange 

maakte deel uit van de voorbereidingsgroep, later „Initiatiefgroep Christelijk Sociaal 

Congres‟ genoemd, maar ging er heen met de op de tekst van het basisdocument (dat 

de titel Bedreigde Verantwoordelijkheid droeg) gebaseerde angst dat het zou gaan 

over soevereiniteit in eigen kring.160 Mede door naar zijn oordeel goede interventies 

van Goudzwaard, Van Dijk en Tieleman (naast hen waren er nog veertien andere 

sprekers) liep het anders.  

„Verantwoordelijkheid‟ was een centraal begrip op het congres. Het ging over 

de bedreiging van het bestaan door armoede, milieudegradatie en ontwikkelingen in 

de arbeid. Van Zuthem gaf in zijn inleidende woorden al aan dat het katholieke 

begrip „subsidiariteit‟ en het protestantse „souvereiniteit in eigen kring‟ in het verle-

den weliswaar een grote rol speelden, maar dat toch veel verantwoordelijkheden zijn 

„blijven liggen, niet benoemd, niet opgepikt, vakant gebleven‟.161 De nadruk zal 

daarom moeten liggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid, om vervolgens toe 

te werken naar „een betere verdeling van verantwoordelijkheid‟. Goudzwaard deed, 

na een analyse van de oorzaken van problemen, een pleidooi voor het organiseren 

van de „voorzorg‟, een thema dat bij het spreken over de „economie van het genoeg‟ 

een centrale plaats inneemt. Van Dijk sprak over persoonlijke verantwoordelijkheid. 

Hij verklaarde blij te zijn dat in het werkboek van het congres het thema „bedreigde 

verantwoordelijkheid‟ was bijgesteld tot „oproep tot verantwoordelijkheid‟. Immers: 

mensen in de Derde Wereld en de natuur als geheel worden niet primair in hun ver-

antwoordelijkheid, maar in hun bestaanszekerheid bedreigd, en dat is een appèl aan 

                                                           
158 „Paus treedt niet in oecumenische discussie‟, interview van Gerard Klaasen met Hebe Kohlbrugge en 

Harry de Lange, in: Tijd & Taak (8-6-1990). 
159 „Een telegram‟, column in: HN-magazine, 17-7-1993. 
160 Hij schreef hierover in Tijd en Taak („De harde economische werkelijkheid‟, 21-12-1991) en Ad Rem 

(„Christelijk-sociaal congres‟, december 1991). In de Sectie (verslag SSV 22-11-1990) vertelde hij dat de 
sociale kant van het begrip „gerechtigheid‟ niet voldoende uit de verf kwam, en stelde hij dat het oecume-

nische sociale denken - in tegenstelling tot het protestantse en katholieke) onvoldoende aan bod kwam. In 

deze geest schreef de Sectie begin 1991 ook een brief aan het bestuur van de Stichting 1991 die de bij-
eenkomst organiseerde. 
161 Ontleend aan: P.A.G. Cammaert en C.A. van den Berg, Congresboek van het Christelijk Sociaal 

Congres 1991, Kok, Kampen 1992, 31. 
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ónze verantwoordelijkheid. Ook waarschuwde hij voor een eenzijdig accent op de 

individuele aansprakelijkheid. Daarom haalt hij de verbondsgedachte naar voren: 

„daarin wordt immers veel minder nadruk gelegd op het autonome subject en meer 

op de onderlinge betrokkenheid van mensen die in een concrete samenleving (door 

God) op elkaar zijn aangewezen en dan ook aan elkaar gewaagd zijn en voor elkaar 

instaan‟.162 Van Dijk geeft ook een reeks antropologische notities die hij aan de bij-

bel ontleent. Het leven vanuit de sabbath, het „respondeo, ergo sum‟ wat wil zeggen 

dat een mens via de „inbraak‟ van de Ander/ander zichzelf wordt en daarmee een 

„excentrische‟ identiteit heeft. Van Dijk doet hierbij een beroep op joodse denkers, 

in het bijzonder Levinas. Van daaruit loopt Van Dijks inleiding uit op een „pleidooi 

voor toewijding en ontvankelijkheid, tegen de achtergrond waarvan de oproep tot 

verantwoordelijkheid niet minder krachtig, maar wel minder bedreigend en belas-

tend, en hopelijk bemoedigender en feestelijker kan klinken, zodat we niet contre 

coeur, maar van harte beschikbaar komen‟.163 Dat De Lange deze inleiding erg waar-

deerde, spreekt bijna voor zich: hij bevat, zoals we zagen, schitterende passages, 

maar bovendien veel verwijzingen naar denkers en gedachten over de mens die De 

Lange, zo zal blijken uit hoofdstuk 6, na aan het hart lagen. Tieleman reageerde op 

een referaat van Hirsch Ballin, minister van Justitie. Hij liet zien dat met begrippen 

als „rentmeesterschap‟ in de praktijk alle kanten opgegaan blijkt te kunnen worden 

en haalde - waarschijnlijk tot De Langes grote genoegen - de argumentatie van de 

minister voor het terugtreden van de overheid onderuit als een verwisseling van 

oorzaak en gevolg. Daarnaast toonde hij hoe het individu dagelijks vele malen zijn 

stem uitbrengt (bijvoorbeeld met zijn koop-, rij- en t.v.-kijkgedrag), maar dat veel 

van de consequenties van diens levenspatroon alleen op het niveau van de collectivi-

teit zichtbaar worden. De overheid heeft een belangrijke taak in het leren van de 

burger om op een verantwoordelijke manier met zijn invloed om te gaan. De taak 

van de overheid wordt dus steeds belangrijker. Voorts zal erkend moeten worden dat 

keuzen, bijvoorbeeld ten bate van het milieu, gemaakt moeten worden die nu nog uit 

de weg gegaan worden „in een soort bijgeloof dat er ergens een volmaakte harmonie 

van belangen moet zijn‟. Er zal bovendien minder gebogen moeten worden voor de 

economie en haar „vermeende wetten‟.164  

Tot grote verrassing en vreugde van De Lange werd op de slotmanifestatie 

Banning genoemd „als een man die veel heeft bijgedragen in de vormgeving van 

kerk en samenleving‟. De Lange wist nog al te goed hoe Banning behandeld was bij 

het in 1952 gehouden congres, en stelde dan ook „dat deze geste zeer gewaardeerd 

werd, met name door degenen, die in de traditie staan van het oecumenische sociale 

denken‟. Hiermee was ook een wens van De Lange vervuld die hij tevoren samen 

met Goudzwaard uitsprak, namelijk dat er een brug geslagen zou worden tussen de 

christelijk-sociale beweging en de oecumenische beweging. Hun vrees dat, als uit-

vloeisel van de voorrang die in de christelijk sociale beweging gegeven wordt aan 

„het anthropocentrische element‟, er te weinig aandacht zou zijn voor ecologische 

vragen, was niet bewaarheid.165 In 1992 werd de Stichting Initiatief Doorwerking 

Christelijk-Sociaal Congres opgericht, die voortgaande bezinning op de christelijk-

sociale uitgangspunten in relatie tot praktische sociale vragen nastreeft.  

                                                           
162 Id., 128. 
163 Id., 142. 
164 Id., 201. 
165 In: Koelega en Noordegraaf (red.) (1991), 43 e.v. 
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In de Remonstrantse Broederschap 

 

In het vorige hoofdstuk beschreven we al hoe De Lange steeds verder afraakte van 

de remonstrantse gemeente in Den Haag; ook zijn landelijke activiteiten waren begin 

jaren ‟80 aan het afnemen, ook al bleef hij zich tot in de jaren negentig met allerlei 

discussies, in het bijzonder de 2%-actie en het Conciliair Proces, inlaten. In 1993 

staat de Remonstrantse Broederschap voor de vraag of zij gaat deelnemen aan de 

besprekingen met de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken om tot één pro-

testantse kerk te komen. Groeneveld interviewt in dat kader voor NRC (17-9-1993) 

een aantal remonstranten, onder wie De Lange, van wie hij zegt dat die al zoveel 

ruzies heeft meegemaakt in de remonstrantse gemeente in Den Haag dat hij er 

schoon genoeg van had en in de hervormde Kloosterkerk ging kerken (leuk winter-

werk, goede gesprekskringen, hoog ontwikkelde liturgie en een predikant die goed 

kan preken). Hij vindt dat er zo snel mogelijk één „evangelische kerk van Neder-

land‟ moet komen naar het voorbeeld van Duitsland. Iets anders is niet meer te 

rechtvaardigen. „Eén evangelische kerk, heel breed en pluriform, waarin vrijwel 

alles kan, behalve het geloof in reïncarnatie. Want wie dat pad op gaat hangt een 

valse onchristelijke leer aan‟.  

 

 

5. IN DE PVDA  

 

In 1981 had de PvdA een regering gevormd met het CDA en D‟66, maar door de 

spanningen tussen de partijen en verschillende personen uit die partijen, was dit 

kabinet slechts een kortstondig leven beschoren. En hoewel de PvdA na de verkie-

zingen van 1982 de grootste partij was, was het dus logischer dat een CDA-VVD-

kabinet ontstond, dat over een meerderheid kon beschikken. De PvdA ging de oppo-

sitie in, gefrustreerd omdat men niet de kans had gehad met een eigen oplossing 

voor de economische problemen te komen, en intern verdeeld over de aanpak ervan. 

Toch bleef men bij de oude opvattingen: behoud van de sociale zekerheid, koop-

krachtgarantie voor de echte minima en arbeidstijdverkorting om werkgelegenheid 

te creëren. In de tweede helft van de jaren tachtig gaat dit veranderen, en beginnen 

„de panelen te schuiven‟, tot grote zorg van De Lange. De Lange blijft een kritisch-

solidair lid van de PvdA, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de bespreking die hij in 1986 

in Hervormd Nederland wijdt aan het programma van zijn partij. Het meest kritisch 

is daarin zijn kanttekening bij de wens in het program om in de stelselherziening van 

de sociale zekerheid meer ruimte te bieden voor verdere individualisering. Hij heeft 

moeite met een dergelijk woord in een socialistisch programma. Economische zelf-

standigheid: prima, maar bij individualisering hoor je niet direct „toewending naar 

de ander‟ terwijl het daar toch om gaan in het socialisme. Ook zijn vriend Heering 

laat zich, met instemming van De Lange, in die zin kritisch uit over het PvdA-

programma Schuivende Panelen in een artikel over de mensbeschouwing in dit rap-

port.166 Die zorg over de koers van zijn partij is ook te lezen in een lovend en bewo-

gen In Memoriam van De Lange bij de dood van Joop den Uyl, in Tijd en Taak 

begin 1988, met als titel „Joop den Uyl. Waar visie ontbreekt, komt het volk om‟. 

Met deze „schitterende versregel uit Spreuken‟ sloot Den Uyl zijn regeringsverkla-

                                                           
166 In: „Schuivende panelen en de postmoderne mens‟ in: Tijd & Taak, 13-2-1988. Deze passage is door 

De Lange in zijn exemplaar van het blad dik aangestreept. 
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ring in 1973 af, vertelt De Lange, en de waarheid daarvan is „met handen te tasten‟ 

in de nationale en internationale politiek. Met het wegvallen van Den Uyl is het 

politieke woord schaars geworden, „het politieke woord dat ons optilt boven het 

dagelijkse bestaan, het woord dat geestelijke en maatschappelijke vormkracht heeft 

tegelijk‟. De Lange haalt zelf nog een ander woord uit Spreuken aan, waaraan Den 

Uyl zich altijd hield: „Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van 

het recht van allen die wegkwijnen.‟ Uniek was zijn combinatie van diepe bewogen-

heid en scherpzinnigheid. „Zonder enige overdrijving kunnen we zeggen dat Joop 

den Uyl de intellectuele kracht en bezieler van de PvdA is geweest, al vanaf de jaren 

dat hij leiding gaf aan de Wiardi Beckmanstichting‟. En ook al had hij jong afscheid 

genomen van de kerk, hij was op de hoogte van wat daar gebeurde, voelde zich 

verwant met het oecumenische sociale denken en ergerde zich over „de pretentie van 

de christendommelijkheid‟. „Een groot tijdgenoot en bondgenoot is weggevallen‟. 

De Langes kritiek houdt aan: medio 1991 stelt hij dat het „de laatste tijd‟ in 

de PvdA er aan ontbroken heeft om de eigen beginselen duidelijk over het voetlicht 

te brengen; ook ontbrak een heldere presentatie van de relatie tussen beginselen en 

concrete politieke vraagstukken.167 De PvdA doet niet meer aan systematische scho-

ling van kader en „Principiële discussies worden weinig geëntameerd en als ze er 

eventjes zijn - Schuivende Panelen - worden ze niet afgerond met duidelijke conclu-

sies.168 Zo ontstaat verwijdering‟. De economie is dominant geworden en daardoor is 

ook bij sociaaldemocratische economen de neiging ontstaan „om de correctie op het 

marktmechanisme - het budgetmechanisme - in een minder gunstig daglicht te stel-

len‟. Het ontbreekt aan duidelijke visies op een groot aantal terreinen: milieu, toe-

komst van de arbeid, criminaliteit, sociale zekerheid, subsidies. In 1994 herhaalt hij 

deze kritiek, maar betrekt hem op de hele maatschappij die een dominante positie 

toekent aan economie en technologie. „De overheid dient het denken over een pu-

bliek ethos op te roepen‟, dat wil zeggen: niet een moraal opleggen maar bevorderen 

dat er nagedacht wordt over moraal.  

In het kader van de periodieke gesprekken van de Raad van Kerken met poli-

tieke partijen vond eind november 1990 een gesprek met de PvdA plaats over ge-

rechtigheid en sociale rechtvaardigheid.169 De Lange is hier aanwezig als vertegen-

woordiger van de Raad. Ter discussie staat onder andere een nota van de Sectie 

Sociale Vragen over gerechtigheid, die door De Lange op de bijeenkomst nog wordt 

toegelicht. Spreker aan de kant van de PvdA is De Beus. De Lange is bij deze bij-

eenkomst ook inderdaad een vertegenwoordiger van het gedachtegoed van de Raad 

van Kerken; dat kan evenwel niet gezegd worden van De Beus ten aanzien van de 

PvdA, die in de discussie door een vertegenwoordiger van de PvdA wordt bekriti-

seerd als iemand die de PvdA-politiek niet begrijpt, bijvoorbeeld bij het afwijzen 

van de verdelingsfilosofie van Tinbergen en Den Uyl en bij het ontkennen dat er op 

dit moment sprake zou zijn van een sociale kwestie. Anderzijds verwijten de PvdA-

                                                           
167 In „Het sociale komt niet vanzelf‟ in: Tijd en Taak (8-6-1991). 
168 Waardering heeft De Lange voor de milieuparagraaf uit Schuivende Panelen. Dat geldt in het bijzon-

der voor de opmerking dat ontwikkelingslanden een ander ontwikkelingsmodel zullen moeten volgen dan 

de industrielanden gedaan hebben, maar dat dit alleen dan een geloofwaardige gedachte is wanneer de 
industrielanden hun beleid aanpassen: dat wordt een „ethisch imperatief‟ genoemd. Toch aarzelt De 

Lange of de hele partij wel van de noodzaak hiervan is doordrongen (in „Economische groei‟ in: GOS, 

september 1989). 
169 De notities, de toelichtingen daarop en de verslagen van de discussies zijn opgenomen in: Cuperus en 

Schumacher (red.), Om een draagvlak in de samenleving. De Partij van de Arbeid en de Raad van Kerken 

in gesprek over gerechtigheid, sociale rechtvaardigheid en recht doen aan allochtonen, Amsterdam 1992. 
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deelnemers de kerken louter met morele appèls te komen; de kerken zouden zo con-

creet mogelijk moeten zijn. De Lange wijst erop dat de kerken die suggestie al lang 

in de praktijk brengen: het is een combinatie van zakelijke en ideële overwegingen 

die het morele appèl van de kerken vormt. In september 1996 wordt in een volgend 

gesprek als thematiek gekozen voor „de toekomst van de arbeid‟, waarover De Lan-

ge eerder een Trefpunt-notitie schreef. Centrale punten daarin zijn de relatie tussen 

zingeving en arbeid (en het vaak ontbreken van arbeid) en de kloof tussen hoogge-

schoolden met goede banen en betaling en laaggeschoolden met tijdelijke banen, 

laagbetaald. Over die thematiek schreef De Lange al eerder in Trouw een kritisch 

artikel naar aanleiding van het inkomensbeleid van de PvdA. Er is op dat moment in 

de politiek een discussie gaande over de hoogte van de salarissen van hoogleraren en 

medisch specialisten, waarin ook enkele PvdA-coryfeeën zich gemengd hebben ten 

gunste van hogere salariëring. De Lange: „Ik vind dat uitingen van een bedenkelijke 

mentaliteit, die ik in verband breng met geldzucht‟ (…) „Op hetzelfde moment mee-

doen (…) de uitkeringsgerechtigden te korten en tegelijk een oogje dicht doen bij de 

ontwikkelingen van de hoge inkomens roept weerstanden op bij de PvdA-getrouwe 

kiezers‟. Voor De Lange is dit een ernstig punt: „Onhelderheid in de moraal - om 

niet te spreken van gebrek áán moraal - breekt de samenleving in stukken‟.170  

De Lange heeft moeite met de uitspraak van Kok in de Den Uyl-lezing van 

1996 dat de PvdA zijn ideologische veren moet zien kwijt te raken. Hij vermag niet 

in te zien waarom dat nodig zou zijn, al stelt hij niet zozeer naar nieuwe ideologi-

sche veren, als wel naar een richtingsbesef te hunkeren. „Op wat voor samenleving 

koerst de PvdA?‟171 We gaven al aan dat De Lange voor zijn doen terughoudend is 

met zijn kritiek op het paarse kabinet, maar vooral op het milieubeleid van het kabi-

net uit hij wel geregeld kritiek. Het lijkt, zo schrijft hij (met Goudzwaard) of „de 

gedachte van een duurzame samenleving binnen de sociaaldemocratie maar moeilijk 

tot wasdom kan komen‟.172 Samen met Goudzwaard, Opschoor en Tieleman schrijft 

hij op 9 december 1996 een brief aan minister De Boer (een partijgenote) van 

VROM uit zorg „over de relatief bescheiden plaats die het milieu inneemt in het 

totale Nederlandse regeringsprogramma‟. De - lange - brief173 bepleit het creëren van 

bovengrenzen in het verbruik van natuur- en milieukapitaal.  

 

Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging 

 
„Trefpunt van socialisme en levensovertuiging is een werkgroep ingesteld door het 

PvdA-partijbestuur. Het wordt gevormd door partijleden met uitgesproken belangstel-

ling voor het raakvlak van levensovertuiging/godsdienst en politiek. De meeste leden 

hebben functies in een kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie. Dat gaat van 

het Industriepastoraat en het Humanistisch Verbond tot aan Internationaal Netwerk 

van Geëngageerde Boeddhisten. Trefpunt is een klankbord voor de PvdA-

parlementsfracties‟,  

 

zo staat op de website van het Trefpunt te lezen.
174

 In 1980 was het Trefpunt van 

start gegaan met De Lange als voorzitter; hij bleef dat tot hij in augustus 1997 ge-

                                                           
170 „Wat een kwaad is, moet een kwaad genoemd worden‟ in: Trouw, 23-6-1993. 
171 In „Ideologische veren‟ in: Tijd en Taak, 3-2-1996. 
172 „De economie van het genoeg. De lotgevallen van een boek‟ in: S&D, 53/9, 1996, 491. 
173 Deze brief bevindt zich in het archief van De Lange. 
174 www.zingeving.net (oktober 2006). 

http://www.zingeving.net/
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troffen werd door een hersenbloeding. Als voorzitter wordt hij opgevolgd door 

Noordegraaf met wie hij vaak had samengewerkt.  

In het Trefpunt probeert De Lange bij de PvdA interesse te wekken voor de 

onderwerpen die in de kerken spelen; op de vergaderingen (die zes tot acht keer per 

jaar plaatsvinden) staan dan ook zaken als het maatschappelijk activeringswerk van 

de kerken, de „economie van het genoeg‟, de uitkomsten van de Vancouver-

assemblee van de Wereldraad en mensbeelden, niet zelden naar aanleiding van noti-

ties van De Lange hierover. Ook organiseert het Trefpunt al dan niet samen met 

andere organisaties bijeenkomsten over onderwerpen die in de kerken spelen zoals 

armoede in Nederland en de brief van de Amerikaanse bisschoppen over de econo-

mie. Het Trefpunt doet in 1986 een aanbod aan gewesten en afdelingen van de PvdA 

om sprekers te leveren voor dit soort onderwerpen, wat werd ingegeven door de zorg 

van De Lange over het isolement van de PvdA ten opzichte van het CDA.
175

 

Ten bate van een gesprek van de PvdA met de rooms-katholieke bisschoppen 

op 9 november 1994 schreef De Lange de notitie „Het belang van het gesprek over 

waarden en normen‟.176 Hierin doet hij een pleidooi voor een institutionalisering van 

het moreel beraad in de samenleving, en wel via de maatschappelijke verbanden. 

Maar tegelijk pleit hij ervoor niet te lang bij de abstracties stil te staan in het ge-

sprek, maar om dit onderwerp te verbinden aan twee concrete zaken: „structurele 

armoede en herziening van het economisch systeem‟ en „mediabeleid‟. Bij dit laatste 

stelt hij dat de pluriformiteit van het omroepbestel wellicht het meest bedreigd wordt 

„door de dominantie van de waarden van de markt (economisering en monetarisering 

van alle levenssferen)‟. Dat geldt zowel voor het publieke als het commerciële be-

stel. Elders stelt hij dat in het gesprek met de bisschoppen duidelijk werd „dat de 

sociaal-democratie niet beschikt over een helder concept ter zake van het domein 

van de overheid. Is er een eigen taak van de overheid (welke overheid?) met betrek-

king tot de problematiek van waarden en normen (…)?‟177 Een activiteit die hij later, 

tot aan zijn ziekte samen met Van Workum (vanaf 1997 secretaris van het Trefpunt) 

zou ondernemen, kan worden beschouwd als een poging in die leemte te voorzien. 

Samen schreven ze aan een tekst die een bijdrage zou moeten leveren vanuit het 

Trefpunt aan de discussie binnen de PvdA over beginselen en uitgangspunten van 

sociaal-democratische politiek. Ze kozen voor een gedegen opzet en begonnen bij de 

Doorbraak en de keuze voor een gemengde economie en de sociale rechtsstaat. Ver-

volgens wordt de vraag gesteld wat daarvan nog de actualiteit is. Daarna zou inge-

gaan worden op de vraag welke samenleving gewenst is, en wat daarin het domein 

van de overheid is. Van daaruit zouden dan prioriteiten gesteld worden voor sociaal-

democratisch politiek-maatschappelijk handelen. In de volgorde van de stukken 

werd later nog verandering aangebracht. De werkwijze was dat De Lange handge-

schreven bijdragen leverde die Van Workum, tegelijk redigerend en aanvullend, 

uittypte. De notitie start met het aangeven van de achtergrond van het Trefpunt: hier 

komen PvdA-leden samen „die belang hechten aan een band tussen (hun) levens-

overtuiging en (hun) politieke keuze, en vinden dat politiek hoort te zijn gebaseerd 

op waarden en niet alleen op belangen‟. Dat uitgangspunt wordt in de notitie uitge-

werkt. Heel veel van de onderwerpen die De Lange bezighielden, komen in het stuk 

                                                           
175 Deze gegevens zijn ontleend aan verslagen van het Trefpunt, die te vinden zijn in de dozen 579-592 

van het archief van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers bij het IISG.  
176 In archief De Lange. 
177 In een notitie die De Lange schreef na een gesprek met Wijne op 22-11-1994 (de notitie bevindt zich 

in het archief van de Lange), verstuurd aan Van Workum. 
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aan bod; in die zin kan het gezien worden als een politiek testament. Uitgebreid gaat 

het over de mix van de gemengde economie, over milieu en groei, de positie van de 

arbeid, inkomenspolitiek, de ongelijkheid van mensen. In de paragraaf over „waar-

den‟ stelt De Lange dat „duurzame ontwikkeling‟ geen waarde is, maar een politiek 

doel, omdat het geen waarborg biedt „voor de sociaal-democratische gedachte van 

gerechtigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid‟. Als hij in het vervolg over ‟ge-

rechtigheid‟ spreekt, wijst hij weer op het bijbelse principe en het Romeinse van 

„ieder het zijne‟, waarbij hij tot de uitspraak komt dat het “ieder het zijne” is uitge-

groeid tot de vraag: „waarop hebben wij recht?‟ „Het Noorden tegen het Zuiden v.v., 

rijken tegen armen v.v., specialisten tegen patiënten v.v., managers tegen aandeel-

houders/werknemers v.v. Er wordt een permanente strijd gevoerd over de inhoud 

van het onze.‟ En vervolgens komt hij dan te spreken over het vormgeven aan geza-

menlijke verantwoordelijkheid en de „hidden theology‟ (vaak een bepaalde antropo-

logie) van veel economische theorieën. Het stuk dijde sterk uit; uiteindelijk werd het 

niet naar buiten gebracht, omdat de auteurs het zelf te lang vonden en enkele Tref-

punt-leden van mening waren dat de tekst te eenzijdig economische thema‟s behan-

delde.178 Wel organiseerde het Trefpunt debat over deze thematiek, dat resulteerde in 

een reactie op De rode draden van de sociaal-democratie, een rapport van de Com-

missie Witteveen dat de basis moest leggen voor een nieuw PvdA-

beginselprogramma. Later diende het Trefpunt op basis van die gedachtevorming 

nog amendementen in op het nieuwe beginselprogramma, waarvan de meeste wer-

den aangenomen. 

In het kader van het Trefpunt ondernam De Lange meer activiteiten. Het 

Trefpunt was geïnteresseerd in de achtergronden van het engagement van Niet-Nix 

(een groep kritische jongeren) in de PvdA en organiseerde op 7 januari 1997 een 

gesprek tussen vier Niet-Nix-ers en vier leden van het Trefpunt, onder wie De Lan-

ge. Het hebben van een levensbeschouwing achten de Niet-Nix-ers voor hun genera-

tie niet van toepassing. Post-modernisme is een gegeven. Het opstellen van een 

beginselverklaring wijzen ze af, omdat daar later toch niets meer mee gedaan wordt. 

Liever zien ze concrete toekomstvisies. De Lange wijst op de noodzaak van wijzi-

ging van consumptiepatronen met een verwijzing naar Agenda 21 van de UNCED. 

Van de kant van Niet-Nix wordt wijziging-van-bovenaf van consumptiepatronen 

afgewezen; liefst moet dat met een prijsbeleid opgelost worden. Maar men wil niet 

als „tegen moraal‟ gezien worden.  

Over een onderwerp waarover De Lange weinig sprak, schreef hij in het na-

jaar van 1995 voor Trefpunt een korte notitie: euthanasie. Hij constateert dat het 

hedendaagse euthanasiedebat twee tendensen vertoont: het oprekken van de grenzen 

en het door de rechter bepalen van de grenzen van de wet. Hij wil hierover ten bate 

van de PvdA in Trefpunt van gedachten wisselen en formuleert daarbij twee ge-

zichtspunten: „Gaan we naar een samenleving waarin ieder voor zich bepaalt wat 

goed en kwaad behoort te zijn (ook ten aanzien van de vragen van leven en dood?)‟ 

en „Het utilistisch denken verbreidt zich door de dominantie van de economie in het 

maatschappelijk-culturele leven. Kan en mag het binnentreden bij het bepalen van 

het levenseinde?‟  

Over de overheidsfinanciering van identiteitsgebonden organisaties schreef 

Van Workum mede op basis van gesprekken met De Lange in 1995 een notitie, om 

tegenwicht te bieden tegen de ook in de PvdA levende argwaan tegen dit soort orga-

                                                           
178 De notitie bevindt zich In het archief van De Lange, afgestaan door Van Workum. 
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nisaties.179 Aanleiding hiervoor was een open brief van het Verband van Katholieke 

Maatschappelijke Organisaties (VKMO) uit 1991, waarin aandacht werd gevraagd 

voor de positie van identiteitsgebonden organisaties die voor hun werk sterk afhanke-

lijk zijn van overheidsfinanciering. De PvdA legde de brief onder meer voor aan Tref-

punt, met het verzoek de partij van advies te dienen. In zijn notitie draait Van Wor-

kum de vraagsteling om: neutrale organisaties bestaan niet, en van alle organisaties 

mag verwacht worden dat ze ideeën hebben over de overdracht van waarden en 

normen. Over deze thematiek organiseerde het Trefpunt samen met het VKMO in 

1998 een conferentie onder de titel „Identiteit als subsidievoorwaarde‟.  

 

Gesprekken met het CDA 

 

Niet alleen in het verband van de Raad van Kerken sprak De Lange met het CDA: 

ook als lid van de PvdA ging hij het gesprek aan. Dat deed hij op 17 oktober 1987 

op een studiedag van het Trefpunt in samenwerking met de Vereniging AG der 

Woodbrookers over „PvdA en de zorgzame samenleving‟. Hij hield de openingstoe-

spraak, die gevolgd werd door inleidingen van (F.O.) Van Gennip, Scheffer en Kui-

per. De Lange zet zijn bezwaren tegen de benadering van de sociale rechtstaat door 

het CDA nog eens op een rijtje, maar besluit met een citaat van „de minister-

president‟ dat de zorgzame samenleving de negatieve kanten van individualisering 

misschien kan opvangen, dat hij een goed uitgangspunt voor een nadere verkenning 

vindt. In de discussie, waaraan ook twee kamerleden van CDA en PvdA meedoen, 

bleek hoe complex de materie is, maar ook dat een gesprek mogelijk is. De Lange 

constateerde als voorzitter tot slot dat het nodig is verder te gaan met de discussie.180  

 Ook in 1995 en 1996 vonden gesprekken plaats tussen vooraanstaande leden 

van de PvdA en het CDA, die tevens werden bijgewoond door enkele partijlozen. 

PvdA-voorzitter Rottenberg stond aan de wieg hiervan, vertelt Van Workum. Aan-

leiding was het gegeven dat de vorige coalitie (CDA-PvdA) in het sociale beleid 

haar synergie had moeten vinden. Maar het tegendeel leek het geval. Rottenberg 

vroeg zich in een gesprek met het Trefpunt af hoe dat mogelijk was. Zou het Tref-

punt zich daarop niet eens met mensen uit verschillende christelijk-sociale organisa-

ties kunnen beraden? Toen de groep eenmaal bijeen was gekomen, stond daarin 

vooral de zorg centraal over het sociale gezicht van de Nederlandse samenleving in 

het algemeen en dat van PvdA en CDA in het bijzonder. Onder de deelnemers waren 

onder andere Van Leeuwen, Lyclama á Nijeholt, Jurgens, Vreeman, Westerlaken, 

(P.A.) Van Gennip en Goudzwaard. Het secretariaat van de groep berustte bij het 

Trefpunt. In een notitie over de grondslagen sociale rechtstaat van die commissie 

wordt als gemeenschappelijk punt van de christendemocratie, de christelijk sociale 

beweging en de sociaaldemocratie genoemd „dat de vrijheid zich niet vanzelf hand-

haaft en dat rechtvaardigheid vraagt om institutionalisering, zowel van de zijde van 

de overheid als van de zijde van de burgers‟. De commissie stelt voor te spreken 

over aspecten van het Rijnlandse model; daarbij zouden aan de orde moeten komen 

het mensbeeld, de typerende kenmerken van het model, de basisprincipes van de 

sociale rechtsstaat en tendenzen in de EU die de samenleving doen wegdrijven van 

                                                           
179 Dit vertelde Van Workum in een gesprek met de auteur.  
180 Tijd en Taak deed in de nummers van 5-11-1987 en 20-11-1987 uitvoerig verslag van de inleidingen 

en de bijeenkomst zelf. 
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het Rijnlandse model.181 De Lange houdt tijdens de eerste bijeenkomst een inleiding 

over het Rijnlandse model.182 Albert acht dit model superieur (vanwege gezond-

heidszorg, onderwijs, concurrentievermogen, spaarzin, burgerzin, medezeggenschap, 

cohesie die het creëert), maar geeft geen antwoord op de vraag waarom dit model 

het dan toch aan het verliezen is. De Lange brengt die vraag in de discussie. De 

groep sprak zes maal met elkaar en toen na vijf bijeenkomsten bleek dat er een grote 

mate van overeenstemming was, werd besloten een verklaring op te stellen, die in de 

zesde vergadering werd besproken. De agendacommissie stuurde de verklaring rond 

aan de leden en sprak daarbij de hoop uit dat het tot een gezamenlijke studie van de 

wetenschappelijke bureaus van de twee partijen zou komen. Medio 1996 verscheen 

de verklaring onder de titel „Om de democratische rechtsstaat‟ die gepubliceerd 

werd in het blad CDA Verkenningen van oktober 1996; de PvdA publiceerde de tekst 

niet. De verklaring, waarop overigens nauwelijks reacties kwamen, noemt de aanlei-

ding voor de gesprekken „het gegeven dat het sociaal beleid van de vorige coalitie 

een rol speelde in het verlies van beide partijen bij de verkiezingen, terwijl juist in 

dat sociale beleid de synergie van deze coalitie was verwacht. Gebleken is dat in de 

achterbannen van de twee partijen de onrust groeit over het sociale gezicht van de 

Nederlandse samenleving in het algemeen en dat van deze partijen in het bijzonder‟. 

De groepsleden deelden de overtuiging dat de maatregelen die tot dan toe genomen 

zijn vooral opvallen door het „snoeiwerk‟ en dat dit snoeiwerk niet altijd „toekomsti-

ge groeizaamheid zal stimuleren‟, maar eerder „onverantwoorde kaalslag‟ zal blij-

ken. Sociale gerechtigheid als perspectief en als fundamenteel criterium voor de 

inrichting van de staat lijkt echter uit het zicht te verdwijnen. Daarmee staat de legi-

timiteit van de moderne staat op het spel. Aan de notitie is een overzicht van de 

belangrijkste punten uit de gevoerde gesprekken toegevoegd. Veel voor De Lange 

relevante punten en vragen zijn aan de orde geweest op een wijze die hem ongetwij-

feld zeer heeft aangesproken, zoals de overtuiging van de aanpassing van het stelsel 

niet mag worden bepaald door economische overwegingen, het mensbeeld en de 

gevaren van privatisering van de sociale zekerheid, het zoeken naar andere vormen 

van financiering (niet meer louter via de arbeid), de visie op de arbeid, de overheer-

sing van de verdragsdoelstellingen van de EU door economische doelstellingen, het 

tegengaan van de voortdurende inkomens- en daarmee consumptiegroei en de toe-

nemende tweedeling.  

 

 

6. THEMA‟S 

 

Ontwikkelingssamenwerking en milieu  

 

We zagen al dat De Lange bij deze thematiek graag verwees naar de Kerstboodschap 

van koningin Beatrix uit 1988. Dat deed hij eveneens, zelfs regelmatig, met delen 

van de rede die prins Claus (wiens benadering hem aansprak) in 1991 in New Delhi 

hield, die de ideeën van De Lange goed weerspiegelen:  

 
„Geen weldenkend mens kan zich serieus een wereld voorstellen, waarin volken van 

de Derde Wereld, die meer dan 70% van de wereldbevolking uitmaken, op gelijke 

                                                           
181 De term „Rijnlands model‟ is ontleend aan het boek van Michel Albert: Kapitalisme contra Kapitalis-

me, Contact, Amsterdam/Antwerpen 1992. Zie ook hoofdstuk 5. 
182 Een samenvatting hiervan bevindt zich in het archief van De Lange. 
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voet komen te leven met de welvarende minderheid van vandaag. Als de hele wereld-

bevolking zou leven volgens de levensstandaard van de Verenigde Staten twintig jaar 

geleden, zouden we 75 keer zoveel koper, 250 keer zoveel tin, 200 keer zoveel lood 

aan de aarde moeten onttrekken als nu gebeurt. Een dergelijke levensstandaard zou 7 

keer zoveel olie, 8 keer zoveel gas en 9 keer zoveel kolen opeisen als thans het geval 

is. Wie gelooft dat dergelijke niveaus van consumptie mogelijk zijn, jaagt een gevaar-

lijke hersenschim na. Als het ontwikkelingsmodel dat in de rijke landen de toon aan-

geeft, ecologisch niet verantwoord is voor de rijke landen zelf, dan kan ik niet inzien 

hoe het wel ecologisch verantwoord zou kunnen zijn voor de ontwikkelingslanden‟.183  

 

De UNCED-conferentie in Brazilië van juli 1992 kreeg veel aandacht van De Lange, 

als een logisch gevolg van zijn denken over ecologische vragen en duurzame ont-

wikkeling. In artikelen behandelt De Lange de thematiek van de conferentie, wijst 

op het belang ervan en bekritiseert politici (zoals president Bush) die geen verant-

woordelijkheid aanvaarden voor de oplossing van de problemen. 

De Lange was voorzitter van de werkgroep van de NAR die het Briefadvies 

UNCED (december 1991) voorbereidde. Dit was een interim-advies ten behoeve van 

de standpuntbepaling van de Nederlandse delegatie voor de UNCED (United Nati-

ons Conference on Environment and Development) in juni 1992 in Rio de Janeiro. 

Het advies bevat enkele fundamentele aspecten van de mondiale milieuproblema-

tiek, werkt die uit naar het beleid in Noord en Zuid en naar de samenwerking tussen 

die twee, en gaat in op de bewustwordingsvragen. Wat betreft dat laatste bepleit het 

advies de opbouw en groei van een nieuw „public ethos‟: „Daarbij kan worden ge-

dacht aan een “Brede Maatschappelijke Discussie” over de noodzakelijke mentali-

teitsverandering en over de consequenties van een grotere soberheid‟.184 De Raad 

stelt voor dat de Nederlandse regering het initiatief neemt tot een dergelijke discus-

sie. Ook was De Lange voorzitter van de groep die het Advies Milieu: een mondiale 

zorg. Naar een politiek van duurzame ontwikkeling, juni 1993 opstelde; tot de leden 

behoorde o.a. Opschoor, die een belangrijk aandeel in de analyse leverde. Het is een 

informatief advies, dat gegevens bevat over de belangrijkste oorzaken van onduur-

zaamheid, verschillende aspecten van onduurzaamheid uitwerkt, het internationale 

beleid na UNCED bespreekt en oplossingsrichtingen aangeeft. Het gaat om de inter-

nalisering van het milieubeleid in het sociaal-economisch systeem; „milieugebruiks-

ruimte‟ is daarbij een centraal begrip: „Ontwikkeling die vanuit ecologisch, sociaal 

en economisch oogpunt binnen de grenzen blijft van deze ruimte kan worden geacht 

duurzaam te zijn‟. De Raad pleit in de discussie over vormen van duurzaamheid 

voor een genuanceerde vorm van sterke duurzaamheid, dat wil zeggen dat „op de 

mogelijkheden van substitutie (van natuurlijk kapitaal door geproduceerd kapitaal) 

slechts dan een beroep kan worden toegelaten, indien aangetoond kan worden dat 

die substitutiemogelijkheid de welvaartsbasis vergroot en niet tot onomkeerbare 

processen leidt‟. De Raad beveelt de regering aan als uitgangspunt te hanteren het 

principe dat ieder mens gelijke toegang heeft tot het gemeenschappelijk erfgoed van 

de mensheid, en dat wie meer toegang heeft dan hem toekomt, anderen daarvoor 

compenseert. Dat vraagt van de rijke landen committeringen, zoals een vaste norm 

                                                           
183 De Lange citeert deze passage in Bulletin van de Erasmus Liga, 33, april 1993. De rede („The challen-

ge of sustainable development‟) is - in het Engels - opgenomen in: Willem Breedveld (samenstelling en 

inleiding), Het Staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken van Koningin Beatrix en Prins Claus, 

SDU, Den Haag 1992, 421 e.v. 
184 Briefadvies United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 16 december 

1991, 17. 
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voor het budget voor ontwikkelingsamenwerking en het instellen van mechanismen 

waarmee het internationale milieubeleid automatisch gefinancierd wordt (zoals 

nieuwe belastingvormen). Het Advies bevat een lange reeks andere aanbevelingen, 

voor nationaal en internationaal beleid. Dit Advies was onderwerp van hevige dis-

cussies in de NAR, vertelt Opschoor.185 Onder het voorzitterschap van De Lange 

kwam ook het Advies Zo niet nu … wanneer dan? Naar een politiek van duurzame 

ontwikkeling, deel II, uit december 1996 tot stand, opgesteld door een werkgroep 

van zes NAR-leden die als opdracht had het volgen van de ontwikkelingen na UN-

CED. Het advies is niet alleen voor de minister voor ontwikkelingssamenwerking 

bestemd, maar voor het hele kabinet, en dient verschillende doelen: het komende 

Nederlandse EU-voorzitterschap en de Review 1997 van de UNCED-bijeenkomst uit 

1992. De Raad hoopt en verwacht dat dit advies „zal bijdragen aan de noodzakelijke 

omslag in het denken en handelen van alle betrokken actoren‟. Immers: UNCED 

was een mijlpaal, maar er is bij de uitvoering te weinig progressie waar te nemen.  

In een artikel over waarden en normen in de economie uit 1994 lezen we 

meer over De Langes inzet bij deze discussies.186 Hij legt daarin een directe relatie 

tussen zijn mensvisie en zijn gedachten over economie en ecologie. Armoede is 

onaanvaardbaar omdat daarmee de waarde en de rechtvaardigheid en de vrijheid van 

de mens in het geding zijn. Vrijheid is een voorwaarde voor menszijn. „Het is een 

vorm van vrijheidsberoving van onze kinderen en kleinkinderen, als de huidige 

generatie in een snel tempo de door de eeuwen gevormde voorraden snel opsou-

peert‟. Hij is dan ook erg ingenomen met het door Opschoor (zie hoofdstuk 3) geïn-

troduceerde begrip „milieugebruiksruimte‟, en hij hekelt het rapport Duurzame risi-

co’s: een blijvend gegeven van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

uit 1994 dat dit begrip als onbruikbaar terzijde schuift. De milieugebruiksruimte is 

eendimensionaal, stelt de WRR, want louter ontleend aan het milieu. Zijn de deside-

rata vanuit ecologisch en vanuit maatschappelijk oogpunt strijdig, dan „dreigt de 

geformuleerde milieugebruiksruimte haar sturend karakter echter snel te verliezen. 

Als een als absoluut geziene eis onhaalbaar blijkt te zijn, ontvalt immers ieder rich-

tinggevend karakter aan het desbetreffende beleid‟.187 Ook zou het begrip te statisch 

zijn, en zouden teveel zaken nog onzeker en onbekend zijn. Maar daarnaast toont het 

rapport ook dat er schaarstes zijn. Voor De Lange reden om te concluderen „Met 

zulke adviezen kan de politiek weinig beginnen‟. Met het huidige beleid ten aanzien 

van natuurlijke hulpbronnen treden we de door ons beleden waarden met voeten.  

 

Andere onderwerpen 

 

In 1989 kwam de Deelmodule Godsdienst en Economie (de derde cursus van de 

tweede module „Godsdienst en Sociale Wetenschappen‟) uit, een boekwerk van 131 

bladzijden, door De Lange geschreven voor het Open Theologisch Onderwijs 

(OThO).188 Deze module bestond uit 8 onderdelen: de economische orde, de econo-

mische groei, verdeling, arbeid, medezeggenschap, armoede en armoedebestrijding, 

                                                           
185 In een gesprek met de auteur. 
186 In „Waarden en normen in de economie‟ in: Wijsgerig Perspectief 35 1994/1995-4. 
187 WRR, Duurzame risico’s: een blijvend gegeven, Den Haag 1994, 35. 
188 OThO was een initiatief van de toenmalige Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen, de 

theologische faculteiten van de VU en van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universitaire faculteit 
voor protestantse godgeleerdheid in Brussel, opgericht in 1988 en beëindigd (in die vorm) in 1998 van-

wege gebrek aan middelen. 
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uitgangspunten voor een economische ethiek en de rol van de kerken met betrekking 

tot het economisch leven. Het is een uitgebreid resumé van De Langes gedachten 

over al deze onderwerpen, waarin we uiteraard veel van de ideeën die hij in de loop 

van de jaren ontvouwde, terugvinden. We vatten daarom de inhoud hiervan niet 

samen, ook al zou dit werk wel als zijn vijfde boek beschouwd kunnen worden.  

Vanaf 1981 maakte De Lange deel uit van het bestuur van de Stichting Leer-

stoelen Vredesopbouw, een initiatief van de Stichting Vredesopbouw en het Neder-

lands Instituut voor Vredesvraagstukken dat als doelstelling had en heeft het oprich-

ten of mede-oprichten van bijzondere leerstoelen ter beoefening van de vredeswe-

tenschappen en vredespedagogiek aan universiteiten en hogescholen.189 Van dit be-

stuur maakten onder anderen ook prinses Irene van Lippe Biesterveld (voor de Pro-

jectgroep Vredesvorming RVU) en De Jong Ozn (voorzitter van de Stichting School 

en Evangelie) deel uit. Naast een leerstoel in Groningen voor de „sociologie van de 

internationale betrekkingen met gerichtheid op de vredesproblematiek‟, kwam in 

Utrecht een leerstoel voor vredespedagogiek. We gaan hier niet uitgebreid op deze 

activiteit in. De Lange benadrukte dat belangrijk is dat de aan te stellen docent wijs-

gerig onderlegd is en kennis heeft van volkenrechtelijke zaken; en voorts dat in de 

vredeswetenschap ook over het mensbeeld gesproken zou moeten worden, omdat te 

veel wetenschappers verwijzen naar de „natuur‟ van de mens als het gaat over ge-

weld en oorlog.  

 

 

AFSLUITING BIOGRAFIE 

 

Privé leven 

 

De jongste dochter van Harry en Ruth de Lange, Carola, overleed als gevolg van een 

ongeluk in augustus 1984. Over wat deze gebeurtenis voor Harry en Ruth betekende, 

spraken zij in een interview met hun predikant, Ter Linden, die het opnam in het 

boek Een land waar je de weg niet kent uit 1995. Harry vertelt dat hij dáárin niets 

van God ervoer: „Wèl in de manier waarop de mensen om ons heenstonden. Mensen 

die de moed opbrachten om naar ons toe te gaan. Dáárin heb ik de nabijheid van 

God gevoeld‟. Ook in een radio-interview uit 1993 spreekt hij hierover en vertelt dat 

bij hem het helingsproces sneller kon verlopen dan bij Ruth: 

 
„ik moest weer aan het werk. Ik heb toen eerst aan de studenten verteld wat er gebeurd 

was en dat had een verbluffend effect; in de pauze kwamen studenten naar me toe die 

soortgelijke ervaringen hadden, en die we niet van elkaar wisten en daar zijn heel 

merkwaardige relaties uit gebleven. Voor mijn vrouw ging dat anders. Die schildert 

en voor je daar weer de moed voor hebt, dat kost veel meer inspanning. Je maatschap-

pelijke positie is dus heel bepalend voor je helingsproces. Mijn helingsproces kon 

sneller verlopen dan bij haar omdat ik direct door mensen gevraagd was te vertellen 

en ik leerde weer van hun verhalen. Voor de dood ben ik veel gevoeliger geworden. Ik 

schrijf mensen die vreselijke dingen meemaken nu altijd een brief. Ik weet nu hoe be-

langrijk dat is dat er mensen om je heen gaan staan. Daarin ben ik veranderd‟.190 

 

                                                           
189 Gegevens ontleend aan archief Stichting Vredesopbouw, IISG, map 226. 
190 Radio-interview met Willem de Haan voor de NOS, „Een leven lang‟, 13-5-1993. 
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Ook anderen zagen deze verandering bij De Lange. Hij werd zich ervan bewust dat 

hij te weinig aandacht en waardering had gehad voor Ruth in haar eigen kwaliteiten, 

ervan uitgaande dat ze wel met hém mee zou denken en doen. Daarin kwam na deze 

periode verandering.  

 

De Lange werd in augustus 1997 getroffen door een herseninfarct. Hij had toen al de 

meeste van zijn activiteiten op landelijk niveau stopgezet, mede omdat Ruth ernstig 

ziek was. Het infarct bond hem aan huis, aangezien hij, ondanks veel therapie en een 

grote inzet, nauwelijks meer kon lopen en snel vermoeid raakte. Op 24 maart 1999 

overleed Ruth. In de loop van dat jaar verhuisde hij naar een verzorgingshuis om de 

hoek, aan de Johan van Oldenbarneveldtlaan in Den Haag. Het lezen gaat hem 

steeds moeilijker af, en voor het vernemen van nieuws en ontwikkelingen is hij meer 

en meer aangewezen op de televisie en het vele bezoek dat hij ontvangt. Hij leefde, 

zoals Ter Linden zei, „op de adem van de bezoeken van zijn kinderen en kleinkinde-

ren en van zijn vrienden‟. Hij was vrijwel geen dag zonder bezoek, mede door zijn 

bijzondere wijze van afsluiten van ieder bezoek, namelijk door het trekken van zijn 

agenda voor het maken van een volgende afspraak. Maar het leven viel hem zwaar. 

Op de vraag van iemand of hij in de put zat, antwoordde hij, zo vertelt Ter Linden, 

„Dat helpt toch niet. Als het zou helpen, zou ik zeker in de put zitten‟.191 Een ant-

woord dat hem typeert.  

Op 26 september 2001 raakte hij, tijdens een bezoek van zijn opvolger in 

Utrecht, Tieleman, onwel: hij werd getroffen door een tweede herseninfarct. Al snel 

raakte hij in een coma waaruit hij niet meer ontwaakte. In de vroege ochtend van 27 

september 2001 overleed hij.  

Velen waren getroffen door zijn overlijden, en dankbaar voor wat hij had be-

tekend: voor hen persoonlijk, voor de kerk, voor de wereld. Dat bleek ook uit de 

vele rouwadvertenties, die gekenmerkt werden door woorden als gedreven, inspire-

rend, gelovig, optimistisch en voorbeeldig. De radio maakte tijdens de nieuwsbulle-

tins van donderdag melding van dit overlijden, en in verschillende kranten en tijd-

schriften verscheen een In Memoriam.192  

Op 2 oktober 2001 vond in de Kloosterkerk een dienst ter gedachtenis aan 

Harry de Lange plaats, waarna de crematie in besloten kring plaatsvond. Tijdens de 

dienst, bijgewoond door honderden mensen, sprak alleen Ter Linden met wie - als 

predikant en overbuurman - een vriendschap was ontstaan. In zijn overdenking had 

hij verschillende getuigenissen van anderen verwerkt. Gelezen werd Jesaja 58 („Is 

                                                           
191 Dit vertelde Ter Linden in zijn overdenking tijdens de dienst ter gedachtenis aan Harry de Lange. 
192 In Trouw (29-9-2001): „Altijd gedreven door de nood, toch moed en geduld bewaard‟; in NRC          
(2-10-2001): „Hartstochtelijk man‟ door Frits Groeneveld; in Metro (1-10-2001): „Oecumenicus H.M. de 

Lange overleden‟; in HN-magazine (6-10-2001): „Harry de Lange, een profeet die altijd tot spoed maan-

de‟ door Jan Goossensen; in Roodkoper (oktober 2001): „Een heilige driftkikker‟ door Albert van den 

Heuvel‟; in AdRem (oktober 2001): „In de ban van gelovige verantwoordelijkheid‟ door H.J. Adriaanse; 

in Socialisme en Democratie (november/december 2001): „Tegen situaties van verzuim‟ door Herman 

Noordegraaf; in De Bazuin (19 oktober 2001): „Harry de Lange, econoom en oecumenicus‟; in Oecume-

nisch Bulletin (november 2001): „In memoriam Harry de Lange‟ door Herman Noordegraaf; in Pro & 

Contra (16-10-2001): „In Memoriam Harry de Lange‟ door Herman Noordegraaf; op de website van de 
Wereldraad van Kerken: „WCC tribute to Harry de Lange‟ van de persdienst van de Wereldraad van 

Kerken; op de website van het Trefpunt: „Harry de Lange - voormalig voorzitter Trefpunt van Socialisme 

en Levensovertuiging‟ door Greetje Witte-Rang en Herman Noordegraaf; in Areopagus (5/4): „In memo-
riam H.M. de Lange‟ door Herman Noordegraaf; in: DISKkrant (15/60, december 2001): „In Memoriam 

Harry de Lange‟ door Hub Crijns; in: Wereld en Zending (2002/1): H.M. de Lange door Herman Noorde-

graaf, in: Kredo (31/11, november 2001): „Ter nagedachtenis aan dr. H.M. de Lange‟ door H.G. de Cock. 
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dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de ban-

den van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?‟) en 

Mattheus 26: 36-46 („Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel 

gewillig, maar het vlees is zwak‟).  

In de brief die de dochters Veronica en Martine de Lange na de begrafenis 

aan alle bekenden van Harry stuurden, namen ze een citaat op uit een rede die hij op 

7 mei 1989 hield bij de herdenking van de joodse slachtoffers van de Tweede We-

reldoorlog: 

 
„Voor alles kiezen we hoop als oriëntatie. Hoop als oriëntatie, waardoor het heden 

wordt opengebroken, hoop waardoor men geen vrede heeft met de gegeven werke-

lijkheid, maar zich daartegen begint te verzetten, hoop die het heden in beweging zet, 

omdat men ontevreden is met de wereld, hoop die bestand is tegen de druk van de 

problemen, tegen teleurstellingen, hoop die bestand is tegen de twijfel over wat we 

kunnen en wat we zijn, hoop die een hartstocht heeft voor het mogelijke‟. 193  

 

Nawoord 

 

„De ekonomist die aktuele politieke keuzen wil beïnvloeden, moet in laatste instantie 

gewone mensen overtuigen‟. Met dit citaat van Gunnar Myrdal droeg De Lange zijn 

boek Werkelijkheid en Hoop uit 1975 op aan Abrecht. Als De Lange één ding zijn 

leven lang heeft gedaan is het dat: pogen gewone mensen te overtuigen. Hij was er 

dagelijks mee doende. Ter Linden verwoordde het bij zijn begrafenis als volgt:  

 
„Wat zullen wij deze man missen. Maar wat heeft hij ons veel nagelaten. Niet alleen 

wat hij geschreven heeft, maar vooral de ernst waarmee hij ons heeft geconfronteerd 

met de grote vragen van deze tijd, en waarmee hij wegen heeft gezocht naar de toe-

komst, vanuit het besef dat het anders moet en kan. Hij heeft, zei iemand, misschien 

geen groot oeuvre nagelaten, maar hij heeft vele zonen en dochters verwekt, die door 

hem zijn opgeleid en op pad gestuurd.' 

 

En nu zijn wij dan voor het laatst met hem bijeen in deze kerk. Voor één laatste af-

spraak met ons allen. Maar ik denk dat het Harry goed zou doen, als wij ook werkelijk 

samen een áfspraak zouden maken. Velen stonden ooit genoteerd in Harry‟s agenda, 

al die jaren van zijn werkzame en rustende leven. Dat wij nu Harry en dat wat hem 

bewoog een blijvende plaats zullen geven in ónze agenda. En ons met hem die vraag 

zullen blijven stellen, waarop het voor hem aankwam, de vraag:  

“Wat wil God…?”‟194
 

 

                                                           
193 Dit citaat komen we daarvoor al tegen in De Langes boek Wij moeten ons haasten (1988), 132. 
194 Uit de preek van Ter Linden, toegevoegd aan archief De Lange. 
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DEEL II  

 

Harry de Lange  

en de oecumenische sociale ethiek 
 

 

 
„De mens is geschapen en geroepen om een vrij wezen te zijn, verantwoordelijk aan 

God en zijn naaste. Elke neiging van Staat en maatschappij om hem te beroven van de 

mogelijkheid op verantwoordelijke wijze te handelen is een loochening van Gods be-

stemming, die Hij met de mensen heeft en van Zijn verlossingswerk‟1 

Wereldraad van Kerken, Amsterdam 1948 

 

Veel, zo niet het grootste deel, van de activiteiten en publicaties van De Lange had-

den betrekking op de oecumenische sociale ethiek. Hij werd niet moe om in boeken 

en artikelen voor mensen binnen en buiten de kerk steeds maar weer de hoofdlijnen 

van de historie van het oecumenische sociale denken te herhalen dat voor hem zo 

belangrijk was.2 Anderzijds participeerde hij zelf in het debat daarover, en probeerde 

hij dat sociale denken in de praktijk toe te passen in zijn werk voor de kerken; daar-

bij krijgt bij hem als econoom natuurlijk de economische werkelijkheid (in brede 

zin) in het bijzonder aandacht. Daarom zullen we eerst schetsen welke plaats De 

Lange inneemt in de verschillende economische stromingen, mede aan de hand van 

twee van zijn boeken.  

Daarna gaan we in op twee onderwerpen die voor De Lange centraal staan in 

het oecumenische sociale denken: de mensvisie en het concept „verantwoordelijke 

maatschappij‟. Steeds wanneer De Lange over zijn vakgenoten spreekt, brengt hij de 

mensvisie ter sprake, omdat naar zijn idee veel economen daar al, zonder zich daar-

over uit te spreken, laat staan te verantwoorden, beslissingen nemen met verstrek-

kende gevolgen voor de economische theorie en het economisch beleid. In het ver-

lengde daarvan ligt een visie inzake de richting waarin de samenleving zich zou 

dienen te ontwikkelen, waarbij De Lange in navolging van de oecumenische bewe-

ging spreekt in termen van de „verantwoordelijke maatschappij‟. Hij blijft dat doen, 

ook wanneer velen in de oecumenische beweging dat concept achterhaald gaan 

                                                           
1 Dit is de vertaling die De Lange hanteert in zijn proefschrift, en die hij ontleent aan J.C.C. Rupp, De 

sociaal-economische boodschap der Protestantse Kerken, Den Haag z.j., 20/21. Mooier en beter zou zijn 

„responsible to‟ te vertalen met „verantwoordelijk tegenover‟ en „God‟s intentions for men‟ met „Gods 
bedoeling met de mens‟.  
2 Voor De Lange had de oecumenische beweging het appèl-karakter waarover Hoedemaker in zijn rede 
bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt in Groningen op 3 november 1981 sprak: „een appèl-

structuur, waarin mensen elkaar telkens opnieuw konfronteren met verhalen die Christus-werkelijkheid en 

wereld-werkelijkheid op oorspronkelijke wijze verbinden en zo telkens opnieuw tot reflektie en engage-
ment prikkelen. Een appèl in deze zin ontstaat waar mensen de herinnering aan Christus aktualiseren in 

een eigen strijdsituatie en van daaruit posities van anderen op hun eigen oorsprong aanspreken. Aanspre-

ken: niet in de zin van dwang tot adhaesie maar van aansporing tot een nieuwe blik op de eigen realiteit 
en een bewuste keuze daarin‟ (L.A. Hoedemaker, „Oekumene en Paraklese: de identiteit van de gemeente 

in de leerschool van de wereldkerk‟ in: G.D.J. Dingemans en L.A. Hoedemaker, Leren bij het leven, Den 

Haag 1981, 28).  
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noemen. We zullen nagaan hoe de antropologie van De Lange tot stand kwam en 

welke discussies hij in dat kader voerde. Daarna gaan we in op het debat over het 

concept van de verantwoordelijke maatschappij: waarom verloor voor De Lange dit 

begrip zijn waarde niet en hoe pareerde De Lange aanvallen op het concept en zijn 

hantering ervan? En hoe ging hij om met de nieuwe concepten die ontwikkeld wer-

den? Gedurende de laatste 10 tot 15 jaar van zijn leven gebruikte De Lange het be-

grip „verantwoordelijke maatschappij‟ minder, ofwel vanwege de afstand die de 

oecumene ervan leek te nemen ofwel vanwege het misbruik dat ervan gemaakt werd. 

Hij gaat dan steeds vaker het begrip „gerechtigheid‟ hanteren, maar doet dat, zoals 

we zullen zien, op een wijze die nauw aansluit bij de wijze waarop hij tevoren over 

de verantwoordelijke maatschappij sprak.  

We sluiten dit tweede deel af met een samenvattend en concluderend hoofd-

stuk, waarin we de belangrijkste bevindingen uit de drie voorgaande hoofdstukken, 

verrijkt met de gegevens uit het biografische deel, weergeven. Daarbij pogen we een 

antwoord te geven op de vraag of de benadering van De Lange ons verder kan hel-

pen bij de problemen waarvoor we vandaag de dag staan.  
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Hoofdstuk 5 

Wie verzet de grensstenen?3 

Over Harry de Lange als econoom 
 

 

 

1. INLEIDING 

 

Dat De Lange econoom was, werd door veel van zijn collega-economen niet her-

kend laat staan erkend. Regelmatig sprak hij daarover zijn verontwaardiging uit.  

De Lange was inderdaad een bijzondere econoom, omdat hij zich tot taak ge-

steld had te „peilen of bijbelse grondwoorden kunnen worden ingeweven in het ge-

binte van een maatschappij‟.
4
 Niet voor niets laat hij aan het begin van de inleiding 

van zijn proefschrift de econoom Keynes de ethiek introduceren, en besluit hij die 

inleiding met de theoloog Banning die het belang van een goede analyse van de 

werkelijkheid en van een grondige zelfkritiek benadrukt. Hij was niet de enige en 

niet de eerste econoom met een dergelijke motivatie, maar hij had daarin wel zijn 

eigen aanpak en accenten. De in de volgende hoofdstukken te behandelen onderwer-

pen - verantwoordelijke maatschappij en mensvisie - zijn, zo zullen we zien, in hun 

combinatie, van fundamenteel belang voor de normatieve wijze waarop De Lange 

economie wilde bedrijven.
5
 Hij zei over zichzelf: „I‟m an economist, heavily inter-

ested in the ethical implications of this discipline. Basically the economist is an 

optimist. Talking about planning, talking about change and talking about planning of 

change, means that there is a tomorrow.
6
 The presupposition in all our work is some 

                                                           
3 „Er zijn er die grensstenen verzetten‟ is een tekst uit Job 24 die De Lange aanhaalt in zijn overweging 

„Gedenken om te leven‟, uitgesproken tijdens de Sjoa-dienst in de Kloosterkerk, 7-5-1989. Het is een 

tekst die De Lange lief was en die hij vaker gebruikte. We kozen voor deze titel omdat De Lange, in 
tegenstelling tot veel andere economen, er voor koos niet louter te kijken naar „wat‟ bepaalde situaties 

veroorzaakt, maar ook „wie‟.  
4 Dit zei De Lange in de lustrumrede bij het 10-jarig bestaan van het Multidisciplinair Centrum voor Kerk 
en Samenleving (MCKS) in 1991 over MCKS, de Sectie Sociale Vragen en andere instellingen, maar in 

feite kenmerkt dit hem ook als persoon. Dit is dan ook een fraaie herformulering van de taak die hij zich 

in zijn proefschrift stelde, namelijk te onderzoeken „in hoeverre een zedelijke categorie als verantwoorde-
lijkheid - door mij gefundeerd van uit het bijbelse theologische denken (…) - een rol kan spelen bij de 

opbouw van een economische orde en in het ontwerpen van een economische politiek‟ (De Lange 

[1966],12). 
5 Hier slaat De Lange direct al een andere weg in dan de meeste van zijn vakgenoten, zo blijkt als we twee 

leerboeken Economie opslaan. Heertje (A.Heertje, Elementaire economie, Stenfert Kroese, Leiden 1980, 

1): „Het is niet de taak van de economie te oordelen over de vraag of het een voor de mens beter is dan het 
ander‟. En Van Zwijndrecht (J. van Zwijndrecht, Beknopt leer- en leesboek der economie, Wolters, 

Groningen, 1966, 15): „De economie gaat niet na, of de bevrediging van behoeften verkeerd zou zijn of 

schadelijk. Zij beschouwt de behoeften dus als een gegeven, een zogenaamd datum‟. 
6 Ook Klant wijst hier op, en laat daarmee tevens zien dat iedere econoom zijn vooronderstellingen heeft. 

Hij schrijft (J.J. Klant, „Idealisatie: idee en ideaal‟ in: B. de Gaay Fortman (red.), Economie en waarde, 

Jaarboek Studiekring Post-Keynesiaanse Economie 1982, Alphen aan den Rijn/Brussel 1982, 40: „Eco-

nomen willen dan ook, hoezeer zij zich mogen beroepen op hun zuiverheid, de wereld veranderen. Zij 
willen bijdragen tot de oplossing van urgente praktische problemen. De theorieën van Quesnay, Smith, 

Ricardo, Mill, Marx, Walras, Marshall, Pareto, Wycksell, Veblen, Schumpeter, Hayek, Tinbergen, Hicks, 

Friedman en Samuelson bevatten boodschappen. (…) (zij) houden er min of meer verhulde maar herken-
bare denkbeelden omtrent een natuurlijke orde en een „zin‟ van de geschiedenis op na die wetenschappe-

lijk niet bewijsbaar zijn, maar wel medebepalend voor de inhoud van hun theorieën. Zij trachten die 
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kind of hope. A kind of a dream of what can be tomorrow always accompanies the 

work of the economist‟.
7
 Maar ook: „I do not have the pretention of being objective, 

because I wear the glasses of a particular kind of social thinking in which I have 

been trained, not at university but in the ecumenical movement‟.
8
 In het eerste deel 

van deze studie is duidelijk geworden hoe waar deze uitspraken zijn. De Lange was 

een econoom die zijn vak op een normatieve wijze wilde uitoefenen, en ook van zijn 

collega‟s vroeg hun normatieve uitgangspunten (die ieder, bewust of onbewust han-

teert) te expliciteren. De indruk die uit alle discussies die De Lange voerde naar 

voren komt, is dat alleen al vanwege zijn sterk moraliserende aanpak (die De Lange 

gemeen had met zijn leermeester Banning) veel collega-economen hem niet als 

vakbroeder herkenden; ze hoorden in hem veeleer een prediker of een profeet (en 

onderkenden niet hoezeer ze zelf ook preekten).
9
  

De Lange pleitte voor een nieuw paradigma, en waar hij dat deed, noemde hij 

vaak de consultatie over politieke economie, ethiek en theologie die de Commission 

on the Churches‟ Participation in Development van de Wereldraad (CCPD) in 1978 

in Zürich organiseerde (waar hij zelf niet aanwezig kon zijn; Goudzwaard ging op 

zijn verzoek in zijn plaats). De Advisory Group on Economic Matters (AGEM), die 

voortkwam uit deze consultatie, vatte de uitkomst van Zürich als volgt samen. De 

oude modellen in de politieke economie zijn niet meer adequaat, gezien de armoede 

en de milieuproblemen.  

 
„Een nieuw model van politieke economie moet voldoende gewicht geven aan de his-

torische dimensie, moet integrerend in plaats van reductionistisch zijn en moet daar-

om een analyse van de wisselwerkingen van de sociale, economische en politieke sys-

temen omvatten. Het kernpunt in de economische analyse moet niet het eigenbelang 

zijn, maar de gemeenschappelijke sociale zorg voor het welzijn van allen. Dat heeft te 

maken met de waarden die in het produktieproces zelf worden opgewekt. Daarom 

wordt een uitdrukkelijk normatieve economische theorie vereist‟.10  

 

Dit model staat inderdaad haaks op het oude model, dat door Goudzwaard en Op-

schoor bondig wordt samengevat:  

 
„…het vigerende economische denken kiest voor een positivistisch, waardevrij weten-

schapsmodel, waarbinnen slechts plaats is voor efficiency als beslissende norm bij alle 

economische keuzes. Een norm die ook aan het economisch proces zelf wordt opge-

legd of aldaar in feite wordt afgedwongen. Er is dus sprake van een impliciete maar 

                                                                                                                                        
aannemelijk te maken met een beroep op plausibiliteit‟. (40). De Lange zelf wijst hier herhaaldelijk op 

wanneer het gaat over de mensvisie (zie hoofdstuk 6).  
7 In: Keynote address op de Consultation on Global Survival van het Social and International Affairs 
Committee van de World Methodist Council, 17 juli 1986. 
8 In: „Reflections on the Present Economic Situation‟ in: Reformed World, 41/6, June 1991. 
9 „There is an inescapable a priori element in all scientific work. Questions must be asked before answers 

can be given. The questions are an expression of our interest in the world, they are at bottom valuations‟. 
Deze uitspraak is van Gunnar Myrdal in het voorwoord van The Political Element in the Development of 

Economic Theory uit 1953. Elders (in: The Challenge of World Poverty, 1970, 42) zegt hij: „A view is 

impossible except from a viewpoint. Things look different, depending upon where you stand. (…) Valua-
tions are always implied in our search for truth as in all other purposeful behaviour‟. Ook Popper wijst 

erop dat het naïef is om te denken dat dit te vermijden is, en dat zo‟n poging alleen kan leiden tot bevoor-

oordeeldheid in de presentatie van de feiten (geciteerd bij Opschoor, The Poverty of Essentalism: Deve-
lopment ans Culture in International Education, Farewell Lecture ISS, Den Haag 2004,1). 
10 Ecumenism and a New World Order (AGEM, Geneva, 1980), vertaald in: Archief van de Kerken, 

37/18-19, 6-9-1982. 
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ook vernauwde normativiteit. In de hoofdstroom van het economisch denken zijn het 

eigenbelang (self-interest) en een aprioristisch individualisme daarbij de enig-geldige 

antropologische vooronderstellingen. Omdat de norm van de efficiency in de zin van 

doel-rationaliteit heerst is de inhoudelijke keuze van de doelen in feite buiten de eco-

nomie gemanoeuvreerd. De economie heet „neutral between ends‟ te zijn, wat impli-

ceert dat ook de hele equity-kant, d.w.z. de vraag naar een gelijke of rechtvaardige 

verdeling van de middelen, uit de economische analyse is weggesneden. De noodzaak 

van een markt-georiënteerde groei en van een efficiënte allocatie van middelen is het 

enige wat nog aan economiciteit resteert‟.11  

 

In dit hoofdstuk willen we op enkele elementen uit die bijzondere wijze van econo-

mie bedrijven van De Lange dieper ingaan. We doen dat door uit de twee werken 

waarin hij het meest systematisch zijn gedachtegoed uiteenzette - zijn proefschrift 

De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij en Genoeg van teveel, genoeg 

van te weinig - de kernpunten en het grondpatroon van zijn denken te destilleren en 

die vervolgens te confronteren met de visies van anderen. De Langes proefschrift is 

wat dat betreft het meest systematisch. Daarin onderzocht hij of het criterium van de 

verantwoordelijke samenleving een rol kan spelen in de economie: zowel in de op-

bouw van een economische orde (hier gaat De Lange in op onderwerpen als „welfare 

state‟ en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie) als in het economisch proces (waar 

hij spreekt over economische groei) als in de economische politiek (loonbeleid). 

Genoeg van teveel, genoeg van te weinig verscheen twintig jaar later. In het boek 

zijn de problemen uit die twintig jaar en de ervaringen met twintig jaar discussies 

over economische vragen verwerkt. Na een weergave van de benadering van de 

economie in het boek proberen we te onderscheiden welke gedachten in het boek bij 

De Lange vandaan komen. We doen dat mede aan de hand van een notitie die De 

Lange in 1980 schreef zonder Goudzwaard.12 Daarnaast gebruiken we daarvoor een 

artikel onder dezelfde titel dat De Lange in oktober 1981 publiceerde.13 Vervolgens 

worden de reacties op het boek gesystematiseerd. 

We besluiten dit hoofdstuk met een opsomming van de centrale elementen 

van het economisch gedachtegoed van De Lange en een waardering daarvan mede 

op basis van een raadpleging van enkele economen uit de omgeving van De Lange. 

We beginnen echter, na de „sfeertekening‟ die we hierboven gaven, met een wat 

officiëlere plaatsbepaling van De Lange binnen de economische wetenschap.  

 

 

2. DE PLAATS VAN DE LANGE IN DE ECONOMISCHE WETENSCHAP  

 

De Lange hield zich niet vaak met de economie als wetenschap bezig (de economi-

sche politiek boeide hem meer). Hij had daarover uiteraard wel zijn ideeën, maar 

legde zich er niet op toe die in geschriften uit te werken; in zijn omgeving had hij 

altijd wel mensen op wie hij in dit opzicht kon varen, zoals Tinbergen en Goud-

zwaard. Dat betekent echter niet dat hij niet te plaatsen valt in een economische 

stroming. Dat doen we in deze paragraaf.  

                                                           
11 In hun gezamenlijke artikel „De Europese leefwereld: een zaak van zorg‟ in: J.A.C. van Burg, P.A. van 

Gennip, E.J. Korthals Altes (red.), Europa: Balans en richting, Terra Lannoo, Warnsveld 2003, 95-96. 
12 Deze werd in 1981 onder de titel „Naar een economie van het genoeg‟ in Arbeid en Economie. Discus-
sie binnen de kerken, Dossier 12 bij Archief van de Kerken gepubliceerd. 
13 „De economie van het genoeg. Op zoek naar een nieuw denken en een nieuw handelen in de economie‟, 

in: Economisch-Statistische Berichten, 66/3327, 21-10-1981. 
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We beginnen met een vogelvlucht over de belangrijkste ontwikkelingen in de 

economische wetenschap en de voornaamste stromingen daarbinnen, waar mogelijk 

met kanttekeningen die De Lange in de loop der jaren in zijn publicaties bij die 

stromingen maakte. Vervolgens geven we een typering van enkele economen die 

door De Lange regelmatig genoemd worden als inspiratoren. Enkelen behandelden 

we al eerder (Tinbergen en Goudzwaard); nu vullen we die beschrijving aan met hun 

wijze van economie bedrijven. Op basis hiervan komen we tot een beschrijving van 

de belangrijkste kenmerken van De Lange als econoom.14 

 

Klassieke economen 

 

De meeste auteurs noemen het eind van de 18
e
 eeuw als begin van de economie als 

zelfstandige wetenschap. Dat is de periode dat de ondernemingsgewijze productie 

zich ontwikkelde, een scheiding ontstond tussen productie en consumptie en de 

internationale handel opkwam. Toen werd de basis gelegd voor wat de „klassieke 

economie‟ ging heten, waarop latere scholen reageerden met aanpassingen of ingrij-

pende wijzigingen, en die bepalend is geworden voor de wijze waarop in het heden 

economische wetenschap wordt bedreven en economische politiek gevoerd. De 

naam van Adam Smith is verbonden met deze klassieke periode in het economisch 

denken, waarvan men het begin laat samenvallen met het verschijnen van zijn werk 

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in 1776 en die ein-

digde met de dood van een andere belangrijke representant van dit denken, John 

Stuart Mill, in 1873. Het is goed hier op te merken dat Adam Smith moraalfilosoof 

was en zelf geen breuk zag tussen zijn eerder moraalfilosofische werk en zijn Wealth 

of Nations. Aan veel van zijn gedachten over economie, die door zijn navolgers als 

uitgangspunten gehanteerd worden (bijvoorbeeld zijn visie op de mens, de homo 

economicus) lagen morele overwegingen ten grondslag. „Zijn theologische denk-

beelden droegen het stempel van het gangbare deïsme, dat uitging van de universele 

godsdienstige waarheden waarop alle positieve religies gebaseerd zijn, waarheden 

die zonder hulp van goddelijke Openbaring door de menselijke rede worden er-

kend‟.15 Voor Smith is het natuurlijke het uitgangspunt, en dat krijgt daarmee fun-

damentele waarde. Van nature zou de mens geneigd zijn tot handel met zijn mede-

mens en het daarbij nastreven van zijn eigen belang, en van deze natuurwet wordt in 

de economie gebruik gemaakt. Nobelprijswinnaar Samuelson schrijft in zijn be-

roemde Handboek Economie dat de belangrijkste bijdrage van Adam Smith is ge-

weest „dat hij in de maatschappelijke wereld van de economie herkende wat Isaac 

                                                           
14 Het is goed tevoren een aantal begrippen te verhelderen. Het begrip economie kan zowel een deel van 
de maatschappelijke werkelijkheid als een tak van wetenschap aanduiden. In dit deel van de maatschappe-

lijke werkelijkheid is sprake van een economisch proces waarbinnen economisch nut wordt voortgebracht 

door middel van productie, distributie en consumptie door de inzet van economisch kapitaal (de produc-
tiemiddelen: zowel fysiek, als menselijk en natuurlijk kapitaal); in dat proces vinden economische activi-

teiten plaats, zoals investeren, produceren, consumeren. De verhoudingen waarbinnen die activiteiten 
plaatsvinden, vormen samen de economische structuur die verschillende vormen kan aannemen. Het is de 

economische orde die bepalend is voor het economisch proces: die orde wordt vooral bepaald door de 

markt of de overheid of door een mengvorm van beide; De Lange onderscheidt hierbij vier mechanismen: 
het marktmechanisme, het bureaucratisch mechanisme, het democratisch mechanisme en het onderhande-

lingsmechanisme. Interventies door de overheid om het verloop of de uitkomsten van het economische 

proces te beïnvloeden worden economische politiek genoemd; die politiek kan ook een dusdanige vorm 
aannemen dat sprake is van verandering van de economische orde.  
15 Dit schrijft Arend Th. van Leeuwen in De nacht van het kapitaal ( Sun, Nijmegen 1984, 34/35) waarin 

hij zeer uitvoerig op de denkwereld van Smith ingaat.  
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Newton (1642-1727) had herkend in de natuurlijke wereld van de ruimte: een zich-

zelf regelende natuurlijke orde. De boodschap van Smith luidde: men denkt het 

economisch stelsel te helpen door goedbedoelde wetten en bemoeienissen. Dat is 

niet zo. Laat het z‟n gang gaan. De olie van het eigenbelang zal de machines op een 

welhaast wonderbaarlijke manier aan het werk houden. Niemand hoeft te plannen. 

Geen regeerder hoeft te regelen. De markt heeft voor alles een oplossing‟.16 De fa-

meuze Onzichtbare Hand (in feite een deïstische manier om over de voorzienigheid 

te spreken) maakt dat het nastreven door alle individuen van hun eigenbelang teza-

men uiteindelijk het algemeen belang dient. Dat voedt immers de concurrentie, 

waardoor vervolgens de productie, de arbeidsverdeling en de ruil zo efficiënt moge-

lijk zullen verlopen. Vanzelf, op basis van het prijsmechanisme dat een centrale rol 

speelde in Smiths benadering. Problemen lossen zich zo zelf op. Wanneer er niet 

voor ieder werk is, dalen de lonen en wordt het voor ondernemers aantrekkelijker 

meer mensen in dienst te nemen. Op deze wijze zou de aanwezige productiecapaci-

teit van een economie altijd volledig worden benut. Omdat deze wetmatigheden zo 

perfect verlopen, is ingrijpen door de staat, zoals protectionisme, uit den boze.17  

Deze achtergrond van de eerste vormen van wetenschappelijk economiebeoe-

fening blijkt in de eeuwen die zouden volgen onuitroeibaar te zijn. Tieleman noemt 

deze als één van de vijf factoren die leiden tot een gebrekkige oordeelsvorming over 

de economie omdat zij leidt tot de gedachte dat de economie haar eigen gang gaat en 

de mens alleen maar lijdzaam kan toezien.18 De Lange voerde zijn leven lang strijd 

tegen deze gedachte. In het cursusboek dat hij in 1989 voor het Open Theologisch 

Onderwijs schreef (Godsdienst en Economie) kiest hij ervoor om juist die onderde-

len van de economische wetenschap te bespreken (onder andere groei en arbeid) 

waaruit heel duidelijk wordt dat het denken over en in de economie „nauw samen-

hangt met de keuzes, die mensen maken terzake van de centrale levensidee waardoor 

ze zich laten leiden‟. De wijze waarop De Lange in dit leerboek de hoofdmodellen 

van de economische orde beschrijft, getuigt van deze aanpak. Uitvoerig laat hij de 

achtergronden, de aantrekkelijke kanten en de nadelen van de verschillende ordenin-

gen zien.19 Als eerste belangrijk nadeel van de „vrije verkeershuishouding‟ van 

Smith noemt hij dat het niet de behoeften zijn die de productie aansturen, maar de 

hoge inkomens die hun wensen zien ingewilligd (hij haalt hier Shaw aan: het stelsel 

leidt tot „dinners without appetites at one end of the town and appetites without 

dinners at the other end‟). Voorts blijken niet altijd alle productieve krachten te 

worden gebruikt (hoewel dat wel verondersteld werd) en treden recessie en depressie 

op. „In dergelijke perioden is er geen sprake van vrije produktie en consumptie en is 

het krachtenspel tussen vraag en aanbod verstoord‟. Daarnaast is er een lange reeks 

sociale en morele nadelen aan het systeem verbonden (zoals ontluistering van de 

arbeid, schade aan de gemeenschap en het milieu, klassenstrijd). De kritiek van De 

Lange zet dus al in bij de start van de economie als wetenschap.  

Heilbroner wijst erop dat Adam Smith een volmaakte vertegenwoordiger van 

zijn tijd was met zijn geloof in de triomf van de redelijkheid en vertrouwen in de 

                                                           
16 Paul A. Samuelson, Handboek Economie, Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1976, 869.  
17 Myrdal (Myrdal [1953],106) vat deze denkwijze op amusante wijze treffend samen: „One gets the 

impression that smuggling is God‟s way of removing the obstructions of foolish politicians who want to 

upset His wise and liberal reign with tariffs and prohibitions‟.  
18 Henk Tieleman, In het teken van de economie. Over de wisselwerking van economie en cultuur, Ambo, 

Baarn 1991, 168. 
19 Godsdienst en Economie, 14. 
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weldadige gevolgen van het nastreven van het eigenbelang. Hij was een optimist, in 

een tijd waarin de Industriële Revolutie in Engeland al voor veel sociale ellende had 

gezorgd. Anderen trokken uit wat ze waarnamen andere conclusies: Malthus waar-

schuwde dat de mensheid er niet in zou slagen een steeds groeiende bevolking te 

voeden en Ricardo voorzag dat de machtige landeigenaren die rijk werden doordat 

ze erin slaagden goedkoop buitenlands graan te weren, de industriëlen te gronde 

zouden richten. Met hun beiden, zegt Heilbroner, „hebben deze twee mannen iets 

wonderlijks verricht: zij hebben een optimistische generatie tot een pessimistische 

gemaakt‟.20 Zij toonden aan dat de samenleving wanneer die aan zichzelf zou wor-

den overgelaten, een hel zou worden. „Geen wonder dat de hervormers zeiden: als de 

zaken zo staan, zullen we ons tot het uiterste inspannen, om te vechten tégen de 

natuurlijke gang van zaken in onze samenleving. Als wij, door ons te laten voort-

drijven, op de rotsen te pletter slaan, zullen wij tegen de stroom in zwemmen; en zo 

rukten de Utopisch socialisten zich los van het rustige vertrouwen, dat de wereld 

zoals zij was, in de grond rechtvaardig en goed was‟.21 Zo maakt Heilbroner de 

overgang naar „de prachtige wereld van de Utopisch socialisten‟, onder wie hij ook 

Mill behandelt, die benadrukte dat de economische wetten alleen betrekking hebben 

op de productie en niet op de distributie: die laatste kan door de gemeenschap naar 

believen worden ingericht. Dat was op zich een bevrijdende gedachte, maar deze 

werd vervolgens door de fundamentele kritiek van Karl Marx onderuit gehaald. De 

staat is immers niets anders dan de politieke organisatie van de economische macht-

hebbers, stelde hij. Marx‟ gedachten staan aan de wieg van zowel het communisme 

als het democratisch-socialisme. 

 

Breuk 

 

Zo kwam het tot een breuk in de economische theorievorming. Rond 1870 „spleet de 

boom van de economie‟ schrijft Samuelson.22 „De ene tak leidde via de neoklassieke 

en de keynesiaanse economie naar het huidige tijdperk van het post-keynesianisme.23 

De andere tak sproot voort uit Marx‟ Das Kapital (1867, 1885, 1894) en uit zijn 

herontdekte vroege geschriften over economie‟. Deze indeling hanteert als scheids-

lijn het al dan niet verwachten dat het kapitalistisch stelsel zou voortbestaan. Het 

bleef niet bij die ene splitsing, er volgden er veel meer, op andere gronden. De ver-

schillende stromingen laten zich op uiteenlopende manieren rubriceren. Plattel 

maakt bijvoorbeeld een indeling op basis van het thema van de waardevrijheid.24 Hij 

                                                           
20 Robert L. Heilbroner, De filosofen van het dagelijks brood. De levens, tijden en ideeën van de grote 

economische denkers, Paris, Amsterdam 1953, 109. 
21 Id., 110. 
22 Samuelson (1976), 872. 
23 We kunnen hier in onze tijd aan toevoegen: de huidige neo-liberale revival van de neo-klassieke eco-

nomie. 
24 In: M.G. Plattel, „Het vraagstuk van positieve en normatieve economie‟, in: B de Gaay Fortman, Eco-

nomie en waarde, Jaarboek Studiekring Post-Keynesiaanse Economie 1982, Alphen aan den Rijn/Brussel 

1982, 48 e.v. Hij definieert die als volgt: „De waardevrijheidsproblematiek heeft te maken met een ver-

schil van visie over de verhouding van individu en samenleving en daarmee ook met een verschillende 
paradigmatische aanpak van de economische wetenschapsbeoefening.‟(…) „De politieke visie op de 

economische werkelijkheid werkt als een belangrijk a priori ten aanzien van de keuze van de economi-

sche theorie en van de richting der analyse, die dan wel aan de intern wetenschappelijke criteria moet 
voldoen‟ (50). Ook W.A.A.M. de Roos hanteert globaal deze indeling tussen orthodox en on-orthodox, en 

noemt ook de vanzelfsprekendheid waarmee de onorthodoxe stromingen over de economische weten-
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onderscheidt de conventioneel-orthodoxe en de radicaal-onorthodoxe economische 

stroming. De eerste heeft als kernbegrippen het autonome individu, de centrale rol 

van het prijs- en marktmechanisme en de bescheiden, hooguit corrigerende, rol van 

de overheid. De onorthodoxe richting bekijkt de economie als subsysteem in het 

totale maatschappelijke proces. Maar ook is een splitsing in drieën denkbaar: een 

neoklassieke (voortbordurend op het klassieke denken), een marxistische en een 

institutionele tak, die ieder voor zich weer een groot aantal verdere vertakkingen 

kenden. We beginnen met Marx.  

 

Marx 

 

Karl Marx (1818-1883) leverde een fundamentele kritiek op belangrijke onderdelen 

van het klassieke denken, maar bleef, zo zullen we zien, een klassiek econoom, zij 

het een heterodoxe. We wagen ons hier niet aan een weergave van het denken van 

Marx dat zich uitstrekte over verschillende vakgebieden: filosofie, geschiedenis en 

economie, maar beperken ons tot een aantal saillante kenmerken daarvan. Allereerst 

het dialectisch materialisme: Marx combineert hierin het dialectische denken van 

Hegel (het denken in termen van spiraalsgewijze zich voltrekkende processen van 

ontwikkeling) met het materialisme van Feuerbach (het geestelijke is een product 

van het materiële) en met een grote sociale bewogenheid. Hij wil de wereld niet 

(alleen) verklaren, maar veranderen. In de lijn van dit denken beschouwt Marx de 

geschiedenis als een doorgaand proces onderweg naar een uiteindelijke bestemming. 

Aangezien het menselijk leven geheel bepaald wordt door het materiële, is het van 

belang de economische basis van de westerse maatschappij, de kapitalistische pro-

ductie, nader te onderzoeken. Marx doet dat in Das Kapital (waarvan het eerste deel 

verscheen in 1867). Grofweg ziet hij de volgende beweging zich voltrekken in de 

geschiedenis: de van oorsprong klassenloze maatschappij wordt door de arbeidsver-

deling en de invoering van de eigendom gesplitst in de klasse van de bezitters van de 

productiemiddelen, de kapitalisten, en de klasse van de proletariërs, die als enige 

bezit hun arbeid hebben. Ze worden door de bezitters uitgebuit doordat zij voor hun 

arbeid niet betaald krijgen overeenkomstig wat die arbeid oplevert. De waarde van 

arbeid valt in tweeën uiteen: datgene wat nodig is om de arbeid in stand te houden 

en een bedrag daar bovenop; dit laatste eigenen de kapitalisten zich toe. Kapitalisme 

zou niet kunnen bestaan zonder de toe-eigening van deze „meerwaarde‟. Waarde 

wordt dus niet bepaald door de markt maar door de productie. Arbeid is daarmee de 

bron van alle waarde: niet slechts de maat, maar ook de oorzaak van waarde.25 De 

arbeider is gedwongen zijn arbeid te verkopen om te kunnen leven; arbeid verwordt 

zo tot handelswaar en vervreemdt van de arbeider. De kapitalist wil die arbeid kopen 

omdat die hem door de meerwaarde in staat stelt te verdienen. „So the ingredients for 

social conflict are inherent in capitalism - alienation and polarization of classes‟.26 

De verhoging van de productiviteit door de inzet van machines is er louter op gericht 

                                                                                                                                        
schap als normatief spreken (in: „Post-Keynesiaanse economie als gemeenschappelijke noemer voor een 

progressief researchprogramma‟ in: Maandschrift Economie, 44/1, 1980, 1, 3).  
25 Klassieke economen (inclusief Marx) beschouwen arbeid als de belangrijkste of zelfs de enige grond-
slag van de waarde van goederen. Dit onderscheidt hen van auteurs voor hen die over economische 

processen schreven. De Physiocraten - Franse economen die dominant waren in het economisch denken 

kort voor Smith - poneerden dat alle waarde uit „land‟ voortkwam: dat was hun aanduiding voor wat we 
tegenwoordig „natuurlijke hulpbronnen‟ zouden noemen.  
26 Ekelund, Robert B. en Robert F. Hébert, A History of Economic Theory and Method, McGraw-Hill, 

New York 1990, 272. 
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om de meerwaarde die arbeiders produceren te vergroten. Zo neemt de productie 

toe, wat leidt tot overproductie en vervolgens tot concentratie en centralisatie van 

bedrijven. De economische macht berust bij een steeds kleinere groep mensen en 

door de automatisering raken steeds meer arbeiders zonder werk. De kapitalisten 

verlagen lonen, verlengen de arbeidstijd en dergelijke. Zo treedt een proces van 

Verelendung op, dat uiteindelijk leidt tot een revolutie en een tijdelijke periode van 

de dictatuur van het proletariaat, als overgang naar een klassenloze maatschappij 

waarin geen klassenstrijd meer zal voorkomen en geen privé bezit bestaan, maar 

waarin de productiemiddelen aan de gemeenschap toebehoren.  

In alle hoofdstukken van deze biografie komen we Marx en het marxistisch 

denken tegen. Tot het eind van de jaren zestig sprak De Lange met waardering over 

onderdelen van het gedachtegoed van Marx (dat hij onderscheidt van het commu-

nisme). In de eerste plaats over de grote sociale bewogenheid die hij met dit denken 

gemeen had: de aandacht voor wat hij in zijn proefschrift het „structurele geweld‟ 

noemt.27 En in de tweede plaats het inzicht in de grote invloed van economische 

factoren op het gehele leven. Maar in dit tweede punt lag tevens het begin van de 

kritiek van De Lange op dit denken: hij wijst het determinisme van Marx af.28 De 

mens is in zijn ogen niet louter willoos slachtoffer van de omstandigheden, maar 

heeft de mogelijkheid daar tegenin te gaan. In die zin is De Lange dus optimisti-

scher. Tegelijk is hij ook pessimistischer, want de gedachte dat er een heilsstaat zou 

kunnen ontstaan met een zondeloze mens, is hem totaal vreemd: het onvolkomene, 

de categorie schuld, is diep in de mens verankerd. Grondoorzaak van de vervreem-

ding van de mens is voor Marx de verkeerde verdeling van de eigendom van de 

productiemiddelen; De Lange zoekt die op een dieper niveau, en ziet in verandering 

van de eigendomsstructuur niet de afdoende oplossing van de vervreemding. Deze 

kritiek strekt zich uit tot grote delen van het denken van Marx zoals de uit de maat-

schappelijke ontwikkelingen onvermijdelijk voortkomende heilsstaat en het ver-

trouwen op de dictatuur van het proletariaat. De Lange kan niet meegaan met het 

materialistisch denken, ook al onderkent hij de geringe ruimte die een mens heeft tot 

zelfstandig denken en handelen. We zullen in hoofdstuk 7 zien dat deze kritiek op 

Marx hem in de jaren zestig en zeventig in conflict bracht met linkse denkers als Ter 

Schegget, die ervan overtuigd waren dat gerechtigheid niet van bovenaf komt en dat 

„recht subversief (moet) worden veroverd en tot stand (moet) komen door een om-

wenteling, een revolutie‟.29 De Lange stelt (met Goudzwaard) voorts dat Marx uit-

eindelijk toch een klassiek econoom is, aangezien hij alles verwacht van de moderne 

techniek, en geen mens- en natuurvisie heeft die voorkomt dat mens en natuur ver-

worden tot vooruitgangsobject. Integendeel: Marx slaat de industriële arbeid hoog 

aan als weg naar vervolmaking van mens en natuur. Daardoor stond het begrip „eco-

nomische groei‟ ook in de communistische landen nauwelijks onder kritiek, was 

milieuaantasting ook daar aan de orde van de dag en was het vertrouwen in de op-

lossende kracht van de wetenschap groot. Deze kritiek, die we onder andere lezen in 

                                                           
27 De Lange, 1966, 101. 
28 „Marx profoundly affected those who did not accept his system. His influence extended to those who 

least supposed they were subject to it‟, schrijft Galbraith (John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, 

London 1958, 54). Dit is precies wat De Lange, meestal buiten de officiële besprekingen om, werkgevers 
verweet: dat ze in hun denken een economisch determinisme hanteerden.  
29 G.H. ter Schegget, Partijgangers der armen. Avantgarde van God’s revolutie, Wereldvenster, Baarn 

1971, 15. 
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Genoeg van teveel, genoeg van te weinig30 is in zijn filosofische uitwerking waar-

schijnlijk toe te schrijven aan Goudzwaard (gezien de overeenkomsten met bijvoor-

beeld diens Kapitalisme en Vooruitgang, 85 e.v., 137 e.v.), maar verwijzingen naar 

de effecten van deze benadering in de werkelijkheid van de Sovjet-Unie en de DDR 

komen we bij De Lange regelmatig tegen, bijvoorbeeld wanneer hij schrijft over de 

contacten met de kerken in de DDR. Overigens oefende hij dezelfde kritiek ook uit 

op veel socialistische politiek in West-Europa en op de vakbeweging, namelijk dat 

zij weinig of geen aandacht besteden aan de aard en de richting van de productie, de 

welvaart, de groei, maar louter willen spreken over de verdeling daarvan. Dat alles 

kon er alleen maar toe leiden dat in de jaren zeventig De Lange forse aanvaringen 

kreeg met mensen die willen denken in de lijn van Marx. 

 

Neoklassieken 

 

Op allerlei manieren, in verschillende scholen, wordt het klassieke denken verder 

uitgewerkt en aangepast. Alfred Marshall is degene die verschillende van de hier 

ontwikkelde ideeën bij elkaar bracht en daarom beschouwd wordt als de grondlegger 

van de neoklassieke school, die in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië over-

heersend werd en die momenteel de theoretische achtergrond vormt van de neolibe-

rale globalisering. „Klassiek‟ in het geloof in de heilzame werking van de markt, 

maar „nieuw‟ in zijn uitwerking van het begrip van allerlei mechanismen die daarin 

een rol spelen en in het gebruik van wiskundige berekeningen daarbij. Kernelement 

is dat de arbeidswaardeleer uit het centrum van de theorie verdwijnt; het is het nut 

dat goederen hebben voor hun kopers dat uitgangspunt van het denken wordt; de 

waarde van een product is dat product dus niet eigen, maar wordt bepaald op de 

markt; daarmee gaat het marktmechanisme een voorname plaats innemen. De blik-

richting van de neoklassieken is vooral micro-economisch, gericht op de „normale‟ 

reactie van individuen.  

 

Keynes 

 

Een aparte plaats moeten we inruimen voor J.M. Keynes (1883-1946)31 die onder 

andere General Theory of Employment, Interest and Money publiceerde. Aanleiding 

voor de inhoud van dit boek uit 1936 waren de bittere ervaringen van de crisisjaren. 

Volgens het klassieke en neoklassieke denken had er in die tijd automatisch, zonder 

                                                           
30 „In zekere zin kan worden gezegd dat terwijl Smith het heil verwachtte door toedoen van de soevereine 
werking van de markt, Marx de bron van dat heil verplaatst naar de soevereine ontwikkeling van de 

produktiekrachten, waarvan de vruchten pas door toedoen van de klassenstrijd bij de arbeidersklasse 

terecht zullen komen. Maar dat is en blijft dan voor beiden een heil en geluk, dat door árbeid wordt 

voortgebracht, en dat primair bestaat in een overvloed van geproduceerde materiële goederen dank zij een 
onbelemmerde toepassing van de industriële techniek. En moet aan het belang daarvan, oog in oog met de 

grote problemen die in hoofdstuk 1 (armoede, milieuaantasting e.d., GWR) zijn genoemd, niet in toene-
mende mate worden getwijfeld; ook en juist vanuit het gezichtspunt van de armen?‟ (1986, 38).  
31 Keynes was een oorspronkelijk en eigenzinnig denker en mede daarom een boeiend figuur (zie de 

biografie die Harrod (R.F. Harrod, The Life of John Maynard Keynes, London 1951) over hem schreef, 

maar ook Heilbroner, 1953, 282 e.v.). Galbraith wijst er op (Galbraith [1958],134) dat Keynes „as always 
little bound by the conventional rules‟ de doodzonde beging om te onderscheiden tussen soorten behoef-

ten (absolute en relatieve). Hij sprak over de „fundamentalisten‟ van de vrije handel en over het „Odium 

Theologicum‟ dat aan de vrije handel kleeft (Harrod [1951], 431), en gaf er de voorkeur aan dat de eco-
nomische banden tussen landen beperkt bleven, terwijl de uitwisseling van ideeën, kennis, kunst e.d. zo 

groot mogelijk zou moeten zijn (id., 446).  



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

396 

ingrijpen van buiten, herstel moeten optreden, maar dat herstel bleef uit. Keynes 

verdiepte zich daarom in de oorzaken van schommelingen in de moderne economie 

en stuitte daarbij op de rol van investeringen: uitblijvende investeringen luiden 

krimp in. Keynes toonde aan dat verschillende vormen van overheidsinterventie in 

specifieke situaties nodig kunnen zijn voor de stabilisatie van de economie. De 

overheid kan bijvoorbeeld door gericht optreden de vraag stimuleren dan wel af-

remmen; in tijden van depressie is een tekort bij de overheid op zijn plaats, in tijden 

van hoogconjunctuur moet de overheid geld opzij zetten. Met zijn aandacht voor 

macrogrootheden, zijn macro-economische methodiek en met zijn opschaling van de 

rol van de overheid week Keynes duidelijk af van de neoklassieke benadering. We 

beschreven in hoofdstuk 2 bij de achtergronden van het Centraal Plan Bureau reeds 

de snelle ontwikkelingen van de economische wetenschap èn van de economische 

politiek, waarin naast Keynes ook Tinbergen zo‟n grote rol speelde. Dit leidde aan 

het eind van de Tweede Wereldoorlog tot een actieve vormgeving van de economie 

met op internationaal niveau de oprichting van de Bretton Woods Instellingen (waar-

in Keynes een zeer belangrijke rol speelde) en nationaal in vele landen verschillende 

vormen van „gemengde volkshuishoudingen‟: de leiding in de economie wordt ge-

deeld door bedrijfsleven en overheid; de aard van de mix kan daarbij zeer uiteenlo-

pen. De Lange constateert dat toch de laatste decennia (hij schrijft dit in 1989) veelal 

de benadering van de „vrije economie‟ werd gekozen; zo bleef het prijsmechanisme 

vrijwel intact. Voor De Lange is heel belangrijk dat de gemengde economische orde 

de economie ontdoet van zijn karakter als natuurgebeuren. „Ook in het economisch 

leven is de mens zelf verantwoordelijk en dient hij van de daarbij gebruikte metho-

den verantwoording af te leggen‟.32 Het zogenaamde Rijnlandse model, waarover 

Albert in zijn boek Capitalisme contra Capitalisme uit 1991 spreekt, is in feite een 

continentale uitwerking van de benadering van Keynes: een gemengde economie 

waarin de overheid op grond van overwegingen die niet puur economisch zijn, in-

grepen in de economie doet. Keynes legde daarbij de nadruk op de werkgelegenheid, 

in de Rijnlandse variant komen daar ook zaken als sociale zekerheid en overleg 

tussen sociaaleconomische partners bij, inclusief het bijbehorende institutionele 

kader. Albert plaatst dit Rijnlandse model tegenover het Angelsaksische model dat 

overheidsingrijpen verfoeit en tot een minimum wil terugbrengen; hij spreekt daarbij 

over de economische en sociale superioriteit van het Rijnlandse model, dat het niet-

temin aflegt tegen het Angelsaksische model, vooral vanwege zijn weinig mediage-

nieke voorkomen. 

 

Monetaristen 

 

Op de koers die de economische wetenschap en de economische politiek in de lijn 

van het neoklassieke denken en de Keynesiaanse benadering insloegen, kwamen 

uiteraard reacties. De kritiek op Keynes was dat hij vooral aandacht besteedde aan 

                                                           
32 We zullen in hoofdstuk 7 zien dat de econoom/theoloog Stierle een soort „Wahlverwandtschaft‟ ziet 

tussen de theorieën van Keynes en het oecumenisch engagement zoals dat al in het begin van de 20e eeuw 
bestond: kritische aandacht voor de economische theorie, het onderkennen van de relevantie van de 

theorie voor een politiek die over het menselijk lot beslist en een probleemhorizon die nationale grenzen 

overstijgt (Wolfram Stierle, Chancen einer ökumenischen Wirtschaftsethik. Kirche und Ökonomie vor den 
Herausforderungen der Globalisierung, Lembeck, Frankfurt am Main 2001, 206). Stierle gaat zelfs nog 

verder. Hij stelt dat in de oecumene al vóór Keynes een economische reflectie plaatsvond die later Keyne-

siaans genoemd zou worden (207).  
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conjuncturele zaken en niet aan de structurele zijde van de economie, waardoor 

vanuit zijn denken het tegelijkertijd optreden van inflatie en werkloosheid niet te 

verklaren was, omdat volgens Keynes werkloosheid nu juist te maken zou hebben 

met een te laag bestedingsniveau. Ter rechterzijde kwam een reactie van de zoge-

naamde „School van Chicago‟, met namen als Friedrich Hayek en Milton Friedman, 

die in hun geloof in de goede werking van de markt en het prijsmechanisme lijken 

op de klassieke economen. Zij koppelen dit aan een sterk Amerikaans gekleurd 

individualistisch vrijheidsbesef dat ieder overheidsingrijpen ervaart als bedreiging 

en begin van totalitarisme. Alleen op het terrein van de geldhoeveelheid is er een 

taak voor de overheid weggelegd (vandaar dat deze economen ook wel „monetaris-

ten‟ worden genoemd). Deze neoliberale school heeft vanaf de jaren zeventig sterk 

aan invloed gewonnen, in de eerste plaats in de Verenigde Staten en in Groot-

Brittannië, maar van daaruit ook in instellingen als het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF) en de Wereldbank en de rest van de wereld. Het is in het kader van 

deze ontwikkeling dat Albert zijn boek over het Angelsaksische en het Rijnlandse 

model schreef, waarmee hij, en dat was wat De Lange zeer waardeerde, liet zien dat 

er ook andere vormen van kapitalisme mogelijk zijn dan de monetaristische. Aange-

zien we met de monetaristen te maken hebben met een variant op het door De Lange 

verfoeide klassieke denken, is het niet moeilijk te raden naar zijn oordeel hierover. 

Het boek van Albert beval hij ieder aan omdat het een goed inzicht verschaft in deze 

- in zijn ogen heilloze - ontwikkeling.33  

 

Institutionele economen 

 

Ook van geheel andere zijde kwam kritiek op het klassieke en neoklassieke denken, 

namelijk van die denkers die economisch handelen niet verklaarden uit een streven 

naar maximale behoeftebevrediging, maar uit morele normen, rechtsregels en tradi-

ties. Zij maken vooral gebruik van historische beschrijvingen, hanteren filosofische 

en sociologische overwegingen en gebruiken statistisch onderzoek. We noemen hier 

van die stromingen alleen de zogenaamde institutionele economie, door Ekelund en 

Hébert34 beschouwd als een paraplu waaronder veel interessant en productief ge-

dachtegoed schuil gaat, hoewel anderen35 erop wijzen dat hier sprake is van een 

zodanig heterogeen gezelschap van economen, dat niet van een school gesproken 

kan worden. In deze lijn van denken wordt veel aandacht geschonken aan de rol die 

instituties spelen in de economie. Thorstein Veblen (1857-1929) de grondlegger van 

de institutionele economie, was buitengemeen geïnteresseerd in de vraag hoe sociale 

en economische processen werken en hoe en waardoor maatschappijen veranderen. 

Veblen had ernstige kritiek op het deterministische spreken over de mens als calcu-

lerend wezen en over de onzichtbare hand. De mens is een schepper van gewoonten, 

en zijn wereldbeeld wordt in sterke mate bepaald door zijn omstandigheden. Dit is 

een evolutionair denken, beïnvloed door Darwin, tegenover een deterministisch 

denken bij de neoklassieken. Veblen zag economie als een evolutionaire wetenschap 

gebaseerd op voortdurend veranderende instituties. Die laatste onderscheidde hij in 

twee groepen: technologische („the machine process‟: uitvindingen, productieme-

                                                           
33 Hij deed dat onder meer in persoonlijke contacten met de auteur, tijdens spreekbeurten en in artikelen 

(zoals in „De ziel van Europa. Heeft Europa een hart nodig?‟ in: Gereformeerd Den Haag, 14-9-1996.  
34 Ekelund en Hébert (1990), 478. 
35 Zie Jan Beishuizen, John Kenneth Galbraith: het economisch denken van een dissident, UvA, Amster-

dam 1994, 46 e.v. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

398 

thoden, technologie e.d.) en ceremoniële (eigendomsrechten, sociale en economi-

sche structuren, financiële instituties e.d.) De eerste groep is de dynamische kracht 

in de maatschappij, de tweede is het relatief statische resultaat van een bepaald sta-

dium van het „machine process‟. Voor zijn eigen tijd liet Veblen zien hoe de techno-

logie het mogelijk maakte de productie van goederen te scheiden van de productie 

van geld; het laatste werd doel van zakenlui. Wedijver tussen mensen speelt daarin 

een grote rol. Daarbij wordt het doen van productief werk steeds meer een teken van 

zwakte en het „niets doen‟, het hebben van vrije tijd, wordt bewijs van financiële 

kracht. Niets doen wordt een consumptiegoed. „Conspicuous consumption‟ is een 

gevleugelde term bij Veblen; deze consumptiewijze (een begrijpelijke, maar te be-

treuren institutie) neemt hij alom waar in zijn tijd en wees hij af als verspilling. Voor 

hem staat niet de winst voorop, maar de productie van goederen. Doordat zakenlui 

echter vooral in het maken van geld geïnteresseerd zijn, gaan ze slecht om met de 

middelen36 en saboteren ze het technologisch-productieve proces om de winst hoog 

te houden.37 Het is hier niet de plaats om uitgebreider in te gaan op het denken van 

Veblen, dat overigens breed uitwaaierde. Wat uit het voorgaande duidelijk is gewor-

den is dat met deze denkwijze op een belangrijk punt een correctie werd aangebracht 

op veel economisch denken, door Ekelund en Hébert samengevat in de volgende zin: 

„If for no other reason, Veblen may be read for the gainful reminder that economics 

is a social science, not a mere branch of Mathematical inquiry‟.38 Beishuizen noemt 

dan ook als kenmerk van het institutionalisme dat het een open denksysteem is. „Zijn 

aanhangers zijn voor integratie van de sociale wetenschappen en overschrijden dan 

ook gemakkelijk de traditionele grenzen van de economie voor grepen uit de antro-

pologie, psychologie, sociologie, politicologie, de rechtswetenschap e.d. Even ge-

makkelijk komen zij, in hun neiging tot holisme, tot waardeoordelen, die de gangba-

re economie schuwt, maar niet kan vermijden‟.39 En Stierle noemt als kenmerkend 

voor institutionalisten dat ze niet aan abstracte modellen prioriteit geven, maar aan 

het zoeken naar oplossingen voor dringende maatschappelijke problemen.40  

Het is duidelijk dat we met deze lijn van denken dichtbij het gedachtegoed 

van De Lange komen, die zich immers volop inzette voor interdisciplinair weten-

schappelijk werk. De Lange noemde uit deze traditie heel regelmatig Galbraith, die 

we apart zullen behandelen. Maar binnen de oecumene (van medio jaren zestig en 

later) zijn ook twee andere institutionalisten van belang: Myrdal (door De Lange af 

en toe met waardering aangehaald) en Boulding. De Zweed Myrdal, die onder meer 

minister van Handel en hoogleraar was, die de Nobelprijs voor economie kreeg en 

die de eerste voorzitter van het Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI, het beroemde bureau voor vredesonderzoek) was, verdiepte zich in de ont-

wikkelingsproblematiek en stelde dat het daarvoor nodig is de economie in samen-

                                                           
36 Heilbroner (Heilbroner, 1955, 424) wijst erop dat Veblen dit zei in „een tijd waaraan we met zekere 
schaamte terug plegen te denken‟ (…) „Zaken waren in die tijd gewetenloze zaken en wie zich met more-

le overwegingen inliet, had weinig kans zich staande te houden‟. Kidnapping en het gebruik van dynamiet 
bij de bestrijding van mededingers waren in die periode in de VS niet ongewoon. Het is dus niet zo 

vreemd dat Veblen spreekt over de „sabotage‟ van de geldmagnaten.  
37 Myrdal wijst erop, dat hiermee Veblen zich - zoals veel critici van het liberalisme - in feite bekent tot 
het liberalisme, dat in dit geval niet door de overheid maar door ondernemers wordt verstoord (Gunnar 

Myrdal, The Political Element in the Development of Economic Theory, Routledge & Kegan Paul London 

1953, 105). 
38 Ekelund en Hébert (1990), 471. 
39 Beishuizen (1994), 48. 
40 Stierle (2001), 398. 
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hang te zien met geschiedenis, politiek, onderwijs, gezondheid e.d. De orthodoxe 

economische benadering biedt ontwikkelingslanden geen soulaas; er zijn veelomvat-

tende vormen van nationale planning nodig om sociale gerechtigheid te bereiken. 

Myrdal was aanwezig op de Wereldraadbijeenkomst over ontwikkeling in Montreux 

en had grote invloed op de Indiase econoom Parmar, die het ontwikkelingsdenken 

van de Wereldraad van Kerken sterk kleurde. Een andere institutionalist die, in dit 

geval rechtstreekse, invloed had op het oecumenische sociale denken, is de Ameri-

kaanse hoogleraar Boulding, die aanwezig was op de bijeenkomsten van Church and 

Society in Genève (1966) en Boekarest (1974). Hij onderzocht als econoom de ver-

schijnselen „macht‟ en „conflict‟ en bekritiseerde het enge mensbeeld van de heer-

sende economische theorie. Deze institutionalisten kregen invloed in de oecumene 

op het moment dat het Keynesianisme afgedaan leek te hebben, stelt Stierle.
41

 In 

hoofdstuk 7 zal blijken wat daarvan de gevolgen waren.  

 

Galbraith 

 

Rond de jaren zestig vond een opleving van het institutionele denken plaats, met als 

bekendste vertegenwoordiger John Kenneth Galbraith (1908-2006). Hij wordt door 

Ekelund en Hébert beschouwd als degene die het institutionele denken populariseer-

de
42

 en als ‟a modern repository of heterodox thought‟. Samuelson acht hem van 

groot belang als beeldenbestormer: „Zijn kritiek is op zich niet dodelijk, maar zij 

werkt als een virus, en effent het pad voor dodelijke kritiek van de kant van de be-

weging New Left en haar vakkundige radicale economen‟.
43

 Ook De Lange werd 

duidelijk door dit virus getroffen. Maar er kwam ook ernstige kritiek op Galbraith, 

waarbij de opmerking dat hij „a very talented journalist and a very bad economist‟ 

was nog één van de vriendelijker aanduidingen is.
44

 Galbraith was in veel opzichten 

                                                           
41 id., 2001, 270 e.v., 476. Met het oog op de analyses van Stierle is het goed hier ook te attenderen op het 
neo-institutionalisme (niet te verwarren met het heroplevende institutionalisme dat we hierna behandelen, 

dat echter in zijn begintijd ook wel als neo-institutionalisme werd aangeduid: zie bijvoorbeeld W.A.A.M. 

de Roos in: „Post-Keynesiaanse economie als gemeenschappelijke noemer voor een progressief research-
programma‟ in: Maandschrift Economie, 44/1, 1980, 4) dat veel dichter bij het neoklassieke denken staat 

dan het oorspronkelijke institutionalisme, maar dat correcties aanbrengt in het neoklassieke paradigma, 

zoals de idee van de volledige informatie; ook kijkt het neo-institutionalisme vooral naar individuen en 
niet naar organisaties als actoren. Stierle gebruikt voor deze stroming ook de aanduidingen „Neue Institu-

tionentheorie‟ en „Neue Politische Ökonomie‟ (NPÖ) (o.a. 532) Stierle lijkt zelf nogal gecharmeerd te 

zijn van deze stroming, vooral vanwege de staatskritische houding die hij daarin aantreft. Eén van zijn 
aanbevelingen aan de oecumene is dan ook dat ze onderzoekt waarom zij zich meer oriënteert op de 

optimistische visie op de staat van het Instutionalisme dan op de staatskritische NPÖ (469). Hij geeft er 

echter geen blijk van zich bewust te zijn van de mogelijke strijdigheid tussen het oecumenisch denken 
van „voorrang voor de armen‟ (waar hij een aanhanger van is) en centrale elementen uit deze benadering 

zoals het pleidooi voor een minimale staat van economen die in deze lijn denken (zoals de Nobelprijs-

winnaar James Buchanan).  
42 Ekelund en Hébert (1990), 474. 
43 Samuelson (1976), 878. 
44 Beishuizen geeft een uitvoerige opsomming van de vele kritiek die Galbraith kreeg van vakgenoten, 

óók van de zijde van andere institutionalisten. Twee zaken staan daarin centraal: het feit dat hij waarde-

oordelen meeneemt in zijn economisch denken, en het vrijwel ontbreken in zijn werk van kwantitatief 
onderzoek en daarmee van verifieerbaarheid. Beishuizen (1994, 281) citeert in dit verband een veelzeg-

gend grapje van een collega van Galbraith bij de Harvard-universiteit: „Galbraith weet een boel van 

economie af, voor een leek‟. In Nederland is Pen (althans vanaf 1972) bij uitstek degene die beide punten 
van kritiek uit, nadat hij in eerste instantie heel enthousiast was over Galbraith (zie Beishuizen, 1994, 281 

e.v. en Pen in: Jan Pen, Dat stomme economenvolk met zijn heilige koeien, Het Spectrum, Utrecht 1976, 

enkele opstellen).  
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een bijzondere econoom; hij was enige tijd ambassadeur (in India) en hield zich met 

politiek bezig. Hij wilde dan ook politieke economie bedrijven, en legde de nadruk 

op de praktische bruikbaarheid van het economisch denken.
45

 Galbraith stelde het 

idee van volmaakte concurrentie ter discussie: hij nam op veel plaatsen concentratie 

en monopoliemacht waar. Daartegenover ontstaat „countervailing power‟ aan de 

kant van de consumenten en leveranciers, die neerslaat in instituties als vakbonden 

en coöperaties. Waar countervailing power ontbreekt, is een belangrijke rol voor de 

staat weggelegd. Galbraith incorporeerde zeer bewust waardeoordelen in zijn den-

ken en bekritiseerde van daaruit de welvaartstaat. Hij deed dat al in zijn boek The 

Affluent Society uit 1958 en zijn A Culture of Contentment uit 1992 staat in die tradi-

tie. De economische wetenschap, zo luidt de belangrijkste boodschap van zijn boek 

uit 1958, heeft zich ontwikkeld in een tijd van armoede, en richtte zich daarom op 

betere bevrediging van bestaande behoeften. Die tijd is nu voorbij: de meest drin-

gende behoeften zijn vervuld, maar er zijn collectieve behoeften die niet (voldoende) 

bevredigd worden („private opulance and public squalor‟). De economie gaat echter 

op de oude manier door, wat Galbraith op de vergelijking met een tredmolen brengt: 

„Among the many models of the good society no one has urged the squirrel wheel. 

Moreover, (…) the wheel is not one that revolves with perfect smoothness‟.
46

 Er zijn 

namelijk nogal wat constructiefouten die de mensheid nog zullen opbreken. Voor 

Galbraith is de welvaartstaat een „mixed blessing‟. Inkomensongelijkheid leidt tot 

verstoord gebruik van de hulpbronnen doordat die worden gebruikt voor de „esoteri-

sche verlangens‟ van enkelen, gewekt door toenemende reclame, in plaats van voor 

de behoeften van velen. Een gedachte van Galbraith waar De Lange vaak op terug-

grijpt en die in de jaren zestig door Den Uyl werd verwerkt in de rapporten Om de 

kwaliteit van het bestaan, is zijn constatering dat het aanbod de vraag schept.
47

 Dat 

is volgens Galbraith ook een noodzaak voor de producenten aangezien de moderne 

productie-organisatie zo kostbaar is, dat bedrijven (niet meer de vroegere onderne-

mers die zowel kapitaalbezitters als leiders waren, maar de moderne beroepsmana-

gers) de planning niet kunnen beperken tot de productie, maar ook het hele marktge-

beuren gaan plannen. Hij werkt dit uit in zijn boek The New Industrial State uit 1967 

(met o.a. het begrip „revised sequence‟). Dat is een vrij ingrijpende constatering, 

aangezien die een belangrijke vooronderstelling van veel economen ondergraaft, 

namelijk dat de consument bewust en rationeel handelt en dat de vraag sturend is in 

de economie („the accepted sequence‟). Via „public persuasion‟ worden consumen-

ten niet alleen nieuwe behoeften aangepraat, ook wordt hen bijvoorbeeld voorge-

houden dat het met de milieuschade wel meevalt. De gevolgen van deze verschui-

ving in de economie zijn ingrijpend. Zelfs voor het denken van Galbraith zelf, want 

organisaties die hij eerst beschouwde als „countervailing power‟ zoals de vakbewe-

ging, gaat hij nu zien als bondgenoot van de grote ondernemingen in het planning-

systeem. Van belang is ook te zien dat remedies tegen kwalen als inflatie in een 

marktsysteem wél werken, maar niets uithalen in een planningssysteem. Recht-

streeks ingrijpen door de overheid in lonen en prijzen acht Galbraith dan ook on-

vermijdelijk. In zijn omvangrijke oeuvre strekken deze observaties van Galbraith 

                                                           
45 Hij was één van de oprichters van een linkse factie in de Democratische partij (Americans for Demo-
cratic Action) en deed in dat kader mee aan de Dump-Johnson-beweging. Sommigen beschouwden hem 

zelfs als communist, wat hij niet was: naar Nederlandse maatstaven moet hij sociaal-democraat genoemd 

worden. Overigens werd hij ook ter linkerzijde gewantrouwd vanwege zijn rijkdom en luxe levensstijl. 
46 Galbraith (1958), 125. 
47 Dat doet hij bijvoorbeeld in zijn cursusboek voor OThO uit 1998, 26, 36 en 42. 
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zich uit over uiteenlopende zaken als het militair-industrieel complex tot en met de 

rol van de vrouw.  

De Lange denkt sterk in de lijn van Galbraith en haalt regelmatig gedachten 

en boeken van hem aan, vooral de ideeën van Galbraith over de welvaartstaat. Dat 

doet hij al volop in zijn proefschrift, maar 25 jaar later sluit hij zich ook aan bij diens 

spreken over „de cultuur van tevredenheid‟, wat ook de titel is van de vertaling van 

het genoemde boek uit 1992. Dat boek is een aanklacht tegen de Amerikaanse cul-

tuur en maatschappij, waar de welgestelden het voor het zeggen hebben en de onder-

laag van de bevolking is uitgerangeerd. De tevreden meerderheid beheerst de poli-

tiek met een korte termijn denken waarin het alleen gaat om het zeker stellen van de 

eigen positie. Men accepteert om het eigen inkomen veilig te stellen grote inko-

mensverschillen en belastingverlaging voor de rijken, de combinatie private rijkdom 

en publieke armoede wordt gangbaar; en ook neemt men voor lief dat er steeds meer 

beveiliging nodig is vanwege gewelddadige (re)acties vanuit de onderklasse.  

Als in 1994 in Nederland het proefschrift over Galbraith van Beishuizen ver-

schijnt, roept De Lange in een artikel in HN-magazine zijn lezers op dit boek ter 

hand te nemen aangezien de heldere en dwarse Galbraith weer actueel wordt.48 Zoals 

we vaker bij hem zien, gebruikte De Lange veel gedachten van Galbraith, maar 

verstond hij zich in zijn geschriften niet met het totaal van diens denken. Zijn colle-

ga en vriend Goudzwaard deed dat wel in zijn Kapitalisme en Vooruitgang uit 1978 

en komt dan, op hoeveel punten hij ook meegaat met Galbraith, tot een fundamente-

le kritiek.49  

 

Studiekring voor Post-Keynesiaanse Economie 

 

Veel economen die, hoewel van verschillende achtergrond, met elkaar gemeen had-

den dat ze in hun wetenschappelijk werk meer aandacht wilden besteden aan maat-

schappelijke vragen, voelden zich aangesproken door de wijze van denken van de 

institutionele economie. In Nederland richtten Goudzwaard, Van den Doel (hoogle-

raar economie aan de Universiteit van Amsterdam), De Gaay Fortman (hoogleraar 

politieke economie aan het Institute of Social Studies in Den Haag) en De Roos 

(hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit) in 1980 de Studiekring voor 

Post-Keynesiaanse Economie op (nadat men enige tijd had overwogen de term „in-

stitutionele economie‟ als aanduiding te gebruiken). Hier vinden we de echte geest-

verwanten van De Lange. De Roos vertelt in het eerste jaarboek50 dat de Kring werd 

opgericht om te voorzien in de  

                                                           
48 John Kenneth Galbraith, het economisch denken van een dissident, door Jan Beishuizen, besproken in: 

HN-magazine, 19-8-1995. 
49 Galbraith zet, zo stelt Goudzwaard (209), weliswaar vraagtekens bij het heilzame karakter van de 
welvaartstaat en zegt in dat verband zeer relevante dingen (bijvoorbeeld - in navolging van Veblen - over 

consumptie, verspilling en vervuiling), maar blijft ook een leerling van Veblen wanneer hij de rol van de 

technologie toch bepalend acht, niet alleen voor de onderneming, maar ook voor de maatschappij als 
geheel. Het hoogste wat haalbaar is, is een zekere mate van onderschikking daarvan aan de normen en 

waarden van de samenleving. Voor Goudzwaard is dat niet voldoende.  
50 W.A.A.M. de Roos (red.), De pluriforme economische macht, Jaarboek Studiekring Post-Keynesiaanse 
Economie 1981, Samson, Alphen aan den Rijn 1981. De Roos, die in 1987 op 55-jarige leeftijd overleed, 

was ook een gewaardeerde deelnemer aan bijeenkomsten in het kader van het MCKS. In zijn boek Be-

vrijdende economie. Over welvaart, arbeid en consumptie, Assen/Maastricht 1985) noemt hij (190) De 

Lange omdat die waarschuwt voor het verminderen van de aandacht voor ontwikkelingsvragen: „Weini-
gen in onze omgeving zijn meer dan hij in de laatste decennia opgekomen voor de armen in de Derde 

Wereld. Hij spreekt van het Grote Verzuim‟.  
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„behoefte aan een kritische bezinning op de sterk modelmatige oriëntatie van het eco-

nomische denken‟ (…) „Er is reden om meer aandacht te vragen voor het institutione-

le aspect van de economie, voor de betekenis van de maatschappelijke orde, de histo-

rische dimensie en de sociaal-culturele context. De betekenis van grote produktie-

complexen als multinationale ondernemingen voor de afloop van het economisch pro-

ces wordt onvoldoende onderkend en hetzelfde geldt voor de omvangrijke publieke 

sector die inmiddels is ontstaan. Behalve voor de institutionele aspecten van de eco-

nomie is er reden aandacht te vragen voor de betekenis van normen en waarden in de 

economische wetenschap, ofwel voor de ideologische aspecten. Het is misleidend om 

de economische vakdiscipline voor te stellen als een uitsluitend positieve wetenschap. 

Economiebeoefening is gebaseerd op een visie en is niet vrij van de sociaal-ethische 

inhoud van die visie‟.51 

 

Men wil aandacht besteden aan de (ten opzichte van de neoklassieke school) dissi-

dente stromingen, zoals de Amerikaanse neo-institutionele richting, de radicale 

politieke economie (de economen die, geïnspireerd door Marx, machtsrelaties en 

machtsconflicten centraal stellen in hun analyses) en de Engelse Cambridge school 

(die dicht tegen Keynes aanzit, met als vertegenwoordigers onder andere Joan Ro-

binson en Nicholas Kaldor); ook wil men andere wetenschappen op het eigen vak-

gebied betrekken. Met het woord „Post-Keynesiaans‟ (ontleend aan de titel van een 

Amerikaans tijdschrift) wordt gedoeld op het tijdperk na de periode 1945-1970 die 

wel „The age of Keynes‟ genoemd wordt
52

. In 1997 werd de studiekring omgevormd 

tot „Vereniging Institutionele en Politieke Economie‟, waarin ook de Vereniging 

voor Politieke Economie opging. De Lange was lid van de Studiekring en heeft de 

activiteiten van de Studiekring vast met interesse gevolgd; hij ontplooide daarin 

echter geen activiteiten.  

 

Invloeden van andere economen 

 

Er waren uiteraard nog vele andere economen naast degenen die we in het voor-

gaande historische overzicht tegenkwamen, die invloed op De Lange hadden. Aller-

eerst natuurlijk Tinbergen van wie zonder twijfel de grootste invloed op De Lange 

uitging en voorts Goudzwaard wiens denken in veel opzichten een aanvulling en 

vaak ook radicalisering van het denken van De Lange bood; we geven hier alleen 

een aanvulling op wat we eerder in deel I over hen schreven. Daarna behandelen we 

in het kort enkele andere economen naar wie De Lange zelf ook verwees: de En-

gelsman Schumacher en de Amerikaan Daly, gevolgd door enkele landgenoten. 

 

J. Tinbergen (1903-1994)53 studeerde geen economie; hij stapte na een studie wis- en 

natuurkunde en een promotie in de theoretische natuurkunde over op de economie, 

en beschouwde de economie vooral als een mechanisme waarvan hij de werking 

trachtte te vatten. Van Dalen en Klamer54 schrijven dat Tinbergen als econoom „uit 

het niets‟ leek te komen: een echte econoom als leermeester had hij niet; hij verhield 

                                                           
51 De Roos (1981), 7; zie ook Myrdal zoals eerder aangehaald.  
52 Vandewalle (Vandewalle, 1976, 260-261, 265) stelt dat Keynes niet geheel brak met het neo-klassieke 

denken, maar dat zijn leerlingen, de Post-Keynesianen, op basis van zijn ideeën een theorie schiepen die 

fundamentele verschillen vertoont met de neo-klassieke leer.  
53 Zie voor meer gegevens over Tinbergen hoofdstuk 2. 
54 Van Dalen en Klamer (1996), 34. 
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zich tot een ander groot econoom uit zijn tijd, P. Hennipman (1911-1994)55 als on-

derzoeker tegenover geleerde; Tinbergen en Keynes worden samen beschouwd als 

de grondleggers van de wetenschappelijke benadering van de (macro-)economische 

politiek, waarbij Tinbergen zich met de methode en Keynes zich met de theorie 

bezighield. In 1933 werd Tinbergen al buitengewoon hoogleraar aan de Nederland-

sche Handels-Hoogeschool; hij hield zich daar vooral met de econometrie bezig, 

waarin hij grote hoogten bereikte. Een goed beeld van zijn economisch denken én 

van de grote helderheid, zorgvuldigheid en systematiek daarvan, geeft het boek 

Economic Policy: Principles and Design, dat hij in 1967 schreef. Met het boek be-

oogde hij een bijdrage te leveren die in vier delen uiteen valt: een beschrijving van 

het proces van economisch beleid, methoden om de consistentie van doeleinden en 

middelen te beoordelen die in verschillende typen economisch beleid gebruikt wor-

den, methoden om het optimale beleid te bepalen om bepaalde gegeven doeleinden 

te bereiken en suggesties over enkele van die doeleinden. Tinbergen begint met de 

doeleinden en toont daarin direct al dat hij een bijzondere econoom is. Als eerste 

noemt hij het handhaven van de internationale vrede; voorts onder meer verbetering 

van de inkomensverdeling over groepen en landen, de emancipatie van bepaalde 

onder-geprivilegeerde groepen en zoveel persoonlijke vrijheid als samen kan gaan 

met de andere doeleinden.56 Hij wijst het geloof, of de doctrine, dat de menselijke 

behoeften oneindig zijn, van de hand. Economische analyse kan ook suggesties doen 

ten aanzien van de doeleinden: het aandragen van nieuwe feiten (zoals de atoombe-

wapening), het verwijderen van inconsistenties en vormgeven aan slechts vaag ge-

voelde doeleinden (zoals sociale gerechtigheid). Hij onderscheidt drie soorten eco-

nomisch beleid: kwantitatief en kwalitatief beleid en hervormingen. Zeer uitgebreid 

behandelt het boek dan de verschillende vormen van beleid voor een groot aantal 

uiteenlopende economische modellen, en dit werkt Tinbergen vervolgens wiskundig 

verder uit. Hervormingen veranderen fundamentele onderdelen van de sociale orga-

nisatie. Tinbergen beschouwt ze als pogingen om de sociale spanningen die in de 

meeste economieën bestaan, af te zwakken, en daarvoor is kennis van het menselijk 

gedrag nodig.57 Hij noemt elf hervormingsvoorstellen die hij zelf belangrijk acht 

zoals internationale economische integratie, internationale inkomensoverdrachten, 

grondstoffenstandaard, industriële democratisering en family-planning. Bijzonder is 

dat hij vervolgens ook een reeks utopieën behandelt, onder het voorteken dat hij zich 

in deze betiteling kan vergissen, omdat collega-economen sommige van de voorstel-

len die hij zélf bepleit, ook utopisch noemen.58  

                                                           
55 Het is goed hier iets meer over Hennipman te zeggen. Van Dalen en Kramer (1966, p.36) zeggen dat 
Tinbergen en hij eigenlijk alleen gemeen hadden dat beiden van mening waren dat de econoom zich moet 

onthouden van waardeoordelen. Dit was echter wél een belangrijke overeenkomst. D.J. Wolfson (in „Hoe 

nuttig is economisch inzicht?‟ in: ESB, 24-12-2004) zegt dat Hennipman stelde: „De homo economicus 

bestaat niet; als we aanvaarden dat mensen handelen uit een veelheid van motieven, schept de notie van 
de „calculerende burger‟ een te eenzijdig beeld. Vanuit de economische discipline kunnen we alleen maar 

laten zien wat een onsje méér kost, zonder het „kleinste middel‟ in normatieve zin voorop te stellen‟. En: 
„Spreken van economische doelen is een “economisme”, hoe graag economen ook met het vingertje 

wijzen. Hennipman bepleit dat ze hun handen thuishouden‟.  
56 Van Dalen en Klamer wijzen er dan ook op (Van Dalen en Klamer, 1996, 38) dat de specialisering van 
de econometrie die later volgde, niet in de lijn van Tinbergen is aangezien hier de elementen van beleids-

advisering en wereldverbetering ontbreken.  
57 J. Tinbergen, Werk aan de wereld (verkorte versie van Een leefbare aarde), NOVIB, Den Haag 

1971,186-187. 
58 De behandeling van de utopieën én deze relativering alleen al maken Tinbergen tot een bijzonder 

econoom.  
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Tinbergen bezon zich ook op de optimale economische orde59 in de hoop een 

gefundeerde bijdrage te kunnen leveren aan het debat over de rol van de overheid in 

de economie. Zo ontwikkelde hij ideeën over de convergentie tussen de economi-

sche systemen in Oost en West (ervan uitgaande dat die zich beide zouden begeven 

in de richting van een optimum van de mix),60 waarmee ook ontwikkelingslanden 

geholpen zouden zijn.61 In hoofdstuk 2 wezen we al op de vele malen dat Tinbergen 

voorstellen ontwikkelde om problemen voortkomend uit de economie op te lossen, 

zoals op het terrein van internationaal financieel beleid, internationale beleidsvor-

ming, ontwikkeling in de Derde Wereld, en nationale inkomensverdeling. In die zin 

was hij een echte maakbaarheidsdenker, gedreven door verontwaardiging over ar-

moede en onrecht. Een rechtvaardiger wereld is mogelijk, wanneer daartoe de be-

reidheid bestaat.62  

De Lange was in veel opzichten een leerling van Tinbergen,63 maar hield zich 

niet bezig met het soort rekenwerk dat Tinbergen beroemd maakte. Hij zag zijn taak 

vooral in het aanzwengelen van de discussie in de maatschappij over ondergewaar-

deerde maatschappelijke problemen. Hoewel beiden vanuit een zelfde engagement 

werkten (vaak in dezelfde organisaties, zoals Planbureau, NOVIB, Wereldraad en 

PvdA), tot gelijke politieke uitwerkingen van hun gedachten kwamen en daar niet 

over zwegen, viel Tinbergen in kringen van economen roem ten deel, en werd De 

Lange vanwege die andere taakstelling door zijn collega‟s soms niet eens als eco-

noom herkend. Gewezen wordt wel op enkele accenten in het werk van Tinbergen 

die hem zo grote faam bezorgden: zijn kwantitatieve benadering, zijn gerichtheid op 

het beleid, zijn sociale bewogenheid en het feit dat hij niet-ideologisch was en ge-

richt op consensus.64 Op het eerste had De Lange zich nooit toegelegd en het laatste 

ontbrak bij hem. De gedrevenheid die hij met Tinbergen deelde, nam bij De Lange 

soms de vorm aan van een zekere drift en ongeduld65 die bij Tinbergen ontbraken. 

Bovendien had hij uiteindelijk waarschijnlijk toch minder vertrouwen dan Tinbergen 

                                                           
59 Bijvoorbeeld in: Production, Income and Welfare. The Search for an Optimum Social Order, Brighton 

1985.  
60 „want elk stelsel wordt altijd in beweging gehouden door het verlangen om zijn eigen fouten te verbete-
ren - al was het maar om de concurrentie met een ander systeem te kunnen doorstaan‟, Tinbergen (1971), 

78. Van den Doel promoveerde (bij Tinbergen) op een studie naar deze theorie, waarin hij deze verfijnde 

en amendeerde in die zin dat hij stelde dat er wel een convergerende beweging plaatsvindt, maar dat die, 
door het verschil in doeleinden tussen Oost en West dat wel moet leiden tot verschillende optimale eco-

nomische ordes, niet zal naderen „tot de limiet nul‟ (Van den Doel, 1971).  
61 Het slot van een artikel van Linnemann, Pronk en Tinbergen over deze thematiek laat zien dat de 

theorie ook wilde tonen dat er een basis voor samenwerking tussen Oost en West is: „it does rule out the 

idea that for socio-economic reasons East and West cannot co-operate‟ (in: Emile Benoit [ed.], Disarma-

ment and World Economic Interdependence, SIPRI, Oslo, 1967, 258).  
62 Stierle wijst erop, dat hiermee voor Tinbergen de plaats en taak van de kerk ook direct duidelijk is: „Sie 

ist der Raum der Charakterbildung und aufgrund ihres ökumenischen Horizontes ist sie prädestiniert und 

gefordert, ihren Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass wirtschafttheoretisch unsinnige nationale 
Egoismen mit der Perspektive auf ein weltweites Gemeinwohl überwinden werden können‟ (Stierle 

[2001], 277).  
63 Zoals we zagen, beschouwen vele economen zich als leerlingen van Tinbergen, ook al begaven zij zich 
met zijn erfenis op verschillende wegen (uiteenlopende onderdelen van de economische wetenschap en 

politiek, internationaal beleid, ontwikkelingssamenwerking). Tinbergen verenigde deze gebieden in zich.  
64 Dit schrijven Van Dalen en Klamer (Van Dalen en Klamer, 1996, 36). „De gedachte van schoolvorming 
in de wetenschap was hem vreemd, bij beleidsdiscussies onthield hij zich van ideologische discussies, te 

allen tijde was hij gericht op de praktische en redelijke oplossing en zocht hij naar consensus tussen 

concurrerende belangen‟.  
65 De uitspraak van de grote econoom Alfred Marshall over economen met „a cool head and a warm heart‟ 

gaat voor De Lange niet helemaal op: zijn warmte strekte zich ook uit tot zijn hoofd.  
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in de bereidheid van economen hun blik te verbreden en bij te dragen aan de oplos-

sing van de problemen die hij zag.  

We zullen in hoofdstuk 7 zien dat Stierle Tinbergen een belangrijke rol in het 

oecumenische denken toedicht; de heroriëntering na „Genève 1966‟ beschrijft Stierle 

zelfs vrij massief (vooral in zijn slothoofdstuk) als een debat tussen Tinbergen (de 

oude benadering) en - via Myrdal - Parmar (de nieuwe). Al is er van een - zekere - 

heroriëntatie sprake, we vallen Stierle niet bij waar hij Tinbergen als de representant 

bij uitstek van de „oude‟ benadering voorstelt. Die voorstelling van zaken is alleen 

daarom al zwak, omdat Genève de eerste bijeenkomst in Wereldraadverband was die 

Tinbergen bijwoonde (en Beiroet de tweede en tevens laatste). Andere economen als 

Munby66 en De Vries, hadden het beeld al eerder gevormd. Wie bovendien de per-

soon van Tinbergen bestudeert, krijgt toch het idee dat hem geen recht wordt gedaan 

wanneer hij wordt beschreven als „mainstream‟ econoom67 en als „zorgeloos optimis-

tisch‟.68 Met instemming haalt Stierle69 de volgende typeringen van Dejung70 aan: 

„Tinbergen extrapolierte die positive Erfahrung bei der Konstituierung der Europäi-

schen Wirtschaftsgemeinschaft auf die Weltebene, die afrikanischen und lateiname-

rikanischen Vertreter dagegen formulierten ihr Entwicklungsverständnis im Protest 

gegenüber negativen Erfahrungen ihrer Länder im gegenwärtigen internationalen 

System. Tinbergens Motivation entsprang dem Glauben an die Domestizierbarkeit 

politischer Vernunft durch rationale Planung und Entscheidung‟. In de hieropvol-

gende tekst wijst Dejung erop dat Tinbergen appelleerde aan overheden en aan 

christenen; de vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden stelden hun hoop op het 

mobiliseren van de massa. Deze laatste typering klopt. Maar het gaat hier niet om 

een verschil in probleemanalyse: we zullen zien dat Tinbergen en Parmar elkaar 

daarin wel konden vinden. Tinbergen was nu juist bij uitstek degene die zich ver-

diept had in de structurele problemen waarmee ontwikkelingslanden worstelden, wat 

zijn vele studies op dit terrein bewijzen. Gezien zijn plaats in allerhande adviesfunc-

ties tot op het allerhoogste niveau is het echter niet zo vreemd dat hij als het op stra-

tegieën aankwam, koos voor het overreden van de machthebbers. Hij beperkte zich 

wel tot strikt economisch advies; het ideologisch debat ging hij uit de weg en achtte 

                                                           
66 De Engelsman Denys Munby (1919-1976) werd „ontdekt‟ door Abrecht (zo vertelde deze in een ge-

sprek met de auteur d.d. 21-10-2004); later werd hij hoogleraar in Oxford. Van het paper dat Munby op 
Abrechts verzoek voor de Wereldraad schreef, was ieder onder de indruk. Munby, mede-oprichter van 

Church & Society, speelde een belangrijke rol bij het uitwerken van het concept Responsible Society. Hij 

stierf relatief jong, en speelde daardoor later in de controverses geen rol meer.  
67 Stierle (2001), 417. Ook (432) beschrijft hij Tinbergen als een econoom die het niet nodig vond om 

politiek-institutionele voorwaarden te analyseren. Later (436) doet hij dat weer en geeft dan een citaat van 

Elliot waarin deze de kritiek van Parmar op het „modelisme‟ samenvat. Maar deze kritiek is niet (volle-
dig) op Tinbergen van toepassing. Bijzonder is dat veel Nederlandse economen die door de auteur ge-

vraagd werden naar een plaatsbepaling van Tinbergen binnen de verschillende economische stromingen, 

daar moeite mee hadden: hij combineerde eigenschappen uit verschillende stromingen. Aardig is de 
alinea die Pronk (Jan Pronk, Willens en wetens. Gedachten over globalisering en politiek, Amsterdam 

2005, 171) hier aan wijdt: „Misschien was Tinbergen tegelijkertijd de laatste der klassieke economen, 

alfa‟s, die probeerden een totaalvisie te ontwikkelen, en de eerste der moderne economen, die trachtten 
met methoden uit de bètawetenschappen dat inzicht te verfijnen‟.  

68 Hier geeft Stierle een typering van Parmar weer: „Der “sorglose” Optimismus kennzeichnet dabei die 

“unpolitische” Sichtweise des ökomischen Ansatzes von Tinbergen, während der anzustrebende “Realis-
mus” in diesem Fall Positionen beschreibt, die Ökonomietheorie und politische Rahmenbedingungen 

gleichermassen reflektieren. “Realisten sind nach dieser Diktion die “Radikalen” und “unrealistisch” bzw. 

“sorglos optimistisch” die “Technokraten” (Stierle [2001], 439).  
69 Id., 522, in de beschrijving van Tinbergen. 
70 Dejung (1973), 336. 
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hij niet zijn taak. Maar het is zeker niet zo, zoals Stierle stelt, dat Tinbergen niet 

onderkend zou hebben dat internationale organisaties of regelingen (zoals de Gene-

ral Agreement on Tariffs and Trade, de voorloper van de Wereldhandelsorganisatie, 

WTO) niet zozeer het nationale eigenbelang beperken maar eerder een voortzetting 

daarvan zijn op een ander niveau.71 Overduidelijk is wel, en dat hangt met het voor-

gaande samen, dat hij zich bediende van een andere taal dan mensen als Parmar. 

Denken in termen van strijd was hem vreemd. Het is echter de vraag of Tinbergen 

zover verwijderd was van het oecumenische denken van na 1966. Zouden bijvoor-

beeld zijn ideeën over het optimale niveau van besluitvorming ook72 niet gezien 

kunnen worden als een - technische - uitwerking van het oecumenische concept 

„participatie‟? Wellicht - we komen daar later op terug - toont de opstelling van De 

Lange aan dat deze afstand inderdaad niet zo groot was: denkend in de lijn van Tin-

bergen kon hij toch lang meegaan in vormen van het revolutiedenken.  

 

B. Goudzwaard (1934) kwam, zoals we in deel I al beschreven, filosofisch en poli-

tiek gezien uit een totaal ander nest dan De Lange; ze waren echter wel aan dezelfde 

hogeschool opgeleid, beschouwden Tinbergen als hun leermeester en hadden de-

zelfde promotor. Goudzwaard leverde in veel opzichten de theoretische onderbou-

wing van veel kritiek van De Lange op het economisch denken. In zijn proefschrift 

Ongeprijsde schaarste uit 1970 onderzocht hij de plaats van expretiale of ongecom-

penseerde effekten in de theoretische economie en de leer der economische politiek. 

Met „expretiale effekten‟ zijn bedoeld „de effekten of nevengevolgen van economi-

sche handelingen, welke buiten de markt om de productievoorwaarden of het wel-

vaartspeil van andere huishoudingen beïnvloeden‟.73 Er is sprake van een verstoorde 

relatie tussen welstands- en welvaartsgroei, die bijvoorbeeld tot uiting komt in mili-

euaantasting. Het grote probleem van expretiale effecten blijkt te zijn dat ze de data 

waarmee de economische theorie moet werken, voortdurend beïnvloeden met als 

gevolg dat er een spanning ontstaat tussen de theorie en de economische werkelijk-

heid. Goudzwaard onderzoekt in zijn studie hoe de economische wetenschap omgaat 

met de genoemde effecten: met een afscherming tegenover deze verschijnselen (die 

steeds meer uitgelegd zal worden als vooringenomenheid) of met een verbreding van 

haar werkterrein (die het gevaar met zich brengt de wetenschap oeverloos te maken). 

Economische keuzeproblemen hebben heden ten dage niet louter meer betrekking op 

levensonderhoud en werkgelegenheid, maar ook op zaken als het leefklimaat en 

andere welzijnsfactoren en de economische theorie kán zich dus niet meer beperken 

wil ze nog een adequaat beeld van de werkelijkheid schetsen. Wat betreft het over-

heidsbeleid is zowel een uitbreiding van de doelstellingen noodzakelijk, als ook een 

introductie van bepaalde grenzen die vervuiling, aantasting van voorraden en derge-

lijke mogen aannemen. Goudzwaard gaat voorts nog in op de instrumenten die de 

overheid daarvoor heeft en het (gewenste) gebruik daarvan.  

                                                           
71 Stierle (2001), 441. 
72 Voor Stierle zijn Tinbergens ideeën over het belang van organisaties als de GATT diametraal tegenge-

steld aan die van Parmar: Parmar laat zien dat de internationale handelsstructuren de voortzetting van 
nationale belangen binnen internationale instellingen zijn. Stierle vervolgt dan (441): „Die Gegenthese zu 

Tinbergen könnte kaum deutlichter ausfallen‟, waarmee hij er blijk van geeft Tinbergen slecht te kennen, 

aangezien deze wel degelijk zag dat de internationale instellingen niet naar behoren functioneerden; hij 
deed daarom allerlei voorstellen voor aanpassing daarvan.  
73 B. Goudzwaard, Ongeprijsde schaarste. Een onderzoek naar de plaats van expretiale effekten in de 

theoretische economie en de leer der economische politiek, Van Stockum, Den Haag 1970, 1. 
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In zijn bekendste boek, Kapitalisme en vooruitgang uit 1976, bespreekt 

Goudzwaard op een kritische wijze het vooruitgangsdenken waarvan hij het allesbe-

heersende karakter aan de kaak stelt. Op alle fronten (individuen, bedrijven, overhe-

den) is sprake van afdracht van individuele soevereiniteit en aanpassing aan wat 

voor de evolutie van de vooruitgang nodig is. En dat terwijl een groot deel van de 

problemen in de moderne westerse samenleving juist samenhangt met de sterke 

vooruitgang van economie en technologie. Ook de Club van Rome, die op de ernsti-

ge gevolgen van de huidige leefwijze wijst, gaat in feite met haar, wat Goudzwaard 

noemt, „overlevings- of systeemethiek‟ mee in het vooruitgangsdenken.  

 
„Ruwweg gesteld wordt immers gesuggereerd dat eigenlijk alle mensen goeddeels 

kunnen blijven zoals zij zijn, mits zij maar bereid zijn deze concrete aanwijzingen ter 

wille van hun eigen overlevingskansen met ingang van heden toe te passen. Het is een 

ethiek, die ons wordt aangereikt vanuit het wetenschappelijk model, en die dan ook 

gebaseerd is op wat Prof. S.U. Zuidema eens in onderscheid van “beginselen” “eind-

selen” noemde. Deze gedragsaanwijzingen worden niet geboren of afgeleid uit nor-

men die aan de mens van meet af aan gesteld zijn, maar uit de wens om een onge-

wenste eindsituatie te voorkomen‟.74  

 

Het systeem is en blijft de normerende instantie. In dit verband spreekt Goudzwaard 

over een tunnelsamenleving: „een gesloten functioneel doelsysteem van normen, 

instituties en gedragingen‟75 ten bate van grotere economische, wetenschappelijke en 

technische verworvenheden. Dit beeld zullen we nog vaak tegenkomen, ook in de 

publicaties die hij met De Lange schreef. De samenleving moet weer ontsloten wor-

den, wat een enorme opdracht is, aangezien het een kwestie is zowel „van een wijzi-

ging van samenlevingsperspectief (de religieuze dimensie), als van een wijziging in 

levensstijl en normbesef (de culturele dimensie) als van een wijziging in de verde-

ling van taken en verantwoordelijkheden in de samenleving (de structurele dimen-

sie)‟.76 Daarvoor is ook nodig de afbraak van de utilitaristische mensvisie, die arbeid 

en produceren alleen maar kan zien als middel voor consumptie en geluk alleen in 

termen van consumptie kan uitdrukken. De gelukshorizont zal wat dat betreft omge-

keerd moeten worden, stelt Goudzwaard. De verantwoordelijkheid van de mens is in 

verval geraakt bij de verzelfstandiging van de machten van economie, wetenschap 

en techniek. Deze menselijke verantwoordelijkheid zal hersteld moeten worden. Met 

deze observaties is Goudzwaard, langs andere lijnen, dicht genaderd tot De Lange in 

het spreken over verantwoordelijkheid, de mens en de arbeid. En net als hij ziet 

Goudzwaard77 voor de kerken in relatie tot maatschappelijke en politieke problemen 

vooral een belangrijke taak weggelegd in de strijd tegen de ideologievorming: het 

benutten van normen, waarden en religie voor een vooropgesteld praktisch doel. Er 

is sprake van een welvaartsideologie waartegen de kerken zich moeten keren, mede 

                                                           
74 B. Goudzwaard (1978), 154. 
75 Id., 222. We komen dit beeld van de „tunnelsamenleving‟ ook tegen bij Keynes, geciteerd bij Schuma-
cher (E.F. Schumacher, Hou het klein. Een economische studie waarbij de mens weer meetelt, Ambo, 

Baarn 1973, 22). Keynes dacht in 1930 dat nog 100 jaar productieverhoging het adagium zou zijn. En als 

iedereen dan rijk zou zijn, „zullen we weer het doel boven de middelen stellen en het goede boven het 

nuttige‟ (…) „De tijd daarvoor is nog niet gekomen. Nog minstens honderd jaar moeten wij onszelf en 
iedereen wijsmaken dat eerlijk gemeen is en gemeen eerlijk; want gemeen is nuttig en eerlijk niet. Heb-

zucht, woeker en voorzorg moeten nog een tijdlang onze goden zijn. Want zij alleen kunnen ons uit de 

tunnel van de economische nood naar het daglicht leiden‟.  
76 Id., 226. 
77 In een „Persoonlijke notitie‟ van Bob Goudzwaard, gedateerd 18-1-1977 (archief van De Lange).  
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omdat die Bijbelse normen ombuigt en ontdoet van hun oorspronkelijke strekking en 

radicaliteit. 78 

 

E.F. Schumacher (1911-1977)79 werd in Nederland bekend door zijn boek Small is 

beautiful80 uit 1973. Onder invloed van een reis naar Birma in 1955 ontwikkelde hij 

zijn ideeën over wat hij een „Boeddhistische economie‟ noemde, waarin zinvolle 

arbeid een centrale rol speelt en waar als de meest rationele manier van het inrichten 

van een economie geldt de productie met locale hulpbronnen voor locale behoef-

ten81. Schumacher was aanwezig op enkele Church & Society-bijeenkomsten82 in de 

jaren zeventig en stelde, vanuit zijn in Birma ontwikkelde ideeëngoed, kritische 

vragen bij de inrichting van de westerse economie, daarbij de menselijke maat als 

uitgangspunt hanterend en het materialisme als leidraad verwerpend. Zo ontwikkel-

de hij ideeën over economie, arbeid, organisatie, technologie, milieu en ontwikke-

ling, in een logisch samenhangend geheel, waarvan zijn boek uit 1973 helder ge-

tuigt. Hij klaagt de moderne wetenschapsbeoefening aan, vanwege het gebrek aan 

diepgang: er wordt geen rekening gehouden met vooronderstellingen en met de 

plaats van de wetenschapsbeoefening in het geheel van het denken. Dan gaat men de 

vooronderstellingen van de wetenschap aanzien voor haar resultaten. Wanneer hij 

spreekt over het milieu, komen we daarbij veel vergelijkingen tegen over het onmo-

gelijke grondstoffenverbruik van de rijke wereld, de VS voorop. Ook bekritiseert hij 

het ongekwalificeerde spreken over groei. De Lange beschouwt als de essentie van 

Schumachers denken de visie „dat de technologische groei geen natuurverschijnsel 

is, maar mensenwerk. Het is niet vooruitstrevend, laat staan dat het iets met vooruit-

gang te maken zou hebben, als we alles wat technisch mogelijk is ook uitvoeren‟83. 

De mens en diens arbeid moet weer meetellen in de economie en de technologie. 

Zoals De Lange en Goudzwaard zeggen: „Wij erkennen (…) het waarheidselement 

in Schumachers observatie “de moderne technologie heeft de mens het soort werk 

ontnomen, waaraan hij het meeste genoegen heeft beleefd, kreatief, nuttig werk met 

handen en hersenen en hem massa‟s werk gegeven van fragmentarische aard, waar-

aan hij voor het grootste deel geen plezier beleeft”.‟84 Schumachers ideeën over de 

omgang met het milieu zijn minstens zo kritisch als die over de arbeid en technolo-

gie; op dit terrein waren er echter meer economen die hun stem verhieven. 

                                                           
78 Dit is in lijn met de inzet van Da Costa in het Réveil; van hem citeert Goudzwaard in zijn Genoodzaakt 
goed te wezen (1981) de woorden: „zij zullen ons niet hebben, de goden dezer tijd - niet om hun erf te 

wezen heeft God ons land bevrijd‟.  
79 Schumacher was Duitser, maar vluchtte naar Engeland om niet onder het nazisme te hoeven leven. 
Keynes ontdekte hem en droeg er zorg voor dat hij niet langer als vijand van Engeland geïnterneerd werd, 

maar aan de Universiteit van Oxford mocht werken. Hij adviseerde de Britse regering bij de wederop-

bouw na de oorlog. 
80 In Nederland vertaald uitgegeven als Hou het klein, Utrecht, 1974 en door De Lange aangekondigd en 

besproken in o.a. Hervormd Nederland (25-4-1974) en Remonstrants Weekblad (18-10-1974). 
81 Gegevens ontleend aan een „Tribute to E.F. Schumacher‟ door Leopold Kohr op de internetsite 
www.schumacher.org.uk (maart 2005). Overigens noemt Schumacher deze keuze voor het Boeddhisme 

zelf bijkomstig: „de leer van het Christendom, de Islam of de Joodse leer zouden even goed dienst kunnen 

doen evenals die van welke grote oosterse traditie dan ook‟ (Schumacher [1973], 50). 
82 Zie hiervoor ook hoofdstuk 3; op deze bijeenkomsten ontmoette De Lange hem.  
83 In: Werkelijkheid en hoop (1975), 101. 
84 Genoeg van teveel, Genoeg van te weinig (1986), 28. 

http://www.schumacher.org.uk/
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H.E. Daly (1938)85 was als hoogleraar economie werkzaam aan verschillende Ame-

rikaanse universiteiten. Tussendoor werkte hij van 1988 tot 1994 als Senior Econo-

mist bij de afdeling voor Milieu van de Wereldbank, waar hij vanwege verschillen 

van inzicht vertrok. Hij schreef o.a. Steady State Economics (1977, 1991), Valuing 

the Earth (1993), (samen met de theoloog J.B. Cobb) For the Common Good (1989, 

1994) en Beyond Growth (1996). Zoals de titels van zijn boeken al aangeven, staat 

in Daly‟s denken de zorg om de aarde centraal. Hij was aanwezig op de C&S-

conferentie over Geloof, Wetenschap en Toekomst in 1979 in de VS, waar hij een 

inleiding hield onder de titel „The Ecological and Moral Necessity for Limiting 

Economic Growth‟, wat precies ook het terrein was waarop hij het denken van De 

Lange (en Goudzwaard) beïnvloedde. „In applying the rule economists have substi-

tuted measurable “goods” for the unmeasurable “good”. The rule has become “the 

greatest production of goods and services for the greatest number”‟, zo stelde Daly 

in zijn toespraak tot de conferentie.86 En hij wilde dat herformuleren tot „sufficient 

per capita product for the greatest number over time‟. Al kan het moeilijk of uto-

pisch lijken om het begrip „sufficiency‟ (waaronder Daly verstaat „genoeg met het 

oog op een goed leven‟) te introduceren in de economische theorie, het zou nog 

utopischer zijn om te denken dat de economie zonder dat concept zou kunnen. 

„There‟s no concept of an optimal scale of a total macro-economic system relative to 

the larger ecosystem. And that fundamentally we have to bring into economics along 

with the standard questions of allocation and distribution‟.87 Zoals we in deel I al 

zagen, had Daly in Boston Kurien als opponent. Deze deelde de visie van Daly dat 

het kapitalisme op zijn eigen grenzen stuit, maar zag als enige mogelijkheid hieraan 

het hoofd te bieden de participatie van allen bij de besluitvorming. In zijn afscheids-

college aan de VU88 stelt Goudzwaard dat Daly erin is geslaagd aan te tonen „dat een 

economie die de economische realiteit terug brengt tot een universum van alleen 

maar meetbare stromen (van inkomen, productie, consumptie enzovoort) zichzelf 

overgeeft aan misplaatste concreetheid. Want zo weiger je de aanslagen te verdis-

conteren die zulke economische stromen permanent doen op de (overwegend stati-

sche) voorraden van natuurlijk, cultureel en sociaal kapitaal. Hier wordt dus de dy-

namische verenging van het economisch wereldbeeld aangewezen als de recht-

streekse bron van tal van verkeerde beslissingen‟. In de heersende economische 

theorie is de notie van de „community‟, zowel in de intermenselijke als in de ecolo-

gische betekenis van het woord, verdwenen, stelt Daly, en wordt louter gesproken 

over het geïsoleerde individu, de homo economicus. Globalisering en de roep om 

vrije handel hebben gemaakt dat de economische macht zich op een globaal niveau 

afspeelt, terwijl de politieke macht die een voor de markt belangrijke regulerende rol 

vervult, zich op nationaal en locaal niveau bevindt. Daly wil die machten met elkaar 

in evenwicht brengen, op welk niveau dan ook. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs 

een wereldregering, maar vooral het ontwikkelen van democratische instituties op 

alle niveaus en het decentraliseren van economische activiteiten, waardoor er weer 

een idee van gemeenschap ontstaat. Daly legt daarbij grote nadruk op educatie en 

bewustwording als eerste stap naar verandering.  

 

                                                           
85 Tenzij anders aangegeven zijn de gegevens voor dit gedeelte ontleend aan interviews met Daly op de 

website www.new dream.org onder „New Dreams profiles‟ en de website www.iisd.org. (maart 2005). 
86 In: Faith and Science in an Unjust World I, 212 e.v.  
87 In een interview in 1995 op: http://www.iisd.org/didigest/special/daly.htm (maart 2005). 
88 In: Noordegraaf (1999), 17. 

http://www.iisd.org/
http://www.iisd.org/didigest/special/daly.htm
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Tinbergen, Goudzwaard, Schumacher en Daly hebben het denken van De Lange 

aantoonbaar beïnvloed. Daarnaast waren er economen met wie De Lange samen-

werkte of zich nauw verbonden voelde en van wier inzichten hij graag gebruik 

maakte, maar waar minder duidelijk sprake is van grote beïnvloeding. We denken 

hier in het bijzonder aan Hans Linnemann.  

 

H. Linnemann (1931), ontwikkelingseconoom en De Lange kwamen elkaar op ver-

schillende plaatsen en tijden tegen, zoals in de Werkgroep Kerk en Ontwikkelings-

samenwerking (K&O) van de Raad van Kerken, in gesprekken met het bedrijfsleven 

over Zuid-Afrika, en in de DDR-contacten met de „Ausschuss für Kirche und Ge-

sellschaft‟. De Lange heeft ongetwijfeld zijn denken in al die jaren kunnen scherpen 

aan dat van Linnemann, met wie hij, zoals al blijkt uit hun activiteiten, veel gemeen 

had. Ook heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek van Linnemann op 

het terrein van ontwikkeling, zoals alleen al blijkt uit zijn Arme en rijke landen uit 

1967, waar hij met gegevens van Linnemann de politieke onwil van de rijke landen 

aantoont om de wereldwijde armoede aan te pakken. Linnemann maakte diepgaand 

studie van ontwikkelingsprocessen, met name van de rol van internationale handel 

en landbouw. Hij studeerde economie in Rotterdam; Tinbergen benoemde Linne-

mann in 1955 nog tijdens diens studie bij het Nederlandsch Economisch Instituut 

(NEI) aan de door hem net opgezette Division for Balanced International Growth. 

Dat was een kolfje naar de hand van Linnemann die twee jaar eerder Tinbergen had 

laten weten in „onderontwikkelde gebieden‟ te willen gaan werken.89 Ook na zijn 

studie bleef hij daar in dienst; in die periode werkte hij met Tinbergen en enkele 

anderen aan de studie Shaping the World Economy. Suggestions for an International 

Economic Policy (New York, 1962). Hij promoveerde in 1966 bij Tinbergen op een 

econometrische studie90 waarin hij een verklaring geeft voor de omvang van de in-

ternationale handelsstroom voor elk willekeurig gekozen paar landen. Twee (nog 

steeds actuele) stellingen bij dit proefschrift tonen de verwantschap tussen Linne-

mann en De Lange: Stelling 1 luidt: „Nog steeds wordt in de hulpverlenende landen 

te weinig beseft, dat een werkelijke effectieve ontwikkelingssamenwerking een 

(geleidelijke) structurele verandering van de economieën van de welvarende landen 

vereist‟ en stelling 4: „Een stijgend inkomen per hoofd en een groter wordende be-

volkingsdichtheid brengen met zich mee dat de individuele inkomensbesteding 

steeds meer “externe effecten” gaat vertonen. Deze factoren maken het noodzakelijk 

om in toenemende mate de individuele bestedingsvrijheid in te perken‟. Linnemann 

werkte, zoals hij gewenst had, ook twee maal een periode in het buitenland, in dienst 

van de VN, achtereenvolgens in Ecuador en Egypte. Na een korte periode aan het 

Institute of Social Studies in Den Haag91 werd hij als hoogleraar aan de VU be-

noemd. Linnemann was ook intensief betrokken bij de door de Club van Rome ge-

entameerde discussie over grenzen aan de groei. De Club legde aan een aantal Ne-

derlandse wetenschappers in 1972 de vraag voor te onderzoeken of het een haalbare 

zaak zou zijn om in 35 jaar zoveel meer te gaan produceren of het geproduceerde 

zoveel beter te gaan verdelen, dat aan de basisbehoeften van de gehele wereldbevol-

king, die dan verdubbeld zou zijn in omvang, voldaan wordt. Omdat dit onderzoek 

wel heel breed zou worden, werd in 1973 besloten het in tweeën te splitsen: een 

                                                           
89 Dit vertelt Linnemann in zijn bijdrage „Balanced International Growth‟ in de felicitatiebundel voor 
Tinbergen ter gelegenheid van diens 90e verjaardag, Gedeelde Herinneringen.  
90 H. Linnemann, An Econometric Study of International Trade Flows, Amsterdam 1966. 
91 Hier is hij (net als bijvoorbeeld Tinbergen en Pronk) „honorary fellow‟. 
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brede, algemene studie naar het gehele spectrum en een verfijnd onderzoek naar één 

detail, te weten voeding. Linnemann was de projectleider van een breed samenge-

steld team van wetenschappers van verschillende instellingen en universiteiten in 

Nederland die het onderzoek uitvoerden. De brede studie verscheen in de Aula-

pocket Mensen tellen: op zoek naar een menswaardig bestaan voor een verdubbelde 

wereldbevolking uit 1976. Voor het detailonderzoek werd een rekenmodel voor 

internationale relaties in de landbouw (MOIRA) opgesteld. Het rapport92 hierover, 

MOIRA, Model of International Relations in Agriculture, werd in 1979 gepubli-

ceerd, maar was al voorafgegaan door een reeks deelstudies. Populair samengevat 

concluderen de landbouwstudies dat er geen fysieke beperkingen zijn om een ver-

dubbelde wereldbevolking te voeden, maar dat hiervoor nationaal en internationaal 

een wijziging van de economische orde nodig is zodanig dat de belangen van de 

economisch zwakkeren voorop komen te staan. De groep voert een pleidooi voor 

hoge en stabiele wereldmarktprijzen en voor het aanpakken van de ongelijke mondi-

ale verdeling van inkomens, omdat voedsel in de wereld verdeeld wordt naar inko-

men en niet naar behoefte. De onderzoekers toonden bovendien aan dat liberalisatie 

niet leidt tot leniging van de voedselnood. Dit grote project leidde uiteindelijk tot de 

oprichting van de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvraagstuk van de VU en de 

Landbouwuniversiteit in Wageningen.  

 

Dan zijn er nog economen van de generatie ná De Lange die in sommige opzichten 

door De Lange beïnvloed zijn en van wie De Lange op zijn beurt veel leerde. We 

noemen hier Pronk, Opschoor en Tieleman.  

 

J.P. Pronk (1940). Door de jaren heen hadden Jan Pronk en De Lange op uiteenlo-

pende wijze, zowel in hun werk als in kerk en politiek, maar ook op persoonlijk 

vlak, contact. Ook Pronk was een leerling van Tinbergen; hij studeerde in 1964 in 

Rotterdam af en werd vervolgens medewerker bij het Centrum voor Ontwikkelings-

programmering en bij het Nederlands Economisch Instituut. Omdat hij - naar eigen 

zeggen - van het goede team van wiskundige economen dat daar zat, de slechtste 

was, maar wél goed kon schrijven en praten, werd hij er door Tinbergen vaak op uit 

gestuurd, wat hem een zekere bekendheid gaf. Zijn loopbaan in de politiek verliep 

zeer snel: van 1971 tot 1973 zat hij voor de PvdA in de Tweede Kamer, in 1973 

enkele maanden in het Europees Parlement en van 1973-1977 was hij minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking. Na weer een periode in de Kamer werd hij benoemd 

tot adjunct-secretaris-generaal van de UNCTAD (United Nations Conference on 

Trade and Development). Afgewisseld met perioden in de Kamer was hij vervolgens 

nog enkele malen minister voor Ontwikkelingssamenwerking, een poosje minister 

van Defensie (ter vervanging) en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-

ning en Milieubeheer. In 2001 werd hij benoemd tot speciaal VN-gezant voor duur-

zame ontwikkeling en adviseur van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, een functie 

die hij tot eind 2006 bekleedde. In 2003 volgde een hoogleraarschap aan het Institute 

of Social Studies in Den Haag en vanaf juli 2004 tot eind 2006 was hij speciaal VN-

gezant voor de Darfur-regio in Soedan, waarna hij zijn hoogleraarschap weer oppak-

te. In al deze functies deed hij van zich horen op een wijze die De Lange zeer aan-

sprak: hij was (mede)auteur van verschillende rapporten van zowel de PvdA als van 

                                                           
92 Het rapport opent met een schitterend citaat van Gandhi: „To the poor man God dare not appear except 

in the form of bread and promise of work‟.  
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de regering die De Lange met instemming aanhaalde, en bekleedde op deze terreinen 

ook nog eens een lange reeks uiteenlopende nevenfuncties zoals het voorzitterschap 

van XminY en het lidmaatschap van de commissie Brandt. Maar het waren niet 

alleen deze activiteiten die Pronk en De Lange dicht bij elkaar brachten. Pronk was 

van hervormde huize en was daar als kritische jongere actief. In dat kader werd hij 

door Van Andel van de Hervormde Jeugdraad gevraagd voor de jeugddelegatie naar 

de Wereldraadassemblee van Uppsala. Uit die activiteit vloeiden weer andere voort 

zoals in het interkerkelijke vredeswerk, de Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssa-

menwerking van de Raad van Kerken, XminY en Sjaloom (die we in deel I al tegen-

kwamen). Op voorstel van De Lange werd Pronk in 1970 uitgenodigd toe te treden 

tot de redactie van Wending; hij bleef dit tot zijn ministerschap doen. Ook bij de 

Wereldraad ontplooide Pronk een reeks activiteiten; na Uppsala woonde hij de voor 

de ontwikkelingsthematiek zo belangrijke consultatie van Montreux (1970) bij en 

was hij aanwezig op de Assemblee van Nairobi; bovendien was hij voorzitter van de 

Advisory Group on Economic Matters (AGEM). Als vertegenwoordiger van een 

jongere generatie nam Pronk radicaler stelling dan De Lange, hetgeen soms oorzaak 

was van wrijvingen. Over en weer was er echter wel waardering: van De Lange voor 

de intellectuele capaciteiten van Pronk en diens vele activiteiten in de politiek; van 

Pronk voor De Langes vermogen om bruggen te slaan tussen de generaties en tussen 

verschillende stromingen én zijn vasthoudendheid in het aan de orde stellen van 

onrecht. 

 

De weg van J.B. Opschoor (1944) kruiste, zoals we in deel I al zagen, vele malen 

het pad van De Lange, vooral bij activiteiten van het Multidisciplinair Centrum voor 

Kerk en Samenleving (MCKS) in het kader van de bezinning op de economie en bij 

andere oecumenische initiatieven als de actie Nieuwe Levensstijl, maar ook in de 

Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR). De Lange had er 

ook de hand in dat Opschoor hem in bepaalde functies opvolgde, zoals in de redactie 

van Wending, het curatorium van de Forschungsstätte der Evangelischen Studien-

gemeinschaft (FEST) in Heidelberg en in dat van Bossey. Opschoor studeerde net 

als De Lange in Rotterdam en had eveneens als leermeesters onder meer Tinbergen 

en Lambers. Hij ontwikkelde zich tot milieueconoom en was onder andere werk-

zaam als eerste medewerker en later directeur van het Instituut voor Milieuvraag-

stukken van de VU, en als hoogleraar en rector van het Institute of Social Studies in 

Den Haag. In 2007 zou hij, in het voetspoor van Tinbergen lid worden van het VN-

Committee for Development Policy om het idee van Duurzame Ontwikkeling ont-

wikkelingsrelevanter te maken. Door deze specifieke kennis verdiepte en verrijkte 

Opschoor het denken van De Lange over het milieu en de relatie milieu en ontwik-

keling. Opschoor introduceerde het begrip „milieugebruiksruimte‟ om de begrensd-

heid van het milieugebruik aan te geven.93 Hij ziet milieudegradatie als een gevolg 

van maatschappelijke processen (zoals economische groei en technologische ont-

wikkelingen) en van structuren en tendensen in de maatschappij (zowel de inzichten 

en waarden als de maatschappelijke orde). Opschoor pleit voor het opleggen van 

randvoorwaarden aan de economie om die in de richting van duurzaamheid te stu-

ren, zoals regelgeving, heffingen, milieu-aansprakelijkheid e.d.; neutralisatie van de 

groeidrang, wat raakt aan de wortels van het economisch systeem, is voor hem even-

                                                           
93 Zie zijn inaugurele rede uit 1987 Duurzaamheid en verandering. 
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tueel een laatste stap.94 In Trouw besprak De Lange met veel waardering Opschoors 

boek Na ons geen zondvloed uit 1989. Opschoor was als voortdurende gesprekspart-

ner van de schrijvers en geestverwant één van de mensen die op verzoek van de 

schrijvers het manuscript van Genoeg van Teveel, Genoeg van Te weinig uit 1986 

van commentaar voorzag (de tekst was helaas niet meer te achterhalen, GWR); het 

boek was in zijn ogen te soft, zo verklaart Opschoor in 2003, en dat bleef het, want 

zijn commentaar werd niet verwerkt. De globale inhoud ervan lijkt veel op die van 

Opschoors commentaar95 op Goudzwaards Kapitalisme en Vooruitgang: Goud-

zwaard beklemtoont vooral de culturele aspecten in de economische dynamiek, en 

dat is als tegenwicht tegen een te materialistische beschouwing wel te begrijpen, 

maar is in de ogen van Opschoor te eenzijdig. Wanneer hij in de verschillende her-

ziene drukken van Genoeg van Teveel, Genoeg van Te weinig de punten van het 

actieprogramma vergelijkt, ziet hij een versterking van „het denken in structuren, 

strategie en institutionalisering‟ die hem zeer welkom is.96  

 

H.J. Tieleman (1946), econoom en antropoloog, was - zeer tot diens genoegen - de 

opvolger van De Lange aan de Rijksunversiteit in Utrecht. Ook hij had al op ver-

schillende terreinen met De Lange samengewerkt, zoals in de Werkgroep Kerk en 

Ontwikkelingssamenwerking van de Raad van Kerken en in MCKS-verband. Tiele-

man bracht als antropoloog voor De Lange onder andere nieuwe inzichten op een 

terrein dat voor een kritische bezinning op de economie van groot belang is, name-

lijk dat van de verhouding tussen cultuur en economie, zoals we dat aantreffen in 

zijn oratie De economie als bal-masqué en in zijn boek In het teken van de economie 

uit 1991. In dit verband verwijst De Lange zelf in één adem door ook naar (de filo-

soof) Achterhuis:97 hij „toont met klem van argumenten aan dat als de begeerte een 

organiserend principe van de economie wordt, traditionele economen ten eeuwigen 

dage kunnen blijven zeggen dat de menselijke behoeften onbeperkt zijn. Maar na-

tuur en milieu worden dan wel kapot gemaakt‟.98 In hoofdstuk 5 noemden we al het 

denken van Beaudrillard en Girard over de consumptiemaatschappij dat onder ande-

re door Tieleman in zijn publicaties in Nederland werd uitgewerkt, en door De Lan-

ge werd opgepakt. In zijn oratie spreekt Tieleman over de nieuwe norm: „Gij zult 

begeren‟. „De begeerte is het organiserend beginsel van onze samenleving - althans 

van onze economie - geworden … De economische wetenschap heeft de nieuwe 

moraal van een “wetenschappelijke sanctie” voorzien: begeerte is omgedoopt tot 

behoefte en vervolgens is geproclameerd dat de behoeften van de mens onbeperkt 

zijn maar de middelen daarentegen schaars‟. Dat waren gedachten die De Lange 

aanspraken.  

 

Er waren ook economen die De Lange vooral lijkt te noemen om zijn eigen ideeën 

kracht bij te zetten of aan wie hij bepaalde feiten of uitspraken ontleent. Zo noemt 

hij af en toe de Deense econoom Adler-Karlsson, in het bijzonder diens appèl 

„niemand zal zijn overvloed vermeerderen, zolang niet iedereen aan zijn basisbe-

                                                           
94 „Economische expansie en de beperkte milieugebruiksruimte‟ in: Frank Biesboer, Greep op Groei, Van 
Arkel, Utrecht 1993, 181. 
95 In: „Economische politiek - politieke economie‟ in Wending, 31/11, januari 1977. Opschoor verwees 

zelf naar deze bespreking verwees, gevraagd naar zijn commentaar op het boek uit 1986. 
96 In: Noordegraaf (red.) (1999), 190. 
97 In het bijzonder diens Het rijk van de schaarste, Ambo, Baarn 1988. 
98 De Lange in: „Normen en waarden in de economie‟ in: Wijsgerig Perspectief, 35/4, 1994/1995. 
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hoeften toekomt‟, het minimaliseren van het menselijk lijden moet leidend principe 

worden, in plaats van het maximaliseren van het menselijk geluk.99 Van de Ameri-

kaanse econoom Heilbroner haalt hij diens gedachten over het veranderen van de 

oriëntatie in de samenleving aan (uit zijn boek An inquiry into the Human prospect 

uit 1974) en van de radicale Amerikaans/Franse econome George haar studie over 

de honger (How the other half dies uit 1976).100 Zo zouden meer namen te noemen 

zijn, en die lijst zou nog moeten worden aangevuld met namen van economen die De 

Lange niet noemt, maar wel gelezen en gebruikt heeft. Aangezien hij niet vaak met 

literatuurverwijzingen werkt, zou dat giswerk blijven. Bovendien lopen we hier ook 

aan tegen de gewoonte van De Lange om mensen te citeren met wie hij het voor het 

overige grotendeels oneens is, alleen omdat hij weet dat zijn gesprekspartners of 

lezers deze denkers hoog waarderen.  

 

Conclusies 

 

We sluiten deze paragraaf over de plaats van De Lange in de economische weten-

schap af met enkele constateringen.  

De Lange was voor alles een politiek, normatief econoom. Die normatieve 

inzet richtte zich allereerst op de menselijke persoon in de context van de zich snel 

ontwikkelende westerse, kapitalistische samenleving. Daarbij kwamen onderwerpen 

als armoede, gelijkheid, arbeid en zeggenschap aan de orde, waarbij het begrip „ver-

antwoordelijkheid‟ een centrale rol speelde. In de loop van de tijd kwam daar de 

aandacht voor de Derde Wereld en het ontwikkelingsvraagstuk bij. Daardoor ging 

De Lange zich ook meer richten op het terrein van de internationale politiek, met 

onderwerpen als internationale handel en hulp. En vervolgens ontwikkelde hij een 

belangstelling voor milieuvragen, waardoor hij zich ook steeds kritischer ging op-

stellen inzake centrale economische begrippen zoals groei en markt. Het milieu-

vraagstuk heeft hierbij een rol gespeeld, maar waarschijnlijk ook zijn vriendschap 

met Goudzwaard, die zich, veel meer dan De Lange, verdiepte in de fundamenten 

van het heersende economisch denken en economische systeem. Beiden waren leer-

lingen van Tinbergen,101 die een - weliswaar kritische en linkse - Keynesiaan was, en 

net als veel Keynesianen „social engineer‟, en daardoor vaak het verwijt kreeg van 

teveel aanpassing aan het bestaande. Goudzwaard en - langzamerhand, maar in min-

                                                           
99 Adler-Karlsson zei dit op een symposium over een nieuwe internationale economische orde, in 1975 

georganiseerd door de Nederlandse regering in Den Haag, in een rede getiteld „The new way of life in 

developed countries‟. Hij spreekt hierin over „inverted utilitarianism‟: de gedachte dat we geluk maxima-
liseren door groei te maximaliseren, moet omgezet worden in het minimaliseren van het menselijk lijden, 

en hij bepleit een wereldwijd maximum en minimum inkomen. De Lange citeert dit onder meer in Thung 

e.a. (1977), 131-132. 
100 Beide in zijn artikel „Naar een economie van het genoeg‟ (gepubliceerd in Arbeid en Economie. Dis-

cussie binnen de kerken, Dossier 12 bij Archief van de Kerken, 1981). Interessant is dat Heilbroner, die de 

belangrijkste problemen - overbevolking, bewapening en milieuaantasting - op een beklemmende wijze 

schetst, en vervolgens tegen die achtergrond naar kapitalisme en socialisme kijkt, constateert, zoals ook 
Goudzwaard en De Lange zullen doen, dat de twee systemen veel gemeen hebben, in het bijzonder het 

streven naar groei en de rol van de technologie. Ook bespreekt hij de mogelijkheden van een „stationair 

kapitalisme‟ en van een evenwichtiger inkomensverdeling. Uitvoerig gaat hij verder in op de menselijke 
natuur in relatie tot mogelijkheden voor de hoogst noodzakelijke verandering.  
101 In het interview met Goudzwaard in zijn afscheidsbundel (Noordegraaf [1999], 31) vertelt Goud-

zwaard - met genoegen - dat Tinbergen hem aan het eind van de jaren tachtig, dus toen Goudzwaard 
inmiddels zijn kritische beschouwingen over het kapitalisme had gepubliceerd, volop als een leerling van 

hem beschouwde.  
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dere mate - De Lange ontwikkelden zich in hun fundamentele kapitalismekritiek als 

economen verder bij hem vandaan.102 In hun politieke visies zullen Tinbergen en De 

Lange elkaar niet veel ontlopen hebben (beiden bleven altijd lid van de PvdA), maar 

Goudzwaard koos, na zijn breuk met het CDA, voor een radicaler opstelling. Hier 

kan de indeling helpen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(WRR) in 1983 maakte met zijn Beleidsgerichte toekomstverkenning nr.2. (zie ook 

hoofdstuk 4). Binnen de daarin onderscheiden zes karakteristieke visies (liberalisme, 

socialisme en politiek op christelijke grondslag en deze drie ieder in twee gedaanten: 

technocratisch en sociocratisch) vinden we, blijkens de gehanteerde literatuur Tin-

bergen bij de technocratische socialisten terug (de politiek heeft het primaat over de 

economie), en De Lange en Goudzwaard bij de sociocratische visie op christelijke 

grondslag (spreiding van bevoegdheden, mentaliteitsverandering). Ook al is de vraag 

of deze indeling de werkelijkheid geheel dekt, en het waarschijnlijk is dat De Lange 

niet ingedeeld zou willen worden in de groep „politiek op christelijke grondslag‟, zij 

geeft ons inziens wel een bestaand verschil in denkklimaat aan tussen Tinbergen en 

hem, en zeker weerspiegelt het de aard (en de plaats) van de discussies waarin De 

Lange zich begaf.  

De Lange combineerde dus in zijn belangstelling drie thema‟s: het welzijn in 

de westerse samenleving, het ontwikkelingsvraagstuk en het milieuvraagstuk. Die 

combinatie is een gelukkige, omdat De Lange daardoor nooit, door gebrek aan ken-

nis van een bepaalde problematiek, de gevolgen van een stellingname op één van de 

drie gebieden op een ander gebied over het hoofd zag. Tegelijk maakte dat hem ook 

kwetsbaar voor kritiek. Zo werd zijn kritische opstelling tegenover looneisen van de 

vakbeweging door veel linkse mensen niet begrepen, noch in de jaren vijftig en 

zestig toen hij er bij voortduring op wees dat er andere, dringender noden waren, 

noch in de jaren tachtig en later toen hij waarschuwde voor de milieu-effecten van 

een groeiende consumptie; ook zou zijn milieu-engagement er nooit toe leiden dat 

hij de belangen van de armen uit het oog verloor.  

Binnen de Wereldraad van Kerken ontmoette De Lange ook verschillende 

economen, zagen we. Stierle schetst het beeld van de overgang die in de jaren ze-

ventig plaatsvond van een Tinbergen-achtige benadering naar een door Myrdal en 

Parmar gekleurde visie, die de oecumene uiteindelijk deed belanden in de buurt van 

het traditionele institutionalisme, maar dan op een staatskritische manier (het traditi-

onele institutionalisme heeft immers een optimistische staatsvisie).103 De Langes 

positie valt daar niet mee samen. Enerzijds getuigt hij als sociaaldemocraat voortdu-

rend van een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de staat (mits uiteraard 

beleid op een werkelijke participatieve manier tot stand gekomen is), maar ander-

zijds kon hij zich ook goed vinden in de als radicaler beschouwde opstelling van 

mensen als Myrdal en ook Goudzwaard. Als het echter aankwam op de politieke 

vormgeving neigde hij toch meer naar een sociaaldemocratisch standpunt dan van 

hem op basis van dat laatste soms verwacht werd (niet voor niets bleef Goudzwaard 

langer in gesprek met critici ter linkerzijde dan De Lange). Dat gold wellicht meer 

voor de nationale politiek dan voor de internationale. De uitspraak „There is no such 

thing as a social market. Market forces have to be revised by political decisions to 

become social and sustainable‟ tekent De Lange104 perfect. Geen revolutionaire be-

                                                           
102 We zagen al bij Vandewalle (zie noot 52) dat dit voor meer Keynesianen gold. 
103 Stierle (2001), 469. In hoofdstuk 7 zullen we het gedachtegoed van Stierle problematiseren. 
104 Uit: Towards an Economy of Care and Compassion, Ecumenical Association for Church and Society, 

Occasional Paper nr.3, Brussel 1996. 
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nadering, maar de vaste overtuiging dat wat anders moet, door democratisch gefun-

deerde politieke macht ook anders kan en zal worden vormgegeven.  

Overigens hield De Lange zich niet bezig met een plaatsbepaling van zichzelf 

in de wereld van de economen; in zijn leerstof besprak hij de grote namen uit de 

economische wetenschap wel (we gaven daar reeds voorbeelden van), maar voor het 

overige liet hij het vaak bij het citeren van belangrijke of afkeurenswaardige gedach-

ten. Voor hem telde vooral de uitkomst van hun denken.  

 

Na deze plaatsbepaling kijken we hoe De Lange zijn gedachten over de economie 

ontvouwde in twee van zijn publicaties. 

 

 

3. DE GESTALTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE MAATSCHAPPIJ 

 

Na de korte introductie van het proefschrift van De Lange in deel I volgt hier een 

uitgebreide weergave van de inhoud van dit boek en daarna een uiteenzetting over 

hoe de economie in deze studie aan de orde komt; vervolgens bespreken we reacties 

die op het proefschrift kwamen.  

In zijn proefschrift wil De Lange, zo schrijft hij in de inleiding onderzoeken 

of het begrip „verantwoordelijkheid‟ dat in het oecumenisch denken zo belangrijk is, 

een rol kan spelen in het opbouwen van een economische orde en het vormgeven 

van een economische politiek. Daartoe beschrijft hij eerst de achtergronden van dat 

spreken over verantwoordelijkheid, dan beschrijft hij de samenleving, en vervolgens 

confronteert hij deze beschrijvingen met elkaar. De uitkomsten daarvan past hij in 

het tweede deel van zijn studie toe op enkele onderwerpen uit de economische orde 

en het economisch proces. Hij besluit met een hoofdstuk over „opvoeding tot ver-

antwoordelijkheid‟.  

Ten diepste is De gestalte van de verantwoordelijke maatschappij, hoewel 

het de problemen van de tijd onderkent, een optimistisch boek, met de boodschap 

dat een zedelijke categorie als verantwoordelijkheid inderdaad die veronderstelde rol 

kan spelen.105 Als we daar maar de schouders onder zetten, moet het lukken, lijkt de 

boodschap te zijn. De Lange bezit hier nog steeds het enthousiasme van de naoor-

logse opbouwperiode. Zijn onvermoeibare inzet voor gerechtigheid verliet hem ook 

in latere jaren niet. Toch is De Lange in bijvoorbeeld Genoeg van teveel, Genoeg 

van te weinig veel somberder, ook al omdat hij ziet dat met de benadering uit zijn 

proefschrift door economen niets gedaan is en hij moet concluderen dat juist de 

wijze van economie bedrijven die hij afwees, zich steeds meer heeft doen gelden. 

We wezen er al op dat De Lange zijn proefschrift schreef op een breukvlak in de 

tijd, want toen het verscheen, spraken velen al over de noodzaak van maatschappij-

verandering door revolutie. De geschriften van De Lange van later datum zijn door 

die ervaring heengegaan.  

 

De inhoud van het proefschrift 

 

In hoofdstuk II schetst De Lange de groei van het sociale denken in de oecumene 

aan de hand van de rapporten van Stockholm (1925), Oxford (1937), Amsterdam 

(1948), Evanston (1954) en New Delhi (1961), die hij in essentie samenvat en hier 

                                                           
105 Zie: De Lange (1966), 12. 
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en daar van kanttekeningen of kritiek voorziet. Hij onderscheidt een ontwikkelings-

gang. Stockholm zag slechts incidentele verschijnselen,
106

 Oxford zocht naar struc-

turele samenhang en daarmee vond een verbreding plaats van louter individuele naar 

collectieve verantwoordelijkheid. Wel verbaast het De Lange dat Oxford niet dieper 

ingaat op een gedachte die wel in de rapporten voorkomt, namelijk dat de macht van 

het kwaad ook de structuur van de samenleving heeft aangetast. Deze gedachte im-

mers was door Reinhold Niebuhr al uitgewerkt in zijn boek Moral Man and Immo-

ral Society, waarvan De Lange de hoofdgedachte als volgt samenvat: „ook al waren 

de personen persoonlijk nog wel bereid het goede voor elkaar te doen en te zoeken, 

dan nog dwingt de samenleving met zijn structuren hen een andere richting uit. De 

innerlijke gesteldheid van de enkelingen moge nog zo zuiver zijn (ook al zal de 

verkeerde zedelijke gerichtheid bij de mens nimmer verdwijnen), de objectivering 

van het kwaad in bepaalde maatschappelijke instituten zal er toe bijdragen, dat ver-

beteringen in de orde alleen mogelijk worden door te arbeiden in twee richtingen‟.
107

 

Amsterdam probeerde vervolgens Oxford te concretiseren, en had als grote verdien-

ste het introduceren van het begrip „verantwoordelijke maatschappij‟, waarover de 

kerken het wonderlijk eens waren, hoewel: „Het zwakke bleef de doorwerking in de 

kerken en in de gemeenten zelf. De toetsing van specifiek nationale problemen bleef 

te veel achterwege‟. De Wereldraad hield zich hierna vooral met internationale 

vraagstukken bezig; Evanston geeft hier blijk van. Bovendien voegde Evanston aan 

de definitie van de verantwoordelijke maatschappij toe dat het hier geen alternatief 

systeem betreft, maar een criterium voor de beoordeling van alle stelsels en een 

norm die leiding moet geven bij concrete beslissingen. Evanston was, stelt De Lan-

ge, realistischer en concreter dan Amsterdam, en hij vervolgt: „Men kan de stelling 

verdedigen, dat in dit rapport de uiterste grens is bereikt van wat uit zoveel kerken, 

van wat uit zoveel tradities en van wat uit zoveel verschillende samenlevingen ge-

meenschappelijk kan worden gezegd. Daarmede is de bezinning niet geëindigd‟. De 

Wereldraad moet immers het oecumenisch denken stimuleren en niet centraliseren, 

en zeker geen antwoorden opleggen. „Voor elk land en voor elke groep van landen, 

voor elke samenleving en voor elke situatie (in de tijd gesproken) begint daarmee de 

meer specifieke bezinningsarbeid‟.
108

 New Delhi droeg geen nieuwe elementen aan, 

maar formuleert een studieprogram.  

In Hoofdstuk III behandelt De Lange de mens en zijn verantwoordelijkheid. 

Hij beroept zich hierbij onder meer op het gedachtegoed van De Wilde over het 

personalisme, op J. de Graaf, Van Niftrik en Niebuhr en via De Graaf op Russische 

denkers als Berdjajew. Omdat we in hoofdstuk 6 uitgebreid ingaan op de mensvisie 

van De Lange, noemen we hier alleen enkele trefwoorden daarvan. Het begrip „ver-

antwoordelijke maatschappij‟ impliceert het zich verantwoordelijk weten van de 

mens, het dragen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording. Het 

antwoord-geven behoort tot het meest wezenlijke van het mens-zijn. Centraal is ook 

dat de mens niet is, maar wordt. De Lange wijst de pessimistische mensvisie van 

                                                           
106 De Lange oordeelt hier zoals velen. De econoom Stierle (2001, 33 e.v.) laat echter zien dat het idea-

lisme van Stockholm zeer zakelijk was, en wel degelijk gebaseerd op een analyse van de economie die 
hout sneed en nauw aansloot bij en leek op het denken van economen uit die tijd (209).  
107 Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, SSCM Press, London 1963. 
108 We zullen in hoofdstuk 7 zien, dat De Lange hier - al heel vroeg! - een belangrijk punt aanroert. In de 

jaren negentig zal na de uitvoerige discussies over de „opvolgers‟ van het concept Responsible Society 
Raiser wijzen op het belang van de contextualiteit in het spreken van de kerken over maatschappelijke 

vragen.  
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veel protestantse theologen af: de mens is verlost om mede-arbeider in de schepping 

te zijn. De menswording van God in Jezus Christus openbaart ons hoe we met elkaar 

moeten omgaan: mens-zijn en worden is medemens-zijn en worden. Daarbij hoort 

vervolgens het begrip gemeenschap, en niet het begrip collectiviteit. Van hieruit 

komt De Lange weer bij zijn visie op de maatschappij, die dan zo moet worden 

ingericht „dat alle mensen in de gelegenheid worden gesteld om het antwoord aan 

God en de medemens te geven, dat geheel aansluit bij hun diepste wezen en be-

stemming.‟ Die antwoorden mogen dus niet bepaald worden door de maatschappe-

lijke omstandigheden, maar moeten vrij zijn. Als dat niet mogelijk is, dient de maat-

schappij zodanig geherstructureerd te worden dat die dienstbaar wordt aan de ver-

vulling van de bestemming van de mens. Dat is een bevrijdingsproces, waarnaar het 

hele menselijk leven een zoektocht is. De Lange ziet als een omissie van Amsterdam 

en Evanston dat zij nalieten erop te wijzen dat het nodig is mensen te leren verant-

woordelijkheid te dragen. Wel is, zij het summier, aangegeven dat het begrip ver-

antwoordelijke maatschappij een normatief begrip is, en geen blauwdruk voor een 

ideale samenleving. Het gaat erom dat wij „op het spoor willen komen van het ant-

woord op de vraag of het er in een bepaalde samenleving menselijk - naar de bijbel-

se zin van het woord - toegaat.‟  

Hoofdstuk IV draagt als titel „Krachten en machten in de hedendaagse maat-

schappij‟. De Lange wil hier de maatschappij van zijn tijd typeren. Er is sprake van 

een permanente revolutie op veel terreinen. De Lange onderscheidt vijf krachten 

achter die revolutie, namelijk de overgang van de vrije naar de gemengde volkshuis-

houding, de invloed van de wereldhuishouding, de industrie, het concurrentie-

principe en de macht van de organisatie. Vervolgens gaat hij na hoe die krachten de 

mens beïnvloeden. Waar ze de essentie van het mens-zijn „aanranden‟, zal een te-

genoffensief ontwikkeld moeten worden met de „verantwoordelijke maatschappij‟ 

als richtsnoer. Op vier punten is de invloed van die krachten op de mens groot. Al-

lereerst de ontbinding van een aantal kleine groepssamenlevingen die negatieve én 

positieve gevolgen heeft. Dan de specialisering van de arbeid, waardoor menselijke 

ontplooiing moeilijk bereikbaar wordt, de verantwoordelijkheid wordt uitgehold en 

de verhoudingen binnen bedrijven minder persoonlijk worden. Als dit inderdaad de 

prijs is van de toenemende vrijheid, dan zou onderzocht moeten worden hoe in be-

drijven op andere manieren gemeenschapsvorming gestimuleerd kan worden. Het 

derde punt dat De Lange noemt, is de groeiende welvaart als gevolg van de produc-

tiviteitsstijging en het vierde de toegenomen vrije tijd. Deze beide brengen het ge-

vaar van een consumptieve levensstijl en commercialisering en collectivisering met 

zich mee. Deze vier punten bevatten depersonaliserende trekken, die strijdig zijn met 

de visie op de menselijke zelfontplooiing uit het voorgaande hoofdstuk. De samen-

leving bevat vele paradoxen die verlammend werken en waarop bezinning uitblijft. 

Bijvoorbeeld: de productiviteit wordt opgevoerd, maar als gevolg daarvan zijn weer 

meer hulpverleners nodig om overspanning en neurose tegen te gaan. En: in het 

economisch leven wordt een begrip als concurrentie dagelijks gebruikt en van daar-

uit is het ook verder in ons maatschappelijk bestel doorgedrongen; maar in de maat-

schappij worden ook onbaatzuchtigheid en samenwerking als hoogste goederen 

aangeprezen.  

In Hoofdstuk V, met de titel „Confrontatie‟, doet De Lange een poging vanuit 

één gezichtspunt te zoeken naar de visie op een samenleving die minder strijdige 

elementen in zich heeft. Er is sprake van een tekort aan verantwoordelijkheid in de 

naoorlogse samenleving: het besef van verantwoordelijkheid neemt af en het ver-
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antwoordelijkheidsgevoel is niet opgewassen tegen de hogere eisen die de moderne 

samenleving stelt. Pas recent beseffen de kerken dat ze bij het toerusten tot verant-

woordelijkheid een taak hebben. De theologie schiet vooralsnog tekort waar het gaat 

om het vraagstuk van de collectieve verantwoordelijkheid; wereldgelijkvormigheid 

is hier debet aan, ook in de gemeenten. Oldham, „de grondlegger van het sociale 

denken in de oecumene‟, kan hier verder helpen met zijn gedachte van de „middle 

axioms‟ die richting moeten geven aan het gedrag en het zedelijk oordeel. De Lange 

sluit zich aan bij de uitspraak van Mannheim dat men geen goed christen kan zijn in 

een maatschappij waar de „basic rules‟ (door De Lange weergegeven met „organise-

rende principes‟) strijdig zijn met de geest van het christelijk geloof. Die organise-

rende principes zijn: de prikkel van het eigenbelang, het stimuleren van het bezit van 

goederen en het accent op verdienen, en tot slot de aanvaarding van de economische 

ongelijkheid. Deze drie motieven prikkelen de zondige instincten van mensen in 

plaats van ze te temperen. Wanneer hij spreekt over het eigenbelang, wijst De Lange 

op de macht van de structuren die ertoe leidt dat mensen elkaar zonder zich dat be-

wust te zijn of het te willen, kunnen onderdrukken: het structurele geweld. Daarom 

zullen we verantwoordelijkheid voor de structuren zelf moeten aanvaarden. Dat wil 

zeggen: de macht van de structuren zo goed mogelijk onderkennen. Het tweede 

organiserende principe is het stimuleren van de hebzucht. Middel (het bezit) is doel 

geworden. Hier verwijst De Lange naar de gedachten die Galbraith ontwikkelt in 

zijn The Affluent Society: de gemeenschappelijke voorzieningen blijven achter bij de 

behoeften, omdat we er het geld niet voor over hebben. Het derde principe is dat van 

de aanvaarding van maatschappelijke ongelijkheid, die veel te gemakkelijk plaats-

vindt, vanwege de gedachte dat inkomensverschillen nuttig zijn vanwege de prikkel 

die ervan uit gaat. Ter wille van de mens, zegt De Lange, zullen we moeten werken 

aan een maatschappelijke orde die minder kansen biedt om te zondigen, of met de 

woorden van Berdjajew
109

 die De Lange als motto voor dit hoofdstuk gebruikt: „een 

levensorde, die de sociale verschijningsvormen der zonde zou kunnen beperken en 

bestrijden‟, ook al zal dit nooit leiden tot de oplossing van het probleem van de zon-

de. Economen dragen in dit alles een speciale verantwoordelijkheid, omdat de eco-

nomie zo overheersend is geworden in de westerse maatschappij-inrichting.  

In Hoofdstuk VI gaat het over de Welfare-state; De Lange sluit zich in zijn 

omschrijving hiervan aan bij de definitie van de Oecumenische Raad: „de staat, die 

zich mede verantwoordelijk stelt voor, derhalve mede leiding geeft aan het streven 

naar gemeenschappelijk welzijn en in dienst daarvan ingrijpt in verschillende secto-

ren van het maatschappelijk leven‟. Het gaat hierbij niet alleen om bemoeienis met 

het economisch leven, maar ook om bemoeienis met de sociale verhoudingen, om de 

uitbouw en de handhaving van de rechtsorde en de bemoeienis met de cultuur. Het 

gaat in de „welfare-state‟ niet om „verzorgd worden‟, maar om „wederzijds zorgen‟. 

Over de verhouding „welfare-state‟ en „mixed economy‟ zegt De Lange dat de eerste 

een aspect is van de tweede: „Het geeft in zekere zin een soort ideologische achter-

grond van de „mixed economy (…), brengt voor een deel de verworvenheden van 

deze „economy‟ ten opzichte van de vrije verkeershuishouding tot uitdrukking‟.
110

 

De verwerkelijking van de „welfare-state‟ in Nederland toetst hij vervolgens op twee 

                                                           
109 Uit: Waarheid en leugen in het communisme, Rotterdam 1935. 
110 Opvallend is dat De Lange het voorstelt alsof er sprake zou zijn van slechts één „mixed economy‟, 

terwijl er natuurlijk allerlei „mixen‟ mogelijk zijn. Voor hem is kennelijk de welfare-state die vorm van 
een „mixed economy‟ waarin het welzijn van de mens het criterium is voor het al dan niet ingrijpen door 

de overheid. De „welfare-state‟ zou dan getoetst kunnen worden met criteria van de „responsible society‟.  
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onderdelen - de verwerkelijking van de sociale zekerheid en de werkgelegenheids-

politiek - aan het grondbeginsel van de verantwoordelijke maatschappij. Na een 

weergave van de discussie die in Nederland na de oorlog gevoerd werd over de 

relatie tussen sociale zekerheid en persoonlijke verantwoordelijkheid concludeert De 

Lange: „De sociale zekerheid kan de vrijheid en het draagvlak van de verantwoorde-

lijkheid van de mens vergroten en heeft deze in feite voor duizenden vergroot. Dit 

geldt zowel voor de verantwoordelijkheid van het eigen bestaan als voor die van de 

gemeenschap‟. Hij voegt hier nog iets aan toe: het doel „sociale zekerheid‟ krijgt pas 

de „gewenste diepgang‟ als het „mede een middel wordt om een visie te krijgen op 

die landen, waar de verwerkelijking van de sociale zekerheid ontbreekt, en op de 

bestrijding van de wereldarmoede‟.
111

 Over de werkgelegenheidspolitiek merkt De 

Lange op dat terecht overheden na de oorlog verantwoordelijkheid hebben aanvaard 

voor het voorkomen en bestrijden van werkloosheid. Is in Nederland die verant-

woordelijkheid in de politiek op de juiste manier vormgegeven? Dat is de vraag die 

hij hier wil beantwoorden. Daarvoor behandelt hij achtereenvolgens de conjunctuur- 

en de structuurpolitiek en concludeert dat in de periode 1959-1963 het meest conse-

quente beleid gevoerd is. Maar ook toen trad verstoring op. Deze vond zijn oorzaak 

in de loonpolitiek. 

Hoofdstuk VII gaat na hoe de gedachte van verantwoordelijkheid een rol 

speelde in de naoorlogse loonpolitiek. Daartoe verdeelt De Lange de naoorlogse tijd 

in drie perioden: 1945-1959, 1959-1962 en 1963-heden (=1965) en behandelt daar-

van het beleid en de gevoerde politiek. De stelling van De Lange is dat wanneer als 

doelstelling van de economische politiek de volledige werkgelegenheid wordt aan-

vaard, er een zekere mate van centrale leiding van de loonvorming noodzakelijk is. 

De tegenstanders van centrale leiding gebruiken echter vooral ideologische argu-

menten, zoals de soevereiniteit in eigen kring en dat leidt helaas niet tot een econo-

mische politiek waarin de idee van verantwoordelijkheid gestalte krijgt. Het is een 

overschatting van de mogelijkheden te denken dat het bedrijfsleven zelf in staat is in 

de loonvorming rekening te houden met de doelstellingen van het nationale econo-

mische beleid. Dat is geen menselijk onvermogen, maar een structureel gegeven. 

Het bedrijfsleven kan die verantwoordelijkheid niet dragen. Maar bovendien ziet De 

Lange nog andere negatieve gevolgen van de strijd over de lonen: hierdoor „ontstaat 

vanzelf de gedachte dat het loon beslissend is voor geluk en welzijn. De grote ener-

gie die besteed wordt aan deze strijd leidt in belangrijke mate de aandacht af van 

andere vraagstukken, waardoor het welzijn van de Nederlandse werknemer evenzeer 

wordt bepaald, te weten de vormgeving van de sociale en culturele democratie‟. De 

Lange stelt in zijn slotbeschouwing bij dit hoofdstuk dan ook dat het weliswaar voor 

het gestalte geven aan een verantwoordelijke maatschappij van belang is meerdere 

instanties en personen in te schakelen, maar dat het in gevaar brengen van de doel-

stellingen van de economische politiek een te groot offer is. Hij ziet een denkfout bij 

zijn tegenstanders op dit punt, vooral bij mensen uit rooms-katholieke kring. Zij 

hebben een te zonnige kijk op de menselijke natuur en denken dat die in staat is de 

grenzen tussen de belangensferen goed af te bakenen. Een individuele ondernemer is 

niet in staat het algemeen belang als uitgangspunt te nemen van zijn handelen. Dat 

geldt ook voor de vakbeweging. Maar ook protestanten vindt De Lange tegenover 

zich, zoals Ruppert bij wie hij een sterke afkeer van de overheid ziet. „Dit onvol-

                                                           
111 Een bijzondere toevoeging! In latere decennia zouden immers onder meer met een beroep op de socia-

le zekerheid in Nederland grenzen opgeworpen gaan worden aan arbeidsmigratie.  
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doende erkennen van de eigen verantwoordelijkheid van de overheid in de economi-

sche politiek komt bij Ruppert en zijn geestverwanten voort uit een ontworpen stel-

sel van christelijke beginselen, dat voor ons weinig overtuigende waarheidselemen-

ten bevat. Naar onze mening is het verwarrend het predikaat “christelijk” toe te 

passen, ook al vertolken deze beginselen de mening van oprechte christenen‟. Con-

clusie moet zijn dat het begrip „verantwoordelijkheid‟ een grote rol heeft gespeeld in 

de discussies over de lonen, en dat het is uitgebreid van de individuele verantwoor-

delijkheid naar de verantwoordelijkheid van groepen. Maar men is „er niet in ge-

slaagd - en hier wordt een falen van de theologie en met name van de sociale ethiek 

zichtbaar - om een visie te ontwikkelen op de gemeenschappelijke verantwoorde-

lijkheid, die nu juist wordt gevraagd in de naoorlogse economische politiek en met 

name bij de loonpolitiek‟ (…) „Omgekeerd is het te betreuren dat de beoefenaars van 

de economische wetenschap niet tijdig genoeg de geestelijke krachten hebben on-

derkend, die de goede loonpolitiek tussen 1945 en 1959 hebben doen exploderen‟.  

Hoofdstuk VIII behandelt een soortgelijke problematiek, namelijk die van de 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO). De Lange stelt dat de gedachte achter 

de PBO „dat ieder vraagstuk zoveel mogelijk moet worden opgelost in de kring van 

personen, waarin het in eerste instantie een vraagstuk is‟ in de wet op de PBO juist 

heel onhelder is uitgewerkt, wat de uitvoering van de wet heeft geschaad. Men heeft 

gepoogd verschillende visies uit de tijd van vóór de „mixed economy‟, die ontwik-

keld waren als antwoord op de problemen van de vrije verkeershuishouding, te vere-

nigen, maar toen het zover was, „waren veel betere middelen voorhanden om de 

nieuwe economische orde gestalte te geven‟. Deze visie onderbouwt De Lange in dit 

hoofdstuk. In het voorontwerp van de wet op de PBO staat een bijzondere passage: 

van de mensen die geroepen worden tot een publiekrechtelijke functie wordt ver-

wacht dat zij, wanneer het bedrijfsbelang strijdt met het algemeen belang, in veel 

gevallen dat laatste zullen laten prevaleren.
112

 Ook hier ontdekt De Lange weer aan 

rooms-katholieke zijde de optimistische visie op de mens en het subsidiariteitsbegin-

sel, en aan protestantse zijde de gedachte van soevereiniteit in eigen kring; tussen 

die laatste twee kan hij - met Plattel - weinig praktisch verschil aanwijzen. De lijn 

van argumentatie van De Lange is dezelfde als die in Hoofdstuk VII. De PBO‟s 

hebben gefaald wanneer hun werk vergeleken wordt met de indertijd uitgesproken 

verwachtingen, met als enige uitzondering de SER, die De Lange „één van de be-

langrijkste instituten die na de oorlog tot stand zijn gekomen‟ noemt. De Oecumeni-

sche Raad waarschuwt voor groeps-egoïsme, en ook „moderne protestantse econo-

misten‟ als Zijlstra en Andriessen doen dat. Was er naar hen geluisterd, dan had de 

wet op de PBO er heel anders uitgezien, meent De Lange. Overigens is ook het 

socialistische standpunt hieromtrent niet helder. De Lange concludeert:  

 
„Er is geen twijfel mogelijk: de voorstanders van de gedachte van de PBO heeft voor 

ogen gestaan een reconstruering van de menselijke gemeenschap. Een menselijke ge-

meenschap die juist in het tijdperk van de vrije verkeershuishouding zijn structuur 

                                                           
112 De katholieke jurist Van der Ven had een rapport geschreven waar de uiteindelijke wet op gebaseerd 

was. Hij zegt daarin o.a.: „Ondergetekenden willen slechts uitspreken, dat naar hun mening van vele 
vooraanstaande ondernemers en arbeiders, waar deze geroepen zouden worden tot een publiekrechtelijke 

functie, wel kan worden verwacht, dat zij in gevallen, waarin bedrijfsbelang en algemeen belang met 

elkaar in strijd zijn, het algemeen belang in zeer vele gevallen zullen laten prevaleren. Daarop rekenen de 
ondergetekenden. Zonder deze bereidheid zou elke publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ten dode zijn 

gedoemd‟. Geciteerd in: H.M. de Lange, De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij, Ten Have, 

Amsterdam 1966, 187. De Lange acht dit een „ietwat hachelijke‟ aanname. 
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heeft verloren. Wij hebben te maken met een ernstige poging om gestalte te geven aan 

een verantwoordelijke maatschappij. Naast de zeer zakelijke en concrete factoren, is 

de poging mislukt door het hanteren van een onjuiste visie op het probleem van de 

menselijke verantwoordelijkheid en een onjuiste visie op de mens zelf‟.  

 

Hoofdstuk IX draagt als titel: „De toeneming van het nationale inkomen als vraag-

stuk van verantwoordelijk handelen‟. Hoe gaan we om met de groei? Die vraag is 

nog weinig overdacht; de Oecumenische Raad deed dat als één van de eersten. De 

toeneming van het nationale inkomen zal vooral moeten worden gebruikt om de 

armoede te bestrijden. Daarbij moet het niet alleen gaan om het „dat‟ van de produc-

tie, maar ook over het „wat‟ en het „hoe‟. We moeten blijven streven naar meer pro-

ductie, maar niet tot elke prijs. Het onderkennen van behoeften kunnen we niet meer 

aan het bedrijfsleven overlaten. Waar is het stimuleren van behoeften nog aanvaard-

baar en waar niet? Het moet ook gaan om verantwoorde consumptie, maar voor de 

consument is nog lang niet duidelijk wat dat is, omdat het een nieuwe vraag is. Het 

bespreken van dit soort vragen is zeer urgent, het is onderdeel van de „Fundamental-

demokratisierung‟ waarover Mannheim spreekt. Ook bij de toegenomen consump-

tiemogelijkheden blijft het vraagstuk van de sociale ongelijkheid bestaan. De Lange 

brengt hier het begrip „ascese‟ in en stelt de toenemende reclame onder kritiek. 

Het korte Hoofdstuk X spreekt over „Opvoeding tot verantwoordelijkheid‟. 

Doelbewuste vorming, education permanente, moet het antwoord zijn op een wereld 

die zich in een toestand van permanente revolutionaire verandering bevindt. De 

mens moet in staat gesteld worden een volwaardig en menselijk antwoord te geven 

aan God en zijn medemens. Voor de economische politiek is het noodzakelijk dat er 

meegedacht wordt door alle betrokkenen. Daarvoor is uitleg nodig en vorming. Ten 

onrechte heeft men gedacht dat dat vanzelf zou gaan. Hier ligt ook een taak voor de 

vakbeweging. 

 

De economie in De Langes proefschrift  

 

We willen hier wat systematischer kijken naar de manier waarop De Lange in zijn 

poefschrift over de economie spreekt. In hoofdstuk IV beschrijft De Lange de he-

dendaagse maatschappij. „Het vertrouwen in de onfeilbaarheid van het kompas der 

vrije verkeershuishouding, te weten het prijsmechanisme, is niet zo groot meer‟, en 

vandaar dat een overgang naar de gemengde volkshuishouding heeft plaatsgevon-

den, waarin de leiding verdeeld is over overheid en particulieren. „Er is een gemeen-

schappelijke verantwoordelijkheid, die zich uit in het gemeenschappelijk formuleren 

en onderschrijven van doelstellingen‟, te weten „economische en sociale zekerheid, 

volledige werkgelegenheid, maximale groei van de produktie, redelijke inkomens-

verdeling, stabiel prijspeil, evenwicht in de betalingsbalans‟. De instrumenten om 

die doeleinden te realiseren zijn voor zover nodig in wetten gecreëerd, zodat een 

effectieve politiek te bedrijven is op basis van de techniek van de economische plan-

ning. De Lange schetst de krachten die in de samenleving ontpersoonlijking en col-

lectivisering veroorzaken, die leiden tot een groot aantal paradoxen in de samenle-

ving. Hij komt dan, bij de vergelijking van de huidige maatschappij met de centrale 

noties uit het oecumenische sociale denken bij een aantal motieven van de westerse 

samenleving: eigenbelang, nadruk op „hebben‟ en het aanvaarden van ongelijkheid.  

In zijn proefschrift speelt de vraag van de taakverdeling in de economie een 

belangrijke rol; in de hoofdstukken waarin hij het concept van de verantwoordelijke 
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maatschappij probeert toe te passen op de maatschappij van zijn tijd gaat het steeds 

over de vraag of zaken als loonvorming e.d. overgelaten kunnen worden aan be-

drijfsleven en vakbeweging. De Lange kiest voor een belangrijke rol voor de over-

heid, de mixed-economy dus, omdat hij in de praktijk waarneemt dat het bedrijfsle-

ven en de vakbeweging uiteindelijk toch het beperkte eigenbelang van hun achterban 

voorrang zullen geven. De „organiserende principes‟ van de economie, zoals de 

prikkel van het eigenbelang, zijn strijdig zijn met de geest van het christelijk geloof. 

Het is naïef te verwachten dat ondernemers en werknemers uit zichzelf zullen kiezen 

voor het nationale belang. Voor De Lange betekent dat niet dat het economische 

stelsel in zichzelf „kwaad‟ is; er moet aan structuren gewerkt worden die maken dat 

het kwaad zo min mogelijk kans krijgt. De rol van de overheid is daarin essentieel, 

maar daarbij is wel belangrijk dat over de (economische) politiek door alle betrok-

kenen wordt meegedacht. Daarvoor is educatie nodig, want verantwoordelijkheidbe-

sef komt niet vanzelf.  

Wanneer we dit alles aanleggen tegen de hiervoor behandelde stromingen, 

dan valt uiteraard in de eerste plaats de grote nabijheid tot het denken van Keynes en 

Tinbergen op. Er moeten in een economische politiek instrumenten ontwikkeld 

worden die ingezet kunnen worden om gewenste doelen te bereiken en ongewenste 

ontwikkelingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Economen moeten zelf expliciet 

benoemen wat zij als wenselijk beschouwen, zowel als het gaat om doeleinden als 

wanneer het gaat over instrumenten, want ook als zij dat niet doen, werken ze toch, 

onuitgesproken en wellicht zelfs onbewust, met denkbeelden daarover. Dat die on-

gewenste effecten er zijn, en dat ze zelfs het gevolg zijn van enkele belangrijke 

organiserende principes van de samenleving, maakt dat De Lange niets ziet in het 

vrij spel geven aan de markt. Het gaat om een mix van markt en overheid. De Lange 

kiest dus, ondanks zijn fundamentele kritiek op de „basic rules‟ toch niet voor de 

radicale oplossing van Marx, omdat het probleem van de zonde naar zijn idee nooit 

door veranderingen in de maatschappelijke orde opgelost kan worden; wél is het 

mogelijk door gericht overheidsbeleid het kwaad te beteugelen.  

 

De reacties op De Langes proefschrift 

 

De Economist, een vakblad voor economen (al sinds 1852) met in de redactie o.a. 

Tinbergen, Zijlstra en De Langes promotor Lambers, publiceert in het tweede num-

mer van 1967 een lange, in verschillende opzichten vernietigende recensie van het 

proefschrift van de hand van Wemelsfelder. J. Wemelsfelder (1922) was hoogleraar 

economie aan de Technische Hogeschool Eindhoven en hield zich onder meer bezig 

met de verhoudingen tussen de technische en de economische ontwikkeling. Het viel 

hem niet licht een recensie te schrijven over een boek dat zich met een protestantse 

ethiek van het economisch leven bezighoudt, zegt hij. Want dergelijke boeken staan 

vol inhoudsloze gemeenplaatsen of zijn subjectief. Met het christelijke normenstel-

sel kan men vele kanten op: „De inhoud van de Christelijke ethiek die iemand ver-

dedigt blijkt vaak een afhankelijke variabele te zijn van de positie, die hij in de 

maatschappij heeft‟. Daarom heeft hij waardering voor de poging van De Lange, 

maar die heeft hem niet overtuigd. Dat is niet de schuld van de auteur, want „Men 

kan van drijfzand nu een maal geen beton maken‟. Van het interdisciplinaire gesprek 

over de economie dat De Lange voorstaat, verwacht de recensent weinig: „Theolo-

gen zijn een slecht gezelschap voor economen, goed voor eindeloze discussies die 

tot niets leiden, maar hun inbreng bij de oplossing van concrete maatschappelijke 
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problemen sla ik laag aan‟. En dat bewijst ook het proefschrift van De Lange. De 

relatie van de antropologische beschouwingen en de analyse van „keiharde economi-

sche problemen als inkomensverdeling‟ is „óf gekunsteld, óf zoek‟. Wemelsfelder 

concludeert daarom dat het boek ons leert dat christendom en economie weinig met 

elkaar te maken hebben, om te besluiten met „Nogmaals, men kan waardering en 

bewondering hebben voor het feit dat De Lange deze ambitieuze poging heeft on-

dernomen. Het hoort tot het meest ondankbare werk dat een econoom op zich kan 

nemen. Wellicht dat het ook goed is dat van tijd tot tijd een dergelijke wanhopige 

poging wordt ondernomen. Persoonlijk kregen wij echter het gevoel dat het een 

waarschuwing is niet te veel tijd in dit soort problemen te investeren omdat het re-

sultaat niet opweegt tegen de moeite‟.  

In Wending (jaargang 21/7, september 1966) bespreekt de socioloog en histo-

ricus P.J. Bouman het proefschrift. Hij kan niet in alle opzichten met De Lange 

meegaan. Zo betwijfelt hij of de oorzaken van een tekortschietend verantwoordelijk-

heidsbesef wel liggen in leemten in de opvoeding of falen van de christelijke ge-

meente. Hebben niet in de eerste plaats structurele factoren geleid tot een „verduiste-

ring van vele primair ethische tussenmenselijke relaties‟, zoals de ontwikkeling van 

de industriële massa-maatschappij? En krijgen niet de arbeidsverhoudingen een te 

zwaar accent in relatie tot het persoonlijk handelen bijvoorbeeld met betrekking tot 

consumptie? Moet de noodzakelijke opvoeding meer op het individueel ethische 

vlak liggen of meer op het vlak van een verantwoordelijke politiek? Een verant-

woordelijke politiek op het terrein van arbeidsverhoudingen zal makkelijker te voe-

ren zijn dan op het terrein van de consumptie en de regulering daarvan. Hoe door-

breken we de weerstand tegen maatregelen „om verandering te brengen in een te 

sterk individualistisch beleefde welvaartsgedachte?‟  

In Gemeenschap der Kerken (september 1966) schrijft De Valk over het 

proefschrift dat hij ziet als een bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen 

geloof en wetenschap, in dit geval de economische. De Valk geeft de inhoud met 

instemming weer; terecht wijst De Lange erop dat de bedoelingen van de naoorlogse 

economische politiek goed waren, maar dat bij de verwezenlijking ervan daarbij 

achterbleef „omdat men in vele gevallen uitgegaan is van een onjuist inzicht in de 

menselijke verantwoordelijkheid.‟ Wel vindt hij het jammer dat De Lange in zijn 

studie niet nog één stap verder is gegaan: behalve over de verantwoordelijkheid van 

het individu te spreken, had hij ook de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

moeten benadrukken voor zaken die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend 

aan aanwijsbare personen; hij noemt die wel, maar gaat er niet verder op in.
113

 Hij 

hoopt dat De Lange dat ook nog eens doet, omdat hij gelooft „dat het vraagstuk van 

de verantwoordelijkheid in onze samenleving (…) in deze richting zal moeten wor-

den opgelost‟.  

                                                           
113 De Lange doet dat zelfs met een verwijzing naar De Valk zelf, namelijk naar een artikel van diens 
hand in Te Elfder Ure, uit november 1962. De Valk hanteert hier het woord „verzuim‟ dat De Lange zo 

dierbaar was. Hij wil ook spreken over collectieve verantwoordelijkheid en schuld. Hij noemt twee 

oorzaken voor het achterblijven van de prediking op dit terrein. Die collectieve schuld kan een groep 

voorgehouden worden, maar de individuele leden kunnen dan toch nog denken dat de oproep niet tot hen 
persoonlijk is gericht. „Alleen een andere opvoeding, waardoor de afzonderlijke mensen doordrongen 

worden van hun verantwoordelijkheid als leden van een groep, en zij zelfstandig in staat zijn om de eisen 

welke aan de groep gesteld worden, naar zich “toe te rekenen”, kan hier uitkomst brengen. De tweede 
bemoeilijkende factor is dat collectieve schuld vaak niet het karakter heeft van een daad maar van een 

verzuim: men is niet kritisch genoeg op het overgeleverde.  
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In Nederlands Theologisch Tijdschrift, jaargang 21 (1966-1967, 325-327) be-

spreekt H.M. Franssen (jurist, Tweede Kamerlid voor de PvdA, lid van de Hervorm-

de Kerk en aanwezig op de C&S-bijeenkomst in Genève in 1966) het proefschrift. 

Hij stelt zich de vraag of het boek een bijdrage kan zijn in de plaatsbepaling van 

theologen tegenover de vraagstukken van de hedendaagse maatschappij en beant-

woordt die vraag positief. Een eerste punt van kritiek is het ontbreken van recente 

literatuur bij de theologische fundering. Voorts wordt hem niet duidelijk waarom De 

Lange de marxistische antropologie („wie de mens wil begrijpen moet letten op zijn 

maatschappelijk milieu dat hem bepaalt‟, 66) verwerpt. Franssen wijst er voorts op 

dat De Lange er goed aan had gedaan als hij bij de bespreking van de motieven van 

de westerse samenleving, waar het gaat over het bezit van goederen, naast de Ich-

Du-verhouding van Buber (die hij wel noemt) ook diens Ich-Es-verhouding had 

behandeld. Franssen spreekt tot slot de hoop uit dat het tot verplichte stof wordt voor 

theologiestudenten.  

In zijn proefschrift Het beroep op de stad der toekomst uit Ter Schegget forse 

kritiek op het concept van de verantwoordelijke maatschappij en de benaderingswij-

ze van De Lange (waarbij hij spreekt over antimarxisme). Omdat hij dit doet in het 

kader van een uiteenzetting over de theologie van de revolutie (die pas ná de afslui-

ting van het proefschrift van De Lange aan de orde is) spreken we hierover in de 

volgende hoofdstukken waar we uitgebreider ingaan op de thematiek van de mensvi-

sie en de verantwoordelijke maatschappij.  

 

Al met al kwamen er niet veel reacties.
114

 Toch gaven veel mensen uit de oecumeni-

sche beweging in Nederland er blijk van het proefschrift gelezen te hebben. Maar, 

zoals gezegd, in feite kwam het proefschrift te laat: er was al een beweging ontstaan 

die afscheid had genomen van het concept. Naar de geldigheid van de motieven 

daarvoor zullen we in hoofdstuk 7 kijken.  

 

 

4. GENOEG VAN TEVEEL, GENOEG VAN TE WEINIG  

 

Twintig jaar na zijn proefschrift, in 1986, publiceert De Lange samen met Goud-

zwaard het boek Genoeg van teveel, Genoeg van te weinig. In de komende paragra-

fen geven we eerst de inhoud van het boek weer en vervolgens laten we iets zien van 

de taakverdeling tussen De Lange en Goudzwaard.115 Daarna systematiseren we de 

reacties die er op het boek kwamen en we eindigen met enkele conclusies.  

Het is duidelijk dat er in de jaren tussen het verschijnen van het proefschrift 

en dat van Genoeg van teveel, Genoeg van te weinig heel wat is gebeurd. We noem-

den De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij een optimistisch boek. Dat 

is anders bij dit boek: de problemen zijn ernstiger geworden en groter in getal (de 

milieuproblematiek is erbij gekomen), terwijl het economisch denken en doen zede-

                                                           
114 In zijn memoires Ik en de Verzorgingsstaat (Boom, Amsterdam 2002, 142-143) schrijft Wil Albeda dat 

zijn discussies met De Lange (met wie hij bevriend was) vaak gehinderd werden door diens sterke geën-

gageerdheid met de PvdA. „Toen ik zijn proefschrift De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij 
uit 1966, waarin hij zich uitsprak over ons standpunt over de loonpolitiek, kritisch besprak voor de 

NCRV-microfoon - overigens op zijn verzoek - leidde dat tot een bittere reactie van hem waarin hij mijn 

opvattingen hekelde. Hij had in wezen waarschijnlijk net zoveel problemen met mijn partijdigheid als ik 
met de zijne‟.  
115 In deze paragrafen is - tenzij anders vermeld - geciteerd uit de tweede druk van Genoeg van teveel, 

Genoeg van te weinig uit 1988. 
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lijke categorieën links heeft laten liggen en op de oude voet is doorgegaan of zich 

verhard heeft. Economische groei wordt gepresenteerd als de oplossing voor alle 

problemen, terwijl echter duidelijk is geworden wordt dat die groei zelf een groot 

probleem is.  

 

De inhoud van het boek  

 

Hoofdstuk 1 geeft een antwoord op de vraag waarom vernieuwing van de economie 

(zowel het denken als het handelen) noodzakelijk is. Daartoe worden drie problemen 

beschreven: dat van de armoede, van de ecologie en van het arbeidsbestel. Na be-

schrijving van het armoedevraagstuk luidt de conclusie „dat wij de gedachte om 

binnen het bestaande wereldeconomische systeem een oplossing te kunnen vinden, 

moeten opgeven. Van welke aard dan ook, hervormingen en vermoedelijk radicale 

hervormingen zijn onafwendbaar, als wij afstand willen nemen (en dat willen we) 

van een economisch wereldbestel, waarin “moord en doodslag” (Luypen) verzonken 

liggen‟ (16). Er moet fundamenteler worden nagedacht over de dieper liggende 

oorzaken. Het aanvankelijke optimisme, dat er zoiets zou komen als een mixed-

economy en een verzorgingsstaat op wereldschaal is gelogenstraft. Gegroeide on-

rechtvaardige structuren en politieke onwil bij de rijken staan verandering in de weg. 

Ook ten aanzien van de ecologische vragen is de conclusie dat „de bestaande eco-

nomische systemen niet in staat lijken de voor de mensheid noodzakelijke ecologi-

sche stabiliteit te waarborgen‟ (25). Bij de arbeidsvragen gaat het over de groeiende 

werkloosheid en over de kwaliteit van de arbeid en de zingeving. En als arbeid in-

derdaad schaars wordt, moet ook de relatie tussen arbeid en inkomen ter discussie 

komen en de wijze van financiering van het stelsel van sociale zekerheid. „Met ande-

re woorden: de grondslagen van het arbeidsdenken staan ter discussie, maar het is de 

vraag of het huidige economische systeem daarvoor wel de ruimte biedt‟ (28). Van-

wege de schending van gerechtigheid, gemeenschap en houdbaarheid wijzen de 

auteurs de gedachte dat het wel goed komt als ieder maar zijn eigen belang najaagt, 

van de hand. Hoe kan echter een andere waardenoriëntatie wél tot gerechtigheid 

leiden? Die nieuwe waarden (het erkennen van het belang van en de verantwoorde-

lijkheid voor de ander) moeten tot een maatschappelijk relevante factor gemaakt 

worden door samenwerking met groepen waarmee tot op heden te weinig gerekend 

werd. Het werken aan een andere interpretatie van waarden zal gekoppeld moeten 

zijn aan steun voor degenen die lijden onder de oude interpretatie. Zoals gezegd 

voegden de auteurs in de derde druk aan dit hoofdstuk een verhandeling over de 

veiligheidsvragen toe, waarin ze vooral ingaan op de relatie tussen het oorzakelijk 

verband van het streven van de rijke landen naar meer rijkdom en de toenemende 

onveiligheid en armoede in de wereld.  

In de vierde druk zijn de feiten en uitgangspunten van het eerste hoofdstuk 

door de auteurs herzien. Hun aanklacht tegen het heersende economische denken is 

harder geworden; de problemen in de wereld nemen alleen maar toe door de toepas-

sing van het vertrouwde middel van de economische groei. In de moderne industrië-

le naties zijn paradoxen opgekomen, situaties die buiten de logica van het bestaande 

economische denken vallen en dat ter discussie stellen. De schaarste paradox (de 

groei van de schaarste met de toename van de productie), de nieuwe armoede in de 

rijke landen, de zorg-paradox (er is niet meer maar minder ruimte voor zorg ont-

staan), de arbeidsparadox (een hoge mate van „onontkoombare‟ werkloosheid, ter-

wijl op veel plaatsen dringend behoefte is aan arbeidsinzet), de communicatiepara-
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dox (ondanks toegenomen communicatie meer eenzaamheid en uitsluiting) en de 

tijdsparadox (de vrije tijd neemt niet meer toe en overhaasting is veel voorkomend). 

Enkele vraagstukken krijgen in deze versie meer aandacht, zoals de schuldenpro-

blematiek van ontwikkelingslanden, de veiligheids- (het „gigantisme‟ van de rijke 

landen doet de kansen op oorlog toenemen) en de vluchtelingenproblematiek; daar-

naast is de probleembeschrijving geactualiseerd.  

Hoofdstuk 2 bespreekt „het oude en het nieuwe denken‟ (in de vierde druk 

heet dit hoofdstuk: „riskante rekensommen‟). De drie behandelde vraagstukken heb-

ben met elkaar gemeen dat ze samenhangen met de manier waarop economische 

groei plaatsvindt. De problemen zijn zo ernstig dat het lijkt alsof ergens een ver-

keerde wissel is genomen. De economische wetenschap werkt met een maatschappe-

lijke rekensom die niet uitkomt maar leidt tot bestendiging en verharding van pro-

blemen. Om dat aan te tonen gaan de auteurs terug naar het klassieke economische 

denken, dat bij nader beschouwen veel vooronderstellingen in zich blijkt te bergen: 

visies op geluk, op arbeid en op de heilzame werking van de markt, die het individu-

ele welvaartstreven prioriteit geven en legitimeren. Marx heeft dit weliswaar ont-

maskerd, maar ook hij is, gezien zijn vooruitgangsdenken, een klassiek econoom. De 

moderne economen stellen echter dat ze alleen verkláren en dat ze op zoek zijn naar 

algemeen geldige wetten, objectief, onbevooroordeeld. Maar om dat te bereiken, 

moeten economen de werkelijkheid eerst ontdoen van al die factoren die onzeker-

heid in zich dragen. Het gevolg daarvan is een scheefgroei van de economische 

wetenschap. Allerlei zaken worden als „data‟ aangenomen, en dus nooit bediscussi-

eerd: de wensen van werkgevers, overheden, werknemers, de behoeften van consu-

menten. Als het echter gaat over de middelen wordt er wél een waardeoordeel uitge-

sproken, in termen van efficiëntie en inefficiëntie. Maar, vragen de auteurs zich af: 

„Wanneer middelen on-economisch kunnen worden gekozen, waarom zou dat dan 

niet voor behoeften gelden?‟ (42). Het kritiekloos aanvaarden van iedere behoefte 

als startpunt van analyse houdt daarom tot op zekere hoogte een legitimatie van die 

behoeften in. Bovendien gaan vrijwel alle economische leerboeken ervan uit dat de 

menselijke behoeften van nature oneindig zijn en dat is een door en door westers 

denken en leidt tot verliesposten, zoals het tot „datum‟ maken van de natuur en het 

veronachtzamen van externe effecten voor zover die geen objectief constateerbaar 

economisch verlies voor anderen met zich mee brengen. „Hier wreekt zich dat de 

moderne economie in feite maar één soort economische objecten kent - namelijk 

gebruiksobjekten‟ (43). In deze visie is economie slechts produceren en consumeren, 

en valt een element uit de oudste omschrijvingen van het begrip „economie‟ (oiko-

nomia) weg: de zorg van de rentmeester voor wat hem is toevertrouwd. De derde 

verliespost is dat het in feite in de economische wetenschap niet meer om mensen en 

organisaties gaat, maar slechts over het resultaat van menselijk handelen in termen 

van prijzen en hoeveelheden. Daarom wordt ook nooit de vraag gesteld wie voor 

achterblijvende groei of hogere werkeloosheid verantwoordelijk is, maar altijd wat 

dat heeft veroorzaakt. Het moderne economische denken biedt geen mogelijkheid 

om economisch kwaad aan iemand toe te rekenen, en economische politiek mag dus 

ook geen oordeel uitspreken. En de vierde verliespost is dat het zicht op de mense-

lijke arbeid verandert: arbeid is niet meer de bron van alle economische waarde, 

maar slechts een van de productiemiddelen. De markt bepaalt de waarde en dat doet 

de arbeid tekort; arbeid wordt louter instrumenteel bezien en echte arbeid is alleen 

de betaalde arbeid. Veel transductieve arbeid (gericht op het voortgeleiden van men-

sen, culturele relaties en natuurlijke omstandigheden door de tijd heen: het onder-
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houden van de economische data) wordt echter niet betaald. Die vormen van arbeid 

hebben gemeen dat zij zichzelf niet automatisch terugverdienen op de markt. Vaak 

echter blijkt in nood dat transductieve arbeid de kurk is waarop een samenleving 

drijft. Probleem is dat op de markt naar steeds hogere productiviteit wordt gestreefd, 

met bijbehorende inkomensstijging. Doordat grote beloningsverschillen in onze 

samenleving niet geduld worden, zullen daarmee de kosten van transductieve arbeid 

stijgen, aangezien een zelfde productiviteitsstijging hier moeilijk te behalen is. Dat 

zal ook leiden tot het uitdrijven van mensen uit deze sector. Kortom: duidelijk is dat 

het neoklassieke denken niet helpt bij de genoemde problemen; het is daarvoor ook 

niet ontworpen. Een economische benadering die begint bij de noodzakelijke zorg 

voor mens en milieu biedt een veel duidelijker verklaring voor het armer worden van 

de armen dan de bestaande theorie (52). Het gaat dus om een economie die de zorg-

behoeften centraal stelt, die de keuze van de omvang van productie, consumptie en 

inkomen daaraan ondergeschikt maakt: zo‟n economie kan verergering van de pro-

blemen voorkomen. Dat is de economie van het genoeg.  

Hoofdstuk drie draagt de titel „Groei? - Maar niet elke groei!‟. In economi-

sche berichtgeving staat groei altijd centraal; de kwantiteit bepaalt het oordeel. In de 

jaren zeventig was er aandacht voor de genoemde problemen door publicaties als 

van de Club van Rome, Schumacher, Daly, Eppler, de actie Nieuwe Levensstijl. 

Maar toen het economisch minder ging (vanaf 1980) verdween dat weer; alleen het 

milieu kreeg soms nog wat aandacht. Uit gesprekken van de Werkgroep „Transnati-

onale Ondernemingen‟ van de Raad van Kerken bleek dat ondernemers alle heil 

verwachten van groei. Maar er zijn ook velen die twijfelen of op de oude voet kan 

worden doorgegaan. Gesproken wordt over een paradigma-wisseling, maar tot nu 

toe is het paradigma nog te beperkt gecorrigeerd. „Het uiteindelijk doel is het aan-

vaarden van een ander economisch verantwoordelijkheidsbesef in de gehele samen-

leving. Wij pleiten voor een verantwoordelijkheidsethiek, dus een ethiek, die be-

trokken is op de ander‟ (58). Tot nu toe is te weinig gedaan met het Wereldraadden-

ken over „kerk in solidariteit met de armen‟. Dat is het gerechtigheidspathos van de 

oecumenische beweging, dat samenhangt met het godsbeeld: God wordt verheerlijkt 

als hongerigen worden gevoed. Het jubeljaar is daar een voorbeeld van. Dat heeft 

ingrijpende consequenties voor de westerse samenleving en moet leiden tot vragen 

als: waar komt het geld dat ik verdien vandaan? De Europese economie moet zoda-

nig vernieuwd worden dat meer perspectief ontstaat voor armen. Morele principes 

als vermindering van lijden en gebrek moeten leiden tot economische principes als 

een maximum standaard in verbruik en een minimum voorziening in het noodzake-

lijke. Dat heeft gevolgen voor de voedselproductie (vlees) en het energieverbruik; 

maxima in inkomens zijn dan ook logisch. Vooronderstelling van dit alles is dat 

mensen zich niet alleen laten leiden door eigenbelang zoals in het oude economische 

paradigma.  

Hoofdstuk vier spreekt over „behoeften en verlangens‟. De drie genoemde 

problemen laten zien dat een herziening van de economische orde nodig is, net zoals 

die gewijzigd werd om te voorkomen dat de crisis van de jaren dertig terugkeerde. 

Drie soorten revisie zijn nodig. Op het vlak van de „behoeftenoriëntatie‟ van de 

samenleving (de doeleinden van de productie): voorrang voor noden op behoeften en 

verlangens en tenminste minimale zorg voor behoud van de natuurlijke omgeving, 

de menselijke gemeenschapsvormen en de arbeidsmogelijkheden en –omstandig-

heden. Hoe moet dat organisatorisch vorm krijgen? Er zijn arbeidskrachten genoeg 

om dit alles te doen. Maar aangezien meer beloning tot meer besteding leidt, wat 
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onwenselijk is, is ook een heroriëntatie van middelen nodig. Het niveau van de eco-

nomische verlangens in de samenleving moet gaan behoren tot de inzetbare econo-

mische middelen; niet ieder verlangen kan op het prioriteitenlijstje blijven staan. De 

algemene stijging van inkomens houdt op te bestaan. Dat vraagt ook om een herori-

entatie van de macht en het gebruik van de macht. Het gehele krachtenveld van de 

samenleving werkt in de richting van behoud en groei van werkgelegenheid, lonen 

en dergelijke. Daarvan afwijken kan leiden tot faillissement van bedrijven en leden-

verlies bij vakbonden en politieke partijen. Maar hoe komt dat? „Wat is het - mis-

schien diep verscholen - element in onze maatschappelijke orde, dat máákt dat al die 

processen van machtsuitoefening zo, en niet net omgekeerd verlopen?‟ (71). Iedere 

economische orde kent zijn eigen dynamiek. Die van het kapitalisme is verandering 

(Schumpeter). Wegbereiders waren renaissance, reformatie, deïsme en verlichtings-

denken (hier wordt verwezen naar het boek Kapitalisme en vooruitgang van Goud-

zwaard). De vrije markt werd zo het door de Voorzienigheid bedoelde instrument 

om de welvaart van de volkeren te verzekeren en die welvaartsgroei werd allengs 

gezien als basis voor algehele vooruitgang van mens en samenleving. De westerse 

economische orde werd geboren uit dit vooruitgangsgeloof. In de samenleving staat 

alles in dienst van de voortgang van productie en techniek. Het overheidshandelen 

evolueert bijvoorbeeld tot een noodzakelijk geachte onderbouwing van de vooruit-

gang van de markteconomie. „De gemengde economie kan dan ook gezien worden 

als een noodzakelijk resultaat van onze vooruitgangscultuur‟ (73). Ook de onafhan-

kelijke ondernemer wordt afhankelijk manager en de onafhankelijke behoeften wor-

den gestuurd vanuit de noodzaak van de productie, „De samenleving wordt tot voor-

uitgangskorf‟. Iedereen wordt in die richting gestuurd, ook al komt er armoede van 

en blijkt werkeloosheid hierin „onvermijdelijk‟ (mensen behoren immers het veld te 

ruimen als machines het beter en sneller kunnen). Dat is de normativiteit van de 

vooruitgangscultuur. Zijn we dus hulpeloos en hopeloos? Nee, want uit alles blijkt 

dat deze opbouw gestut wordt door culturele en religieuze peilers; er is sprake van 

een vooruitgangsgeloof en -cultuur. Uit de drie grote problemen (waarmee het boek 

opent) blijkt dat het vooruitgangsgeloof in de problemen is gekomen. En daarmee 

wankelt de samenlevingsorde. Nu kan het besef gaan groeien dat aanpassing aan de 

wetten van de vooruitgang geen heil brengt en dat er nieuwe culturele en religieuze 

keuzes gemaakt moeten worden. Alleen een overheidsingrijpen van bovenaf heeft 

dus geen zin, omdat ander beleid gedragen moet worden door culturele veranderin-

gen. Daarom zijn volksbewegingen (zoals vak- en milieubeweging) ook zo belang-

rijk, want bedrijven hebben alleen macht dankzij consumenten en arbeiders. Ook 

zullen er kanalen gegraven moeten worden van de bevolking naar de centra van de 

macht. Het is daarom dat bijvoorbeeld werknemersmedezeggenschap, regels voor 

transnationale ondernemingen en weigeringsrechten voor bepaald werk noodzakelijk 

zijn. Bezinningsactiviteiten zijn nodig, evenals aanstekelijke experimenten (memo-

bedrijven, basisinkomen). De totale omschakeling van de Engelse economie tijdens 

de oorlog laat zien dat dat mogelijk is als men het wil en er wat voor over heeft. De 

weg naar een geleidelijke, maar fundamentele wijziging van de orde moet ingesla-

gen worden. Ook de ideeën van Daly over de steady-state economy116 en scenario-

studies van Potma en de WRR laten zien dat het kan. 

                                                           
116 Daly schreef in 1973 het boek Towards a Steady State Economy; hij bepleit daarin een duurzame, 
bestendige toestand van de economie, waarin de fysieke grenzen van de natuur worden gerespecteerd. 

Binnen die fysieke grenzen kan de economie zijn gang gaan, en is economische groei mogelijk, maar dan 

van energie- en materie-extensieve zaken, verklaart Daly in een interview in Intermediair, 11-10-1996. 
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In de derde druk is dit hoofdstuk 4 vervangen door twee hoofdstukken, „Voe-

ten in de aarde‟ en „Houdbare ontwikkeling‟. Dit laatste hoofdstuk is een bestands-

opname van de discussies op allerlei niveaus over duurzaamheid. Het eerste bevat 

ten dele oude teksten (over de noodzakelijke revisies) en ten dele nieuwe teksten die 

oude vervangen. Het nieuwe deel van hoofdstuk vier begint met de heroriëntatie van 

de zeggenschapsverhoudingen die nodig is om de heroriëntatie van behoeften en die 

van de middelen op elkaar te laten aansluiten. Het blijkt zo te kunnen zijn dat onze 

economische orde in een expansieve richting blijft doorrollen, zonder dat de meer-

derheid van de mensen dat echt wil. Daarvan worden oorzaken aangewezen en een 

reeks paradoxen wordt opgesomd waaruit blijkt dat onze economische orde „inner-

lijk verouderd‟ (87) is, zoals het gegeven dat met de productie ook de behoeften 

toenemen: het economisch proces behoeft behoeften. Hier halen de auteurs Girard 

aan die het imitatie-element van de behoefte laat zien, en Hannah Arendt die toont 

dat de mens zich vervreemdt van zijn eigen menselijke conditie, doordat hij die 

conditie interpreteert als barrière die overwonnen moet worden. De economische 

orde zet ons voortdurend op het verkeerde been en voert ons af van wat werkelijk 

nodig is. Het hoofdstuk besluit als het oude hoofdstuk met de noodzaak van culture-

le veranderingen en dus de rol van basisbewegingen. 

In „Voeten in de aarde‟ is in de vierde druk een verhandeling over „Lessen uit 

het heden‟ opgenomen, over de (eerste) Golfoorlog en de val van de Muur, die ook 

de negatieve kanten van de westerse economische orde laat zien. Ook toegevoegd is 

een uitvoerige verhandeling over internationaal geld, en uitgebreider dan in eerdere 

drukken gaan de schrijvers in op de mechanismen waarom de economie doorgaat in 

expansieve richting terwijl dat steeds minder gewenst wordt. Het gedeelte over de 

paradoxen is vervat in een extra hoofdstuk, „De terugkeer van de paradoxen‟, waarin 

aan de hand van het denken van onder andere Arendt een verklaring wordt gegeven 

van de geschetste paradoxen.  

Hoofdstuk 5 gaat in op een reeks bezwaren en tegenwerpingen. De auteurs 

spreken over de zonde van de hebzucht, die zij voor een deel verklaren uit de gerin-

ge bevrediging die veel arbeid biedt én uit een verlangen naar onkwetsbaarheid. Ze 

bestrijden dat hier sprake is van een antropologische constante. Het is verzuim en 

niet een niet-kunnen, want de mens is in staat naaste én vijand te zijn. De maat-

schappelijke ordening heft dat niet op, maar doet er wel toe. Gemeenschapszin kan 

bevorderd worden. Juist daarom moeten we niet een economisch systeem willen 

handhaven dat juist een beroep doet op hebzucht. Als tegenwerping komt ook het 

debat over de maakbaarheid van de samenleving aan de orde. Natuurlijk is de sa-

menleving maakbaar; de vraag is alleen hoeveel, door wie en waartoe. Fouten in het 

beleid moeten niet leiden tot een afwijzing van ingrijpen, maar tot het herstellen van 

fouten. Ook wie pleit voor het vrije spel van maatschappelijke krachten, denkt in 

termen van maakbaarheid. Op veel terreinen is democratisering nodig, zoals inzake 

investeringen. Natuurlijk moet het machtsvraagstuk niet onderschat worden, maar 

die macht is alleen te doorbreken door analyse ervan en door de organisatie van 

tegen-macht. Ook het debat over markt en planning wordt door de auteurs genoemd. 

De problemen laten zien dat planning (in de zin van bijsturing) nodig is. Er zal con-

sensus moeten komen over de rol van het markt- en prijsmechanisme, en economi-

sche problemen moeten toegerekend worden aan hun veroorzakers. Economen zul-

len moeten leren om in de besluitvorming de positie van gemarginaliseerden mee te 
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nemen.117 In de derde druk van het boek is de verhandeling over markt of planning 

vervangen door een stuk over de overheidsfinanciën: de economie van het genoeg 

zou, door het beëindigen van de voortdurende loonstijgingen en het tegengaan van 

het afschuiven van verantwoordelijkheden naar de overheid, wel eens een duurzame 

oplossing van het financieringstekort kunnen betekenen. Van de overige tegenwer-

pingen die het boek behandelt, noemen we hier alleen het verwijt van utopisme, dat 

de auteurs ver van zich werpen. Het is vooral utopisch om te denken dat het zo door 

kan gaan. We zijn genoodzaakt goed te zijn (91). 

Hoofdstuk 6 bevat een slotbeschouwing met een programma van tien punten. 

„Vraagt de oproep tot bekering niet om een maatschappelijke revolutie, omdat de 

leef- en spelregels van de huidige economie in niet onbelangrijke mate verwoestend 

werken voor de christelijke moraal?‟ (93) zeggen de auteurs. Nodig zijn een kritisch-

revolutionaire visie, geduld, inventiviteit en de relativering van het schijnbaar dwin-

gende karakter van de huidige ordening. De tien concrete stappen zijn: 

1. Het achterwege laten van algemene loonrondes. Loonruimte moet gekanaliseerd 

worden in gerichte fondsen (tegen armoede, werkloosheid, voor milieubesparing, 

conversie). 

2. Beïnvloeding van de productiestructuur door selectief subsidies, boetes, verboden 

e.d. in te zetten in het economisch beleid. 

3. Het aanpakken van de financiering van de sociale zekerheid. Momenteel wordt 

alleen de factor arbeid belast, wat automatisering bevordert. Premieheffing kan beter 

plaatsvinden op basis van de toegevoegde waarde van een bedrijf.  

4. Leren vooruit te zien. Op het terrein van het milieu wordt op dit moment nauwe-

lijks aan de toekomst gedacht (energie, mest). 

5. Milieuproductie schept werkgelegenheid, zo blijkt ook uit de WRR-berekening. 

Daarop kan en moet beleid gevoerd worden.  

6. Inkomensbeleid en fiscaliteit. Omdat blijkt dat de tevredenheid over het inkomen 

samenhangt met de hoogte van de inkomens van anderen, moeten maxima aanvaard 

worden. Fiscale maatregelen moeten gebruikt worden om ontwikkelingen te stimule-

ren of te remmen.  

7. Op het gebied van de technologie dient het zoeken naar een intermediaire techno-

logie, die mensen dient, centraal te staan.  

8. De westerse levensstijl verdient aandacht en correctie als het gaat om gezondheid 

en duurzaamheid. 

9. De vernieuwing van het internationale geldstelsel. Dit punt wordt in latere druk-

ken van het boek iets uitgebreider behandeld.  

10. Het opbouwen van een netwerk van mensen en organisaties die de noodzaak van 

verandering inzien, te beginnen bij kerken. 

In latere drukken van het boek zijn nog extra stappen opgenomen: 

* een groen Nationaal Product zou ontwikkeld moeten worden, waarin ook de kos-

ten van de productie (zoals de verkleining van de milieugebruikswaarde) zijn ver-

werkt.  

* het nieuwe Europa zou in de verdragsdoelstellingen ook ecologische en externe 

doelstellingen moeten opnemen. Ook moet de EG zich openstellen voor de voorma-

lige landen van het Oostblok. 

                                                           
117 Hier is een fraai citaat (zonder bronvermelding) van Tinbergen opgenomen over prioriteiten van 
economen, dat als volgt eindigt: „Liefst zal hij een zekere mate van meeleven moeten kennen in de wijze, 

waarop de wereld zich voordoet aan zo verschillende soorten mensen‟.  
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* het institutionaliseren van de voorzorg door bedrijven die aantoonbaar meer dan 

andere bedrijven zorgen voor milieu en energiebesparing de gelegenheid te geven 

daarvoor een predikaat te gaan voeren.  

Door de herzieningen en de uitbreidingen dijde het boek sterk uit: de vierde 

druk was bijna anderhalf maal zo lang als de eerste. De vierde druk is inhoudelijk 

gezien het sterkste: een deel van de kritiek is verwerkt en de analyse is grondiger 

geworden. Helaas zullen de meeste critici de latere drukken niet meer onder ogen 

gekregen hebben.  

 

Wie schreef wat? 

 

In het boek zelf maken de auteurs geen opmerkingen over hun wijze van werken en 

taakverdeling. De lezer die beide auteurs kent, zal in de hoofdstukken 1 en 3 vooral 

de hand van De Lange herkennen en in de hoofdstukken 2 en 4 die van Goudzwaard; 

de hoofdstukken 5 en 6 zijn een coproductie, op basis van een taakverdeling. Goud-

zwaard vertelt over hun samenwerking dat De Lange vrijwel altijd (ook bij andere 

teksten die ze samen schreven) de voorzet gaf, waaruit direct ook duidelijk was hoe 

Goudzwaard die zou kunnen aanvullen. In elkaars stukken maakten ze alleen kleine 

aanpassingen. Hieruit blijkt wel dat De Lange zich terdege bewust was van zijn 

eigen beperkingen en goed zag hoe Goudzwaard zijn teksten zou kunnen complete-

ren en versterken vanuit zijn meer filosofische en beschouwende achtergrond. De 

delen die De Lange zelf schreef, kenmerken zich over het algemeen naast zijn be-

kende zinswendingen, door veel feiten en concrete voorbeelden. Hoofdstuk 1 (van 

De Lange; de in de vierde druk toegevoegde paradoxen zijn van de hand van Goud-

zwaard) is een situatieschets, waarin de „tekortkomingen in de vormgeving van de 

samenleving‟ (28) worden beschreven. Dezelfde opening zien we in de notitie „Naar 

een economie van het genoeg‟118 van De Lange uit 1981 (zie ook hoofdstuk 3). Die 

tekst kan beschouwd worden als een voorloper van het boek, maar dan met als enige 

auteur De Lange en biedt daarom goed vergelijkingsmateriaal. Aan de schets van de 

problematiek in de notitie gaat alleen een korte verantwoording vooraf. In Zürich zei 

de Wereldraad dat in de economie een nieuw paradigma nodig is; voor wie zoals de 

Wereldraad naar de werkelijkheid kijkt, geleid door gerechtigheid, houdbaarheid en 

democratisering,119 is er geen andere conclusie mogelijk. Bijzonder is dat De Lange 

deze paragraaf in 1981 eindigt met de woorden: „De politieke veranderingsprocessen 

die nodig zijn om een wereldsamenleving en de afzonderlijke samenlevingen recht-

vaardiger te maken, kunnen niet van bovenaf worden gedecreteerd. De gewenste 

veranderingen met geweld doorzetten (…) is krachtens onze principes onaanvaard-

baar. Wij moeten mikken op een zo groot mogelijke deelname van mensen,120 als het 

gaat om het bespreken en doorvoeren van veranderingen. Wij gebruiken daarvoor de 

term “democratisering”.‟ Er zijn geen fundamentele verschillen aan te wijzen tussen 

de probleembeschrijvingen uit boek en notitie; de notitie is uiteraard veel korter. 

Beide publicaties lopen uit op een beschouwing over de noodzakelijke herinterpreta-

                                                           
118 Gepubliceerd in Arbeid en Economie. Discussie binnen de kerken, Dossier 12 bij Archief van de 
Kerken, 1981. 
119 Zo vertaalt De Lange in dit artikel „justice, sustainibility and participation‟. 
120 We zien hier een opmerkelijke parallel met de eerder genoemde visie van Kurien in de discussie met 

Daly én ook met het hiervoor genoemde „sociocratische denken op christelijke grondslag‟. We zullen 
hierop bij de reacties op het boek nog terugkomen, aangezien het verwijt aan het boek was, dat het slechts 

morele oproepen doet en denkt daardoor de wereld te kunnen veranderen. 
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tie van waarden en een heroriëntatie van de hele samenleving omdat de oriëntatie 

van dit moment - gericht op steeds toenemende consumptie - niet meer bevredigt en 

niet meer werkt. In het boek is hier ook het thema van de machtsverhoudingen op-

genomen, om duidelijk te maken dat de schrijvers geen optimisten of voluntaristen 

zijn die denken dat de structuren naar hun pijpen zullen dansen. Hier pogen de 

schrijvers te antwoorden op een veelgehoorde kritiek (die echter bleef klinken).  

Het boek geeft na deze analyses het hoofdstuk van Goudzwaard waarin hij 

uitvoerig ingaat op de economische wetenschap in verleden en heden en de maat-

schappelijke gevolgen daarvan. Deze beschouwing ontbreekt in de notitie van De 

Lange uit 1981; alleen aan het slot is er een korte paragraaf over „De bestrijding van 

verouderde concepten‟, waarin hij opsomt welke barrières genomen moeten worden 

(het zogenaamd waardevrije economische onderwijs bijvoorbeeld), zonder daar 

nader op in te gaan. Het is Goudzwaard die dit uitwerkt in het boek. Hij gaat in op 

de vooronderstellingen van het economisch denken. „Zo kunnen er in de economi-

sche praktijk grote problemen ontstaan, omdat achter het economische handelen van 

mensen, die dénken dat ze alleen hun gezonde verstand gebruiken, in feite theorieën 

en vooronderstellingen zitten die niet deugen. Maar wellicht nog belangrijker is dat 

een samenlevingsorde vaak het soort economisch denken blijkt op te roepen dat ze 

nodig heeft om zichzelf in stand te houden - en dan welhaast ongeacht wat er van 

komt. Geen wonder, dat zo‟n soort economisch denken dan blind maakt voor be-

paalde problemen, en veeleer bepaalde gevestigde economische belangen dan de 

gehele bevolking dient‟. 

Het boek vervolgt met een hoofdstuk over groei dat ontbreekt in de notitie. 

De stijl van het hoofdstuk is die van De Lange, met als duidelijk voorbeeld zijn 

wijze van spreken over de discussies met ondernemingen (56). Vanuit de problemen 

met de hedendaagse economie komt De Lange op de vraag of er niet in de econo-

mie, net als in andere wetenschappen een paradigma-discussie gevoerd moet wor-

den. Hij geeft hier wel een richting voor aan, maar wat dit concreet betekent voor de 

economische wetenschap, blijft toch onduidelijk.  

In de notitie doet De Lange vervolgens een poging tot conceptualisering van 

een ander economisch bestel. Hij benadrukt daarin het voorzien in basisbehoeften en 

houdt een kritische beschouwing over het marktmechanisme met zijn nadruk op 

productiegroei. Dit loopt uit op een pleidooi voor een economie van het genoeg die 

uitdrukking is „van een nieuwe mentaliteit en van een nieuw inzicht in de realiteit‟. 

Het Noorden moet stappen terug doen ten bate van het milieu en het Zuiden. In het 

laatste deel van de notitie laat De Lange zien waar processen naar een stabiele sa-

menleving in het westen zouden kunnen inzetten; bij het maken van andere keuzen, 

het anders-consumeren, het ontwikkelen van een - voor het westen - aangepaste 

technologie en bij het bestrijden van verouderde concepten. De notitie eindigt met 

een citaat van De Valk dat we al eerder tegenkwamen: er is sprake van verzuim 

wanneer niet nieuwe instituten en nieuwe denkpatronen ontwikkeld worden wanneer 

de tijd en de situatie daarom vragen.  

Hoofdstuk 4 over behoeften en verlangens, is van de hand van Goudzwaard; 

het is een voortzetting van de analyse van de economische orde, en we komen er 

nogal wat parallellen met Kapitalisme en Vooruitgang in tegen.  

Hoofdstuk 5 (dit is in de vierde druk hoofdstuk 6; het in die druk extra hoofd-

stuk 5 over paradoxen is van Goudzwaard) mag een coproductie zijn, in de stijl en 

onderwerpkeus herkennen we vooral De Lange; de bezwaren en tegenwerpingen 

waar dit hoofdstuk op in gaat, kwamen we eerder bij hem tegen (mensvisie en heb-
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zucht, arbeid en inkomen, de maakbaarheid en de rol van de overheid, de plicht 

verantwoording af te leggen, het bevolkingsvraagstuk - waarin Goudzwaard wat 

terughoudender is -, het naar voren halen van het denken van Boerwinkel). De pas-

sage over de overheidsfinanciën stamt van Goudzwaard.  

Het slothoofdstuk is het gezamenlijke actieprogramma van beide auteurs, 

waarover ze lang met elkaar van gedachten wisselden. Er zijn enkele voor De Lange 

nieuwe onderwerpen, zoals de fondsvorming uit loonruimte en de aandacht voor het 

internationale geldstelsel die uit de koker van Goudzwaard komen, evenals de pun-

ten 2, 4, 8 en 10. Maar zoals hier geformuleerd sluiten ook die naadloos aan bij het 

denken van De Lange zoals we dat eerder tegenkwamen; bovendien is hiermee een 

poging gedaan op onderdelen van de kritiek zoals die al eerder klonk op het concept 

van de economie van het genoeg in te gaan.  

 

Discussie naar aanleiding van de Economie van het Genoeg 

 

Voor het boek uitkwam, was de „economie van het genoeg‟ al een begrip. Over de 

stukken die De Lange hierover schreef, had al veel discussie plaatsgevonden, en die 

was ten dele ook al in het boek verwerkt. Hoewel er na verloop van jaren toch een 

aanzienlijke reeks reacties kwam, zoals we dadelijk zullen zien, viel de discussie 

over het boek - vooral die onder collega-economen - de schrijvers tegen. Een poging 

van Tinbergen om het in Economisch Statistische Berichten te laten recenseren werd 

afgewezen met het argument dat het boek te revolutionair was en niets nieuws bevat-

te.
121

 Een andere soort kritiek (weliswaar alleen uitgesproken ten aanzien van Goud-

zwaard, maar niet alleen op hem van toepassing) verwoordde VU-hoogleraar eco-

nomie Visser, die stelde niet te verwachten dat „we in de economische faculteit‟ de 

kritiek van Goudzwaard (betreffende het aan de natuurwetenschappen ontleende 

causaliteitsdenken van economen) gauw zullen overnemen. Hij vervolgt dan met een 

opmerking die Goudzwaard en De Lange zeer regelmatig te horen kregen: „Het is, 

denk ik, goed als er iemand is met wiens wijze van analyseren je het niet eens hoeft 

te zijn maar van wie je wel hinderlijke vragen accepteert over de aard en de beper-

kingen van de theorieën waar je mee bezig bent‟.
122

 Beiden spreken zich regelmatig 

uit over het achterwege blijven van een reactie uit de kring van economen. Dat er in 

De Economist
123

 in 1996 naar aanleiding van de Canadese uitgave wél een bespre-

king verscheen, van de hand van Hans Linnemann, ervoeren beiden als een door-

braak.
124

 De Lange stelt
125

 dat aan de economische faculteiten het bestaansrecht van 

een normatieve economie wordt ontkend, en men bovendien van mening is er zélf 

geen vooronderstellingen op na te houden die samenhangen met een bepaald maat-

                                                           
121 Dit melden Goudzwaard en de Lange in hun artikel „De economie van het genoeg. Lotgevallen van 

een boek‟ in Socialisme & Democratie, 53/9, 1996, 484-491. 
122 „Hoed je voor profeten‟ in: Economich Statistische Berichten, 84/4236, 24-12-1999, 970-973; het 

artikel gaat over economie-beoefening aan de VU. 
123 De Economist, Quarterly Review of the Royal Netherlands Economic Association, 144/2, juli 1996, 
337-339. 
124 Linnemann begint zijn bespreking met: „Few economists will be so fortunate that one of their books 

achieves a fourth edition within one decade, and two translations on top of that‟. De auteurs zouden dus 
tevreden kunnen zijn, vervolgt hij, maar zijn dat zeker niet, omdat er zo weinig reacties van economen 

kwamen. 
125 „Naar een economie van het genoeg‟ in: Bulletin van de Erasmus Liga, nr.33, april 1993. 
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schappij- en mensbeeld. Alleen ten aanzien van de milieuproblematiek constateert 

hij enige kentering.
126

  

In 1996 schrijven de twee auteurs een artikel
127

 over de lotgevallen van hun 

boek, waarin ze de kern van de kritiek samenvatten. Dit betreft echter alleen de 

kritiek die ze van - vooral - economen kregen die „rechts‟ van hen stonden. Dat was 

de minderheid van de reacties; de meeste reacties kwamen van theologen. Beide 

auteurs werden regelmatig uitgenodigd voor spreekbeurten over hun boek, vooral 

voor kerkelijke groepen; in die kring sloeg hun boek echt aan.  

 

De reacties op het boek  

 

Voor we overgaan tot een systematische weergave van de reacties (die we konden 

achterhalen), eerst een opsomming daarvan.
128

  

Het boek en/of de thematiek daarvan werd in verschillende kringen en bij-

eenkomsten besproken. In de gesprekken die vanuit de Raad van Kerken met de 

Bund in de DDR gevoerd werden (zie hoofdstuk 3) kwam de Economie van het 

Genoeg uitgebreid en meerdere keren ter sprake. Onder andere in 1981; bij die gele-

genheid schreef Falcke
129

 23 „Theologische Anmerkungen zur “Ökonomie des Ge-

nug”.‟ Hij beschrijft de taak van de theologie en duidt de economie van het genoeg 

theologisch. De theologie moet erop toezien dat de economie niet verabsoluteerd 

wordt. In het groeidenken ziet Falcke een geseculariseerde koninkrijksverwachting. 

„Die “Ökonomie des Genug” ist als ein Versuch zu begreifen, Zukunftsoffenheit und 

die Handlungsspielräume für Zukunftsverantwortung zurückzugewinnen‟. Zo alleen 

komt er ruimte voor gerechtigheid. Ook in 1981 vond in Delft aan de Interuniversi-

taire Interfaculteit Bedrijfskunde een conferentie over de Economie van het Genoeg 

plaats naar aanleiding van de notitie van De Lange die voorafging aan het boek. Ten 

bate van de conferentie verscheen een bundel met elf reacties op de notitie.
130

 Het 

vijfde WET-beraad uit 1987 (zie ook hoofdstuk 3) besprak het boek uitgebreid, 

waarbij als voorbereidend materiaal een reeks gepubliceerde besprekingen was toe-

gezonden alsmede enkele voor de gelegenheid geschreven reacties, van de econoom 

Haan en de theologen Van Leeuwen en Ter Schegget.  

Daarnaast is er een lange reeks individuele reacties. Allereerst de reacties 

van theologen. We beginnen met de reacties waarop we niet nader ingaan. Heering 

schrijft een persoonlijke brief aan De Lange, waarin hij, zelf steeds pessimistischer, 

blij zegt te zijn met de volharding van de auteurs.
131

 Ook de aankondiging van Ba-

rends in Tijd en Taak van 19-12-1986 is positief: het boek geeft goede aanzetten 

voor verandering. In het blad van de Basisbeweging Nederland, Uittocht, verschijnt 

                                                           
126 In zijn bijdrage aan de feestbundel voor De Lange (Noordegraaf en Thung [1989], 138-147) schrijft 

Goudzwaard uitgebreid over het uitblijven van het debat en de oorzaken daarvan. 
127 „De economie van het genoeg. De lotgevallen van een boek‟ in: Socialisme & Democratie, 53/9, 1996, 

484-491. 
128 Ook in de landen waar het boek in vertaling verscheen (zie hoofdstuk IV) kwamen reacties; deze zijn 
hier niet meegenomen, aangezien de beoordeling van de impact daarvan zonder nader onderzoek ter 

plaatse moeilijk op waarde te schatten is.  
129 De tekst bevindt zich in het archief van De Lange. 
130 De reacties waren van G.A. Bootsma, H. Borstlap, D. Feil, H. van de Kamp, G.H.O. van Maanen, S. 

Miedema, W.J.L. Spit, E.J. Tuininga, R. Wijkstra, P. van Dijk en B. van Steenbergen. 
131 In het slot van zijn brief heeft hij twee kleine kritiekpunten: hij zou ook het oorlogsprobleem genoemd 
hebben willen zien, waarmee de wereldeconomie toch samenhangt. En, met een verwijzing naar pagina 

20: „havik moge zijn teruggekeerd, buizerd ook, bruine kiekendief niet bij mijn weten‟. 
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in nr.1 van 1987 een aankondiging en bespreking van het boek door arbeidspastor 

Tinga. Tuinema en Kerssies schrijven in het blad Opstand (nr.3 1987, een uitgave 

van Christenen voor het Socialisme) een kritisch en hard commentaar. Daarnaast 

zijn er reacties van de theologen Van Hoogstraten,
132

 Luijk,
133

 Robra
134

 en Manen-

schijn
135

, waarop we hieronder nader ingaan.  

Er is een reactie van een politicoloog: een - waarderende - aankondiging van 

Hoogerwerf in de Leeuwarder Courant van 7-1-1987, die als volgt eindigt: „Het 

boekje van Goudzwaard en De Lange is niet het laatste woord, maar wel een stap op 

de lange weg naar meer geluk voor iedereen‟. 

Ook een aantal economen reageerde. Tinbergen geeft in Hervormd Neder-

land van 7-3-1987 een korte samenvatting van de inhoud van het boek, waar af en 

toe een commentaar doorheen schemert: dat de problemen overtuigend behandeld 

worden, dat er geen uitspraken worden gedaan over het hoe van het stellen van een 

maximum in het verbruik en dat de werkgelegenheidsproblematiek toch alleen in 

Europees verband aangepakt kan worden. Tinbergen eindigt als volgt: „Het boekje 

geeft genoeg denkbeelden om ons te overtuigen van het belang van een levensstijl 

die rekening houdt met de grote vraagstukken van vandaag en zo tot een oplossing 

daarvan bij te dragen‟. De bespreking van het boek in De Economist in 1996 van 

Linnemann bevat geen punten van kritiek, alleen, na een knappe samenvatting van 

de hoofdpunten van het boek, de oproep aan economen om het te lezen, aangezien 

het van fundamenteel belang is. In 1997 is er een opvallende positieve reactie van de 

ontwikkelingsdeskundige Huizer: „Uit talloze contacten met basisgroepen in het 

Zuiden blijkt ons dat het verdiepen van de ten onzent door Goudzwaard en De Lan-

ge in gang gezette fundamentele discussie over de toekomst van het economisch 

handelen, een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste bijdrage van ons in het Wes-

ten zou kunnen zijn om door verandering van onze leefwijzen de structurele oorza-

ken van de ontwikkelings- en milieucrisis aan te pakken, om zo de mondiale rampen 

en chaos die zich steeds dreigender aftekenen, te voorkomen‟
136

. De kritiek van 

Albeda
137

 en Vermaat
138

 en de reacties van de auteurs daarop, behandelen we hier-

onder. In 1993 verschijnt in Tijd en Taak een reeks van zeven artikelen over de eco-

nomie van het genoeg, eerst één van de auteurs
139

 waarin ze terugblikken op de 

totstandkoming van het boek en vervolgens van respectievelijk Stekelenburg
140

 

                                                           
132 In: Herbert van Erkelens (red.), Economie als afgod? Kernvragen van het Conciliair Proces, Kok, 

Kampen, 1989, 22-34. 
133 In: Herman Noordegraaf e.a. (red.), De moderne economie als Juggernaut, Kok, Kampen 1997, 115 

e.v.  
134 Martin Robra, Ökumenische Sozialethik, Kaiser, Gütersloh 1994. 
135 Gerrit, Manenschijn, Geldzucht de wortel van alle kwaad? Economie tussen moralisme en amoraliteit, 

Ten Have, Baarn 1987. 
136 In: „500 jaar globalisering van bovenaf en van onderop‟ in de special „Nieuwe Expansie‟ van Wereld 

en Zending, 1997/4. 
137 Albeda schrijft op 7-1-1987 afwijzend in Trouw; in Centraal Weekblad  reageert hij vervolgens op   

13-2-1987 op de opmerkingen van De Lange en Goudzwaard in Trouw naar aanleiding van zijn artikel. 
138 A.J. Vermaat (voormalig kamerlid voor de ARP) schrijft in een reeks van drie artikelen („Er moeten 
wissels om in de economie‟ op 17-2-1989; „Overheid als centrale regelaar werkt niet meer‟ op 3-3-1989 

en „Zoeken naar nieuwe instituties voor integratie normen‟ op 10-3-1989) over het boek in Centraal 

Weekblad , waarop de beide schrijvers reageren in het nummer van 21-4-1989. 
139 „Waar blijft het Marshallplan voor de aarde?‟ in: Tijd en Taak, 91/5, 13-3-1993. 
140 Johan Stekelenburg, „Congres FNV staat in juni voor de keuze. Genoeg is genoeg? Of: Milieu heeft 

zijn prijs?‟ in: Tijd en Taak, 91/7, 10-4-1993. 
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(voorzitter FNV), Westerlaken
141

 (voorzitter CNV), Blankert
142

 (voorzitter NCW), 

(wederom) Luijk,
143

 Rutgers van der Loeff
144

 (secretaris NCW) en Timmer
145

 (oud-

bestuurslid NCW). De reeks eindigt met een reactie van de twee auteurs.
146

 In 1992 

had Bos al een reactie in hetzelfde blad geschreven,
147

 maar die werd niet gevolgd 

door een reactie. In Socialisme & Democratie schreef de econoom Wolfson een 

bespreking. Hij noemt het boek „uitdagend‟ en „meeslepend‟ maar „niettemin teleur-

stellend‟: het boek bevat niet veel nieuws, de oplossingen zijn niet geloofwaardig en 

de economische theorie is onderbelicht waardoor niet-ingewijden de indruk krijgen 

dat de hele professie gek is. Veel economen hielden zich al eerder met deze onder-

werpen bezig, maar komen niet aan bod. De economische wetenschap kan boven-

dien niet de schuld gegeven worden van kortzichtig of egoïstisch gebruik van de 

economische theorie. Ook blijft de vaak positieve rol van de politiek bij de vormge-

ving van het waardepatroon in de samenleving onderbelicht, waardoor een weinig 

getrouw „vijandsbeeld‟ van de bestaande economische en politieke orde geschetst 

wordt.  

Het geheel overziend kan gesteld worden dat het aantal besprekingen niet te-

genviel, maar wél de geringe diversiteit van schrijvers en de aard van de vindplaat-

sen. Na dit overzicht volgt nu een systematisering van de reacties. 

 

De analyse, de subjecten en de oplossingen 

In de kring van linkse theologen wordt opgemerkt dat het systeem niet (grondig 

genoeg) geanalyseerd wordt. Dat heeft als consequentie dat wanneer het over oplos-

singen gaat, vooral in termen van goede bedoelingen gesproken wordt. Van Leeu-

wen noemt dit in zijn reactie voor de Werkgemeenschap van Economen en Theolo-

gen (WET) van het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving (MCKS) 

„moralisme‟. Ter Schegget vraagt zich in de WET af of een „ethiek á la de Wereld-

raad‟ niet „idealistisch blijft zweven‟ als het erop aan komt? Opschoor wijst er in 

zijn verslag van de discussie in de WET op dat de meeste deelnemers van mening 

waren dat het boek aan waarde zou winnen wanneer er meer aandacht besteed zou 

worden aan „- machtsverhoudingen, organiseren van onbehagen en tegenmacht, 

gevestigde macht als barrière voor verandering; - de kwestie van determinis-

me/voluntarisme, óók met betrekking tot de maatschappelijke/economische orde‟ en 

aan de rol van de kerk in dat alles. Van Hoogstraten
148

 stelt eveneens dat er meer 

analyse nodig is, zodat het mogelijk wordt om „een machtsfactor in het leven te 

roepen die meer is dan de stem van een roepende in de woestijn‟. Hij acht de meeste 

voorstellen dan ook „naïef en onwerkelijk‟. „Pas als er sprake is van (de erkenning 

                                                           
141 Anton Westerlaken, „Het gaat niet om of maar om hoe. Voor groeien in duurzaamheid is lef nodig‟ in: 

Tijd en Taak, 91/8, 24-4-1993. 
142 J.C. Blankert, „Grenzen aan de duurzaamheid. Tussen droom en werkelijkheid staan praktische pro-

blemen‟ in: Tijd en Taak, 91/10, 22-5-1993. 
143 Marco Luijk, „Maling aan de menselijkheid. De economische wetenschap neemt haar eigen object niet 

serieus‟, in: Tijd en Taak, 91/13, 3-7-1993. 
144 Bram Rutgers van der Loeff, „Een stilstaande auto gaat de bocht niet om. Men moet iets over hebben 

voor de gemeenschap waar men deel van uitmaakt‟, in: Tijd en Taak, 91/16, 11-9-1993.  
145 C. Timmer, „Groei blijft noodzakelijk. Bij dynamische mens past geen statische maatschappij‟, in: Tijd 
en Taak, 91/19, 23-10-1993. 
146 „De politiek is traag van begrip. De weerstand tegen meer van hetzelfde groeit. Nu de politieke wils-

vorming nog‟ in: Tijd en Taak, 92/4, 26-2-1994. 
147 Wouter Bos, „Economie van het genoeg. Slordige argumentatie bij een indringend verhaal‟. Tijd en 

Taak, 90/1, januari 1992. 
148 In: Herbert van Erkelens (red.), (1989), 22 e.v. 
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van) strijd, machtsvorming en strategie (waarbinnen geloof, verantwoordelijkheid, 

ethiek en morele verontwaardiging hun plaats hebben), kunnen de veranderingen 

plaatsvinden die in de huidige noodsituatie nodig zijn‟ (31). Fondsvorming uit loon-

ruimte kan van werknemers vanwege de positie waarin ze zitten, niet gevraagd wor-

den.
149

 De netto toegevoegde waarde hanteren als grondslag voor de bijdrage van 

werkgevers aan de sociale zekerheid zou een fundament aantasten van „onze concur-

rentiemaatschappij‟; als onze maatschappij een klassenmaatschappij is, is het onmo-

gelijk om de overheid te zien als hoedster van het algemeen belang. En ook Luijk
150

 

spreekt zich in deze zin uit, al noemt hij de analyse radicaal; die radicaliteit is echter 

in tegenspraak met de culturele oplossing die de auteurs zoeken. Ze hebben maar 

beperkt oog voor de intrinsieke ideologie van het kapitaal. En, stelt Luijk, de tegen-

spraak leidt er ook toe dat de schrijvers onvoldoende antwoord geven op de vraag 

naar het subject van hun ethiek. Ze laten het bij een appèl op het westerse publiek, 

waardoor de stemmen van de stemmelozen en de armen als subject van de ethiek, 

„minder uit de verf komen‟. Dezelfde kritiek uitte Luijk ook eerder al,
151

 en daar 

sluit hij af met de vraag of de economie van het genoeg genoeg is. Hierin stelt hij 

(170) dat Goudzwaard en De Lange vooral het westerse consumentisme bekritiseren 

als oorzaak van de mondiale problemen. „Ze hebben aan de andere kant ook wel 

kritiek op de produktie- en de aanbodzijde van de economie, maar het zwaartepunt 

van hun veranderingsstrategie leggen ze toch aan de vraagkant van de economie‟. 

En: „ze lijken er nogal huiverig voor te zijn concrete voorstellen te doen met betrek-

king tot de organisatie en het eigendom van het produktie-apparaat‟. Ook confron-

teert Luijk de auteurs met De Nacht van het Kapitaal van A.Th. van Leeuwen. Van 

Leeuwen heeft twee punten van kritiek, stelt Luijk (180-181), „1. een “onnauwkeu-

rige” analyse van de achter de sociaal-economische praktijk liggende theorie en 2. 

de cultus van de abstracte mens‟. Van het eerste zegt Luijk dat de auteurs wel niet 

zover gaan als Van Leeuwen, maar dat ze wel degelijk oog hebben voor „de dwang-

matige aspecten van het vrije-markt-stelsel‟. Bij het tweede zien we dat Van Leeu-

wen (en in zijn spoor Luijk) het spreken over de verantwoordelijke maatschappij 

opvat als „een beroep op de individuele verantwoordelijkheid‟, waarbij niet wordt 

ingezien dat de mens wel moet handelen als maatschappelijk wezen, en dat de men-

selijke relaties zijn geperverteerd door het ruilproces. Het nastreven van eigenbelang 

behoort tot de kern van het stelsel en is dus niet een te beteugelen aspect daarvan, 

zoals Goudzwaard en De Lange lijken te suggereren. Ze onderkennen maar beperkt 

„de vleeswording van de ideologie in de structuren van de wereldmarkt‟ (187). Zo 

blijven ze Van Leeuwen het antwoord schuldig op zijn vragen over verantwoorde-

lijkheid en ethiek, stelt Luijk. Vervolgens komt Luijk uit bij De Santa Ana, van wie 

hij leert dat analyse vooraf moet gaan aan de formulering van ethiek en dat de 

stemmelozen een stem moeten krijgen in veranderingsprocessen. Gelukkig zijn De 

Lange en Goudzwaard de noodzaak van het eerste steeds meer gaan inzien, stelt 

Luijk, maar toch komen beide punten te weinig uit de verf in de oplossingen die ze 

aandragen.  

 

                                                           
149 Dit stelt ook van Maanen in 1981 op (de bovengenoemde conferentie in Delft): belangenbehartigers 

zijn niet in staat of bereid om de korte termijn consequenties van een lange termijn beleid voor hun 

rekening te nemen. 
150 In: Noordegraaf e.a. (1997), 115 e.v.  
151 Luijk (1993).  
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Groei moet 

De christelijke werkgevers hebben meer vertrouwen in de markt en de groei dan de 

auteurs. Rutgers van der Loeff (secretaris NCW)
152

 bestrijdt dat de zorgsector in de 

problemen komt door de voortgaande groei en productiestijging, zoals Goudzwaard 

en De Lange beweren; als de werkgelegenheid buiten de zorg maar op peil blijft, dan 

groeien de inkomsten van de zorgsector vanuit de premies mee en kunnen ook de 

salarissen daar groeien.
153

 Duurzame ontwikkeling is ook in het Westen nodig, maar 

dat kan niet zonder groei, de „smeerolie‟ voor maatschappelijke veranderingsproces-

sen‟, „ze maakt het mogelijk echt moeilijke keuzes te omzeilen‟. Ten aanzien van de 

zorg stelt hij ook de vraag of daar wel alles via betaalde arbeid moet gebeuren; soci-

ale dienstplicht is voor hem een optie.
154

 Timmer, oud-bestuurslid NCW, valt hem 

bij. Het stellen van bovengrenzen acht hij niet haalbaar: wie beïnvloedt daartoe de 

geesten en hoe wordt daar democratisch toe besloten? De oplossing ligt in het onder 

het marktmechanisme brengen van zaken die nu nog geen of een te lage prijs heb-

ben. Groei blijft nodig, maar de cultuur zal anders gericht moeten worden; „bouwen 

én bewaren‟. NCW-voorzitter Blankert heeft eveneens moeite met de actiepunten. 

Hij wijst grote veranderingen af vanwege de pijn die dat oplevert, maar vooral van-

wege de kapitaalvernietiging die dan optreedt en het toch overwonnen geloof in de 

maakbaarheid van de samenleving; bovendien is er ook veel te bereiken via kleinere 

stappen, zo toont het succes van bedrijfsinterne milieuzorg. Het voorstel van de 

auteurs van een marginaal belastingtarief van 100% (want daarop komt een con-

sumptiemaximum toch neer) is wereldvreemd gezien de voortgaande kapitaalvlucht. 

Het voorstel voor een nieuwe grondslag voor de belastingen is niet goed doordacht: 

een milieubelasting brengt immers, als bereikt wordt wat ermee beoogd is, steeds 

minder op. Aan een nieuwe belasting moeten wel de standaard-fiscale voorwaarden 

gesteld worden, zoals continuïteit van de opbrengst en evenwichtige verdeling van 

de belastingdruk. Bovendien heeft een ecotax op bijvoorbeeld energie een concur-

rentie-effect. Tot slot stelt Blankert dat „het laatste waar we behoefte aan hebben‟ 

nieuwe herverdelingsmechanismen zijn, zoals de door Westerlaken voorgestelde 

fondsvorming. Er moet wel bereidheid zijn tot voortdurende herverdeling, „maar die 

kan en moet zich in belangrijke mate via de markt voltrekken‟.  

In Trouw van 19-12-1986 stelt de econoom Albeda dat het boekje weinig 

bouwstenen biedt voor een beter systeem; de voorstellen die gedaan worden zijn 

bevoogdend. Ook vindt hij dat de schrijvers geen oog hebben voor de vindingrijk-

heid van de markteconomie en daarom de economische wetenschap en het gebruik 

daarvan aanpakken. Bos zegt in Tijd en Taak van januari 1992 iets soortgelijks: de 

                                                           
152 De auteurs bedanken hem overigens in hun voorwoord vanwege zijn inbreng in gesprekken met hen.  
153 Rutgers van der Loeff stelt zelfs dat de redenering van de auteurs aantoont „hoe ver het economie-van-
het-genoeg-denken verwijderd is geraakt van de sociaal-economische werkelijkheid‟. Dit verwijt keert 

zich direct tegen hemzelf, aangezien hij kennelijk het probleem niet begrijpt. Het betreft hier het z.g. 

Baumol-effect. Door de onmogelijkheid van een productiviteitstijging in de transductieve arbeid (Goud-
zwaard en De Lange spreken niet alleen over de zorgsector) zal deze sector ook in omvang relatief een 

steeds grotere werkgever worden. Tegenover iedere werknemer in de andere sectoren staan daardoor 

automatisch meer mensen in de zorgsector, waardoor uit de stijgende premies niet alleen de salarisstijgin-
gen moeten worden betaald maar ook de stijgende salarissen van meer mensen. We hebben dan nog niet 

eens andere factoren meegenomen die deze sector steeds duurder maken (vergrijzing, steeds kostbaarder 

medicijnen, ingrepen en apparatuur).  
154 De auteurs gaan op dit punt niet in; waarschijnlijk hebben zij niet veel moeite met deze gedachte, maar 

dat kan in hun ogen waarschijnlijk hooguit een partiële oplossing zijn.  
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auteurs gaan voorbij aan het zelfcorrigerend vermogen van het systeem; er is boven-

dien ook reële vooruitgang geboekt. 

 

Andere punten van kritiek 

Ter Schegget gaat op dat laatste punt nog verder en stelt in zijn reactie voor de WET 

de vraag of het mogelijk is de economie onder democratische controle te brengen, 

zoals Goudzwaard en De Lange bepleiten. Kan de democratie dat aan? En zou dat 

geen étatisme bevorderen? „Een allesbeheersende staat, al of niet met demokratische 

draperie, is geen aanlokkelijk perspectief. Maar men zij gewaarschuwd! Het kan er 

via de vrije-markt-anarchie op uitdraaien. Je kunt er echter ook op uitkomen met de 

beste bedoelingen‟. Vermaat verwijt de schrijvers ronduit overheidsdirigisme te 

bepleiten. Deze kritiek werd in 1981 ook al geuit op de conferentie in Delft (zie 

boven), waar bovendien werd gezegd dat juist op dat (overheids)niveau economi-

sche groei altijd centraal zal staan omdat men daar keuzen zoveel mogelijk uit de 

weg gaat.  

Vermaat heeft ook nog een heel ander punt: hij verwijt Goudzwaard en De 

Lange een „onbezonnen en oppervlakkig flirten met holistische denkbeelden‟, dit tot 

grote verbazing van de schrijvers, aangezien die, zoals ze in hun reactie schrijven, 

het Aquarius-denken verfoeien; het enige dat ze daarmee denken gemeen te hebben 

is hun verzet tegen een positivistische wetenschapsopvatting. Toch doen ze met dit 

commentaar, hoe terecht op dit ene punt ook, Vermaat geen recht, omdat zijn artike-

len redelijk positief getoonzet zijn; zijn belangrijkste punt van kritiek (dat hij geeft 

in het derde artikel) is dat het niet gaat om óf markt óf overheidsdirigisme, maar om 

het zoeken naar nieuwe instituties om de terecht gesignaleerde problemen aan te 

pakken. Vermaat denkt dan aan een nieuw instrumentarium van onder meer verhan-

delbare rechten (productiequota, emissierechten e.d.). Hij wil zeker niet pleiten voor 

staatsonthouding. 

Daarnaast zijn er verschillende critici die erop wijzen dat er belangrijke on-

derwerpen ontbreken: bewapening, de rol van het geld, de positie van vrouwen in de 

economie, het basisinkomen (dat wordt naar hun oordeel slechts vrijblijvend ge-

noemd) en het bevolkingsvraagstuk.  

 

Twee critici uitgebreider 

Aan de kritiek van twee auteurs (beiden theologen) besteden we hier wat ruimere 

aandacht.  

De gereformeerde ethicus Manenschijn bespreekt het boek in zijn Geldzucht 

de wortel van alle kwaad? uit 1987 bij de behandeling van enkele opvattingen waar-

in normativiteit in de economie sterk benadrukt wordt; die behandeling vindt plaats 

onder het voorteken dat de schrijvers de relatie tussen geloof en economie niet goed 

leggen. Theologische kennis valt, aldus Manenschijn, niet samen met economische 

kennis; de verbinding tussen geloof en economie loopt over de ethiek. Bij de ethi-

sche beschouwingen van Goudzwaard en De Lange plaatst hij de kanttekening dat 

zij het utilisme zeer onvolledig behandelen en dat ze baat zouden hebben bij het 

denken van Rawls, waar ze echter geen aandacht aan besteden. Dan komt Manen-

schijn bij de economische argumenten. De twee economen geven de indruk dat we 

in een zuivere markteconomie zouden leven; dat is echter al 100 jaar lang niet meer 

het geval. Er is sprake van een „georiënteerde markteconomie‟: ondernemingsgewij-

ze productie met verregaande overheidssturing van de economie. Een nul-som sa-

menleving: de marges zijn zo klein dat niemand er iets bij kan krijgen zonder dat een 
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ander daardoor minder krijgt. Het is van belang dat te bedenken bij het pleidooi van 

de schrijvers voor het afzien van economische groei in het Noorden. Waarom schrij-

ven zij niet dat dat voor de meeste mensen een dramatisch koopkrachtverlies zal 

opleveren? Manenschijn ziet als het grote probleem van dit moment „niet de vrije 

markt en ook niet de politieke interventie door de overheid, maar een schadelijke, op 

nationale belangen gerichte interventie‟. Hij sluit zich aan bij de veelgehoorde uit-

spraak dat de vrije markt een slechte meester, maar een goede dienstknecht is. De 

Lange en Goudzwaard gaan, zo stelt hij tot slot, niet ver genoeg in hun twijfel over 

de maakbaarheid van de samenleving. De maakbaarheidsgedachte is de kern van het 

vooruitgangsgeloof dat ze bestrijden. Ze zetten alles op de kaart van de regelgeving. 

Maar, en dan gaat het over mensbeeld, is de mens wel bereid die regels uit te voe-

ren? Goudzwaard en De Lange stellen dat de zonde door de economie kan worden 

aangewakkerd én getemperd. Hun afwijzing van de verwijzing naar de zonde van de 

hebzucht als rechtvaardiging is op zich juist, maar is niet to the point, want niemand 

wil daarmee iets rechtvaardigen: men wil alleen verklaren. Dat doet ook de tekst uit 

Timotheüs die hierover gaat („Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht‟, 1 

Tim.6:10). De geldzucht wordt veroordeeld, juist omdat die de wortel van alle 

kwaad is. En die geldzucht zit in mensen en niet in systemen of stelsels. Manen-

schijn is van mening dat mensen die de oplossing van het probleem van de armoede 

zoeken in de wijziging van stelsels meer te rade zouden moeten gaan bij de reforma-

torische kijk op de mens „met haar diepgaande peiling van menselijke drijfveren ten 

goede en ten kwade‟.  

Goudzwaard en De Lange reageren hierop in Hervormd Nederland             

(2-4-1988). Met zijn uiteenzetting over het utilisme vecht Manenschijn tegen een 

karikatuur, zeggen ze. Ze zien niets in het allereerst verkrijgen van een zo groot 

mogelijk saldo om vervolgens pas de vraag te stellen (zoals Rawls dat volgens hen 

doet),
155

 aan wie dat saldo toe moet vallen. „Inderdaad komt door een zodanige 

krachttoer het economisch principe van het geringste kwaad eruit als een soort nega-

tief utilisme‟. Dat is ook de reden waarom Manenschijns benadering van het ver-

schijnsel armoede wezenlijk anders is dan die van de auteurs. De economische orde 

is wel degelijk zo gebouwd, dat rijken meer kansen krijgen dan armen. Ten aanzien 

van zijn spreken over een „georiënteerde markteconomie‟ vragen ze zich af of er 

werkelijk gestuurd wordt en waarop die oriëntatie dan is gericht? En op internatio-

                                                           
155 Over de (aanhangers van de) theorieën van Rawls heeft De Lange een uitgesproken standpunt: „de 

theorieën van Rawls, die naar mijn oordeel vooral worden uitgesponnen, bekeken, beklopt en toegejuicht 

door degenen, die zich weinig willen of kunnen engageren met echte politieke problemen en keuzen 
willen vermijden‟ (In: „Ieder voor zich‟ een bespreking van het boek Ieder voor zich? Individualisering, 

ethiek en christelijk geloof van Frits de Lange in: Tijd en Taak, 92/12, 18-6-1994). Andere uitlatingen 

over Rawls hebben we bij De Lange niet gevonden. Ook al zegt De Lange hiermee strikt genomen niets 
over de theorieën van Rawls zelf, toch wekt hij op zijn minst de indruk dat diens theorieën ver verwijderd 

zouden zijn van de werkelijkheid. Nu schrijft Rawls inderdaad niet over de dagelijks politieke beslissin-

gen, maar toch levert hij met zijn boek A Theory of Justice uit 1971 ideeën over rechtvaardigheid en 
gelijkheid wel de argumentatie voor een soort politiek die De Lange moest aanspreken. Zijn liefde voor 

de uitspraak van Adler-Karlsson dat niemand aan zijn welstand iets mag toevoegen voordat ieder voor-

zien is van het strikte noodzakelijke, ligt toch wel dicht tegen Rawls aan. Wellicht dat een rol speelt dat 
een jaar tevoren Rawls boek Political Liberalism was uitgekomen, dat voor de Nederlandse situatie van 

dat moment weinig nieuws opleverde, maar met begrippen als „overlapping consensus‟ en redelijkheid 

door De Lange (te gemakkelijk) als vrijblijvend geïnterpreteerd kon worden, mede vanwege zijn bijbels 
geïnspireerde gerechtigheidsbegrip, dat als messiaanse categorie, zoals we in hoofdstuk 7 zullen zien, alle 

discussies over procedurele gerechtigheid doorbreekt (zie ook Anton Houtepen, Geloven in gerechtigheid. 

Bijdragen tot een oecumenische sociale ethiek, [Utrechtse Studies nr.8], Zoetermeer 2005, 252). 
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naal niveau is dit zeker een te fraaie betiteling voor de jungle die momenteel bestaat. 

Over nulgroei, zoals Manenschijn hen verwijt, spreken ze niet, alleen over het soort 

groei.
156

 De WRR rekende hun voorstellen door, met een andere uitkomst dan de 

„duurzame, drastische verlaging van de koopkracht‟ die Manenschijn veronderstelt. 

„Waar haalt hij zo‟n bewering vandaan?‟ Met zijn hameren op de menselijke zonde 

balanceert Manenschijn op de rand van een theologische legitimatie. Het is bekend 

dat de mens zondig is, en daarom is een ordening nodig die de minst mogelijke kan-

sen geeft aan de zonde. Bovendien heeft de mens ook een rechtsbesef. „Het is niet 

heilzaam het vermogen van de mens voor de gerechtigheid te onderschatten‟.  

Ook Luijk sprak in Tijd en Taak over de centrale rol van het eigenbelang in 

het heersende economische stelsel. Goudzwaard en De Lange reageren daarop met 

een citaat van Reinhold Niebuhr: „De kinderen des lichts moeten de macht van het 

eigenbelang in de menselijke maatschappij erkennen, zonder het moreel te recht-

vaardigen. Zij hebben deze listigheid nodig om het eigenbelang, zowel individueel 

als collectief te verschalken, te leiden, te breidelen en te beteugelen, ter wille van de 

gemeenschap‟. Hiermee antwoorden ze Luijk: het is wel moeilijk het eigenbelang te 

beteugelen, maar niet onmogelijk, dat blijkt ook uit veel ingrepen die al hebben 

plaatsgevonden en de voorstellen uit de vakbeweging.
157

  

Robra zegt in zijn Ökumenische Sozialethik
158

 over het boek. „Trotz der Be-

reitschaft, auf die befreiungsökumenischen Anfragen zu hören, erlaubt ihnen aber 

diese Eingrenzung (dat is: de wens van Goudzwaard en De Lange de Europese eco-

nomie te hervormen opdat daardoor de armen een betere toekomst krijgen, GWR), 

die Probleme des interkontextuellen Dialogs zu umgehen und mit einigen Modifi-

kationen dann doch bei einer Verantwortungsethik in der Tradition des pragmati-

schen Realismus zu bleiben, die im europäischen Kontext als politikzentrierte Ethik 

ihre Berechtigung hat und Rückhalt in der Realität findet, in anderen Regionen aber 

versagt. Parallel dazu bewegt sich die Kritik am alten Paradigma weitgehend in den 

Bahnen des Neoinstitutionalismus und teilt dessen Interesse an den normativen As-

pekten ökonomischer Entscheidungen und der Einbindung der Wirtschaft in die 

Gesellschaft. Der Ansatz B. Goudzwaards und H. de Langes ist aber im gegensatz 

zum herrschenden Paradigma der Ökonomik dialogfähig und offen für die Erfahrun-

gen aus anderen Kontexten. Die Unterscheidung zwischen produktiver und transduc-

                                                           
156 Door meer critici is dit punt van de economie van het genoeg misverstaan; zo interpreteert minister 
Margreet de Boer (VROM) op 2-11-1996 in NRC deze als een „krimpeconomie‟; De Lange zet dat recht 

in een artikel in NRC van 27-11-1996. Voor Wijffels is blijkens een interview in NRC van 31-10-1992 

groei verbonden met vooruitgang; hij verwijt de voorstanders van de economie van het genoeg een „sta-
tisch maatschappijbeeld‟; De Lange reageert hierop in NRC van 10-11-1992 door nog eens uiteen te 

zetten wat er wél bedoeld wordt; ten onrechte zwijgt Wijffels over de consumptiepatronen, zegt hij.  
157 Goudzwaard en De Lange gaan hier dezelfde weg als W.E. Verdonk, met wie De Lange zeer geregeld 
contact had (zowel in universitair verband als bij de begeleiding van de theologen die in Dordrecht als 

arbeiders gingen werken, zie hoofdstuk 3). In het opstel „Leven en als koningen heersen‟ (100-104) over 

Romeinen 5 (opgenomen in: A. Vos, C. van der Zwaard e.a. (red.), Ongehoord. Uit de nalatenschap van 
W.E.Verdonk [1928-1986], Boekencentrum, Den Haag 1988, 102) schrijft Verdonk over Hobbes die zijn 

ethiek bouwt op het eigenbelang; omdat de mens inziet dat het in zijn eigen belang is, zal hij iets doen. 

„Het goede wordt gebouwd op het eigenbelang; de creativiteit wordt gegrond op het feit dat de mens voor 

zichzelf opkomt, de nieuwe wereld, de vrede, ze worden gebouwd op het menselijk egoïsme, op het 
inzicht dat oorlog nog verschrikkelijker is. Dat is nu eigenlijk met de visie op erfzonde bedoeld: dat 

mensen hoop gaan baseren op wanhoop. Dat ze gewoon niet anders kunnen, omdat ze bezwijken onder 

het geweld van het kwaad dat ze zien. Vrede op afschrikking, op totale vernietiging‟. De christelijke hoop 
vecht tegen een bezwijken aan de „realiteit‟.  
158 Robra (1994), 213. 
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tiver Arbeit z.B. verweist auf die grosse Bedeutung des informellen Sektors und der 

nicht monetarisierten Über-Lebensarbeit‟.  

Er is geen publieke reactie van Goudzwaard
159

 en De Lange op deze kritiek. 

Robra‟s opmerkingen vragen wel enige exegese. We komen Robra ook tegen in 

hoofdstuk 7, waar hij in navolging van Abrecht werkt met het onderscheid tussen het 

pragmatisch realisme en de bevrijdingsoecumene. Wat hij hier lijkt te zeggen is dat 

de economie van het genoeg blijft opereren in de lijn van pragmatisch realisme en 

daardoor in andere contexten geen zeggingskracht heeft. Maar omdat deze benade-

ring nadrukkelijk poogt contextueel (namelijk binnen Europese verbanden) te werk 

te gaan, en openstaat voor ervaringen uit andere contexten,
160

 is Robra‟s oordeel 

toch positief. Een zes-minnetje, lijkt Robra te oordelen. Het „aber‟ in de voorlaatste 

zin verraadt dat Robra de paradigmakritiek van de neo-instututionalisten (en Goud-

zwaard en De Lange zitten naar zijn idee op hetzelfde spoor)
161

 niet ver genoeg vindt 

gaan. Dat zijn oordeel toch nog positief uitpakt, zal daarom waarschijnlijk ook wel 

te maken hebben met het feit dat hij hier spreekt over het boek van twee economen 

van wie hij zich de betekenis voor de Wereldraad terdege bewust zal zijn geweest en 

wier denken bij velen in de oecumenische beweging weerklank vond. De vraag is, of 

Robra er hier met de door hem aangehangen these van de paradigmawisseling hele-

maal uitkomt. Hij lijkt hier namelijk óók te beweren dat het pragmatisch realisme in 

de Europese context wél kan werken. Aangezien hij bovendien Raiser bijvalt in zijn 

idee van oecumene als open proces waarin contextuele benaderingen met elkaar in 

gesprek gaan, doet zich des te dringender de vraag voor waar die paradigmawisse-

ling in de sociale ethiek nu werkelijk uit bestaat. We gaan hier in hoofdstuk 7 nader 

op in. 

 

Andere reacties van de schrijvers 

 

We zagen dat er, naast vele vriendelijke besprekingen, kritische reacties kwamen 

van mensen die veel minder moeite hebben met de bestaande orde (vooral economen 

en ondernemers) en van mensen die van mening zijn dat de analyse en kritiek van de 

auteurs niet ver genoeg gaat (voornamelijk theologen). Op die eerste groep reageren 

de auteurs het uitgebreidst. We vatten hun reactie uit drie artikelen samen.  

In Trouw (7-1-1987) reageren ze in een artikel met de titel „Om een denkstijl. 

De onmacht van de standaardrecepten‟ op de kritiek van Albeda. Omdat de benade-

ring van Albeda kenmerkend is voor heel „het economenland‟ zetten ze nogmaals 

hun visie uiteen. Wat betreft de aard van de problemen merken ze op dat steeds meer 

problemen een structureel karakter gekregen hebben en zich dus niet meer volgens 

                                                           
159 Goudzwaard schreef aan de auteur desgevraagd (in een e-mail van 9-2-2004) van mening te zijn dat 

Robra met zijn rubriceringen de werkelijkheid geweld aan doet. Eerst splitst hij de werkelijkheid uit en 
dan moeten vervolgens de mensen in die schema‟s worden opgeborgen, en zo eindigen De Lange en hij 

bij de pragmatisch-realisten. „Ik denk dat het a) allemaal veel meer evolutionair is gegaan, en b) er wel 

vormen van parallellie voorkwamen, dus het naast elkaar bestaan van aanpakken en stromingen ook 
binnen de oecumene‟.  
160 „Die Verbindung der Aktion-Reflexion-Methode mit dem >>middle-axiom-approach<< unterstreicht, 

dass die Anerkennung unterschiedlicher Kontexte in ihrem Eigenrecht und der Dialog zwischen ihnen 
unumgänglich sind‟ schrijft Robra (143). 
161 Zie ook noot 40 over het neo-institutionalisme. Het is vreemd dat Robra De Lange en Goudzwaard in 

deze stroming plaatst, aangezien hier nogal wat wantrouwen leeft ten aanzien van de overheid. We moe-
ten daarom concluderen (en daarop wijzen ook de woorden waarmee hij deze stroming beschrijft) dat 

Robra hier doelt op het oplevende oude institutionalisme, waartoe ook Galbraith gerekend wordt.  



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

444 

de oude recepten uit de economische leerboeken laten oplossen. Bovendien is er 

sprake van een groeiende interdependentie van de problemen. Dat lijken veel eco-

nomen niet te zien. Albeda gaat niet in op het hoofdpunt van het boek, namelijk dat 

de denkhouding van de economenwereld niet meer deugt. Economen blijven denken 

dat het nog steeds om de ouderwetse schaarsteproblemen gaat. Dat klopt echter niet, 

waardoor ook de standaardrecepten niet meer werken. Het principe van de zorg zal 

centraal moeten komen staan.
162

  

In hun samenvatting van en reactie op de artikelen in Tijd en Taak spreken ze 

in 1994 hun teleurstelling uit over het achterblijven van de werkgeversorganisaties; 

zij komen niet met concrete voorstellen, maar wijzen wel die van anderen af. Tim-

mer maakt in hun ogen dynamiek tot een „soort nieuwe waarde‟, maar als die leidt 

tot armoede en milieuaantasting, is dynamiek dan niet eerder een ondeugd? Het valt 

ze voorts op dat geen van de auteurs inging op de internationale dimensies. De op-

ponenten maken geen bezwaar tegen het verlenen van voorrang aan het bestrijden 

van de armoede. Die vraagt echter om uitbreiding van de productie in ontwikke-

lingslanden, waardoor uiteindelijk de milieugebruiksruimte verregaand wordt aange-

tast. Dat maakt het noodzakelijk dat het Noorden gaat nadenken over bovengrenzen.  

In 1996 vatten Goudzwaard en De Lange in Socialisme & Democratie de 

kern van de door critici geleverde commentaren samen: 

 
„1. als de economie als wetenschap voet gaat geven aan bepaalde vormen van norma-

tiviteit, zal de economie al snel overwoekerd raken door een reeks van subjectieve 

oordelen, die de eenheid van de wetenschap bedreigen en een onnodige polarisatie 

binnen halen (…) 

2. wanneer de economie zich voor dit type van wetenschappelijk denken zou openstel-

len, verschuift het wetenschapsbeeld (paradigma) ook zelf; het denken vanuit de zorg 

voor het behoud van voorraden (natuur, grondstoffen, cultuur) gaat het dan winnen 

van het denken in termen van de noodzakelijke economische en maatschappelijke dy-

namiek. Maar mens en samenleving hebben beide toch juist behoefte aan dynamiek en 

vergelijkbare vormen van vooruitgang? (…) 

3. Deze manier van economisch denken leidt tot voorstellen die niet of nauwelijks ge-

loofwaardig zijn of onhaalbaar moeten worden geacht. (…)‟  

 

Hun reactie daarop is de volgende. Economie heeft betrekking op het goede huis-

houden, en economen die zorg niet als uitgangspunt willen nemen bewijzen dus de 

economiebeoefening geen dienst. Deze benadering zal de economische dynamiek 

niet opheffen, maar alleen veranderen. Goed functioneren van de economie lijkt 

voor de meeste economen hetzelfde te zijn als „zonder haperen functioneren‟. Daar-

bij denken ze zonder vooronderstellingen te werken, en weigeren dus het mens- en 

maatschappijbeeld dat ze wel degelijk hebben, te expliciteren. Wat betreft het derde 

verwijt staan de auteurs open voor andere suggesties, als men maar geen karikatuur 

maakt van hun voorstellen (zoals zo vaak gebeurt). 

Daarnaast is er de kritiek dat de analyse niet voldoende diepgaand is en dat 

de oplossingen daardoor onrealistisch zijn. Luijk citeert het antwoord dat Goud-

zwaard gaf toen hij met deze kritiek werd geconfronteerd: „Als je het armoede-

vraagstuk serieus neemt, maak je duidelijk dat binnen deze economische orde, ook 

                                                           
162 De reactie van Albeda in Centraal Weekblad (13-2-1987) met als titel „Kansen van groeiende econo-

mie gebruiken om armoede te elimineren‟ (en ondertitel „De mythe van de schadelijke groei‟) is in feite 
een bevestiging van wat De Lange en Goudzwaard over „de economenwereld‟ schrijven, en gaat niet in 

op hun fundamentele vraagstelling. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

445 

al is die gemengd, dat vraagstuk niet tot een oplossing kan worden gebracht. Daar-

naast: je moet starten vanuit de gegevenheid van een bepaalde economische orde 

omdat je er van buiten af niet in komt. Je moet er van binnen uit aan werken. Maar 

je gaat dan wel onherroepelijk de grens passeren waarin je zegt: dit is een structuur-

verandering‟.
163

 De Lange bespreekt dit punt in een argumentenwisseling met de 

Duitse theoloog Duchrow die in verschillende publicaties het kapitalisme radicaal 

bekritiseert. De Lange had gedurende het Conciliair Proces de boeken van Duchrow 

steeds met instemming begroet. Midden jaren negentig verandert dat. Het boek Al-

ternativen zur kapitalistischen Weltwirtschaft. Biblische Erinnerung und politische 

Ansätze zur Überwindung einer lebensbedrohenden Ökonomie stemt hem hopeloos, 

schrijft hij,
164

 niet omdat het fout is wat Duchrow schrijft, maar omdat het op veel 

plaatsen overdreven is. De discussie onder economen gaat bijvoorbeeld niet over het 

markt- en prijsmechanisme op zich, maar over de plaats van de grenzen ervan. En er 

zal gewerkt moeten worden aan een economische politiek op wereldschaal zoals die 

na de oorlog op nationale schaal ontwikkeld werd. Met veel van wat Duchrow 

schrijft, is hij het wel eens, al is Duchrow vaak wat te massief in zijn spreken over 

de autonomie van het systeem. Elk systeem kan hervormd worden. De discussie 

moet naar het oordeel van De Lange gaan over de vraag of we markten kunnen ge-

bruiken om problemen op te lossen. En zo niet, welke andere mechanismen zijn er? 

De Lange vraagt zich af of Duchrow aan dát debat mee wil doen. Duchrow reageer-

de in een brief op de recensie die hij kreeg toegestuurd.
165

 De kritiek irriteert hem, 

omdat zijn boek nu juist handelt over het wegkomen uit de verkeerde tegenstelling 

tussen „reiner Markt‟ en „reiner Plan‟. Hij gaat vooral in op de opmerking van De 

Lange dat ieder systeem hervormd kan worden.
166

 Dat kun je toch niet menen, zegt 

Duchrow. Denk aan het nationaalsocialistische systeem. Bovendien verklaarde De 

Lange zelf opvattingen over de wereldeconomie tot status confessionis. De Lange 

zou zelf maar eens moeten laten zien welke aanwijzingen er zijn dat de wereldmark-

ten en de grootmachten bereid zijn om hervormingen door te voeren in de richting 

van voorstellen als van de UNDP (het ontwikkelingsprogramma van de VN): „Der 

Zug fährt zur Zeit kräftig in die andere Richtung - trotz aller Rhetorik‟. Duchrow 

hoopt op voortzetting van het gesprek.
167

  

 

Het debat met Van Leeuwen  

 

De analyse van Goudzwaard en De Lange doet één ding inderdaad niet: zeggen dat 

verandering onmogelijk is. Dit levert ze het verwijt op naïef te zijn en een onvolko-

men analyse te hanteren. Hier stuiten we op een probleem waar de critici echter zelf 

                                                           
163 In: „Forumdiscussie‟, in: Werkgroep Intermat, Vrije markt, armoedeproductie en theologie, Intermat 

reeks nr.2, Damon, Best, z.j., 98. Dit laatste zou men De Lange niet zo snel horen zeggen. Hij zou hier 
eerder benadrukken dat gewoon nog niet alles geprobeerd is dat bínnen de gegeven orde mogelijk is.  
164 In een boekbespreking in The Ecumenical Review, 47/1, January 1995. 
165 De brief (d.d. 2 februari 1995) bevindt zich in het archief van De Lange. 
166 De Lange schreef: „But surely one should avoid speaking too “massively” about the “autonomy” of 

“the” system. Every system can be reformed.‟  
167 Deze voortzetting heeft, tot verdriet van Duchrow, niet plaatsgevonden. Na zijn ziekte in 1997 woonde 
De Lange geen internationale bijeenkomsten meer bij, zodat hij ook niet betrokken was bij het omvang-

rijke proces van oecumenische consultaties over globalisering dat vanaf 1999 plaatsvond en waarin 

Duchrow - samen met Goudzwaard - een belangrijke rol speelde. Vanwege het eerder beschreven verschil 
in uitgangspositie van Goudzwaard en De Lange kon Goudzwaard beter uit de voeten met de radicale 

kritiek van Duchrow. 
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ook mee worstelen. Heel duidelijk wordt dit geïllustreerd in het debat dat plaatsvond 

onder linkse theologen naar aanleiding van De nacht van het kapitaal van Van 

Leeuwen uit 1984. We gaan eerst in op de persoon van Van Leeuwen en de ontwik-

keling van zijn denken. 

Met de theoloog Arend Th. van Leeuwen (1918-1993), beroemd geworden 

door zijn boek Christianity in World History, had de Lange zeer regelmatig goed 

samengewerkt, o.a. in de redactie van Wending en op Kerk en Wereld, waar Van 

Leeuwen van 1960-1971 directeur was (waarna hij tot hoogleraar werd benoemd aan 

de theologische faculteit van de Universiteit van Nijmegen op de nieuwe leerstoel 

„Theologie van het maatschappelijk handelen‟). Ze hadden hun remonstrantse ach-

tergrond én hun lidmaatschap van de Nederlandse Hervormde Kerk, oecumenische 

gezindheid,
168

 inzet voor de Indonesische bevrijdingsstrijd en lidmaatschap van de 

PvdA gemeen, hoewel Van Leeuwen de PvdA verliet vanwege de opstelling inzake 

Indonesië. Uiteindelijk kwam het tot een breuk en forse aanvaringen tussen hen 

beiden. De Lange zegt daar zelf over:
169

 „Mijn verhouding tot Arend van Leeuwen is 

in de grond van de zaak nooit veranderd, maar Arend is veranderd, hij is marxist 

geworden. Dat was hij nog niet toen hij op Kerk en Wereld zat. Hij neigde er altijd 

al wel een beetje toe, maar „De nacht‟ was de breuk. We hadden voordien een voor-

treffelijke verhouding,
170

 maar ik kon met dat boek niets beginnen. Mijn artikel over 

dat boek stelt niet zo heel veel voor, want ik wist niet wat ik erover moest schrijven, 

ik kon er niets mee‟. Het boek van Van Leeuwen waar hij op doelt is De nacht van 

het kapitaal en het artikel dat hij zelf schreef, is zijn bespreking daarvan in het Ne-

derlands Theologisch Tijdschrift, jaargang 39/2.  

Van Leeuwen voelde zich altijd al aangesproken door het marxisme; vanaf 

begin jaren zestig behoort onderzoek hiernaar ook tot zijn studieopdracht op Kerk en 

Wereld. In Christianity in World History is dat nog niet zo duidelijk; dit boek werd 

vooral gewaardeerd vanwege zijn positieve visie op secularisatie als een proces 

waarin de desacralisering die in het Oude Testament al begon, voortgaat. In 1968 

publiceerde Van Leeuwen geheel passend in de discussie van die tijd Development 

through Revolution en in 1972 het tweedelige Kritiek van hemel en aarde, een neer-

slag van lezingen gehouden in Aberdeen, waarin hij aan de hand van Marx onder-

zoekt waar de afgoden in de moderne maatschappij zich ophouden. De moderne 

afgod lijkt niet meer op de traditionele afgoden, maar heeft een seculiere gedaante 

aangenomen: het kapitaal. Daarom kan de theologie niet zonder de analyse van 

Marx, wil ze haar kritische rol (in de lijn van de dialectische theologie van Barth) 

blijven spelen. Een belangrijk en blijvend element in het denken van Van Leeuwen 

is daarmee aangeduid: zijn kritiek op de „natuurlijke religie‟, het vergoddelijken van 

de aardse werkelijkheid, of dat nu de natuur is, of de vooruitgang, de natie, het ras of 

de markt. Dit loopt uit op de wens een structureel-atheïstische theologie te ontwer-

pen, een theologie die ideologiekritiek is, en afgoden, in welke gedaante dan ook, 

ontmaskert. Dat is het spoor waarin De nacht van het kapitaal verder gaat. Het lijkt 

                                                           
168 Van Leeuwen was een leerling van Kraemer en schreef in 1958 een biografie over hem; zijn kritiek op 

de Remonstrantse Broederschap was dat deze „te knus‟ en „te Nederlands‟ (P.J.G. Jeroense, Theologie als 
zelfkritiek. Een onderzoek naar de missionaire theologie van Arend Th. van Leeuwen, Boekencentrum, 

Zoetermeer 1994, 7) was; ook dat deelde hij met De Lange.  
169 In een gesprek met de auteur. 
170 Waarschijnlijk stelde De Lange hier de zaken toch iets te rooskleurig voor: Van Leeuwen was al veel 

eerder zeer kritisch over het denken in termen van verantwoordelijkheid zoals De Lange dat deed; zie 

hiervoor bijvoorbeeld zijn boek Ontwikkeling door revolutie uit 1970.  
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of de moderne samenleving tweedimensionaal is geworden, zonder religie. In wer-

kelijkheid echter heeft de religie een geheel andere gedaante aangenomen. In de 

burgerlijke religie is „God‟ geen categorie meer; „kapitaal‟ staat in het centrum. De 

nacht van het kapitaal analyseert hoe die nieuwe religie in elkaar zit door heel 

nauwgezet het werk van Adam Smith te ontleden, de grondlegger van de economi-

sche wetenschap, om daarvan het ideologisch karakter bloot te leggen. Het blijkt bij 

Smith meer om „geloof‟ dan om „wetenschap‟ te gaan. Theologisch gezien gaat Van 

Leeuwen hier verder dan Barth, zegt hij over zichzelf:  

 
„De reformatorische kritiek van Barth op de burgerlijke religie blijft zozeer binnen de 

grenzen van de burgerlijke maatschappij gevangen, dat een radicaal nieuw doorden-

ken van de consequenties van zijn theologie in het jaar 1986 geboden is. Een dergelij-

ke herbezinning moet door het “oog van de naald” van de kritiek van Marx op de poli-

tieke ekonomie kruipen. Voorzover de theologie van Barth de verst vooruitgeschoven 

voorpost en voorhoede vormt van de theologie van de twintigste eeuw, belooft een 

dergelijke herbezinning op de theologie van Barth te leiden tot een transformatie van 

de (moderne) theologie als zodanig verwachten‟.171  

 

Van Leeuwen werd door veel theologen geprezen om zijn boek, en zijn benadering 

werd meer dan eens, zoals we al zagen, aan De Lange ten voorbeeld gesteld. Maar 

wat te doen na lezing van dit boek? De Lange uit in zijn artikel bewondering voor de 

„grandioze wijze‟ waarop Van Leeuwen de bronnen blootlegt. „De uiteenzetting van 

Van Leeuwen over “Smith als theoloog” zou verplichte literatuur moeten worden 

voor eerstejaars economie en theologiestudenten‟. Van Leeuwen laat echter de rol 

van politieke instituties in de economie ten onrechte buiten beschouwing, en De 

Lange vraagt zich bovendien, met veel andere economen,
172

 af hoe actueel het boek 

met de gekozen benadering is: de economische wetenschap heeft zich sinds Smith 

verder ontwikkeld. Van Leeuwen stelt dat economen Marx als voortrekker van de 

fundamentele kritische analyse zullen moeten erkennen: pas dan kan hij samenwer-

ken met economen. Daarop vraagt De Lange zich in het slot van zijn artikel af: 

„Moet ik eerst methodisch gezuiverd worden? Het pathos voor het humanum, dat 

Van Leeuwen op alle bladzijden ten toon spreidt, behoeven wij toch niet te ontlenen 

aan Marx. In laatste instantie is dat een armzalige theologie, hoe schitterend deze 

dan ook zijn methodische veren laat zien‟. En elders merkt De Lange op dat de ver-

tegenwoordigers van de zogeheten „economische theologie‟ tekort schieten in in-

strumenteel denken. „De strijd tegen de afgoden kan niet gestreden worden door te 

klagen over de fatale werking van het geld en door te fulmineren tegen het kapita-

lisme‟.
173

 Dat constateren - in andere bewoordingen - ook anderen. Van Leeuwen 

lijkt geen wegen te zien: „de duisternis van het kapitaal heerst alom‟, de dialectiek 

van de geschiedenis is tot stilstand gekomen, stelt Van Hoogstraten.
174

 Hoeveel 

                                                           
171 Arend van Leeuwen, De burger en z’n religie, Damon, Best 1988, 144 (hoewel deze zin niet loopt, is 

de bedoeling ervan duidelijk). 
172 Tijdens het eerste weekend van de WET werd het boek besproken onder het motto „Hoe donker is de 

nacht van het kapitaal?‟, aan de hand van een reeks rondgestuurde boekbesprekingen en inleidingen van 

Opschoor, Manenschijn, Goudzwaard en Van Leeuwen zelf. Heel uitvoerig is de bespreking van B. de 
Gaay Fortman die in ESB (5-6-1985) verscheen en positief van toon is („een grondige les in lezen‟) maar 

ook constateert dat te zeer voorbij is gegaan aan latere ontwikkelingen in de economie.  
173 In: NTT, 39/2. Haan herinnert zich hoe De Lange tijdens een WET-bijeenkomst Van Leeuwen toeriep: 

„Arend, je moet gewoon met ons meedoen, begrijp je wel?!!‟, daarbij doelend op zijn pogingen om samen 
met anderen het bedrijfsleven aan te spreken (uit een correspondentie met de auteur).  
174 In: Noordegraaf (red.) (1997), 49. 
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waardering de meeste deelnemers aan het debat over de economische theologie ook 

hebben voor de analyse van Van Leeuwen, vraagtekens zetten zij bij het feit dat hij 

geen wegen wijst, ook al spreekt Van Hoogstraten
175

 over één duidelijk handelings-

perspectief: de voortgaande analyse.
176

 Voor sommigen slaat dit ook terug op de 

analyse zelf. Borgman
177

 acht een aanvulling van Van Leeuwen nodig vanuit de 

bevrijdingstheologie (het identificeren van de plaatsen waar het verzet plaatsvindt 

die daarmee de hoop op een bevrijdende God belichamen). Immers: „het kapitalisme 

is geen gerealiseerde economische theorie, zoals Van Leeuwen soms lijkt te den-

ken‟, het kapitalisme is „de contingente uitkomst van een nog steeds voortgaande 

strijd om de macht‟ (45). Reeling Brouwer
178

 uit zich nog stelliger: Van Leeuwen 

biedt weinig als het gaat om de concrete strijd tegen het Kapitaal: „Zijn die analysen 

echter wel volledig waar, als hun waarheid niet concreet is?‟ (62). Van Hoogstraten, 

die de radicale analyses van Van Leeuwen onderschrijft, komt tot een andere uit-

werking daarvan dan Van Leeuwen; hij ziet wel degelijk heil in „alternatieve ge-

meenschapsvorming waar een “filosofie van de verbondenheid” wordt geprakti-

seerd‟.
179

 Daarmee komen we weer bij de vraag wie de subjecten van de verandering 

zijn.  

Borgman stelt,
180

 in lijn met Robra (zie hoofdstuk 7), dat de kritiek van De 

Lange en Goudzwaard zou voortkomen uit de waargenomen strijdigheid van het 

kapitalisme met centrale ethische beginselen uit Bijbel of kerkelijke traditie, in te-

genstelling tot de kritiek van de bevrijdingstheologen voor wie het lot van de armen 

het fundament van de kritiek is. Waarom dit in tegenspraak met elkaar zou zijn (de 

profetische maatschappijkritiek lijkt toch beide te verenigen) maakt hij niet duide-

lijk. Wellicht heeft het te maken met de stellingen die hij in de afsluiting van zijn 

opstel opneemt. De eerste is in feite een variatie op het concept van de verantwoor-

delijke maatschappij: „Het serieus nemen van het lijden onder en het verzet tegen 

effecten van de economische orde, impliceert in feite een radicale breuk ermee. Men 

name vraagt het om de bereidheid steeds opnieuw de beoordeling van de economie 

te baseren op de vraag of zij voor mensen een gelukkig en menswaardig leven be-

vordert, en daarmee om een voortdurende uitbraak uit de kapitalistische spirituali-

teit‟.
181

 Maar de tweede stelling verklaart waarom Borgman met de economie van 

het genoeg niet erg uit de voeten kan: „Meer dan om het formuleren van ethische 

principes, meer dan om het principieel nadenken over een nieuwe, rechtvaardige 

economische orde en meer dan om pogingen de politiek te beïnvloeden fundamente-

le veranderingen door te voeren, gaat het er voor theologen om een spiritualiteit te 

ontwikkelen - resp. mensen te helpen voor zichzelf een spiritualiteit te ontwikkelen - 

waarin de concrete lotgevallen van mensen, hun lijden en strijden, zichtbaar worden 

als de plaats waar dat wat voor mensen van fundamenteel belang is - het Heilige - al 

                                                           
175 Id., 41. 
176 Misschien is dat ook wel waar Jeroense (Jeroense [1994], 199) op doelt, wanneer hij schrijft: „Terwijl 

de wereld wacht op het definitieve Auschwitz analyseert Van Leeuwen met behulp van Marx de burger-
lijke maatschappij. Of deze analyse de wereld van haar ondergang kan redden, blijft onduidelijk. In ieder 

geval heeft de apocalyptische sfeer van de wereld Van Leeuwen niet de moed tot studie ontnomen‟.  
177 „Economische theologie in bevrijdingstheologisch kader‟ in: Intermat-reeks nr.1, 1989. 
178 „Van Leeuwen en Karl Barth, deel I‟, in: Intermat-reeks nr.1, 1989. 
179 In: Noordegraaf (red.) (1997), 50. 
180 Id., 60.  
181 Hiermee betoont Borgman zich een goede katholiek: dit is ook het uitgangspunt dat de Amerikaanse 
bisschoppen in hun pastorale brief over de economie uit 1986, aansluitend bij de katholieke sociale leer, 

als beoordelingscriterium voor een economische orde hanteren.  
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dan niet geëerbiedigd wordt‟. Waarop Borgman vervolgt: „Naar mijn mening zouden 

theologen niet mee moeten doen en niet mee moeten willen doen in de discussies 

over de juiste sturing van onze samenleving. Hun taak is het de verhalen te vertellen 

die juist in deze discussies niet gehoord worden, maar die vanuit bevrijdingstheolo-

gisch perspectief van wezenlijke betekenis zijn en waarin sporen van de God van het 

leven zichtbaar worden, temidden van de schaduwen van de dood‟.  

Goudzwaard en de Lange zouden ongetwijfeld blij zijn met theologen die hun 

taak zo opvatten, zo denken wij, omdat daarmee de reflectie en het debat verdiept 

worden. Maar houdt het daarmee op? Wat is de taak van de econoom? Moeten eco-

nomen ook niet meedoen aan de genoemde discussie over de juiste sturing? Maar, 

moeten we daar aan toevoegen, zijn bovendien theologen niet óók staatsburgers, 

consumenten en kiezers, hoedanigheden waarin zij zich wél moeten buigen over de 

vragen van juiste sturing? En is er niet ook zoiets als het beraad in de christelijke 

gemeente over samenlevingsvragen, juist naar aanleiding van de verhalen van de 

armen? Doordat hij op díe vragen niet ingaat, laat Borgman zijn lezers in de donkere 

nacht van Van Leeuwen achter.  

Met hun activiteiten in kerk en maatschappij (die we in de hoofdstukken 1-4 

tegenkwamen) tonen Goudzwaard en De Lange wel degelijk waar zij denken dat 

verandering zal beginnen. In al hun werkzaamheden bevinden zij zich aan de kant 

van de tegenbewegingen en zij laten daarmee zien te verwachten dat verandering 

van onderop komt: het volk zal op weg moeten gaan. Tegelijk zijn ze daarin niet 

naïef: ze weten dat dit niet vanzelf zal gaan. Er blijven mensen nodig die regelmatig 

op het volk inpraten om te voorkomen dat ze terugkeren naar de vleespotten. Het is 

daarom dat De Lange zo pleit voor bewustwording en dat bij hem de begrippen 

participatie en democratisering zo‟n grote rol spelen. Het is vreemd dat dit element 

in het denken van De Lange zo slecht herkend is door veel van zijn critici ter linker-

zijde; alleen Huizer - een, gezien zijn lange ervaring in ontwikkelingslanden onder 

de armsten, bijzondere getuige - acht hun oproep wél zeer relevant. De meeste critici 

vinden kennelijk bij De Lange niet de woorden waarmee dergelijke pleidooien 

meestal gepaard gaan als (klassen)strijd en revolutie. We komen hierop terug wan-

neer we spreken over het concept van de verantwoordelijke maatschappij. Ook de 

gedachte als zou dit concept louter bedoeld zijn als een oproep tot individuele ver-

antwoordelijkheid getuigt van een fundamenteel misverstaan van dit concept, en 

daarmee van het denken van De Lange. Tot slot is ook de vraag of er niet een zekere 

dosis romantiek schuilt in de verwachting dat de armen en ontrechten in hun strijd 

geen analyses en oordelen nodig zouden hebben en uit zichzelf de goede strijd zullen 

voeren.  

Dat de schrijvers deze punten van kritiek overigens wel heel serieus namen, 

blijkt uit de wijzigingen in de verschillende drukken die het boek onderging, die in 

de analyse dieper graven en getuigen van meer nadruk op het denken in structuren, 

strategie en institutionalisering.
182

 

 

De titel 

 

In de beginjaren van de Economie van het Genoeg stelde Waardenburg in een notitie 

die hij in het kader van een MCKS-groep over dit onderwerp schreef de vraag of niet 

het woord „genoeg‟ verlaten zou moeten worden in de benaming. Hij achtte dit ver-

                                                           
182 Opschoor wijst hierop in: Noordegraaf (1999), 190.  
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warrend, omdat het de kern van de problematiek niet raakt. Hij dacht aan termen als 

economie van de zorg (maar dat klinkt in zijn oren ofwel wat zorgelijk ofwel als 

staande louter voor een bepaalde sector), of solidaire of integere economie (maar dat 

achtte hij zelf een te „hitserige‟ aanduiding. Zijn voorkeur ging uiteindelijk uit naar 

„inclusieve economie‟, ook al kleeft daaraan het bezwaar dat het velen niets zal 

zeggen. Het is inderdaad de vraag of de titel „economie van het genoeg‟ wel zo ge-

lukkig gekozen is en de lading dekt. Het „genoeg‟ is in deze economie eerder een 

uitkomst dan een uitgangspunt, en zeker niet de enige uitkomst. Uitgangspunt is de 

zorg en daar zouden we niet door middel van een genoeg op moeten beknibbelen. 

Voordeel van het woord „genoeg‟ in de betiteling is dat voor kritische lezers direct 

duidelijk is waarop gedoeld wordt, levend in een samenleving die in zijn eigen over-

vloed lijkt om te komen. „Genoeg‟ heeft echter, net als een begrip als „zuinigheid‟ 

niet voor ieder mens een positieve klank. Dat is weliswaar niet terecht, maar het 

hanteren van de woorden kan afleiden van de zaak waarom het wél gaat, en het idee 

van schraperigheid met zich brengen. In de gedachtegang van de schrijvers zou ook 

gekozen kunnen zijn voor de titel „economie van de (voor)zorg‟ (zoals later in de 

Canadese uitgave ook gebeurde), of, zoals de econoom Haan het in zijn gelijknami-

ge boek
183

 noemt „economie van de eerbied‟. Die titel stelt centraal wat de kern is: 

zorg en eerbied, waar we nooit genoeg van kunnen betonen of hebben: „In de eco-

nomie blijkt of wij Gods eerste gebod hebben vergeestelijkt, of dat wij het hebben 

herkend als gelijk aan het twééde hoofdgebod van dezelfde God: dat van de liefde 

tot de naaste‟ (32). Het is alleen via die weg van de liefde en de zorg dat het „ge-

noeg‟ van het materiële in het zicht komt. Het zijn juist de zorg en de liefde voor de 

na ons komende generaties maar ook de zorg en de liefde voor de gaven van de 

natuur én van cultuur en techniek die de verspilling van de moderne levensstijl aan-

klagen. Binnen die levensstijl is veel kennis van levenskunst verloren gegaan. Zoals 

het in de brief die christenen uit het Zuiden in 1999 aan de kerken in het Noorden 

schreven werd gezegd: „Zijn jullie vergeten dat “genoeg” een rijkdom kan zijn?‟
184

  

 

 

5. DE INVLOED VAN DE ECONOMIST DE LANGE 

 

Als we willen beschrijven wat de invloed van De Lange als econoom is geweest, 

moeten we de verschillende plaatsen waar hij actief was, onderscheiden.  

Het is nauwelijks voor te stellen hoe de Raad van Kerken zich ontwikkeld 

zou hebben en er nu voor zou staan, wanneer De Lange niet zolang in de Sectie 

Sociale Vragen steeds maar weer maatschappelijke vragen en vragen uit de oecume-

ne op de agenda van de kerken zou hebben gezet. Van alle plaatsen waar hij zich 

begaf was dit zonder twijfel de plek waar zijn optreden het meest bepalend is ge-

weest, in het bijzonder in de jaren zeventig en tachtig, met onderwerpen als ontwik-

kelingssamenwerking, arbeid, medezeggenschap, sociale zekerheid en armoede in 

Nederland. Die invloed waaierde uit in de vorm van initiatieven als het MCKS.  

Het MCKS laat een kwaliteit van De Lange zien die hij gemeen had met (of 

misschien wel geleerd had van) Abrecht, namelijk om contacten te leggen en te 

onderhouden, mensen met elkaar in contact te brengen en samen te brengen rond 

                                                           
183 Roelf Haan, „Economie van de eerbied‟, Meinema, Delft 1985, en in 2005 (uitgebreid en geactuali-
seerd) heruitgegeven (Meinema, Zoetermeer).  
184 De tekst van deze brief is opgenomen in: Greetje Witte-Rang, Hielke Wolters e.a., Uitsluitend partici-

patie. Theologische overwegingen bij globalisering, Boekencentrum, Zoetermeer 2005, 178-180.  
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belangrijke onderwerpen, en daar een structuur rond te bouwen. Dat werkte enthou-

siasmerend voor een grote groep mensen. Ook werden zo mensen betrokken bij 

activiteiten in oecumenisch verband die geen relatie met de kerken hadden, maar die 

De Lange uit één van zijn vele andere activiteiten kende.  

In Nederland was De Lange dan ook voor kerkleden geboren vóór 1960 en 

geïnteresseerd in maatschappelijke vragen en oecumene een begrip. Voor een groot 

aantal van hen een inspirator en voor anderen een lastige, niet aflatende onruststo-

ker. Via deze mensen beïnvloedde hij de publieke opinie, natuurlijk als onderdeel 

van een bredere beweging; we denken daarbij onder meer aan zijn ideeën over de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, nieuwe levensstijl en 

de economie van het genoeg, en zeker in de jaren zestig en zeventig de ontwikke-

lingsproblematiek. 

In de Europese kerkelijke samenwerking was De Lange een ideale vertegen-

woordiger van de Nederlandse kerken: hij bracht in Europa in, wat hij in Nederland 

tegenkwam en in Nederland wat hij in Europa oppikte. In het Europese verband was 

hij bovendien net zo‟n netwerker en pleitbezorger van de oecumene als in Neder-

land. Voor mensen die namens de kerken in Brussel werkzaam waren, was hij een 

trouwe steun en toeverlaat.  

Binnen de Wereldraad van Kerken was De Langes invloed inhoudelijk gerin-

ger, omdat hij hier samenwerkte met vele anderen die een stevige inbreng hadden. 

Ook hier was De Lange iemand die mensen met elkaar in contact bracht en die idee-

en overdroeg en samenbracht. Genoeg van teveel, Genoeg van te weinig oefende ook 

buiten de grenzen invloed uit. Bij het verschijnen van het boek in het Engels vertelt 

Van Drimmelen
185

, staflid van de Wereldraad, dat het gedachtegoed dat Goudzwaard 

en De Lange vertegenwoordigen, binnen de oecumenische beweging terrein heeft 

gewonnen, zoals zichtbaar werd in het JPSS-concept en het Conciliair Proces. En 

heel duidelijk is het ook in twee recentere stukken van de Wereldraad Christian 

Faith and the World Economy Today (zie deel I) en in Accelerated Climate Change: 

Sign of Peril, Test of Faith. Vreemd is dat niet, aangezien De Lange aan het eerste 

en Goudzwaard aan het tweede document meewerkte. In de geest van deze docu-

menten hield Raiser, de secretaris-generaal van de Wereldraad een toespraak tijdens 

de Sociale Top van de VN in Kopenhagen, en sporen van dit denken zijn terug te 

vinden in de slotdocumenten van die Top waar vragen gesteld worden bij de vrije 

markt. Tegelijk kwam er een denken op in de Wereldraad van Kerken dat de benade-

ring van Goudzwaard en De Lange niet radicaal genoeg vindt; we zullen daarop in 

hoofdstuk 7 uitgebreider ingaan en die kritiek, zoals we boven ook al deden, relati-

veren. Zowel in Canada als in de VS werd het boek in reformatorische kringen goed 

ontvangen, wat beide auteurs verschillende verzoeken voor spreekbeurten opleverde.  

In de wereld van de economen werd De Lange niet hoog geacht; hij publi-

ceerde ook nauwelijks in voor zijn vakgenoten relevante tijdschriften en mengde 

zich meer in het politieke debat dan in de discussie tussen vakgenoten. Veel van zijn 

collega‟s herkenden hem niet eens als econoom, vanwege zijn normatieve benade-

ring.
186

 Maar ook economen die die benadering met hem deelden, vonden hem vaak 

te breed en te weinig diepgaand in zijn belangstelling, ook al bewonderden ze zijn 

inzet. Wellicht dat er veel meer indirecte invloed van De Lange op zijn collega‟s is 

                                                           
185 „Economie van het Genoeg. Boek nu ook in Engels beschikbaar‟, in: Tijd en Taak, 8-7-1995. 
186 Dit lot deelde De Lange met meer economen; we zagen dat al dat Galbraith beschouwd werd als 
„getalenteerd journalist‟ en Myrdal zegt van zichzelf dat sommige economen hem als socioloog aandui-

den, en dat ze dat niet vleiend bedoelen (geciteerd in: Haan [1975], 11).  
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uitgegaan, namelijk doordat de mensen die door De Lange waren geraakt, op allerlei 

plaatsen gingen werken met zijn ideeën en zo voor De Lange zending bedreven. 

Opschoor is daar een duidelijk voorbeeld van: geïnspireerd door de ideeën van De 

Lange ontwikkelde hij zich als milieu-econoom en kreeg in die hoedanigheid een 

gezag onder collega-economen dat De Lange zelf niet had. Ongetwijfeld geldt dit 

voor meer economen en andere wetenschappers. Een niet-representatieve steekproef 

onder een tiental economen die De Lange goed gekend hebben, bevestigt het hierbo-

ven geschetste beeld.
187

 Trefwoorden die hierbij regelmatig opduiken, zijn: baanbre-

kende initiatieven, aanjager, bruggenbouwer, een goed politiek gevoel, netwerker, 

volhouder, beroep op mensen, hartstochtelijk pleiter voor veranderingen, persona-

lisme, pedagoog van maatschappelijke verantwoordelijkheid, iemand met meer 

aandacht voor strategie en beleid dan voor inhoud.  

                                                           
187 Om een indruk (en niet meer dan dat) te krijgen van hoe economen die dichtbij De Lange stonden 

diens invloed beoordelen, legde de schrijver eind 2005 aan deze groep een kleine enquête voor. De cen-

trale vraag was wat zij vonden dat De Lange grootste kracht was en waar zijn invloed het grootst was. 
Hun opmerkingen zijn verwerkt in deze paragraaf. Reacties werden ontvangen van Van Drimmelen, 

Goudzwaard, Haan, Opschoor, Van Paridon, Pronk, Terhal en Tieleman. 
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Hoofdstuk 6  

Wat dunkt U van de mens?  

De mensvisie bij Harry de Lange 
 

 

 
„Harry was eigenlijk een heel vróme man. Ik heb bij hem nooit iets bespeurd van een 

twijfel aan God, van een aarzeling of ons leven en deze wereld wel door een laatste 

Zin en Bedoeling gedragen wordt. Die twijfel gold bij hem meer de mens, of die zijn 

roeping als rentmeester over Gods aarde wel zou verstaan en niet zou verzaken.  

Er waren vragen, daar was hij aan voorbij. De vraag: “wie is God?” die ik in een ge-

sprek nog wel eens stellen kon, was zozeer zijn vraag niet. De vraag is, zei hij dan, 

“wat wìl God?” 

En daarmee was dus meteen de mens in het geding. Zal de mens willen meewerken 

aan de wording van een wereld van recht en gerechtigheid of niet? Op dat visioen is, 

zo zag hij het, de wereld aangelegd, daar is zij voor bestemd en voor niets anders. Een 

andere keer zei hij: “God is niet zozeer een God bóven ons, en ook niet zozeer vóór 

ons, wij hebben hem áchter ons. Wij leven met een door hem geschonken opdracht, en 

het is goed je telkens de vraag te stellen: staat God nog wel achter me? Heb ik hem 

nog wel in de rug?”‟ 

 
uit: „Woorden van gedachtenis bij het heengaan van Harry de Lange‟, ge-

sproken door ds. Carel ter Linden in de dienst op 2 oktober 2001 in de 

Kloosterkerk te Den Haag 

 

Het citaat uit de preek van Ter Linden is een goed getroffen samenvatting van de 

visie van De Lange op de mens én op God. Het is een visie die we al vroeg in de 

geschriften van De Lange tegenkomen, en die dus waarschijnlijk al gevormd is in 

zijn studietijd, waarin hij Banning hoorde en zich verdiepte in andere denkers die hij 

in diens omgeving tegenkwam. De Lange hechtte grote waarde aan het expliciteren 

van antropologische vooronderstellingen. De economische wetenschap hanteert die 

zijn inziens al te veel, zonder zich bewust te zijn van het subjectieve karakter daar-

van. Vooral een pessimistische mensvisie („zo is de mens nu eenmaal‟: egoïstisch, 

hebzuchtig, kortzichtig) kwam De Lange daar tegen. Hij interpreteerde1 dit als het 

handelingsonbekwaam verklaren van de mens in de economie, en dat stond haaks op 

zijn visie dat de mens handelingsbekwaam is, ook al wordt die bekwaamheid niet 

altijd tot gelding gebracht. Ook in zijn discussies met het CDA speelde de mensvisie 

een rol. „In het CDA hangt altijd de sfeer dat de mens niet alleen geneigd is tot alle 

kwaad, maar onbekwaam is tot enig goed. Deze sfeer verdwijnt op het moment dat 

de belastingen worden verlaagd. Dan is de mens ineens de autonome consument, die 

heus wel weet wat hij/zij met zijn (meerdere) geld moet doen‟.2 

De mensvisie van De Lange veranderde niet door de jaren heen en werd door 

hem zelf onder andere weergegeven in de volgende zinnen uit 1989:  

 
„De mens is door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. De mens moet zich 

ontplooien naar de van God verkregen capaciteiten en mogelijkheden. Wat de mens 

                                                           
1 Bijvoorbeeld in zijn artikel „Waarden en normen in de economie‟, in Wijsgerig Perspectief, 1994/1995. 
2 In: Evangelisch Commentaar, 11-8-1989. 
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zijn waarde verleent, is de relatie waarin hij staat, zijn bijzondere betrekking tot God. 

In de bijbel is sprake van de schepping van het dier naar zijn aard en de schepping van 

de mens naar het beeld van God. Het woord „beeld‟ is statisch, maar met deze beeld-

spraak wordt bedoeld dat de mens een centrum heeft buiten zichzelf. De mens blijft 

onder de maat als hij leeft naar de „natuurlijke‟ mens. De mens moet zijn aard onder-

kennen en zijn bestemming najagen, een andere stem volgen. Het bijbels getuigenis 

laat mensen zien als door God aangesproken. Een sleutelpassage is daartoe te vinden 

in het boek Ezechiël 18: elk mens persoonlijk wordt door God verantwoordelijk ge-

steld. De ver-antwoord-elijkheid brengt ons op de tweede hoofdlijn van het bijbels ge-

tuigenis. Deze kan men samenvatten met de woorden: God heeft de mensen nodig. Hij 

zoekt de mens. Hij nodigt hem uit deel te nemen aan zijn Scheppingswerk. Hij rekent 

op de medewerking van de mens‟.3  

 

Deze mensvisie leverde De Lange een criterium op voor de beoordeling van een 

maatschappij, namelijk of deze een mens in de gelegenheid stelt te groeien tot een 

persoon die kan antwoorden. 

Vanuit deze mensvisie ging De Lange op een aantal punten het debat aan met 

uiteenlopende mensen. Steeds terugkerende punten daaruit zijn de pessimistische 

mensvisie ontleend aan de Heidelbergse Catechismus4 (die ook in geseculariseerde 

vorm opduikt), gecombineerd met de vraag of het nodig is om „de mens te kleineren 

om God te eren‟ en de mogelijkheid van de mens om „ver-antwoord-elijk‟ te zijn 

gezien de belemmeringen die de maatschappij hem oplegt.5  

Aanwijzingen van wie de denkers waren die de meeste invloed op De Langes 

mensvisie hadden, vinden we in zijn dissertatie, waarin we ook de meest uitgebreide 

en verantwoorde beschrijving daarvan aantreffen. Daaruit blijkt dat hij vooral via de 

hoogleraren De Graaf (een van zijn promotoren), Heering (de vader van zijn vriend 

Herman) en zijn vriend Berkhof met de theologie en de theologische ethiek in aan-

raking kwam. Door hen werd hij op het spoor gezet van belangrijke denkers; met 

Berkhof ging hij ook in discussie. Van die denkers nam De Lange ideeën die hem 

aanspraken over, zonder daarmee noodzakelijkerwijs in te stemmen met de rest van 

hun denken. Wellicht daarom ook heeft hij er helemaal geen moeite mee - een me-

thode die we hem vaak zien toepassen - om zijn gesprekspartners te bestrijden met 

argumenten die hij ontleent aan hun eigen „voormannen‟, zonder dat hij het gehele 

denken van die voormannen voor zijn rekening zou willen nemen. Denkers die door 

De Lange wel kort genoemd worden, maar dan meer als illustratie of als bewijs voor 

wat hij zelf al schreef, zijn achterwege gelaten.  

 

                                                           
3 In: Godsdienst en Sociale Wetenschappen 2, Deelmodule Godsdienst en economie, OTO, 1989, 107-

108. 
4 De Heidelbergse Catechismus behoort tot de belijdenisgeschriften van de hervormde (gereformeerde) 

kerken en bevat een reeks vragen en antwoorden, verdeeld over 52 zondagen. De Lange doelt in het 
bijzonder op de vraag in zondag 2 of de mens kan volbrengen wat Gods wet van hem vraagt. Het ant-

woord luidt: „Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten‟. In zondag 3 wordt 
gesteld „dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden‟ en daarop volgt de vraag: „Zijn wij dan zo 

verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad?‟ Het antwoord 

hierop luidt: „Ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden‟.  
5 Kernachtig brengt hij dit ook onder woorden in de volgende opmerking: „De vraag wie God is, leren we 

beantwoorden door ons af te vragen: Wat wil God? Nergens beter dan in de oecumene weten we dat dit 

een kwestie van vallen en opstaan is, maar daar hebben we ook geleerd, dat in de kerken teveel is gepraat 
over vallen en te weinig over opstaan. Ik pleit er niet voor deze twee werkwoorden los te koppelen, maar 

om ze bij elkaar te houden. Hardnekkig en geduldig‟. In: „Een snuifje Sociale Ethiek bij het TNO-

programma‟ in Liber amicorum voor Rob van Drimmelen, OSACI, Amsterdam, januari 1983. 
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1. DE DENKRICHTING 

 

Door de dissertatie van Hannes de Graaf Russische denkers over de mens6 uit 1949 

kwam De Lange de Russische filosoof Berdjajew op het spoor.7 Het spreken van 

Barth over de verhouding van mens tot mens had grote indruk op De Lange ge-

maakt, maar hij had zijn bedenkingen bij diens visie op de verhouding tussen God 

en mens. Ook daarin volgde hij De Graaf, die zijns inziens aantoont dat „Barth niet 

echt durft te geloven dat God de mens nodig heeft, ja, zelfs naar de mens verlangt‟. 

Elders8 zegt De Lange: „Ik heb het idee, dat de Christelijke kerken nog te veel leven 

in de schaduw van de tweede zondag van de Heidelbergse Catechismus, waarin 

eenzijdig sprake is van de onbekwaamheid van de mens‟. Over het „ja‟ (op de vraag 

uit zondag 3 of de mens onbekwaam is tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad) uit 

de Heidelbergse Catechismus spreekt De Lange vaker. Veel mensen hebben een 

pessimistisch mensbeeld omdat ze een punt lezen na het „ja‟ op de vraag of de mens 

onbekwaam is tot goed, en niet een komma als overgang naar het „tenzij‟ van de 

wedergeboorte.9 En in zijn proefschrift zegt De Lange dat Barth over dat „ja‟ hon-

derden bladzijden schreef, waardoor de uitwerking van het daarop volgende „tenzij‟, 

niet echt meer overtuigt.10 Om dezelfde reden wijst hij de visie van de Amerikaan 

Reinhold Niebuhr (1892-1971) af. Abrecht11 zegt over Niebuhr dat niemand een 

grotere invloed op de ontwikkeling van de oecumenische sociale ethiek had dan hij, 

vooral in de jaren 1934-1954. Niebuhr keerde zich tegen het optimistische mens-

beeld van de Social Gospel toen hij de gevolgen van de crisis in de jaren dertig zag. 

„Man is most free in the discovery that he is not free‟, citeert Berkhof12 uit Niebuhrs 

The Nature and Destiny of Man uit 1939.13 Aan het begin van dit werk maakt 

Niebuhr de opmerking dat „de paradox der Christelijke anthropologie daarin bestaat, 

                                                           
6 De titel van het proefschrift luidt De Anthropologie in de moderne Russische Wijsgerige Theologie. De 

handelseditie droeg de in de tekst genoemde titel en verscheen bij Van Gorcum in Assen.  
7 Dit vertelt hij in een interview in: Areopagus, maart 1976. De Graaf schreef in de feestbundel die De 
Lange op zijn 70e verjaardag aangeboden kreeg, een artikel met de titel „Berdjajevs betekenis voor het 

oecumenische sociale denken‟. 
8 In een voordracht op de Jaarvergadering van de Quakers in 1977 over het militarisme. 
9 Hij behandelt dit uitgebreid in zijn tekst over Godsdienst en Economie voor het Open Theologisch 

Onderwijs, Breda/Kampen, 1989, 106, en verwijt deze misvatting onder andere het CDA (in: Trouw  

(24-8-1989). 
10 Op pagina 59. De Lange staat daarin niet alleen; het volgende citaat van Kemp (Marcel S.F. Kemp, Het 
verscheurde beeld. De vraag naar lot, kwaad en lijden in de pastoraal-theologische theorievorming 

benaderd vanuit het joodse denken over de mens als beeld van God, Boekencentrum, Zoetermeer 2002, 

29) waar hij schrijft over „Imago Dei bij Emil Brunner‟ zou De Lange uit het hart gegrepen zijn: „Bij 
Barth is het handelen van de mens antwoord op het geloof dat God door zijn openbaring in Jezus Christus 

in hem wekt. Daarmee komt alles “van de andere kant”. Bij Brunner valt de daad van de mens om ant-

woord te geven op de vraag, de uitnodiging, de roeping van de mens door God, samen met het geloof zèlf. 
Daarmee wordt de vrijheid van de mens gered: “…Glaube ist der Gehorsamakt der Entscheidiung ange-

sichts geschichtlichen Offenbarung”. Het is de formele structuur van de mens die hem hiertoe in staat stelt 

en deze structuur ligt verankerd in het Imago Dei‟. „Naar het beeld Gods‟ betekent bij Barth immers 
louter „toegelegd-zijn-op‟ en geen eigenschap of zelfs roeping of bestemming (Miskotte spreekt overigens 

wel in termen van „bestemming‟, zo laat Kemp zien, 31-32).  
11 In een boekbespreking van Reinhold Niebuhr, a Biography, door Richard Fox uit 1985, gepubliceerd in 
The Ecumenical Review, 38/2 April 1986, 237-240. Abrecht was overigens gedurende enkele jaren (1946-

1949) assistent van Niebuhr en diens latere collega aan het Union Theological Seminary. 
12 In: „Theologische antropologie van voor en na de tweede wereldoorlog‟, Theologische Etherleergang, 

college op 15-11-1969. 
13 Deze studie van Niebuhr, die bestaat uit twee delen, bevat de Gifford Lectures die hij in het begin van 

de oorlog aan de Universiteit van Edinburgh hield (hij schreef ze in 1939). 
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dat zij de mens hoger aanslaat en tegelijk zijn verdorvenheid ernstiger neemt dan 

enige andere anthropologie'.14 Maar, zegt De Lange,15 ook Niebuhr neemt de zonde 

als sleutel tot het wezen en de bestemming van de mens, en weet geen raad met de 

positieve klanken uit het Nieuwe Testament waarin hij te „veel liberaal vooruit-

gangsgeloof‟ hoort, „de karikatuur van de genade als heiligmaking‟, zo zegt De 

Lange De Graaf na.  

Van Heering neemt hij de diagnose van „de grondfout van de eenzijdigheid 

der reformatoren‟ over, namelijk dat zij de religieuze zelfbeoordeling van de mens 

verwisselen met het ethisch-psychologische oordeel over de medemens.16 De Lange 

gaat zelfs een stap verder: als men niet mag zeggen van zijn medemens dat hij on-

machtig is, mag een mens dat ook niet van zichzelf verklaren, ook al leren bijbel en 

ervaring dat de openbaring steeds opnieuw verduisterd wordt door de zonde. Met De 

Graaf is hij van mening dat de Russische denkers God én mens recht doen „wanneer 

zij verklaren, dat de mens niet verlost wordt om verlost te zijn, maar om deel te 

nemen in het God-menselijk werk der realisering van de verlossing, ook in de ge-

schiedenis‟.17 De Graaf stelt hier aan Barth de vraag wat voor zin het heeft over de 

mens als bondgenoot en partner van God te spreken als hij toch niet „mee mag 

doen‟.18  

We kunnen wel stellen dat de dissertatie van De Graaf een sleutelrol vervulde 

bij de totstandkoming van de mensvisie van De Lange. Wat De Lange waarschijnlijk 

in de antropologie van de Russische denkers aantrok, verwoordt De Graaf zelf in de 

laatste alinea van zijn boek.  

 
„Tenslotte wens ik mij er hier rekenschap van te geven, dat de aantrekkingskracht, 

welke deze anthropologie, ondanks enkele fundamentele en sommige bijkomstige be-

zwaren, ondanks het feit dat wij haar vinden in de context van een ons in vele opzich-

ten vreemd-blijvende wereld, toch op mij uitoefent, vooral hierin ligt: Wij zien hier 

voor ons de grondlijnen van een anthropologie, welke de vooronderstelling is van een 

christelijk-humanistische levenshouding. Deze laatste vatten wij niet op in de zin van 

het aristocratisch-poëtisch christelijk humanisme, bijv. van Rüssel, maar wij menen 

haar terug te vinden in de wezenlijke aspiraties van het vrijzinnig protestantisme, ont-

daan dan van individualistische eenkennigheid en Christocentrisch gericht. Ik meen 

haar ook terug te vinden in die rechtzinnig protestantse kringen, waar men deze 

woord-combinatie nog altijd schuwt, maar zich toch evenzeer geroepen weet in Chris-

tus‟ naam te moeten getuigen in woord en daad en houding tegen wat Boelgakov 

noemde: het crimen laesae humanitatis‟.19  

 

                                                           
14 Reinhold Niebuhr, Wezen en bestemming van de mens. Deel I. Het wezen van de mens. Amsterdam, 

1951 en Deel II. De bestemming van de mens, Ten Have, Amsterdam 1957. 
15 In zijn proefschrift, 59. 
16 Opvallend is dat De Lange deze uitspraak precies zo opneemt in het stuk „notitie over de verhouding 
mens en samenleving‟ dat hij ongeveer dertig jaar later voor het Trefpunt schreef. Een deel van de notitie 

verscheen ook in het leerboek over Economie en Theologie van het OTO. 
17 Een citaat van De Lange in zijn proefschrift (60), waar hij De Graaf citeert uit diens proefschrift, 145. 
18 De Graaf (1949), 154. 
19 (schennis van de menselijkheid); id.,164. 
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Banning 

 

Maar we beginnen met Banning. Gezien de grote invloed die Banning op De Lange 

had, kan het niet anders dan dat diens denken over de mens De Lange het belang 

heeft doen inzien van de beslissingen die in de mensvisie vallen.20  

Banning was tijdens de Tweede Wereldoorlog personalist geworden;21 hij 

omschrijft het personalisme zelf als „de levensleer, die het persoon-zijn van den 

mens constitutief acht voor alle relaties waarin hij is geplaatst, sociale zowel als 

geestelijke‟.22 Als centrale elementen van het mens-zijn noemt Banning de verant-

woordelijkheid, de gemeenschap met de ander, de persoonlijke worsteling om de 

realisatie en de bemoeienis van de liefde van God. De persoon heeft om tot zijn 

bestemming te komen de maatschappij nodig, maar hij is meer: „zijn wezen gaat 

boven het maatschappelijk zijn uit‟. De maatschappij heeft een dienende functie. 

Hiermee spreekt Banning - in 1946 - al in de geest van de Wereldraad van Kerken; 

in zijn Inleiding tot de sociale ethiek23 uit het begin van de jaren zestig sluit Banning 

naadloos aan bij het denken in de Wereldraad over de mens en de verantwoordelijke 

maatschappij, en hij doet dat vrij kort. De mensvisie omschrijft hij als volgt: „pro-

duktie, economie, staat, zijn er ter wille van de mens, niet omgekeerd. Men leeft 

samen in een maatschappij als mensen; dat sluit in bepaalde rechten, vrijheden, 

verantwoordelijkheden. (…) tot het mens-zijn behoort de vrijheid om God te ge-

hoorzamen en naar zijn geweten te handelen; maar evenzeer om deel te nemen aan 

de opbouw van de maatschappij, in verantwoordelijkheid voor de naaste‟.  

In zijn proefschrift spreekt De Lange waarderend over Mensen en Machten 

van Banning uit 1959, waarin deze de moderne samenleving typeert, en naar het 

oordeel van De Lange in een theologisch aanhangsel „een aantal (rake) opmerkin-

gen‟ maakt over de toerusting tot verantwoordelijkheid. In dit boek beschrijft Ban-

ning de machten van zijn tijd (gegevenheden die we nodig hebben, zoals economie 

en staat, maar die zich hebben ontwikkeld tot imperialistische afgoden) en hij ziet 

als allesomvattend cultuurprobleem van zijn tijd hoe deze machten gebroken moeten 

worden, ofwel „hoe de mens tot ware menselijkheid wordt bevrijd‟.24 Vrijheid ver-

staat hij zoals Luther dat doet: „vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan - 

dienstbaar aan alle dingen, en ieders onderdaan‟, dat wil zeggen: als dienstbereid-

heid.25 Dit vrijheidsbegrip (waarover Berdjajew nog veel meer spreekt, zoals we 

straks zullen zien) zal de Lange zeker onderschreven hebben. Toch thematiseert hij 

het niet zelfstandig (zoals we ook al zagen bij zijn activiteiten in het kader van Leu-

enberg), maar altijd in directe relatie met begrippen als verantwoordelijkheid en 

gerechtigheid (dus vrijheid tót). Waarschijnlijk was hij te beducht voor een invulling 

                                                           
20 Opvallend is dat De Lange Bannings boek Wat dunkt u van de mens uit 1936, dat ook de titel leverde 

voor latere studies over de mensvisie, in zijn dissertatie niet noemt, maar wel een reeks na-oorlogse 
publicaties van Banning, vooral die over de sociale ethiek. Wellicht moet dit verklaard worden uit de 

grote rol die de ervaring van de oorlog in het denken van De Lange speelde; vooral studies waarin die 

ervaring verwerkt waren, zullen hem aangesproken hebben. Bovendien publiceerde Banning na de oorlog 
veel en hoefde De Lange dus niet op oudere bronnen terug te grijpen. 
21 Zunneberg (1978), geeft een uitvoerige beschrijving van de denkers op wie Banning zich richtte (o.a. 

Berdjajew, De Rougemont en Buber over wie we nog te spreken komen). 
22 Banning in: „Uitgangspunten van personalistische ethiek‟ (een rede die hij uitsprak op de Moderne 

Theologenvergadering van 1 en 2 mei 1946), opgenomen in: Theologie en Practijk, jrg. 6, 1946, 97. 
23 Banning, Sociale ethiek, Servire, Den Haag z.j. (waarschijnlijk 1960 of 1961). 
24 Banning (1959), 189. 
25 Zoals Jager het fraai zegt: „Zodra het onze vrijheid is, is het geen vrijheid meer‟, in: Wat wil God 

eigenlijk? Bosch en Keuning, Baarn 1963, 144. 
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van het begrip in termen van vrijblijvendheid en vrijheid ván, waar hij allergisch 

voor was (zoals bleek in zijn confrontaties met sommige remonstranten).  

 

Berdjajew 

 
‘De vraag van het brood van de naaste is in laatste instantie geen materiële vraag, 

maar een geestelijke vraag’.26  

 

Nicolai Alexandrowitsj Berdjajew (1864-1948) werd geboren in Kiev, studeerde 

rechten, maar maakte zijn studie niet af omdat hij twee en een half jaar werd ver-

bannen naar Noord-Rusland vanwege zijn socialistische opvattingen. Berdjajew 

sloot zich in eerste instantie aan bij de Marxisten, uit weerzin tegen het tsaristische 

regime. Na verloop van tijd brak hij met hen om zich aan te sluiten bij een groep 

christelijke intellectuelen. Een artikel van zijn hand met de titel „verstikkers van de 

Geest‟, gericht tegen de Heilige Synode, waarin hij het machtsmisbruik en on-

geestelijke karakter van de Russische Synode aanklaagde, kwam hem op een aan-

klacht wegens godslastering te staan, en zou hem levenslange verbanning naar Sibe-

rië hebben opgeleverd, ware het niet dat de revolutie uitbrak. Ten tijde van de revo-

lutie keerde Berdjajew zich zowel tegen de Roden als de Witten, vanwege totalitaire 

tendensen en het gebruikte geweld. In 1920 werd hij ondanks zijn kritische houding 

benoemd tot hoogleraar filosofie aan de universiteit van Moskou. Uiteindelijk werd 

hij in 1923 toch verbannen; hij woonde daarna in Duitsland en Frankrijk. Berdjajew 

had daar veel contact met mensen uit de oecumenische beweging. In het voorwoord 

van zijn autobiografie Mijn weg tot zelfkennis uit 1952 zegt hij dat zijn leven voor 

een filosoof te rijk aan gebeurtenissen is geweest. Hij maakte drie oorlogen mee, 

twee revoluties, zat vier maal gevangen en werd tweemaal verbannen. „En dat alles 

terwijl ik nooit een man van de politiek ben geweest‟ (…) „Naar geestelijke aanleg 

ben ik altijd een “anarchist” en een “individualist” geweest‟.  

Berdjajew was de bekendste christelijke denker uit Rusland, maar kan niet 

gezien worden (en beschouwde zichzelf ook niet zo) als een echte vertegenwoordi-

ger van het orthodoxe denken. Wel was hij erg aan de orthodoxie gehecht en ont-

leende hij er ideeën aan; de centrale positie van het vrijheidsbegrip in zijn denken is 

daar een voorbeeld van. „In wezen schrijf ik mijn leven lang aan de filosofie van de 

vrijheid‟, zegt hij van zichzelf.27 Hij noemde zich „personalistisch socialist‟. Visser ‟t 

Hooft28 betitelde hem als een postcommunist; hij „wees de weg naar een christendom 

dat ware vrijheid zou combineren met een groot gemeenschapsgevoel‟. De Oosterse 

Orthodoxie legt grote nadruk op de vrijheid van de mens en daarmee ook op zijn 

verantwoordelijkheid om aan zijn bestemming te voldoen en medewerker aan Gods 

schepping te zijn. Dat was wat De Lange in Berdjajew aansprak.29 

                                                           
26 Deze uitspraak van Berdjajew lag De Lange zeer na aan het hart. Hij geeft van deze gedachte van 
Berdjajew geen bron aan; enigszins anders verwoord treffen we hem aan in De bestemming van de mens 

(97), in een hoofdstuk dat de titel draagt „Het gericht van het christendom‟ waarin Berdjajew het falen 

van het christendom breed uitmeet, en in een weer iets andere vorm in zijn Beteekenis en oorsprong van 
het Russische communisme als het gaat over het „niet bij brood alleen‟ van het christendom (197/198).  
27 Berdjajew (1952), 57. 
28 Geciteerd door De Graaf in de feestbundel voor De Lange (Noordegraaf {red.], [1989],132). 
29 Vanwege hun theologische antropologie en hun aandacht voor de liturgie sprak De Lange soms waar-
derend over de Oosterse Orthodoxie, zeker na zijn bezoek aan Rusland, maar regelmatig stelde hij ook dat 

men daar nog veel te leren had voor men werkelijk een inbreng zou kunnen hebben in het sociale spreken 
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De studie van De Graaf, Russische denkers over de mens30 uit 1949, die De 

Lange op het spoor van Berdjajew zette,31 wilde een inleiding bieden „in de philo-

sophie van het oosters christendom‟, en bood daarmee een goede hulp bij het oecu-

menisch gesprek, gezien het tot dan toe vrijwel geheel ontbreken van Russische 

theologie in Westerse bibliotheken. De Russen zelf zien hun antropologische aanpak 

in de godsdienstwijsbegeerte als iets eigens. Net als de Griekse kerkvaders onder-

scheiden Russische theologen tussen het „beeld‟ en de „gelijkenis‟ van God (imago 

en similitudo). Het beeld duidt dan op de oorsprong en de gelijkenis op de bestem-

ming. Het „beeld Gods‟ ging in de zondeval niet geheel verloren en zo bleef de mens 

een slecht of helemaal niet gelijkend, maar toch: beeld van God.32 Er is in deze theo-

logie een sterk besef dat niets het beeld van God in de mens definitief kan uitwissen; 

het is alleen de gelijkenis die verloren gaat. En door de genade is het streven naar 

een volmaakter gelijkend beeld mogelijk; een heilige is in het Russisch dan ook een 

„zeer gelijkende‟. Een mens kan ook alleen maar zondigen, omdat hij aan God ver-

want is: men moet een zoon zijn om „verloren zoon‟ te kunnen worden.33 Deze ge-

dachte van een onoverwinnelijke bron van licht en het goede in de mens biedt het 

fundament voor de antropologie. Een uitgewerkte zondeleer kent de Russische theo-

logie niet; de zonde komt vooral aan de orde langs de weg van de antropologie. Het 

boze is „het vervalste of verkeerde goede‟, is universeel en stamt uit het innerlijk 

wezen van de mens (en huist dus niet in het stoffelijke, lichamelijke). Maar ondanks 

alles „kunnen wij door de zonden en hartstochten en verkeerdheden van onze mede-

mensen heenzien en iets speuren van het beeld Gods in hem‟ (82). De Graaf consta-

teert dat de Russische denkers twee stellingen hanteren, nl. dat het wezen van de 

mens het beeld van God in hem is, dat niet verloren gaat én dat het boze zijn zetel 

heeft in het wezen van de mens. Maar als het erop aan komt, weegt de eerste stelling 

het zwaarst. Daarom eindigt De Graaf zijn hoofdstuk over het boze met de volgende 

samenvatting van dit denken: „Wanneer wij geloven, dat God ons verlossen wil van 

het boze, dan moet ergens uit blijken, dat mens en wereld op deze verlossing van het 

boze zijn aangelegd. Dan ligt het beeld Gods dieper in de Waarheid en de Werke-

lijkheid verankerd dan het boze‟.  

Bij het spreken over de vrijheid laat De Graaf vooral Berdjajew aan het 

woord. Die stelt de vraag of het menselijk scheppen ook als een religieuze daad 

gezien kan worden. Hij doet dat vanuit de ervaring dat het ontbreken van een religi-

                                                                                                                                        
van de kerken, en waarschuwde hij ervoor dat de terughoudende opstelling van de Orthodoxie inzake 
politiek en onderwerpen als bijvoorbeeld geboortebeperking het spreken van de Wereldraad zou hinderen. 
30 Waar in tussen haakjes paginanummers zijn opgenomen, wordt verwezen naar deze studie. 
31 Overigens wordt Berdjajew ook genoemd in een tekst die De Lange ongetwijfeld gespeld heeft: de 
verhandeling over „A Responsible Society‟ die Oldham schreef in het voorbereidingsmateriaal voor de 

Assemblee van Amsterdam, 1948: The Church and the Disorder of Society, het derde van de vier studies 

die verschenen (121). Datzelfde geldt voor Buber en Dostojevski die we later zullen behandelen.  
32 Kemp (in: Kemp [2002], 370) wijst erop dat in het joodse denken „Imago Dei‟ niet ontologisch wordt 

opgevat, maar als opdracht tot Imitatio Dei en zegt dan: „dit gegeven ondersteunt de juistheid van de 

typering van joodse religie als gedragssysteem‟. Zoals we straks bij de joodse schrijvers zullen zien, 
vertoont De Langes denken in feite meer overeenstemming met deze joodse gedachtelijn dan met de 

Russische.  
33 Tegen Karl Barth, die vanwege de niet terechte troost die uit kan gaan van het in stand houden van het 
beeld, stelt dat ook het beeld verloren is gegaan, voert men aan dat juist die totale vernietiging leidt tot 

berusting in de zonde. Onrust en smart komen alleen voort uit de ervaring van de strijdigheid van het 

enerzijds zondigen en anderzijds beeld-zijn. Voor Berdjajew, zo zegt De Graaf (61) is dit „beeld Gods‟ in 
de mens zijn „ik‟, dat alleen als voortdurende zelfverwerkelijking bestaat, en daarin ligt tevens de erken-

ning van het „gij‟, de andere mens en God. 
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euze rechtvaardiging van het scheppen, de cultuur, leidde tot de ontgoddelijking van 

de wereld en de arbeid daarin. „Men zou kunnen zeggen, dat de situatie zo geworden 

is, dat de mens, voorzover hij aan de kerk nog gebonden is, zich slechts met een 

kwaad geweten aan scheppende arbeid wijdt, en voorzover hij dat niet is, zonder 

geweten schept en aldus vervalt aan de demonie‟ (94). Berdjajew waardeert het 

scheppen positief en de fundering daarvan in de antropologie was zijn levenswerk. 

Al in het begin van zijn studie vat De Graaf dit als volgt samen. „De mens, die naar 

God‟s beeld geschapen was, raakte door zijn vrijheid in de erfzonde en tengevolge 

daarvan in de onderwerping aan de natuur. Om hem te helpen zijn oorspronkelijke 

waardigheid te herstellen, gaf God hem eerst de wet, toen de Zoon, maar dit laatste 

geschiedde, opdat de mens vrij en scheppend de wereld zou transformeren‟ (27). Dat 

scheppen komt in de Schrift niet voor, want dan zou het gehoorzaamheid zijn, ter-

wijl het een vrij antwoord van de mens aan God is. Het scheppen is de ontvouwing 

van het beeld van de Schepper in de mens, het vindt plaats in de geest, in vrijheid. 

Deze vrijheid is in de natuur niet te vinden; alleen in de geest, in het ware zijn. De 

natuur is een macht van ná de zondeval, die de mens in afhankelijkheid dwingt. De 

mens verheft zich daaruit langzamerhand. De wetmatigheid van de natuur is geen 

argument tegen de vrijheid, want de vrijheid gaat vooraf aan de natuur. Berdjajew 

onderscheidt twee soorten vrijheid. De eerste soort gaat aan de schepping vooraf, en 

kan dus leiden tot goed en kwaad; dit is de oervrijheid, de irrationele vrijheid. De 

tweede soort vrijheid verwerft de mens wanneer hij de waarheid van God aanvaardt; 

dit is de vrijheid-in-God. Het is belangrijk om ook de eerste vrijheid te erkennen, 

omdat anders het doen van het goede niet vrij gekozen is, maar een gevolg van 

dwang. En dat zien we zowel in het theocratische denken als in het socialistische 

denken gebeuren: ter wille van de als einddoel te bereiken “ware” vrijheid wordt 

voorlopig alle andere vrijheid een burgerlijk vooroordeel‟ (107). Maar ook de eerste 

vrijheid kan omslaan in zijn tegendeel: revoluties als gevolg van irrationele vrijheid 

leiden tot twist en verval en zo tot nieuwe knechtschap. Is er te ontkomen aan het 

door beide vrijheidsbegrippen veroorzaakte kwade? Voor het antwoord op deze 

vraag is de tweenaturenleer van groot belang. „Alleen de religie van het godmense-

lijke verenigt in zich de goddelijke vrijheid met de menselijke vrijheid‟ (108). De 

oorsprong van de menselijke vrijheid ligt in God de Zoon, die de goddelijke en men-

selijke natuur in zich verenigt met handhaving van het onderscheid. Zijn vrijheid is 

de bron van de vrijheid van de mens. Aan het verlossingswerk dat God in Christus 

verricht, heeft dus niet alleen de goddelijke, maar ook de menselijke natuur deel. De 

mens antwoordt daarop. En dan citeert De Graaf van Berdjajew een zin die bij De 

Lange een centrale rol speelt: „God verwacht van de mens een vrij antwoord op zijn 

tegemoetkomende liefde en op zijn scheppende medewerking bij de overwinning der 

duisternis van het niet-zijn‟. Dit hoeft niet tot hoogmoed te leiden, want God is geen 

despoot tegenover wie de mens zich wel groot moet maken, maar God is liefde die 

wil dat de ander, de mens is. De komst van Christus is daarmee de achtste schep-

pingsdag. Voor het handelen geeft Berdjajew de volgende aanwijzing, in overeen-

stemming met het voorafgaande:  

 
„Handel zó, dat daaruit blijkt, dat gij het appèl van God gehoord hebt, en dat gij zijt 

uitgenodigd om mede te arbeiden in Zijn werk in een vrije en scheppende daad; ont-

dek in Uzelf het zuivere en oorspronkelijke bewustzijn; disciplineer uw persoon; 

strijdt tegen het kwaad in U en om U heen, niet met het oogmerk een rijk voor het 

kwaad te stichten door het in de hel te stoten, maar met het oogmerk om er werkelijk 
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over te triomferen door bij te dragen tot de doorlichting en transfiguratie van de geval-

len wereld‟ (113).34  

 

Van belang lijkt ook wat Berdjajew in zijn autobiografie schrijft over zijn opstan-

digheid, die voortvloeide uit zijn vrijheidsbegrip, een element dat De Graaf minder 

benadrukt. „Ik ben vele malen in opstand gekomen tegen menselijke gedachten over 

God, tegen menselijk geloof in valse goden, maar niet tegen God‟.35 Hij komt in dit 

verband zelfs tot de volgende uitspraak „Ook de strijdvaardige atheïsten rebelleren 

toch eigenlijk, zonder het zelf te beseffen, in naam van God‟. Opstanden hebben 

altijd zijn sympathie: „Het Christendom zelf beschouw ik als een opstand tegen de 

wereld en zijn wetten‟. Daarom wijst hij terreur bij opstand af: dat is onderwerping 

aan de slavenwet van de wereld. Maar vrijheid kan onbarmhartig zijn, zegt Berd-

jajew met een verwijzing naar de Groot-Inquisiteur bij Dostojewski. Over deze fi-

guur en het thema dat hij aanreikt, zegt Berdjajew elders: „Om der wille van het 

brood stemmen de mensen erin toe afstand van de vrijheid van de geest te doen. Ik 

heb gezien, hoe zelfs in het meest revolutionaire socialisme de geest van de Groot-

Inquisiteur is aan te tonen‟.36 Inzake de antropologie doet hij enkele kernachtige 

uitspraken: „De mens is een wezen, dat volledig van de natuur en van de samenle-

ving, van de wereld en de staat afhankelijk zou zijn, als er geen God was. Als er een 

God is, dan is de mens een geestelijk onafhankelijk wezen. En de verhouding tot 

God moet niet nader bepaald worden als afhankelijkheid van de mens, maar als zijn 

vrijheid‟.37  

Berdjajew noemt het boze het „onderste-boven keren van de hiërarchie van 

het zijn‟. Het hoogste goed is de volheid Gods. „Het wezen van de zonde is daarom 

in de eerste plaats de afzondering, het op zich zelf gaan staan, het zich losmaken uit 

de volheid van het zijn‟.38 Niet het „principium individuationis‟ op zich is het kwade, 

maar dat men de gemeenschap met God, medemens en natuur loslaat.39 Tot het men-

selijk zelfbewustzijn behoort onlosmakelijk ook het bewustzijn van anderen.  

Zo komt De Lange dus bij Berdjajew. „Hij geeft naar mijn mening een goede 

handreiking voor mensen zoals ik, die interesse hebben voor veranderingsprocessen 

in de samenleving. Als je op een hoopvolle manier spreekt over wat mensen kunnen, 

dan komt dat nooit in mindering op de grootheid van God.‟40 Deze mensvisie geeft 

De Lange een wapen in handen tegen mensen die met de „Heidelbergse‟ op de loop 

gaan, maar óók tegen de marxistische mensvisie, want de marxisme-kritiek van 

Berdjajew vindt zijn wortels in de mensvisie, „de loochening van het geestelijke 

                                                           
34 In zijn bijdrage „Berdjajews betekenis voor het oecumenische sociale denken‟ aan de feestbundel voor 

De Lange vat De Graaf dit denken als volgt kernachtig samen: „In de universele geschiedenis wordt de 
irrationele vrijheid van binnen uit doorlicht door de ons in Christus geopenbaarde Godmenselijkheid. Aan 

het eind is de ongeschapen, irrationele vrijheid, waaruit de gevallen, geobjectiveerde staat van de wereld 

is ontstaan, geworden tot volmaakte vrijheid. Dit is de zin der geschiedenis. In dit proces heeft God de 
mens nodig. In de daad van het menselijk scheppen komt de gevallen wereld telkens aan haar einde, 

omdat liefde, gerechtigheid en schoonheid doorbreken als voorafspiegeling van het Koninkrijk Gods, dat 

als einde van de geschiedenis zelf niet meer binnen de wereldgeschiedenis valt‟ (133-134).  
35 Berdjajew (1952), 65. 
36 In een artikel van Berdjajew van 1907 aangehaald door De Graaf in zijn bijdrage aan de feestbundel 

voor De Lange (Noordegraaf [red.], 1989, 136). 
37 Berdjajew (1952), 179-180. 
38 De Graaf (1949), 83. 
39 Hier komt het begrip „sobórnostj‟ naar voren, dat onvertaalbaar is, maar duidt op een gemeenschap, 
waaraan echter collectivisme vreemd is. 
40 In het in noot 7 genoemde gesprek met Areopagus.  
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principe der menselijke persoonlijkheid‟, die voortkomt uit de loochening van God.41 

Vele jaren later schrijft De Lange in een artikel42 waarin hij een proefschrift over 

bevrijdingsethiek en het gebruik van geweld bespreekt, dat Latijns-Amerikaanse 

bevrijdingstheologen de marxistische maatschappijanalyse hanteren, maar „dat te 

gemakkelijk en te snel ook de antropologie van Marx wordt overgenomen, te weten: 

in de nieuwe maatschappij ontstaat ook de nieuwe, zondenloze mens‟. Daar zouden 

theologen zich zijns inziens uitvoeriger mee moeten bezig houden. De Lange ge-

loofde niet in die uitkomst, noch in de volledige bepaaldheid van de menselijke 

mogelijkheden door het economisch proces. Elders43 wijst hij erop dat marxisten niet 

in staat zijn om te erkennen dat het onvolkomene ook diep in de mens zelf verankerd 

is; de categorie schuld is hen daarom vreemd.44 Wel moeten christenen ontdekken 

dat de zonde zich ook nestelt in maatschappelijke structuren en daar dus bestreden 

moet worden.45 En daarom is er een andere uitspraak van Berdjajew die we regelma-

tig bij De Lange tegenkomen: „Niets is meer in strijd met de geest van het christen-

dom dan de geest van de kapitalistische maatschappij‟ (een zin uit de eerste bladzij-

den van Berdjajews Waarheid en leugen van het communisme, waarin hij het com-

munisme beschrijft als „de ontmaskering van de Christelijke zonden en het wijzen 

op de onvervulde Christelijke taak en plicht‟). Tegelijk sluit de erkenning van de 

zondigheid van de menselijke natuur in dat het Koninkrijk van God niet op aarde 

gerealiseerd zal kunnen worden. In de slotbeschouwing van zijn proefschrift citeert 

De Lange Berdjajew met een zin die ook hem op het lijf geschreven is: „If I am a 

Christian I must do my best to realize Christian truth in the social as well as in the 

personal life. Whether it will be realized, and how great the forces of evil opposed to 

it, is another question, and it must never disturb the purity of my moral will‟ (242).46  

Berkhof spreekt in een ethercollege (zie verder) de kritiek uit op Berdjajew 

dat hij de sociale kant van de mens geen plaats weet te geven. Berdjajew fundeert 

die wel (bij de vorming van de persoonlijkheid behoort ook het zien van andere 

                                                           
41 Nicolai Berdjajew, Waarheid en leugen van het communisme, Brussel, Rotterdam, 1935, 29; in zijn 

Beteekenis en oorsprong van het Russische communisme Berdjajew (Veen, Amsterdam 1948, 193) stelt 
Berdjajew dat Marx een middelmatig antropoloog was: hij vergat de mens, die voor hem slechts „een 

werktuig der maatschappij van de oeconomie‟ was. Hij noemt dit overigens een dubbelzinnigheid bij 

Marx, aangezien deze toch ook zelf verontwaardigd was over het beroven van de mens van zijn mens-zijn 
in zijn theorie van het waren-fetisjisme.  
42 In: NVMP Nieuwsbrief VIII/4, november 1988. 
43 In: Werkelijkheid en Hoop (1975), 9. 
44 De Lange wijst dus zowel een te groot optimisme (het kunnen bereiken van een ideale samenleving) in 

het marxistisch mensbeeld af als een te groot pessimisme (het volledig bepaald zijn door het economi-

sche). Op deze dubbelzinnigheid in het marxistisch mensbeeld wees ook Berdjajew.  
45 De Lange stelt dat Marx zijns inziens terecht wijst op de grote invloed van maatschappelijke structuren 

op het menselijk bewustzijn en op de menselijke geest. „Deze invloed kan zo overweldigend zijn, dat een 

ethisch appèl gericht op anders handelen van het individu, op machteloosheid stuit. Het uitgangspunt van 
de marxistische antropologie - wie de mens wil begrijpen moet letten op het maatschappelijk milieu dat 

hem bepaalt - verwerpen wij‟. Want voor De Lange is er sprake van een wisselwerking tussen persoon en 

gemeenschap, tussen mens en samenleving. „Dit is het hart van het personalistische socialisme, dat in de 
PvdA nimmer populair geworden is, hetgeen ik met spijt constateer' (uit de reeds genoemde notitie voor 

het Trefpunt).  
46 Het is overigens opvallend dat De Lange vooral voor zijn antropologie een beroep op Berdjajew doet, 
en veel minder voor zijn kapitalisme- en marxisme/communisme-kritiek (tenzij die langs de weg van de 

antropologie). Een gedachte van Berdjajew in hetzelfde boek als waaruit het vorige citaat stamde (The 

destiny of men, London 1937, vertaald als De bestemming van den mensch in onzen tijd, Arnhem 1936) 

waar De Lange zeker in later tijd zeer mee ingenomen zou zijn, is waar deze kritiek levert op het „econo-
misme‟ (62 e.v., waarmee bedoeld is het definitief overgeleverd zijn van het gehele leven aan de econo-

mie) dat is voortgebracht door het kapitalisme en ten grondslag gelegd aan het marxisme.  
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persoonlijkheden), maar gaat niet verder en vond in de christelijke traditie geen 

steun om de mens als sociaal wezen te beschrijven en bracht die traditie dus ook niet 

verder.47 De Lange is het met die kritiek niet eens en wijst48 op de boven reeds ge-

noemde uitspraak van Berdjajew die zijns inziens veel verwantschap vertoont met 

het gedachtegoed van Berkhof en wél de nadruk legt op het sociale karakter van de 

mens.49 Want dat was voor De Lange evenzeer belangrijk.  

 

Wat was nu werkelijk de invloed van Berdjajew op het denken van De Lange? We 

denken De Lange geen onrecht te doen wanneer we zeggen dat hij bij Berdjajew 

vooral een bevestiging vond voor gedachten die al bij hem, wellicht nog niet geheel 

uitgekristalliseerd, leefden. Gedachten over de rol van de zonde en de mogelijkhe-

den en verantwoordelijkheden van de mens (het hoopvol spreken over de mens), en - 

daarmee samenhangend - ook over zowel het communisme als het kapitalisme. 

Berdjajew heeft hem vrijwel zeker niet op andere, nieuwe gedachten gebracht, maar 

verdiepte wellicht wel zijn reeds bestaande gedachten op deze punten. De Lange 

deed ook niets met de ideeën die ten grondslag liggen aan dit denken van Berdjajew 

zoals de twee verschillende soorten vrijheid en die er - voor Berdjajew zelf wel - 

mee samenhingen zoals over de seksualiteit. Het eerste interesseerde De Lange als 

niet-theoloog waarschijnlijk niet zozeer, en van het tweede vond hij waarschijnlijk 

dat dit niet noodzakelijk een consequentie van deze denklijn hoeft te zijn. Hoewel 

De Lange zich minder beroept op de marxisme-kritiek van Berdjajew dan op diens 

antropologische inzichten, zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij door de eerste 

meer beïnvloed is dan door de tweede; inhoudelijk gaat hij daar verder op in en doet 

hij er meer mee.  

 

Russische schrijvers 

 

Tot de paar boeken die De Lange tot aan zijn dood bij zich hield, behoorden de 

werken van Dostojewski en Tolstoj (die hij in zijn laatste jaren met veel inspanning 

herlas) en de hierna te behandelen joodse schrijvers. De Lange refereerde niet aan de 

Russische schrijvers in zijn boeken en artikelen, zodat we moeten raden naar de 

                                                           
47 Berkhof wijst er hier overigens ook op dat Berdjajew zich met de man-vrouw-verhouding geen raad 

schijnt te weten. Inderdaad spreekt hij in zijn autobiografie zelfs over de seksualiteit als een verminking, 

een gespleten zijn van de mens (53) en zegt hij in het seksuele als „iets vernederends‟ te zien (77). Zelfs 
komt hij tot de uitspraak: „Maar het verwekken van kinderen heb ik steeds beschouwd als iets dat vijandig 

aan de persoonlijkheid is, als de ondergang van de persoonlijkheid‟ (83). Op dit element in de mensvisie 

van Berdjajew gaat De Lange niet in. Wel deelde hij, zo zagen we in hoofdstuk 1, met Berdjajew diens 
afkeer van bloedverwantschap.  
48 In: „Perspectief voor verantwoordelijk handelen‟ in: Weerwoord, reacties op Dr.H.Berkhof’s Christelijk 

Geloof, aangeboden aan prof.dr. H. Berkhof ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag, Callenbach, Nijkerk 

1974, 225. 
49 Van een werkelijke weerlegging op basis van meer citaten uit het werk van Berdjajew is bij De Lange 

geen sprake. Waarschijnlijk heeft Berkhof hier het gelijk aan zijn zijde; Berdjajew spreekt wel - vrij 
consequent - over de mens als sociaal wezen, maar thematiseert dat niet, en in zijn spreken over de mens 

gaat het toch meestal over de strijd die het individu te voeren heeft. Een voorbeeld daarvan biedt het 

volgende citaat van Berdjajew (1948, 200): „het gehele wezen van het Christendom wijst erop, dat het 
slechts met een sociaal systeem verbonden kan worden, dat ik personalistisch socialisme zou willen 

noemen - met een systeem dus, dat het principe van de persoonlijkheid, als van de hoogste waarde, veree-

nigt met de broederlijke gemeenschap der menschen‟. In Slavermij en vrijheid (1947) spreekt Berdjajew 

uitvoerig over de mens. Omdat zijn uitgangspunt de vrijheid van de mens is, tegenover determinisme en 
collectivisme, ligt voor hem het zwaartepunt bij de onafhankelijke persoonlijkheid, ook al zegt hij vervol-

gens wel (51) dat die „veronderstelt het uitgaan van zichzelf naar een ander en naar anderen‟.  
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redenen van deze voorliefde. Wellicht is deze terug te voeren op Berdjajew (of is er 

sprake van een gemeenschappelijke wortel), voor wie naar eigen zeggen 

Dostojewski (1821-1881), en in het bijzonder de „Legende van de Groot-Inquisiteur‟ 

van enorme betekenis is geweest.50 Berdjajew: „In naam van de geestelijke vrijheid, 

die tot in haar metaphysische diepte revolutionnair is en die de groot-inquisiteur in 

elke kerk en in iederen staat bestrijdt, wees Dostojewski de revolutionnaire intelli-

gentia af‟.51 Berdjajew deelt in feite de opvatting van Dostojewski „van de vrijheid 

als plicht, als last, als bron van levenstragiek‟.52 Veel aandacht besteedt Berdjajew in 

zijn boeken aan de Russische cultuur; in zijn Beteekenis en oorsprong van het Russi-

sche communisme53 poogt hij zo de revolutie te verklaren.54 In dit boek wijdt hij een 

paragraaf aan Dostojevski en Tolstoi samen, hoezeer die onderling ook verschillen. 

Bij Dostojewski wijst hij op het dynamische en profetische element in diens werk 

dat samenhangt met zijn grote kennis van de antropologie: „Hij is bezeten van één 

probleem en dit probleem geldt uitsluitend de mensch‟ (95). Tolstoi ( „ik beschouw 

zijn romans als de meest volmaakte uit de wereldlitteratuur‟, zegt Berdjajew, 95) 

stond wat ideeën betreft tegenover het communisme (keerde zich tegen geweld, de 

staat, de techniek, en als kunstenaar was hij „aanhanger van stabiele levensvormen 

en vaste zeden‟), maar wees het kwaad in maatschappij (economische ongelijkheid) 

en cultuur af, en was als zodanig dus ook revolutionair. Beide schrijvers keerden 

zich tegen de „historische misvorming‟ van het christendom. „Alles bijeen waren 

zoowel Tolstoi als Dostojewski profeten van een algemeene revolutie van den geest. 

Als zoodanig waren zij voorloopers van de communistische revolutie, hoewel het 

vanzelf spreekt, dat zij zich nooit verzoend zouden hebben met de communistische 

vernietiging van den geest in een vloedgolf van angst en afgrijzen‟ (97). 

Zoals gezegd, De Lange las deze schrijvers, maar citeerde ze niet. De thema-

tiek van hun werk (vrijheid, verantwoordelijkheid, het lijden en het kwaad in de 

wereld) ligt zo dicht aan tegen wat hem bezighield, dat het logisch is dat deze schrij-

vers hem bleven boeien.55  

 

Joodse schrijvers 

 

De oorlog en in het bijzonder de Holocaust hebben het denken van De Lange sterk 

bepaald. Vooral de gedachte van het „verzuim‟, het niet tijdig herkennen van de 

                                                           
50 Berdjajew wijdde zelfs een boek aan De wereldbeschouwing van Dostojewski. In zijn autobiografie 
zegt hij: „De “Groot-Inquisiteur” is het werelds beginsel, dat de meest verschillende vormen aanneemt, 

die op het oog volkomen tegengesteld zijn: het kan als katholicisme optreden en als autoritaire religie in 

het algemeen, als communisme en als totalitaire staat‟ (182).  
51 Berdjajew (1948), 96. 
52 Berdjajew (1952), 176. 
53 Dit boek had als ondertitel „Een bijdrage tot de psychologie en de sociologie van het Russische com-
munisme‟ en werd in 1948 in Nederland uitgegeven (Amsterdam).  
54 Het hoofdstuk dat hij aan de Russische letterkunde wijdde, eindigt als volgt: „De Russische litteratuur 

en het Russisch denken tonen duidelijk aan, dat het keizerlijke Rusland geen alles omvattende cultuur 
bezit, dat er tusschen de klasse der cultuurdragers en het volk een kloof bestond en dat het régime geen 

zedelijken steun had. Denkers en dichters van alle richtingen en opvattingen waren vervuld van het 

verlangen naar een overwinning van deze innerlijke breuk door een collectief bestaan van welken aard 
dan ook. Alles drong naar de revolutie‟ (103).  
55 Voor we de overgang naar de Joodse denkers maken, is het aardig er op te wijzen dat volgens Kemp 

(Kemp, 2002, 42-43) de Italiaanse theoloog Sergio Quinzio laat zien dat de oosters-orthodoxe en de 
joodse traditie uit het eind van de 19e eeuw sterk op elkaar gelijken in de grote aandacht voor het hande-

len van de mens als medewerker aan Gods verlossing en in de geringe aandacht voor een officiële leer.  
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tekenen van de tijd en het nalaten van noodzakelijk handelen, kortom: het niet waar-

nemen van verantwoordelijkheid, speelde een belangrijke rol in de gedrevenheid van 

De Lange bij al wat hij deed. Dat gegeven, en het feit dat hij al vroeg aangesproken 

werd door het denken over de mens van bijvoorbeeld Buber en wellicht ook de lief-

de van zijn vriend Herman Heering voor de joodse denkers waren er waarschijnlijk 

de oorzaak van dat hij veel joodse schrijvers las. Naast enkele beroemde klassieken 

(zoals Sartre) zijn het vooral joodse schrijvers (romanschrijvers, theologen en filoso-

fen) die hij in zijn geschriften noemt: Elie Wiesel, Primo Levie, G.L. Durlacher, 

Abraham Heschel, Abel Herzberg56 en natuurlijk Martin Buber, Emmanuel Levinas 

en Abraham Soetendorp.  

In een opstel „Joodse filosofie?‟57 beschrijft Heering tien motieven in het 

joodse denken. Verschillende daarvan herkennen we in het denken van De Lange. 

Het joodse denken onderscheidt tussen God en mens en tussen de ene God en de 

valse goden. Transcendentie is een belangrijk begrip. Levinas maakt het in ethische 

zin tot kern van zijn denken. Maar die transcendentie maakt ook de mens vrij; geen 

maatschappelijk verband of historische macht heeft gezag over hem. Tegelijk legt 

het joodse denken sterk de nadruk op de relatie, in actieve zin. Zo kan Buber schrij-

ven dat de mens pas „ich am Du‟ wordt. De ethiek speelt een hoofdrol in het joodse 

denken („The holy is the ethical, and the ethical is the holy‟), waarbij de zelfkritiek 

een voorname plaats inneemt. Voorts wijst Heering op het personalisme in het jood-

se denken: „Geen lot ontheft de mens van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid‟. 

De wet is persoonlijk geformuleerd: „gij zult niet..‟. Een volgend motief dat Heering 

noemt, is dat van tijdsbesef, dat in de 19
e
 en 20

e
 eeuw het karakter aanneemt van 

„het heden als beslissend moment en vooral van de toekomst-gerichtheid, van de 

hoop. (…) Verlossing niet uit de tijd (…) maar mettertijd‟. Vandaar het joodse „fun-

damentele optimisme‟. Een ander motief is dat van de aandacht voor de aardse wer-

kelijkheid, het materiële, met daarin het lijden, als de aanranding van de schepping, 

„maar tevens als het mysterie dat de toekomst van vrede en verzoening ontsluit, met 

name wanneer het lijden omwille van ànderen is‟.  

Wanneer De Lange naar joodse schrijvers verwijst, heeft dat meestal te ma-

ken met een van deze motieven. Zo roept hij Wiesel, Levie en Durlacher aan als 

kroongetuigen voor het gegeven dat de mens meer is dan natuur alleen, dat de mens 

een opdracht heeft en die ook kan vervullen. Het citaat van De Lange in de preek 

van Ter Linden waarmee we deze paragraaf begonnen (niet „Wie is God‟?‟, maar: 

„Wat wil God?‟) kunnen we bijna letterlijk terugvinden bij Levinas: „De kennis van 

God komt tot ons als een gebod, als een Mitswa, God kennen is: weten wat men 

moet doen‟.58 In hetzelfde opstel zegt Levinas als het gaat over de verantwoordelijk-

heid: „Mozes en de profeten bekommeren zich niet om de onsterfelijkheid van de 

ziel, maar om de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling‟. Hier gaan de ge-

dachten direct naar de luchtigheid die De Lange aan de dag legde als het ging om 

dogmatische geschillen, die in schril contrast stond met zijn felheid wanneer het 

ging om sociale vragen. In de feestbundel voor Berkhof (zie verder) zien we ook 

                                                           
56 Zijn column in HN (12-8-1989) begint De Lange als volgt: „Er zijn boeken die je jarenlang onder 

handbereik hebt, omdat je er alleen langzaam in kunt lezen. Zo is het mij vergaan met Heschels God zoekt 

de mens en met De man in de spiegel van Abel Herzberg.‟  
57 In: H.J. Heering e.a., Vier joodse denkers in de twintigste eeuw, Kok, Kampen 1987.  
58 „Een godsdienst voor volwassenen‟ in: Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de 

joodse traditie en de psychotherapie, Artikelen bijeengebracht en ingeleid door Tom de Bruin, B. Fol-

kertsma Stichting voor Talmudica, Hilversum 1983. 
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hoezeer De Lange in de lijn van Levinas denkt. Wie wil weten wat de wil van de 

God is die hij belijdt, zo zegt hij daar, moet de vraag beantwoorden wie die God is. 

Dit lijkt strijdig met hetgeen we hiervoor lazen, maar dat is schijn. De eigenschap-

pen van God staan in de gebiedende wijs, zegt Levinas59: „God is barmhartig‟, bete-

kent: „wees barmhartig‟. God kennen en het kennen van Zijn wil vallen samen,60 

zoals in Jeremia 22:16: „Hij kwam op voor armen en behoeftigen. Dat noem ik: Mij 

kennen‟ (Willibrordvertaling). Anders gezegd: „God kennen is weten wat mij te 

doen staat‟61. In het mensbeeld van Levinas staat zo verantwoordelijkheid centraal.62  

Van Herzberg citeert De Lange63 (uit De man in de spiegel): „Godsgeloof 

zonder recht en zonder maatschappelijke rechtvaardigheid staat gelijk met godsloo-

chening en is in elk geval in flagrante strijd met de meest categorische geboden, die 

uit de hemel tot de mensen gekomen zijn. Recht, recht, zult gij najagen, gelast de 

Thora‟. De Lange wijst erop dat het joodse volk de natuurlijke bescherming van de 

macht mist en is aangewezen op de genade van de wet. De handhaving van de wet is 

zijn levensbehoud. Voor het joodse volk betekent de opheffing van de wet geen 

moreel verlies, doch levensverlies. „Daarom zegt hun testament: “Wie de wet houdt, 

zal leven”.‟ Een rode draad uit dit boek van Herzberg en het boek van Heschel God 

zoekt de mens is naar zijn idee het gegeven dat het leed behoort tot de orde van de 

dingen, maar dat dat niet betekent dat we de ogen kunnen sluiten voor hen die opzet-

telijk of gedachteloos het leed vergroten. „En daarom hoort bij die rode draad: de 

lofzang op het recht en de mens die de mens een mens is‟. Daarom ook werpt De 

Lange64 NRC-columnist Heldring, die een pessimistisch mensbeeld aanhangt dat 

volgens De Lange ten dele gebaseerd is op de Heidelbergse catechismus (maar dan 

misverstaan), voor de voeten dat hij de mogelijkheid van de mens tot liefde en 

rechtsbesef vergeet en vervolgt dan: „De joodse filosoof Abraham Heschel zei: “De 

Heer schiep de boze aandrift in de mens en Hij schiep de tora om die in toom te 

houden”.‟ Elders zegt Heschel (woorden die De Lange niet aanhaalt, maar die duide-

lijk maken waarom hij Heschel zo waardeerde): „Wie is de mens? Een wezen in 

barensnood van Gods dromen en plannen, van Gods droom van een verloste wereld, 

van een verzoening tussen hemel en aarde, van een mensheid die werkelijk Zijn 

beelddrager is, die Zijn wijsheid, gerechtigheid en mededogen weerspiegelt. Het is 

Gods droom om niet alleen te zijn, om de mensheid te hebben als bondgenoot in het 

drama van de voortgaande schepping. Door wat wij ook doen, door elke daad die wij 

verrichten, bevorderen of belemmeren wij het drama van de verlossing; wij ver-

zwakken óf versterken de macht van het boze‟.65  

                                                           
59 Emmanuel Levinas, Het menselijk gelaat, Ambo, Bilthoven 1969, 42. 
60 Burggraeve en Pollefeyt (1998) onderscheiden hier het Griekse en joodse denken: in het Griekse den-

ken staat het begrijpen voorop, in het joodse gaat het om de vraag naar de positionering ten opzichte van 

het kwaad.  
61 Een weergave van Levinas in Burggraeve en Pollefeyt (1998, 55). 
62 Hier zet ook de kritiek van Levinas op het christelijk geloof in, door De Boer (Th. de Boer, Tussen 

filosofie en profetie: de wijsbegeerte van Emmanuel Levinas, Ambo, Baarn 1976, 90) samengevat als „De 
mens moet niet verlost maar verbeterd worden‟. Dat wil zeggen: niet dromen van een totale verandering 

van de wereld, maar verantwoordelijkheid aanvaarden op de concrete plaats waar men gesteld is. 
63 In: HN-magazine 12-8-1989. 
64 In: CDA-Actueel van 18 november 1989, „Conservatisme en christelijke mensvisie‟, en in: „Is er een 

Nederlandse Dehaene?‟ in: Trouw, 24-8-1989 
65 Heschel, Wie is de mens? Ten Have, Baarn, 1992, 132. 
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De Lange las Buber66, maar kwam hem ook tegen bij Ellul, die het „Ich wer-

den am Du‟ van Buber beschrijft als „uitgaande van hetgeen God hem omtrent de 

persoonlijkheid heeft geopenbaard behoort hij te zoeken naar de sociale en politieke 

omstandigheden, waarin deze persoonlijkheid kan leven en zich ontwikkelen, zoals 

God hem heeft bevolen‟ (een citaat van Ellul in De Langes proefschrift, 67). In feite 

staat hier in het kort waar het voor De Lange bij het concept van de verantwoordelij-

ke maatschappij om draait, namelijk een criterium om een maatschappij te beoorde-

len: kan de mens tot zijn recht komen? En voorts verwijst hij naar hetzelfde boek 

van Buber waar het gaat over de crisis waarin de mens geraakt is: „niet meer in staat 

om de door hem gecreëerde wereld in bedwang te houden‟.67 Waar De Lange zelf 

niet naar Buber verwijst (en meer naar Berdjajew), maar we wel een parallel met 

zijn denken zien, is in de afwijzing van het marxistisch mensbeeld. Marx heeft onge-

lijk inzake de macht van het maatschappelijk leven (die Buber erkent) omdat het 

menselijk leven, waartoe het maatschappelijke behoort, zich van alle soorten leven 

hierin onderscheidt „dat het gestuwd wordt door de kracht der beslissing‟.68  

Dit alles overziend, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat De Lange sterk 

door het hier beschreven joodse denken over de mens (waarschijnlijk vooral ook via 

andere denkers die hij bewonderde) is bepaald, waarschijnlijk veel meer dan door 

Berdjajew, wiens totale filosofie en theologie voor hem toch vreemd moeten zijn 

gebleven. Bij de joodse denkers was dat veel minder het geval. Hij deelt met hen 

ook een zekere mate van verzet tegen een geheel van leerstelligheden en een voor-

keur voor het voortdurend bevragen van bijbel en de traditie op grond van existentië-

le ervaringen, wat voor Kemp reden is om het jodendom eerder een gedrags- dan een 

geloofssysteem te noemen.69 Hoewel De Lange een dergelijke uitspraak nooit deed, 

gaan zijn uitlatingen wel degelijk in die richting. „Ethiek als intimiteit met God‟,70 

zou wellicht een betere aanduiding zijn. Kemp besluit zijn studie naar het joodse 

mensbeeld met een reeks stellingen; in enkele daarvan verbindt hij zaken die ook 

voor De Lange cruciaal waren. We citeren er enkele. „De vigerende dominante op-

vattingen van menselijke autonomie en individualiteit als belangrijke bouwstenen 

voor identiteit, vormen uitdrukking van een gevaarlijke misvatting waarin de afhan-

kelijkheid van onze (re)acties van anderen en/of gebeurtenissen wordt miskend en 

waarin gemakkelijk aan de gevaarlijke illusie van de mens als zijn eigen god wordt 

voorbijgegaan‟ en „Met de voorliefde voor het autonome individu dreigt de ethische 

dimensie van het bestaan uit het zicht te verdwijnen; elk handelen en spreken heeft 

echter impact op anderen; de gemeenschap die de “hoge voorrang van de ander” 

veronachtzaamt, roept ontbinding over zich uit‟.  

 

                                                           
66 In zijn proefschrift verwijst hij naar diens De vraag naar de mens. Het antropologisch probleem histo-

risch en dialogisch ontvouwd (1957). Kemp (2002, 223) wijst op zes antropologische grondwoorden bij 

Buber, waarvan de eerste is de „zelfbezinning‟ in de betekenis van „verantwoording nemen voor je leven‟, 
antwoord geven op de vraag van God: „Adam, waar ben je?‟  
67 De Lange (1966), 93, Buber (Martin Buber, De vraag naar de mens, Bijleveld, Utrecht 1957), 73. 
68 Buber (1957), 49. 
69 Kemp (2002), 139. 
70 De schitterende titel (daar met vraagteken) van een boek van Roger Burggraeve en Didier Pollefeyt 

over christelijke ethiek en het joodse denken (Kok, Kampen, 1998). 
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Ellul 

 

Verspreid door het werk van De Lange treffen we af en toe de naam van Jacques 

Ellul71 (1912-1994) aan, wiens geschriften en persoon De Lange in het verband van 

de Wereldraad van Kerken herhaaldelijk tegenkwam. Ellul was jurist,72 maar werd 

vooral bekend als denker over de techniek, vanwege de serie werken die hij, vanuit 

een sociologische invalshoek, over dat thema schreef. Het gelaat van onze tijd wordt 

bepaald door de techniek, dat is de boodschap én waarschuwing van Ellul, die hij 

ook inbracht in de oecumene. Ellul bestudeerde Marx, maar miste bij Marx het spre-

ken over echte mensen, over de uniciteit van de mens. Hij ontdekte de bijbel en werd 

christen. Vervolgens zocht hij aansluiting bij het Franse personalisme. We komen in 

dit verband De Rougemont tegen, die ook enkele malen door De Lange wordt aan-

gehaald.73 Ellul was betrokken bij de voorbereiding van de assemblee in Amsterdam, 

schreef stukken voor de eerste Europese lekenconferentie in 1951 in Bad Boll 

(waaraan werd deelgenomen door De Lange, die daarover ook publiceerde) en was 

voorts onder meer betrokken bij Genève 1966. De Lange citeert al in de jaren vijftig 

uit het werk van Ellul, en haalt hem ook aan in zijn proefschrift (o.a. p.94) waar hij 

over de rol van niet-theologen in de gemeente spreekt en het zich ervan bewust wor-

den dat de zonde „meer en meer een collectief karakter aanneemt‟ in de hedendaagse 

maatschappij. De Lange tekent daarbij overigens aan dat hij Elluls analyses (en die 

van de Assemblee van Amsterdam) over de techniek soms te somber vindt,74 hoewel 

hij dat, zo kort na de Tweede Wereldoorlog („een monsterachtige poging om met 

alle hulpmiddelen van de moderne techniek Europa terug te brengen tot de staat van 

geestelijk barbarisme‟, p.35) wel kan begrijpen.75 Toch citeert hij Ellul in een arti-

                                                           
71 Hoewel zowel Tijmes (in: Achterhuis, [red.], 1992, 43 e.v.) als Haan (in „Het werk onzer handen als 

pre-historie van het rijk van God‟ in Herademing, maart 2006) spreken over joodse voorouders van Ellul, 

wijzen noch Kristensen (Het verraad van de techniek; over de sociologie van Jacques Ellul, Amsterdam 
1986) noch Schuurman (Techniek en Toekomst, Van Gorcum, Assen 1972) in hun dissertaties op dit 

aspect van de persoon of het denken van Ellul, dat dus kennelijk niet als heel bepalend werd gezien voor 

zijn denken. We hebben daarom Ellul niet opgenomen onder de Joodse denkers. Ellul werd op ongeveer 
25-jarige leeftijd (hij was een bewonderaar van Barth) lid van de Eglise Réformée.  
72 Ellul was vanaf 1943 hoogleraar rechten aan de universiteit van Bordeaux (onofficieel, omdat hij op de 

zwarte lijst van de Vichy regering stond) en vanaf 1947 aan het instituut van politieke studies.  
73 De Lange noemt hem vooral in zijn jonge jaren. Denis de Rougemont, een Franse personalist was hij 

zonder twijfel op het spoor gekomen door H. Brugmans die regelmatig het levenspad van De Lange 

kruiste en die De Rougemont in Nederland onder de aandacht poogde te brengen (o.a. door de publicatie 
van een boekje over hem). Begrippen als „actief pessimisme‟ en „denken met de handen‟ haalde hij met 

instemming aan, zonder er uitgebreid op in te gaan. Kristensen noemt twee belangrijke punten van over-

eenkomst tussen Ellul en De Rougemont: hun afkeer van de neiging van mensen om systemen van den-
ken, geloven of handelen te ontwerpen die een bedreiging voor hun vrijheid vormen, en het beschouwen 

van de vrijheid als een daad en niet als een toestand.  
74 Tijmes (in: Achterhuis [red.], [1992], 43 e.v.) noemt de analyses van Ellul zwartgallig, maar stelt 
tegelijk dat Ellul altijd zou ontkennen dat die analyses getuigen van pessimisme. Tijmes spreekt over een 

„theologisch optimisme‟ bij Ellul, die vertrouwt op het antwoord dat de mens zal geven op God. „In de 

moderne wereld is de gevaarlijkste vorm van determinisme het technische fenomeen. Het komt er nu niet 
op aan ervan verlost te worden, maar in een daad van vrijheid het te overschrijden. (…) Zijn boek is een 

appèl op het individuele verantwoordelijkheidsbesef‟, zo vat Tijmes samen (48).  
75 De kritiek „te somber‟ lijkt ons met het oog op de analyse van Ellul niet op zijn plaats: diens analyse is 
een sluitend geheel, waaraan niet een „onsje‟ is af te doen zodat hij wat minder somber overkomt. Gezien 

het citaat van De Lange lijkt deze echter wel degelijk in te stemmen met die analyse. We vermoeden dan 

ook dat De Lange vooral het gevoel van machteloosheid wil wegnemen dat de analyse oproept, door de 
categorie van de hoop daarin maar vast mee te nemen. Het gevaar van die benadering is echter wel dat het 

zicht op de radicaliteit van de analyse daarmee verloren dreigt te gaan.  
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kel76 over het beroepsgroepenwerk met de waarschuwing (uit: ‘Staan in de wereld 

van nu’) dat het bijna onmogelijk is voor de leek om zich van de wereld te distantië-

ren: „Iedereen is, meer dan ooit, ingekapseld in de wereld en deze is nog nooit zo 

verslindend, verpletterend en veeleisend geweest als tegenwoordig. De simpele 

uitoefening van een beroep is op het ogenblik voldoende om alle levenskrachten van 

de mens in beslag te nemen; ieder van ons is volkomen ondergedompeld in deze 

overstromende activiteit, die ons noch tijd laat om na te denken, noch om onze op-

dracht als Christenen te vervullen, noch zelfs om te leven.‟ Deze bedreiging van de 

mogelijkheid van de mens om verantwoordelijk te handelen, is door De Lange zeer 

serieus genomen, en was voor hem een stimulans in het beroepsgroepenwerk en 

voor zijn pleidooi dat de kerk zich moest verdiepen in de effecten van de moderne 

industriële samenleving op de mens.  

 

De Humanum studies of ‘Nijk en de schepping’ 

 

In 1968 besloot de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Uppsala tot het 

opzetten van het project Studies of Man and Humanum, omdat uit alle programma‟s 

van de Wereldraad vragen naar boven kwamen op dit terrein. In Nederland werd 

hieraan bijgedragen door een lange reeks colleges in het kader van de Theologische 

Etherleergang in 1969 en 1970, waarvan De Lange een van de initiatiefnemers was. 

Deze colleges over het Humanum werden in drie conferenties voorbereid door een 

grote groep wetenschappers, onder wie de hoogleraren Verkuyl, Van Unnik, Van der 

Woude, Hartvelt en Berkhof, en voorts Nijk en De Lange. De colleges startten op 8 

november 1969 met een introductie van De Lange en verschenen na afloop in druk; 

ze zouden in vertaling aangeboden worden aan de Wereldraad.77 De etherleergang 

werd in 1970 in twee delen uitgegeven onder de titel Wat dunkt u van de mens?78 In 

The Humanum Studies 1969-1975, waarin een reeks documenten uit het project is 

opgenomen en waaraan een lijst van overige documenten die in dit kader versche-

nen, is toegevoegd, wordt het Nederlandse project echter niet genoemd. Wie de 

beide documentenreeksen (van de Wereldraad en de radiocolleges) bestudeert, moet 

bovendien constateren dat de inhoud daarvan nogal uiteenloopt. In het eerste lijkt het 

- kort gezegd - vooral te gaan om „theologie bedrijven in dienst van het humanum‟,79 

en in de tweede gaat het veel meer in strikte zin over de antropologie. Hoewel hij 

zich daarover nergens uitsprak, moet voor De Lange het project van de Wereldraad 

toch een teleurstelling geweest zijn, omdat dat in een andere richting ging dan hij 

zelf voor ogen had blijkens zijn inleiding op de ethercolleges; hij grijpt er ook nooit 

op terug in zijn publicaties. We gaan hier dus niet verder in op deze studie van de 

Wereldraad.80 Overigens zal de belangrijkste boodschap van die studie, namelijk dat 

                                                           
76 „Beroepsgroepenwerk in Nederland‟ in Remonstrants Weekblad, 12-5-1956. 
77 Gegevens ontleend aan De Lange in de rubriek „Zig-Zag‟ in Remonstrants Weekblad, 14-6-1969. 
78 „Wat dunkt U van de mens?‟ in: Rondom het Woord, 12/1 en 12/2, februari 1970.  
79 In Evangelische Kommentare 1973/6, 324-328 („Process für den Menschen‟) beschrijft Raiser het 

verloop van de eerste fase van het project. Hij wijst erop dat Uppsala naliet om een doel van het project 

aan te geven én hij beschrijft hoe in het project de vraagstelling veranderde van „wat is de mens‟ naar 
„hoe kunnen we menselijk leven en hoe kan het geloof daarbij helpen?‟  
80 In de teksten die de basis vormden voor de bezinning in de Wereldraadstaf en de adviesomissie over het 

project treffen we nog een benadering aan die geheel in lijn is met wat De Lange voor ogen stond met 
termen als bevrijding, emancipatie, educatie en verantwoordelijkheid (zie bijvoorbeeld Study Encounter 

IV/3, 1968 dat uitgebreid aandacht besteedt aan het project). In de uitwerking ging het project kennelijk 

een andere kant uit.  
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het bedrijven van theologie nooit los van de realiteit waarin mensen leven kan 

plaatsvinden, en dat dat zelfs inhumaan zou zijn, De Lange wel aangesproken heb-

ben. In de woorden van het project: „The incarnation of Jesus Christ declares to us 

that the nearer we come to reality the nearer we come to God, and that the more 

accurately we achieve an analysis of reality the more closely we come to suffering 

and sharing with God in his redemptive and creative work‟.81  

In de reeks ethercolleges komt een bijdrage van Nijk voor, die door De Lange 

beschouwd wordt als behorend tot „de mooiste bladzijden uit de theologische litera-

tuur, die ik hierover ooit las‟.82 Nijk reageert hierin op een eerder artikel waarvan hij 

hoopt dat het bedoelt te zeggen dat alleen uit wat het Oude Testament over Gód 

zegt, op te maken is hoe het over de mens denkt. Nijk leest dan het scheppingsver-

haal heel nauwkeurig na, en zonder twijfel doelt De Lange met zijn kwalificatie 

vooral op de laatste twee bladzijden van Nijks artikel, waarin hij indringend en mooi 

beschrijft hoezeer de zesde dag van de schepping verschilt van de overige schep-

pingsdagen. Een lang citaat:  

 
„Er staat in de hele Bijbel nauwelijks iets dat mij zozeer treft als deze wending die 

zich op de zesde dag van Gods scheppingswerk voltrekt tussen de woorden: en God 

zag dat het goed was, en wat daar als een soort uitgesteld, maar dan ook alles overtref-

fend slotakkoord op volgt: en zie, het was zeer goed. Daartussen ligt het moment 

waarop God besluit dat niet Hijzelf, maar dat een ánder, dat anderen hun vreugde zul-

len beleven aan de tovertuin, die Hij heeft gemaakt, waarop Hij terugtreedt opdat 

mènsen zullen heersen over wat Hij met zoveel zorg heeft gemaakt. Naar zijn beeld, 

als zijn gelijkenis maakt Hij hen, dat wil zeggen dat zij in deze wonderwereld de 

plaats mogen innemen die aanvankelijk de zijne was. Nog maar nauwelijks is het ver-

haal over deze God begonnen of het vertelt hoe Hij terugtreedt voor anderen, hoe Hij 

zijn heerschappij uit handen geeft, hoe Hij zijn diepste vreugde beleeft wanneer ande-

ren in zijn plaats hun vreugde beleven aan de wereld die Hij heeft gemaakt: en zie, het 

was zeer goed‟.  

 

Het gaat hier over een God die zich laat gelden doordat Hij anderen laat gelden.83 

Dat betekent ook het einde van dat spreken over goddelijkheid en goddelijke macht 

„als de onherroepelijke frustratie van het humanum, eeuwen en eeuwen vóór Marx 

en Nietzsche, vóór Freud en Sartre‟. Wat De Lange vooral lijkt te hebben aange-

sproken in het artikel van Nijk is de verantwoordelijke plaats die deze de mens toe-

bedeelt. De Lange noemt dit artikel van Nijk namelijk wanneer hij zijn vreugde 

uitspreekt over hetgeen Berkhof in zijn Christelijk Geloof uit 1973 zegt over de 

almacht van God, die niet de centrale plaats inneemt die velen denken. Veel ethiek is 

                                                           
81 Werner voegt hieraan toe dat de Humanum Studies daarmee de theologische en methodische rationale 

verschaften voor een geweldige verbreding van de horizon van het oecumenische sociale denken in de 

periode na Uppsala én de weg bereidden voor verschillende vormen van contextuele theologiebeoefening 
(in: „Humanum Studies‟ in: Dictionary of the Ecumenical Movement, 2dn edition, 2002).  
82 De Lange zegt dit in een noot van zijn artikel in de feestbundel voor Berkhof, 227. In dit artikel rea-

geert Nijk op het college van Van der Woude over het Oude Testament. 
83 Het slot van het artikel is als een belijdenis: „Ik kan het verhaal niet anders horen. Als ergens de grond-

inspiratie van het Oude Testament zich aan mij meedeelt, dan vanuit dit even simpele als prachtige ver-

haal. Daarom verbaast het mij niet, daarom is het voor mij in déze traditie de meest voor de hand liggende 
uitspraak wanneer de kerk van één mens, die dít beeld waarlijk droeg, heeft getuigd dat Hij waarachtig 

God en waarachtig mens was. Hij is terzijde getreden opdat zijn Geest in óns zou zijn; Hij is gestorven, 

opdat wij zouden leven. Onder ons kon deze mens, onder ons kan het beeld van God, niet bestaan. Nog 
niet? Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods, op men-

sen‟.  
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daarop „afgeschampt en verpulverd‟. De Lange veronderstelt dat het opgeven van 

die gedachte angstgevoelens zal veroorzaken, omdat het aanvaarden van de eigen 

verantwoordelijkheid dan onontkoombaar is. De enige verankering is die in de liefde 

van God. De mens heeft de ruimte gekregen zodat hij ook partner van God kan zijn.  

 

Discussie met Berkhof 

 

In zijn proefschrift gaat De Lange in discussie met Berkhof over diens spreken over 

de antropologie in zijn De mens onderweg, een christelijke mensbeschouwing uit 

1960. Berkhof is zijns inziens veel te summier in zijn aandacht voor de sociale as-

pecten van het mens-zijn. Als hij spreekt over het op-de-naaste-gericht-zijn van de 

mens, past hij dat alleen toe op de man-vrouw-verhouding en hij werkt ook niet uit 

wat hij bedoelt met „de vrijheid, die hij (de mens, GWR) verwerkelijkt in de voorbe-

de als deelneming van Gods wereldbestuur en in de heiliging als het leven der vrij-

heid in de gemeenschap met de Heer‟. Daarbij is het spreken van Berkhof over de 

mens naar zijn smaak niet consistent (net als dat van Barth, voegt hij eraan toe), 

omdat Berkhof enerzijds over totale godverlatenheid spreekt, maar tegelijk zegt dat 

de mens zijn mens-zijn niet verloren heeft, zelfs niet gedeeltelijk. Wel kan hij zich 

vinden in zinnen van Berkhof als „Wij zijn op weg naar de totale metamorfose, 

waarin wij volkomen aan het beeld van de grote doxa-drager Jezus gelijk zullen 

zijn‟. De Lange voelt veel meer voor deze dynamischer denkwijze, die hij ook aan-

treft in de titel van Berkhofs boek.84 Berkhof reageert in een college in het kader van 

de reeds genoemde Theologische Etherleergangen uit 1969/1970 op de afwijzing 

van Niebuhr en Barth en de omarming van Berdjajew door De Lange in zijn disser-

tatie.85 Die omarming is onvoldoende gefundeerd, meent Berkhof, omdat bij Berd-

jajew nu juist de sociale dimensie van de mens onderontwikkeld is: „zij is eigenlijk 

niet met de vrije creatieve persoonlijkheid gegeven‟. Berkhof vervolgt dan: „Als we 

dat constateren, wordt de zaak er echter niet beter door. We moeten dan immers ook 

constateren dat De Langes christelijk-sociaal denken van de theologische antropolo-

gie nog lang niet die steun kreeg, die hij hoopte‟. 

De discussie werd in de volgende jaren voortgezet. In een felicitatiebundel 

voor Berkhof86 werden reacties op zijn Christelijk Geloof uit 1973 samengebracht. 

De Lange kreeg van de samenstellers de vraag te willen schrijven over de relevantie 

van Berkhofs dogmatische gezichtspunten voor het verantwoordelijk handelen, 

hetgeen De Lange als niet-theoloog geen eenvoudige opdracht zegt te vinden. Hij 

voelt nogal wat scepsis ten aanzien van de vraag of het kennis nemen van de dogma-

tische inzichten (in dit geval van Berkhof) helpt om tot beter inzicht en handelen te 

komen. Geloofsbelijdenissen werken vervreemdend voor een 20
e
 eeuwse burger, 

schrijft hij. In de Wereldraad blijken we het met elkaar eens te kunnen worden over 

ingrijpende maatschappelijke vragen, zonder te spreken over, laat staan het eens te 

worden over de fundamentele beginselen achter die uitspraken. Dat constateert ove-

rigens ook Berkhof zelf. Vijfentwintig jaar bezig zijn met de vragen van de „verant-

                                                           
84 Ook vindt hij die in het door hem zeer gewaardeerde pre-advies dat Berkhof voor de Christelijk Sociale 
Conferentie van 1952 schreef. 
85 Berkhof reageert in dit college ook op de antropologie van Nijk in zijn dissertatie Secularisatie. Hij 

noemt dit een wijsgerige, en niet een theologische antropologie, waarin het handelen primair centraal 
staat. Berkhof zoekt naar een interdisciplinaire aanpak. 
86 Weerwoord. Reacties op Dr. H. Berkhof’s ‘Christelijk Geloof’, aangeboden aan prof.dr. H. Berkhof ter 

gelegenheid van zijn 60e verjaardag, Callenbach, Nijkerk 1974. 
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woordelijke maatschappij‟ heeft De Lange geleerd dat een analyse van de werkelijk-

heid (via wetenschap, luisteren en dialoog) én een voortdurende reflectie op de ge-

hanteerde antropologie noodzakelijk zijn, en dat daaruit „next steps‟ voortvloeien die 

die analyse en reflectie weer kunnen ondersteunen. De Lange keek daarom in het 

bijzonder uit naar de mensvisie van Berkhof in zijn nieuwste boek en heeft wat deze 

daarover schrijft met instemming gelezen, anders dan in het verleden wel het geval 

was. De mens is erop gebouwd om God te ontmoeten, om te antwoorden op Zijn 

Woord. Spreken over een „verantwoordelijk‟ schepsel, zo zegt Berkhof, zou een 

verenging zijn, omdat het in deze relatie om meer gaat dan geboden en plichten. En 

„antwoordend‟ is weer teveel gezegd, omdat de mens er ook níet op in kan gaan. 

Hierin kan De Lange zich geheel vinden en hij is blij met wat Berkhof naar voren 

brengt over de mens als partner van God die ook werkelijk mag meedoen: „Hoewel 

ik erken dat Barths visie op de relatie tussen de mensen omvattender is dan die bij 

Berdjajew,87 vind ik toch dat de visie van de laatste op de verhouding tussen God-

mens superieur is ten opzichte van die van Barth. Ik heb de indruk dat Berkhof het 

goede van beide grootmeesters op een zeer gelukkige wijze verenigt. De vraag die je 

bekruipt na het lezen van Barths antropologische gezichtspunten: heeft God eigen-

lijk de mens wel nodig, blijft na het kennisnemen van Berkhofs visie achterwege‟.88  

Deze discussie met Berkhof bevestigt het eerdere beeld: De Lange is niet in 

de eerste plaats geïnteresseerd in de achtergronden van een bepaalde denkwijze, 

maar vooral in de uitkomsten ervan, ook als het gaat om de theologie. De Lange 

toonde zich vaak ontevreden over de bijdrage van theologen aan belangrijke maat-

schappelijke thema‟s en debatten; veel theologische discussies waren in zijn ogen 

bar weinig vruchtbaar.  

 

Andere invloeden 

 

In de reeks gesprekken die De Lange samen met Van Dijk, Houtepen, Linnemann en 

Goudzwaard in de jaren tachtig voerde met vertegenwoordigers van de Oost-Duitse 

kerken kwam ook de mensvisie ter sprake. De theoloog Van Dijk schreef in dat 

verband de notitie „Wertorientierung und biblisch-theologische Anthropologie im 

heutigen wirtschaftlichen Denken und Handeln‟,89 die blijkens de vele onderstrepin-

                                                           
87 Hier denkt De Lange ongetwijfeld aan wat Barth hierover in KD III-2 (290) schrijft ‟die Humanität 

jedes Menschen besteht in der bestimmtheit seines Seins als Zusammensein mit den anderen Menschen‟ 

(geciteerd bij Kemp [ 2002], 27) en de omschrijving van Christus als „im umfassendsten, radikalsten Sinn 
der Mensch der für die Anderen ist‟ (geciteerd bij De Lange [1966], 62).  
88 De Lange is hier positiever over het mensbeeld van Berkhof dan mede-auteur E. Flesseman-van Leer in 

haar artikel in dezelfde bundel over de tweezijdigheid van het verbond. In de eerste plaats herkent zij nog 
enkele rudimenten van een objectivistisch godsbeeld in Berkhofs boek, die strijdig zijn met zijn centrale 

verbondsgedachte (waar ze zich goed in kan vinden). Maar ook aan de andere partner, de mens, doet 

Berkhof volgens haar te kort - uit angst te hoog over de mens te denken -, wanneer hij stelt dat er behalve 
de revelatio ook de illuminatio door de Geest nodig is om God te kennen in Zijn openbaring. Ook in de 

christologie van Berkhof neemt ze dit waar, evenals in zijn speken over de vernieuwing van de mens. 

Berkhof wil een weg gaan tussen een predestinatiaanse en een joodse antropologie, maar staat naar haar 
oordeel dichter bij de eerste en zijzelf bij de tweede. „Maar brengt de verbondsontmoeting als leidende 

gedachte ons niet inderdaad dicht bij die “joodse” kant? Sterker zelfs, is er eigenlijk wel een derde weg in 

de antropologie?‟ En als we die joodse kant niet kiezen, moet dan niet geconstateerd worden dat het 
verbondsbegrip niet geschikt is om het specifieke van het christelijk geloof uit te drukken? Doordat 

Flesseman-van Leer als theologe dieper in ging op de theologie van Berkhof, oordeelde ze scherper dan 

De Lange, die zich ongetwijfeld in haar positie beter kon vinden dan in die van Berkhof.  
89 De notitie is te vinden is in het archief van de Lange; hij werd geschreven voor de bijeenkomst van 

april 1990.  



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

473 

gen die hij in zijn exemplaar zette, door De Lange zeer gewaardeerd werd. Van Dijk, 

maar evenzo Tieleman,90 behandelt onder anderen Jean Baudrillard en René Girard. 

Centrale gedachten van beide filosofen treffen we ook aan bij De Lange,91 al zal hij 

van hen waarschijnlijk zelf niet uitgebreid studie gemaakt hebben en verliet hij zich 

hier op Van Dijk en Tieleman. Van Baudrillard benadrukt hij dat die liet zien hoe 

voor de moderne mens producten verbonden zijn met betekenissen, die op zich niets 

met het desbetreffende product te maken hoeven hebben. Dergelijk producten, zoals 

kleding en meubilair, maar ook lidmaatschappen en vacantiebestemmingen, hebben 

een symboolwaarde en kunnen staan voor modern, sportief, alternatief e.d. zijn. De 

reclame speelt door de overdracht van deze beelden hierin een belangrijke rol. Van 

Girard haalt De Lange de gedachte van de mimesis aan, het nabootsen, het wensen 

dat te hebben wat de ander heeft, louter omdat de ander het heeft. In traditionele 

samenlevingen is de begeerte beperkt en aan banden gelegd doordat ieder zijn eigen 

plek in de sociale structuur heeft. Maar in de moderne samenleving zijn de standen 

weggevallen en hebben mensen geen eigen positie meer met de daarbij behorende 

goederen. Begeren is normaal geworden en wordt aangemoedigd. De moderne bur-

ger kan kopen wat hij begeert en dat is nog „goed voor de economie‟ ook, zoals 

blijkt uit begrippen als „gezonde wedijver‟. Begeerte is daarom in onze cultuur vol-

ledig geaccepteerd en is zelfs het organisatieprincipe van onze samenleving gewor-

den. Als we in onze samenleving het gebod „gij zult niet begeren‟ zouden navolgen, 

zou onze economie in elkaar storten, zegt Van Dijk.92 Het is duidelijk dat deze ge-

dachten een goede aanvulling boden op de analyse van en de kritiek op de moderne 

levensstijl die De Lange al had en vandaar dat hij er een dankbaar gebruik van 

maakte in zijn publicaties.  

 

Hoopvol spreken over de mens 

 

In het kader van het programma tot bestrijding van het militarisme reageerde De 

Lange ook op de opmerking dat de mens in wezen agressief is en alleen gericht op 

zelfhandhaving. Hij betwijfelt of dit een volledige informatie is over wat mensen 

zijn en zegt dan:  

 
„Ook iemand die in Nederland in de vredeswetenschappen een grote rol speelt, zo niet 

de grootste, namelijk prof. Röling, is nogal negatief. Als U de geschriften van prof. 

Röling doorleest, ziet U om de haverklap van die merkwaardige tussenzinnen: “zo is 

de mens nu eenmaal”. Ik heb in toenemende mate de gedachte gekregen dat Röling 

een aanhanger is van de theorieën van Lorenz. Ik vind dat een verderfelijke theorie, in 

zoverre dat observaties op het gebied van de dierspychologie en diersociologie leiden 

tot grensoverschrijdingen. Lorenz pleegt deze, door te veel te suggereren dat zijn 

waarnemingen terzake van dieren geldig zijn voor het gedrag van mensen. Ik wil niet 

ontkennen dat dit een deel van het menselijk aspect is van het menselijk leven. Maar 

er is meer aan de hand bij mensen. Er is behoefte aan het ontwikkelen van wat ik met 

een theologische vakterm zal noemen een evenwichtige antropologie terzake van dit 

punt. Wij mogen hoopvol spreken over de mens, al behoeven we de donkere kant niet 

te vergeten. Ik heb het idee, dat de Christelijke kerken nog te veel leven in de scha-

                                                           
90 Bijvoorbeeld in zijn inaugurele rede uit 1989 De economie als bal-masqué en in zijn boek In het teken 

van de economie (1991), 92 en 134 e.v. 
91 Bijvoorbeeld in een college dat hij in 1991 aan de Ökumenische Sommeruniversität gaf (in archief De 
Lange). 
92 In de genoemde notitie (zie noot 89). 
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duw van de tweede zondag van de Heidelbergse Catechismus, waarin eenzijdig sprake 

is van de onbekwaamheid van de mens‟.93  

 

We kwamen in de discussie met Berkhof dit al eerder tegen. Elders zegt hij:  

 
„In de eerste plaats dient te worden vastgesteld, dat men vanuit de christelijke geloofs-

leer nimmer kan volstaan met alleen te spreken wat men „van nature‟ is. De werke-

lijkheid van het mens-zijn laat een spanningsverhouding zien van soms uiterst delicate 

en ernstige aard. Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in de vernietigingskampen in 

de Tweede Wereldoorlog kan niemand volhouden dat de mens niet de mogelijkheid 

heeft om de ander te verachten en te minachten. Maar juist de overlevenden van de 

vernietigingskampen laten ons zien, dat de mens altijd in staat is het recht te zoeken 

en te realiseren.94 Daardoor wordt duidelijk dat de mens meer is dan natuur, meer is 

dan aard alleen. De mens heeft een opdracht en hij kan die opdracht vervullen. Dat is 

het wezenlijke van de mens‟. 95  

 

De Lange is overigens ook huiverig voor een te optimistisch mensbeeld, zoals in de 

Social Gospel beweging, alsof de mens door zijn eigen inspanningen een begin zou 

kunnen maken met de opbouw van het Koninkrijk. „Men kan zich afvragen of het 

ongenuanceerd spreken over „mensen van goede wille” niet een uiting is van de 

veronderstelling dat mensen louter een goede wil hebben. Bestaan er zulke mensen?‟ 

De Lange wijst erop dat er een golfbeweging aanwijsbaar is: na de Tweede Wereld-

oorlog was er sprake van een pessimistisch denken, in de jaren zestig volgde een 

omslag. Onder invloed van de marxistisch denker Bloch kwam een nieuw denken op 

over de categorie van de hoop en doordenking van het begrip utopie (Moltman, 

Picht). In de tweede helft van de jaren tachtig zien we weer een terugslag: teleurstel-

ling, apathie, scepticisme en zelfs cynisme. „Het valt blijkbaar niet mee om een goed 

evenwicht te vinden tussen hoop en wanhoop‟. Voor de Lange gaf de hoop altijd de 

doorslag. In 1986 schrijft hij in de Vriendenbundel voor J.M. van Veen over het 

spreken van de kerk. Een kenmerk daarvan is, zegt hij, dat het hoopvol is: het kent 

aan het bestaande geen religieuze waarde toe. „De bijbelse informatie toont ons een 

informatie om anders te handelen. Het kunnen wordt verondersteld, maar de wil en 

de mogelijkheid zijn er niet altijd en ontbreken vaak‟. De politiek-maatschappelijke 

ordening van de samenleving dient de vrijheid om anders te handelen te bevorderen. 

Hier grijpt De Lange terug op wat Reinhold Niebuhr schreef: ieder mens bezit het 

vermogen zich enigermate los te maken van de gemeenschappen waaraan hij gebon-

den is..96 „Elke gemeenschapstheorie, of zij nu religieus of profaan is, die het gebod 

om de naaste lief te hebben als zichzelf voorstelt als een eenvoudige morele moge-

lijkheid, verduistert daarmee de realiteiten waar de economische en politieke orde 

mee te maken heeft. Van de andere kant heeft de realistische traditie in het Westerse 

sociale denken aanhoudend de fout begaan, het vermogen van de mens voor de ge-

rechtigheid te onderschatten, dat wil zeggen zijn werkelijke interesse voor zijn naas-

te‟. Ook bij andere gelegenheden spreekt De Lange in de jaren zeventig en tachtig 

                                                           
93 „Praten over ontwapening is aan het verkeerde touwtje trekken. Het programma tot bestrijding van het 
militarisme‟ in: Hervormd Nederland, 17-12-1977. 
94 Hier zal De Lange ongetwijfeld gedacht hebben aan het werk van Herzberg, bijvoorbeeld diens dag-

boek uit Bergen-Belsen, Tweestromenland (1978) waarin dit heel indringend naar voren komt. 
95 In de notitie voor het Trefpunt, zie boven. 
96 In: „Christelijk geloof en het economische leven van de liberale maatschappij‟ in: Geloof in de politiek, 

De Haan, Bussum 1970. 
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veel over de hoop, zoals in zijn boekje Wij moeten ons haasten uit 1988, waar hij 

een uiteenzetting over de hoop begint met wat een ode aan de hoop lijkt:  

 
„Ik ken geen argument, waarom wij ons niet zouden blijven oriënteren op deze hoop. 

Hoop als oriëntatie, waardoor het heden wordt opengebroken; hoop waardoor men 

geen vrede heeft met de gegeven werkelijkheid, maar zich daartegen begint te verzet-

ten; hoop die het heden in beweging zet, omdat men ontevreden is met de wereld; 

hoop die bestand is tegen de druk van de problemen, tegen teleurstellingen; hoop die 

bestand is tegen twijfel over wat wij kunnen en wat wij zijn; hoop die een hartstocht 

heeft voor het onmogelijke‟.97 

  

De Lange noemt hierbij geregeld de theologie van de hoop van Moltman en verwijst 

vaak ook naar Pichts boek Mut zur Utopie, dat in 1970 in Nederland in de Oekume-

ne reeks verscheen onder de titel De toekomst in eigen hand. De verantwoordelijk-

heid van de mensheid voor haar toekomst.98 Utopie wil hij in navolging van Picht 

niet opvatten als een droombeeld van een andere maatschappij. Integendeel: juist in 

onze maatschappij zien we dat veel mensen utopisch over de mogelijkheden van 

bijvoorbeeld de techniek denken, daar alle heil van verwachten en niet zien hoeveel 

onheil hierdoor ook ontstaat. Dit noemt Picht „blinde utopie‟. Hij pleit voor een 

verlichte utopie, die voortkomt uit kritiek op het bestaande en uit een bewust politiek 

handelen dat weloverwogen, op basis van een analyse van de huidige werkelijkheid, 

stuurt in de richting van een gewenste toekomst. Door de ontwikkeling van de we-

tenschap, in het bijzonder de komst van de atoombom, is de mens werkelijk zelf 

verantwoordelijk geworden voor de toekomst. Daarom moet ook iedere wetenschap 

nadenken over zijn eigen vooronderstellingen én consequenties, want op dat terrein 

is de wetenschap momenteel nog „gevangen in een naïveteit, die niet uitkomt boven 

het bewustzijnspeil van het gemiddelde lekenverstand‟.99 Hier herkennen we ook 

weer de inzet van De Lange voor het MCKS (zie hoofdstuk 3 en 4). De Lange ver-

bindt dit denken over de toekomst met de gedachte van de „next steps‟ die, overeen-

komstig de uitspraken van Evanston over de verantwoordelijke maatschappij, ont-

wikkeld moeten worden, gericht op verbeteringen, op basis van de analyse van de 

maatschappij waarvoor het concept het instrumentarium biedt. 

Op het eerste gezicht is het bijzonder dat De Lange in het verband van de 

hoop juist naar Picht verwijst, wiens boek een heel somber beeld schetst van de 

stand van de wetenschap en het menselijk verantwoordelijkheidsbesef („Gezien de 

ervaring kunnen wij geen hoop meer koesteren, dat uit de schending van alles wat 

heilig is, uit laaghartigheid, domheid, begeerte, grofheid en barbarij nog een zegen 

voor de toekomst van de wereld kan worden geboren‟, 118). Maar juist daarmee is 

iets gezegd over de wijze waarop De Lange over hoop wil spreken. Hoop als een 

plicht vanwege het inzicht dat de weg die we nu gaan naar de afgrond voert, en we 

dus wel moeten kiezen voor een andere weg en dat ook volhouden. Picht: „De ware 

hoop op menselijkheid ontvonkt overal waar de gevaren ons dreigen te overweldigen 

en alle valse hoop vervliegt‟ (127). 

 

                                                           
97 Een soortgelijke alinea kent Werkelijkheid en hoop uit 1975 (120). 
98 We zagen in hoofdstuk 3 dat De Lange ontmoette bij FEST en ERE.  
99 Picht (1970), 83. Van der Bom wijst in zijn studie over Picht (G.H. van der Bom, Oneindige verant-
woordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie, Boekencentrum, 

Zoetermeer 1999) op diens sterke opvoedkundige interesse, mede ingegeven door zijn geschoktheid over 

Auschwitz en Hirosjima als symbolen van wat er gebeurt als de taken op dit terrein verwaarloosd worden.  
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2. DE MENSVISIE VAN DE LANGE EN DE OECUMENE 

 

Na al het voorgaande behoeven we nauwelijks meer aandacht te besteden aan het 

verband tussen de mensvisie van De Lange en die welke in het oecumenisch sociale 

denken naar voren komt. De Lange ontwikkelde zijn visie in nauwe samenspraak 

met de oecumene, en zijn denkbeelden verschillen daarvan niet wezenlijk. Ook toen 

in de loop der jaren kritiek werd uitgesproken op het concept van de verantwoorde-

lijke maatschappij (waarover meer in het volgende hoofdstuk) leidde dit niet tot een 

ander mensbeeld, ook al leek dat in eerste instantie wel het geval te zullen zijn. Dat 

zien we bijvoorbeeld wanneer we de documenten bestuderen die AGEM, de door de 

afdeling van de Wereldraad voor het ontwikkelingswerk ingestelde adviesgroep voor 

economische zaken, in de jaren 1978-1982 het licht deed zien. In de in deel 1 ge-

noemde consultatie in Zürich uit 1978 (waar een grote groep voor de Wereldraad 

belangrijke denkers bij elkaar was, onder wie Daly, Goudzwaard, Green, Parmar, 

Pronk, Abrecht en Raiser) werd een uitspraak gedaan die AGEM in zijn tweede 

rapport, uit 1980, herhaalt: 

 
„The Christian assumption is that the human being, both individually and corporately, 

is capable of both good and evil, and that each generation, as stewards of creation, has 

a responsibility to God for contributing to the struggle for more justice in society; for 

naming and struggling against the principalities and powers which in varying institu-

tional manifestations confront every human society‟.100  

 

Dit zou een uitspraak van De Lange kunnen zijn: het is een goede beschrijving van 

hoe hij persoonlijk zijn taak opvatte. Ook al liepen de meningen over de ruimte die 

een mens heeft om deze strijd te voeren, soms uiteen, het feit dat de mens geroepen 

is dit te doen, daartoe wat betreft zijn aard de mogelijkheden heeft en daartoe in staat 

gesteld moet worden door de samenleving is een uitgangspunt dat nooit opgegeven 

is. 

 

 

3. EVALUATIE VAN DE LANGES ANTROPOLOGIE 

 

Uit de verschillende hierboven beschreven denkers en discussies komt een duidelijk 

beeld naar voren over wat voor De Lange een antropologie was die paste bij God 

zoals hij die in de bijbel tegenkwam: een mens die werkelijk in staat is een antwoord 

te geven op Gods vraag aan hem.101 Doet hij, of probeert hij dat niet, dan is er sprake 

                                                           
100 Uit: Ecumenism and a New World Order, AGEM, Geneva 1980. 
101 Het is verwonderlijk dat De Lange nergens verwijst naar het mensbeeld in de rooms-katholieke sociale 

leer, die hij wel degelijk kende. Juist op dit punt zijn er grote overeenkomsten aan te wijzen met zijn 
denken. Zie bijvoorbeeld het volgende citaat uit de encycliek Centesimus Annus (Uitgave van de Stichting 

R.K. Voorlichting, Oegstgeest 1991, 44-45) 'De mens ontvangt van God een wezenlijke waardigheid en 

daarmee het vermogen om iedere ordening van de maatschappij te overstijgen naar de waarheid en naar 
het goede. Hij is echter ook geconditioneerd door de maatschappelijke structuur waarin hij leeft, door de 

opvoeding die hij ontvangen heeft en door het milieu. Deze elementen kunnen het leven overeenkomstig 

de waarheid vergemakkelijken of bemoeilijken. De beslissingen, dankzij welke een menselijke omgeving 
gevormd wordt, kunnen specifieke zondige structuren scheppen en de volledige verwerkelijking verhin-

deren van degenen die op verschillende wijze aan die structuren onderworpen zijn. Het afbreken ervan en 

de vervanging door meer authentieke vormen van samenleving is een taak die moed en geduld vereist'. 
Hier worden mensbeeld en inrichting van de maatschappij verbonden op een wijze die De Lange moet 

hebben aangesproken. Wellicht dat hij deze uitspraken toch wantrouwde; al in 1963 sprak hij zich kritisch 
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van een verzuim. Een verwijtbaar verzuim, dat ook voor de kerk grote consequenties 

heeft. In een kerstgroet die De Lange in 1970 als voorzitter van de kerkenraad de 

Haagse remonstranten doet toekomen, schrijft hij: „Veel mensen worden ten diepste 

in hun geloof aangetast, niet doordat God afwezig zou zijn, maar doordat de Chris-

tenen afwezig zijn. Christus zelf wist er van mee te spreken‟. 

Deze mensvisie ligt aan de basis van veel van het gedachtegoed van De Lan-

ge en veranderde eigenlijk door de jaren heen niet; zijn visie op hoe de maatschappij 

er uit zou moeten zien werd er uiteraard door bepaald. We gaan daarop in de vol-

gende paragraaf nader in. Maar uiteraard heeft die mensvisie ook gevolgen voor 

andere onderwerpen. We zagen dat al waar het ging over de techniek (Ellul),102 en in 

nauwe relatie daarmee, de arbeid. In dat verband noemt De Lange Schumacher met 

zijn visie op de menselijke maat, die naar zijn oordeel de aanzet gaf voor een kriti-

sche reflectie op de techniek in relatie tot de menselijke arbeid: „Ik citeer hier graag 

Schumacher, een man die mij destijds werkelijk bekeerd heeft. Hij zegt: als arbeid 

een behoefte is van de mens tot zingeving van zijn bestaan, dan moeten we die laten 

bestaan. We moeten dus arbeid kreëren en niet overbodig maken.‟103 In het verlengde 

daarvan ligt uiteraard ook het grote belang dat De Lange hechtte aan medezeggen-

schap binnen bedrijven en democratisering van het bedrijfsleven, als mogelijkheid 

van de werknemer om zijn verantwoordelijkheid vorm te geven. We zagen in de 

voorgaande hoofdstukken dat hij hierop gedurende zijn hele leven hamerde, en het 

de vakbeweging kwalijk nam dat zij dit verwaarloosde en voorrang gaf aan materië-

le belangenbehartiging. 

 

Toch kan niet gezegd worden dat uit het beschrevene een werkelijk volledig uitge-

werkte antropologie naar voren komt. De Lange ging zeer eclectisch te werk, en 

zocht elementen bij elkaar die pasten in zijn visie.104 Als leek op dit terrein veroor-

loofde hij het zich het bij die elementen te laten: voor hem waren ze voldoende om 

het verhaal dat hij wilde vertellen, in te vullen.105 In zijn geschriften kon hij ermee uit 

de voeten, en de praktijk van zijn vele honderden colleges, spreekbeurten en ge-

                                                                                                                                        
uit over het feit dat het katholieke denken uitgaat van de menselijke rede: er is daar te weinig wantrouwen 

ten aanzien van de menselijke natuur, zoals dat er wel is bij protestanten. „De waardigheid van de mens 

wortelt voor hen (de protestanten, GWR) niet in de menselijke natuur, maar in het feit dat hij door God 
wordt uitgenodigd om deel te nemen aan Zijn Liefde, om Gods medewerker te zijn‟ (in „Vrede op aarde‟, 

een bespreking van de encycliek Pacem in Terris in Socialisme en Democratie.  
102 Hoewel De Lange zelf die relatie niet legt, had hij hier ook kunnen verwijzen naar Berdjajew die het 
laatste hoofdstuk van zijn Waarheid en leugen van het communisme geheel wijdt aan „De mensch en de 

techniek‟ en daarin erop wijst dat de techniek de mens aan zich onderwerpt en een enorme bedreiging 

voor het mens-zijn is (ook zeer concreet in de vorm van een steeds dreigender bewapening). 
103 „Is economie bevoogdend?‟ in: De Vijgeboom, juni 1979. 
104 Een fraai voorbeeld hiervan levert zijn proefschrift. Hij wijst daarin (55-56) op de - relevante - theolo-

gische discussie over de vraag of in de antropologie het accent nu vooral op het begrip „beeld‟ (van God) 
gelegd moet worden of niet liever op de goddelijke bestemming en roeping van de mens. Hij geeft kort de 

belangrijkste voors en tegens hiervan weer, en schrijft vervolgens: ‘Hoe het ook zij, het bijbels getuigenis 

laat ons de mens zien als een door God aangesprokene’ (cursivering De Lange). Het „hoe het ook zij‟ 

typeert hem. 
105 Treffend wordt dit alles verwoord en samengevat door Van den Heuvel (in een gesprek met de auteur): 

„Vrijzinnig calvinist was hij. Kon uitstekend aansluiten bij een oergereformeerde theologie, maar aan de 

andere kant had hij een Banning-agenda, een maatschappij-agenda. De brug daartussen is van optimisti-
sche aard: hij was uiterst optimistisch omdat hij overal een oplossing voor veronderstelde. Maar hij had 

geen optimistisch mensbeeld. Hij was in die zin gereformeerd. Daar zit, voorzover hij een theologie had, 

zijn theologie. En verder liet hij Henk Berkhof voor hem denken. Dan wachtte hij tot hij ergens een muis 
zag lopen en die vrat hij dan op. Hij liep als een kat door het oecumenisch pakhuis. Dan had hij een muis 

en was hij weer een stap verder. De systeemaanbidders werden gek van hem.‟ 
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sprekken met wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders bewijst zijn hoge ver-

wachtingen ten aanzien van de mogelijkheid van de bekering van mensen tot ver-

antwoordelijk handelen. Uiteraard werd hij in die verwachtingen regelmatig teleur-

gesteld. Vanuit een diepe overtuiging en met een groot enthousiasme ging hij bij-

voorbeeld gesprekken aan met ministers over het sociaal beleid en met directies van 

ondernemingen over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid; hij verwachtte 

daar ook steeds veel van en werd er even vaak in teleurgesteld. Moet hij naïef ge-

noemd worden vanwege zijn ideeën over de veranderingsbereidheid én -

mogelijkheid van zijn gesprekspartners? Zag hij, zoals zovelen hem verweten, over 

het hoofd hoe macht wordt uitgeoefend in onze maatschappij en hoe gering de speel-

ruimte van het individu is? Wij menen dat dat niet het geval was. In de eerste plaats 

zou hij waarschijnlijk al heel tevreden zijn geweest wanneer zijn gesprekspartners zo 

eerlijk waren geweest om zelf toe te geven dat hun marges beperkt waren, en dat ze 

daar moeite mee hadden. Hij ontmoette echter mensen die zich ook met dat machts-

systeem en hun rol daarin identificeerden. In de tweede plaats kende hij ook voor-

beelden van politici en ondernemers die wél kozen voor een andere aanpak, en be-

reid waren daarvan de consequenties te dragen.  

Maar het kan niet anders dan dat met deze eclectische werkwijze er vragen 

onbeantwoord blijven. Bovendien maakte De Lange, door het niet volledig uitwer-

ken van zijn visie, zich kwetsbaar voor verwijten van mensen die bepaalde onderde-

len van die visie doortrokken en er consequenties aan verbonden. Zo is bijvoorbeeld 

de vraag te stellen of het mogelijk is de relatie tussen God en mens zoals Berdjajew 

die tekende, over te nemen, zonder vatbaar te worden voor het verwijt te weinig 

aandacht te hebben voor de sociale dimensie van het mens-zijn (die voor De Lange 

juist evenzeer van belang was). Een ander thema dat hem hoog zat, was dat er niet te 

negatief gedacht mag worden over de mogelijkheden van de mens; dat is ook wat 

hem bij Berdjajew bracht. Maar dat weerhoudt hem er niet van ten aanzien van 

sommige mensen en stromingen (de social gospel movement en de mensen die zijns 

inziens te weinig reserves hadden ten aanzien van het gebruik van geweld) het ver-

wijt uit te spreken dat ze te optimistisch over de mens denken.106 Hoewel De Lange 

daarin zelf wel consistent is, is er toch niet in zijn geschriften een gedachtelijn te 

vinden waarop hij zich hierbij baseert. Maar hier moet - wederom - gezegd worden: 

het was er De Lange ook niet om begonnen een theoretisch gebouw neer te zetten. 

Dat liet hij graag aan anderen over; hij toetste hun denkbeelden dan vervolgens wel 

op hun bruikbaarheid.  

                                                           
106 In het artikel „Waarden en normen in de economie‟ (in: Wijsgerig Perspectief, themanummer „Waar-

den in het geding‟, 35/4, 1994) verwijst hij in dit verband naar Niebuhr: „De auteur van dit artikel heeft 
bij het zoeken naar een evenwicht (het blijft altijd een zoeken) veel steun ondervonden bij twee formule-

ringen van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr. De ene luidt: “Ieder individu bezit het vermogen 

zich enigermate los te maken van de gemeenschappen waaraan het gebonden is door de natuur en de 
geschiedenis” - de andere: “De zin van de mens voor gerechtigheid maakt de democratie mogelijk, de 

neiging van de mens tot onrecht maakt haar noodzakelijk”.‟ 
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Hoofdstuk 7  

Het concept van een 

„verantwoordelijke maatschappij‟  
 
 

 

„De mens is geschapen en geroepen om een vrij wezen te zijn, verantwoordelijk aan 

God en zijn naaste. Elke neiging van Staat en maatschappij om hem te beroven van de 

mogelijkheid op verantwoordelijke wijze te handelen is een loochening van Gods be-

stemming, die Hij met de mensen heeft en van Zijn verlossingswerk. In een verant-

woordelijke maatschappij heerst de vrijheid van mensen, die zich verantwoordelijk 

weten voor gerechtigheid en openbare orde, en zijn zij, die politiek gezag of economi-

sche macht bezitten, voor de uitoefening daarvan verantwoording schuldig aan God 

en aan de mensen, wier welzijn daarvan afhangt. De mens mag nooit tot een instru-

ment voor politieke of economische doeleinden worden gemaakt. De mens is niet ge-

schapen voor de Staat, doch de Staat voor de mens; de mens is niet geschapen voor de 

productie, maar de productie voor de mens. Wil een samenleving in de moderne le-

vensverhoudingen verantwoordelijk blijven, dan is het nodig, dat de mensen de vrij-

heid bezitten om op hun regering contrôle uit te oefenen, deze te critiseren en van re-

gering te veranderen, dat de macht gebonden is aan wetten en tradities en zoveel mo-

gelijk verdeeld wordt over de gehele gemeenschap. Het is noodzakelijk, dat economi-

sche gerechtigheid en gelijke mogelijkheden verzekerd zijn aan alle leden van de 

maatschappij.‟ 

Wereldraad van Kerken op de Assemblee van Amsterdam, 1948 

 
Centraal in het sociale denken van de Wereldraad van Kerken van de eerste jaren na 

de oprichting staat het begrip van de „responsible society‟, de verantwoordelijke 

maatschappij. We beschreven de inhoud en functie ervan al kort in hoofdstuk 2. De 

Assemblee van Evanston omschreef dit concept als een criterium ter beoordeling 

van alle sociale stelsels en een norm bij het nemen van concrete beslissingen. Na 

Evanston, met de toename van revolutionaire ontwikkelingen op allerlei terreinen én 

van het aantal kerken uit de Derde Wereld binnen de Wereldraad, groeide de kritiek 

op het oude oecumenisch spreken en handelen, en daarmee ook op dit concept. Van-

af Genève (de bijeenkomst van de afdeling Church & Society in 1966) raakte het 

concept langzamerhand in onbruik, en terugkijkend ging men later spreken over een 

„paradigmawisseling‟ die daar zou zijn begonnen die daar de oorzaak van was.  

De visie van de Wereldraad (en die van De Lange) op de maatschappij ligt in 

het verlengde van de mensvisie. Als een mens geroepen is tot verantwoordelijkheid, 

zal de maatschappij zodanig moeten worden ingericht dat aan het uitoefenen van die 

verantwoordelijkheid alle ruimte gegeven wordt. „Daar waar de maatschappelijke 

omstandigheden de mens belemmeren om “antwoord” te geven, hebben wij de taak 

handelend op te treden en mede te werken aan het bevrijdingsproces‟.1 Het gaat 

daarbij om een vrijheid waarin er voor de mens de ruimte is tot zijn bestemming te 

komen. Uiteraard betreft dit een vrijheidsbegrip waarin niet de zogenaamde autono-

me mens centraal staat, maar een vrijheidsbegrip in de geest van Buber en Levinas, 

dat geheel getekend wordt door de verantwoordelijkheid voor de ander.  

                                                           
1 De Lange (1966), 66. 
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De Lange schreef niet alleen in zijn proefschrift over het concept van de „ver-

antwoordelijke maatschappij‟ en de mogelijkheden daarvan, maar bleef in feite zijn 

gehele leven denken in de lijn van dit concept, ook in de jaren dat hij het begrip zelf 

niet meer gebruikte.2 Hij liet af en toe wel merken dat hij het met het afscheid van 

het concept niet eens was. Zo vertelt hij in 1991 dat Visser ‟t Hooft vlak voor zijn 

dood zei dat de Wereldraad het begrip „verantwoordelijke maatschappij‟ niet had 

moeten laten vallen.3 Zijn vriend Berkhof constateert - in de feestbundel voor De 

Lange - dat deze niet gelukkig was met de verschuiving in het oecumenisch denken. 

„Als dogmaticus op de zijlijn had ik minder moeite met die paradigmawisseling dan 

de sociaal-ethici die met de sociaal-economische consequenties rekening moesten 

houden‟. Even verder schrijft hij dat het concept niet bestand was „tegen de sociaal-

ethische stormen van de tijd; men kan immers aan verdrukten geen verantwoorde-

lijkheid opleggen voordat hun bevrijding geschonken is‟.4 Met de sociaalethische 

stormen duidt Berkhof op de theologie van de revolutie en andere „genitief-

theologieën‟. Bij lezing van De Langes publicaties valt echter op, dat hij de radicale 

kritiek uit de Derde wereld op het kerkelijk spreken en (uitblijvend) handelen inzake 

ontwikkeling deelde en - naar eigen zeggen - in eerste instantie niet zo heel veel 

moeite had met de theologie van de revolutie. Toen hij met dit denken geconfron-

teerd werd, plaatste hij daarbij wel kanttekeningen, maar beval ook iedereen de 

bestudering ervan aan.5  

 

Uit deze korte schets komt al een aantal problemen naar voren met betrekking tot 

zowel het concept zelf als het gebruik daarvan door De Lange die om een antwoord 

vragen. In dit hoofdstuk proberen we dat te doen. Daartoe gaan we eerst nader in op 

de achtergronden en bedoeling van het concept. Die zijn niet echt helder. Wie zich 

met het concept bezighoudt, raakt al snel verstrikt in uiteenlopende discussies. In de 

eerste plaats op het terrein van de theologie. Grenholm6 en Duff7 gaan er van uit, dat 

er twee vormen van theologie van de „Responsible Society‟ zijn: één gebaseerd op 

de Barthiaanse traditie en één gebaseerd op de natuurrechttraditie. En alsof dat al 

                                                           
2 De Lange schreef voor kerkleden over de economie, maar probeerde tegelijk onder economen belang-

stelling te wekken voor wat er in de kerken omgaat; zo schreef hij in het economenblad ESB over de 

manier waarop in Evanston over het begrip verantwoordelijkheid werd gesproken. Hij eindigt dit artikel 
met een oproep: „Het zou van belang kunnen zijn, als velen die op enigerlei wijze bij ons economisch 

leven betrokken zijn, hun mening zouden geven of zij in de hierboven genoemde punten iets herkennen 

van de eigen problematiek.‟ Zie: „Het rapport van de Sociale Sectie van Evanston‟ in de rubriek Aanteke-
ning, in: Economisch-Statistische Berichten, 40/1965, 9-2-1955, 117.  
3 In een artikel over „gerechtigheid‟ In de feestbundel voor Verschuer in 1991, 137. 
4 Dit zijn vreemde opmerkingen voor Berkhof, die toch zo thuis was in de oecumene en het oecumenisch 
denken, omdat ze langs de bedoeling van het concept heenschieten. We gaan hierop later nader in.  
5 In 1971 schreef hij in Nederlands Theologisch Tijdschrift over het boek Uitdaging aan kerk en maat-

schappij van de „revolutie-theoloog‟ Shaull: „De bestudering van deze opstellen heeft mij als niet-
theoloog nogal wat tijd gekost. Ik meen dat het verantwoord is anderen op te wekken er ook tijd voor uit 

te trekken. Het is van geen enkel belang of men het op alle punten het Shaull eens is. Hij is een theoloog 

met een visie en dat is meer dan voldoende om de opstellen grondig te lezen.‟ Ook elders geeft hij aan dat 
er hier veel te leren valt: „De theologie van de revolutie biedt geen alternatief (voor de gedachte van de 

verantwoordelijke maatschappij, GWR), al kan niet worden ontkend dat zij een belangrijk proces van 

denken op gang heeft gebracht en ons geholpen heeft om de vragen van vrijheid en verantwoordelijkheid, 
van recht en vrede scherper te onderkennen‟. 
6 Carl-Henric Grenholm, Christian Social Ethics in a Revolutionary Age. An Analysis of the Social Ethics 

of John C. Bennett, Heinz-Dietrich Wendland and Richard Shaull, Verbum, Uppsala 1973. 
7 Edward Duff, The Social Thought of the World Council of Churches, Longmans, London 1956. Duff 

beschrijft hoe de discussie tussen deze twee benaderingen plaatsvond in en rond de eerste Wereldraadas-

semblees.  
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niet voldoende stof voor hooglopende discussies zou zijn, is er ook discussie over de 

al dan niet verborgen achtergrond van het concept: biedt het ruimte voor een spreken 

over ontwikkeling in termen van bevrijding, of verraadt het concept dat het ontstaan 

is in een tijd dat men er nog van uitging dat het Zuiden een soortgelijke (evolutionai-

re en niet: revolutionaire) ontwikkelingsgang zou moeten en kunnen doormaken als 

het Noorden? In zijn epiloog in het eerste van de vier voorbereidingsbundels voor de 

conferentie van Church & Society (C&S) in 1966 stelt Bennett dat de kijk op het 

concept van de „verantwoordelijke maatschappij‟ door drie discussies beïnvloed 

wordt: „The debate over natural law and broadly based human wisdom; the debate 

over principles and contextualism; and the debate over the adequacy of ethics based 

upon stable constitutional societies for revolutionary situations and for new nations 

that may be obliged to give priority to unity and order over the constitutionally pro-

tected forms of freedom‟.8 Terugkijkend op de bijdragen in de bundel meent hij dat 

het concept wel de „common ground morality‟ reflecteert, maar dat de „most telling‟ 

kritiek op het concept toch wel de derde is, wat al door de Assemblee in New Delhi 

in 1961 werd erkend. Voor Bennett is dit geen reden het concept af te schrijven 

omdat hij dynamisering ervan mogelijk acht. In een samenvatting van de oecumeni-

sche discussie op dit punt onderscheidt Raiser drie discussies die in het concept 

samenkomen. In de eerste plaats is het een methodologische benadering van de 

sociale ethiek die bemiddelt tussen een doel- en een middelenethiek („ethics of ends 

and an ethics of means‟), tussen een natuurwetbenadering en een bijbels-

christologische benadering en is het een poging om de notie van de „bemiddelings-

axioma‟s‟ die al in Oxford geïntroduceerd was, in specifieke ethische formuleringen 

te vertalen. In de tweede plaats reflecteert het de maatschappelijke verandering die 

de keus tussen een laissez-faire kapitalisme en communisme onaanvaardbaar maak-

te. En in de derde plaats wil het concept op een nieuwe manier over macht spreken, 

over de verdeling en beheersing daarvan: „The responsible society was an attempt to 

keep in balance the demands of freedom and justice within the framework of demo-

cratic order, based on the recognition of essential human rights‟.9 

De gedachte van de „verantwoordelijke maatschappij‟ moest dus uitkomst 

bieden in een groot aantal discussies en moest de mogelijkheid bieden op veel maat-

schappelijke veranderingen te reflecteren. In de discussies die in de loop van de tijd 

over het concept gevoerd werden, komen deze elementen dan ook allemaal terug, 

zoals we in het vervolg zullen zien. Dit hoofdstuk over De Lange en het concept van 

de „Responsible Society‟ draagt daarom ook enigszins het karakter van een speur-

tocht naar antwoorden op een groot aantal vragen. Bevatte het concept, zoals door 

velen gezegd wordt, inderdaad elementen van het natuurrechtdenken? Was de theo-

logie van de revolutie inderdaad strijdig met het concept van de verantwoordelijke 

maatschappij? Hoever reikte het verzet van vooral „het Zuiden‟ tegen het concept en 

was dat verzet gerechtvaardigd? Is het waar dat er een paradigmawisseling optrad 

die het concept buiten werking stelde? En met betrekking tot De Lange komen daar 

nog de vragen bij of de kritiek die op het concept kwam ook van toepassing was op 

                                                           
8 John C. Bennett, (ed.), Christian Social Ethics in a Changing World. An Ecumenical Theological In-
quiry, Association Press, New York 1966, 378. 
9 Hij deed dit in een document dat hij schreef voor een consultatie van de CCPD in oktober 1981 op 

Cyprus over politieke ethiek: „Continuing an Old Discussion in a New Context‟ (in: Koson Srisang (ed.), 
Perspectives on Political Ethics; an Ecumenical Enquiry, WCC, Geneva 1983, 3). Konrad Raiser (1938) 

was van 1983-1992 hoogleraar systematische theologie en oecumenische theologie in Bochum, en van 

1992-2004 secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. 
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de manier waarop híj ermee omging (ofwel: hanteerde hij zijn eigen invulling van 

het concept?) en of hij (in dat verband) inderdaad zo afwijzend stond tegenover de 

theologie van de revolutie als sommigen stellen. We proberen hier na te gaan tot 

welk punt - of misschien moeten we zeggen: tot welk moment - De Lange wél mee 

kon gaan met dit gedachtegoed en waar of wanneer de wegen uiteen gingen.  

Om deze kluwen van vragen te beantwoorden kijken we eerst aan de hand 

van de Zweedse theoloog Grenholm naar de theologische achtergronden van het 

concept. Vervolgens kijken we met Dejung naar de redenen waarom de theologie 

van de revolutie in brede kringen van de oecumenische beweging zo‟n hartelijk 

onthaal kreeg. Vervolgens behandelen we de theologie van de revolutie aan de hand 

van haar belangrijkste vertegenwoordiger, Shaull. Shaull spreekt zich ook uit over 

het concept van de verantwoordelijke maatschappij, en daarom vervolgen we met 

een paragraaf over de relatie tussen de theologie van de revolutie en dit concept. Dan 

verschijnt De Lange op het toneel: we beschrijven hoe hij zich uitsprak over de 

theologie van de revolutie en hoe hij in dit verband het concept hanteerde. Deze 

paragraaf wordt gevolgd door een uitvoerige paragraaf, in feite een excurs, waarin 

we de discussie over revolutie en verantwoordelijke maatschappij tussen Ter Scheg-

get en De Lange beschrijven en becommentariëren. In Ter Schegget kwamen de 

politieke en de theologische kritiek die we ook eerder al tegenkwamen, bij elkaar en 

we menen daarom dat het terecht is aan deze discussie ruim aandacht te besteden. 

Bovendien is die exemplarisch voor veel debatten die in deze tijd plaatsvonden en 

een treffende samenvatting van de kritiek die niet alleen De Lange, maar het hele 

„gevestigde‟ oecumenische denken, in de jaren zeventig van „links‟ kreeg. Na al 

deze discussies moeten we de vraag stellen of er nu werkelijk sprake was van een 

paradigmawisseling die het verlaten van het concept van de „verantwoordelijke 

maatschappij‟ onvermijdelijk maakte; we laten daarvoor een aantal theologen aan 

het woord en we geven - waar mogelijk - de visie van De Lange daarop weer. We 

eindigen het hoofdstuk met een evaluatie van dit alles, die zal uitlopen op een plei-

dooi voor herwaardering van het concept van de verantwoordelijke maatschappij.  

 

 

1. DE THEOLOGIE VAN DE REVOLUTIE EN HET CONCEPT VAN DE „VERANTWOORDELIJ-

KE MAATSCHAPPIJ‟ 

 

Deze paragraaf beginnen we met een korte historische schets van het oecumenisch 

debat over maatschappelijke vragen dat uiteindelijk leidde tot het concept van de 

„verantwoordelijke maatschappij‟. Vervolgens belichten we de theologische achter-

gronden van het concept die voor een deel een verklaring bieden voor de kritiek die 

daar later op kwam. Daarna beschrijven we aan de hand van Dejung de veranderin-

gen die het oecumenische denken over ontwikkeling in de jaren zestig en zeventig 

onderging, die velen deed spreken over een paradigmawisseling in de oecumenische 

sociale ethiek. Een oordeel over deze benadering stellen we nog even uit. Als voor-

beeld van het „nieuwe denken‟ behandelen we de revolutietheoloog Shaull, en gaan 

vervolgens na hoe De Lange op dit gedachtegoed reageerde.  

 

Het oecumenisch debat over maatschappelijke vragen 

 

In hoofdstuk 2 beschreven we in grove lijnen de oecumenische beweging tot aan de 

oprichting van de Wereldraad van Kerken. Witvliet wijst erop dat het nadenken over 
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de sociaal-politieke verantwoordelijkheid van kerken en christenen zo oud is als de 

oecumenische beweging zelf, en dat het daarbij steeds weer gaat over dezelfde 

grondthema‟s, in een wisselende reeks van variaties. „De thema‟s betreffen de bete-

kenis van het door de kerk verkondigde heil voor menselijke relaties en maatschap-

pelijke structuren, de verhouding van schepping (…) en verlossing, en het menselijk 

aandeel in de verwerkelijking van het rijk Gods‟.10 De oecumene had behoefte aan 

deze doordenking vanwege de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zich 

in de tweede helft van de 19
e
 eeuw en daarna voordeden: mondialisering, secularise-

ring en de opkomst van het socialisme.11 De Life & Work conferentie in Stockholm 

gaf er blijk van dat kerken inzagen dat zij hier een verantwoordelijkheid hadden, al 

werd de conferentie nog sterk gekleurd door het optimisme van de Amerikaanse 

Social Gospel. De verslechterende situatie in de wereld en de theologische reflectie 

daarop maken, samen met een wisseling van de hoofdrolspelers (zie Weisse, 1991), 

dat de conferentie van Oxford in 1937 gekenmerkt wordt door een heel andere toon. 

De kerk heeft gefaald; had zij haar werk gedaan, dan had zij de machten van haar 

tijd ontmaskerd. Oldham, die het begrip „responsible society‟ ontwikkelde, was de 

grote man achter Oxford. Hij bracht vooraanstaande deskundigen in studiegroepen 

bij elkaar om over de verschillende thema‟s te spreken, zodat Oxford degelijk werd 

voorbereid,12 en legde zo de basis voor wat lange tijd dé manier was voor de oecu-

mene om over sociaalethische kwesties te spreken (later ook toegepast door Ab-

recht). Het begrip „gerechtigheid‟ wordt door Oxford centraal gesteld, en opvallend 

is dat de kritiek die daaruit voortkomt op de economische orde (vergroten van de 

hebzucht, ongelijke kansen, ongecontroleerde centra van economische macht en 

arbeid - of het ontbreken daarvan - die het mensen verhindert hun dagelijks leven als 

een christelijke roeping te zien) al enkele elementen te zien geeft van het latere con-

cept van de „verantwoordelijke maatschappij‟.  

 

De theologie achter het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ 

 

Grenholm maakte begin jaren zeventig studie van het christelijk sociale denken over 

de revolutie; hij neemt waar dat er een theologie van de verantwoordelijke maat-

schappij en een theologie van de revolutie ontstaan zijn, en wil nagaan waar die 

vandaan komen. Om een scherper beeld te krijgen van het volgens hem toch vrij 

vage concept „verantwoordelijke maatschappij‟,13 moeten we naar zijn oordeel de 

geschriften van representanten van dit denken bestuderen. Zoals gezegd gaat Gren-

holm er van uit, dat er twee vormen van theologie van de Responsible Society zijn: 

                                                           
10 Witvliet, in: Bert Hoedemaker, Anton Houtepen en Theo Witvliet, Oecumene als leerproces. Inleiding 

in de Oecumenica, Meinema, Zoetermeer 1993, 117. 
11 Rupp geeft in zijn boek De sociaal-economische boodschap der protestantse kerken uit 1949 een 
geschiedenis van dit spreken, die hij laat beginnen bij het „Sociale Credo‟ van de Amerikaanse Federal 

Council of Churches uit 1909 (die toen 25 miljoen christenen vertegenwoordigde).  
12 Wind (Wind [1984], 99) vertelt dat er een uitgebreide Life&Work literatuur ontstond: meer dan 250 
papers, geschreven door tussen de 300 en 400 auteurs, en dat er meer dan 20 consultaties en studieconfe-

renties aan Oxford voorafgingen.  
13 Grenholm (1973), 14. Een verklaring hiervoor biedt Abrecht in de voorbereidingsbundel voor „Genève‟ 
in zijn opstel „The Development of Ecumenical Social Ethics‟, wanneer hij stelt dat de oecumenische 

sociale ethiek vooral pragmatisch is en gebaseerd op een beperkte theologische consensus.„This pragma-

tic quality has been encouraged by laymen who are impatient with theological debates that seem unrelated 
to the work of the church in the world‟ (menigeen zal hier aan De Lange denken!), in: Bennett (1966), 

163. 
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gebaseerd op de Barthiaanse en op de natuurrechttraditie.14 Uit de eerste traditie 

behandelt hij Oldham en Visser ‟t Hooft; uit de tweede Temple, Bennett en Wend-

land. Oldham wijst in zijn artikel in de bundel voor de bijeenkomst van Life and 

Work in Oxford 1937 („The Church and its Function in Society‟) het thomistisch 

denken over natuurrecht af. Grenholm15 citeert hem: „Whether or not an action is 

right can only be decided “in loyal response to the call and guidance of God in the 

present situation”.‟ Oldham verzet zich ook tegen een teleologische ethiek. Het gaat 

om geloof en gehoorzaamheid, om het antwoord van de mens. Er zijn niet tevoren 

algemene principes te formuleren.16 Tegelijk zegt hij ook dat een mens zijn beslis-

singen neemt op basis van eerdere ervaringen van geloof en gehoorzaamheid. Uit die 

ervaringen komen „summarising rules‟ voort, die gids kunnen zijn, maar dit zijn 

geen „binding criteria‟. Op die wijze moet het begrip „middle axiom‟ opgevat wor-

den, als „the forms in which at a given period and in given circumstances the Chris-

tian law of love can find most appropriate expression‟ (…) „They are not binding for 

all time, but are provisional definitions of the type of behaviour required of Chris-

tians at a given period and in given circumstances‟. Dat brengt Grenholm tot de 

conclusie: „it would thus seem that Oldham, being an act deontologist paradoxically 

enough prefers a teleological social ethical criterion‟.17 Zijn ethiek is echter niet 

innerlijk strijdig, want Oldham heeft bij het concept van de Responsible Society 

geen bindende regel voor ogen. „Thus, the concept “the responsible society” would 

not constitute, for its originator, a social ethical criterion, but a guide for us, when in 

every new situation we again try to judge which action constitutes a response to the 

call of God‟. Visser ‟t Hooft sluit zich hierbij aan, zegt Grenholm,18 wanneer hij zich 

distantieert van „a social ethics being based on the insight which is written in the 

hearts of men, because it lacks the eschatological perspective which (…) is characte-

ristic of Christian ethics‟. Visser ‟t Hooft sluit aan bij Barths spreken in termen van 

analogieën. „According to Visser „t Hooft, the concept of “the responsibe society” 

constitutes a social ethical analogy to the biblical statements regarding the attributes 

of God and His actions‟.  

Als vertegenwoordigers van de theologie van de Responsible Society geba-

seerd op de natuurrechttraditie (een traditie waartoe hij zichzelf ook rekent) be-

spreekt Grenholm Bennett (een belangrijk man binnen C&S) en Wendland. Zij ke-

ren zich zowel tegen het optimistische mensbeeld van de Social Gospel als tegen het 

pessimistische mensbeeld van Barth. Over de „middle axioms‟ spreken ze als over 

doeleinden die niet identiek zijn met het Koninkrijk, maar die - veranderbaar en 

situatiegebonden - aangeven waar je naar moet streven onder de gegeven omstan-

digheden. De bemiddelingsaxioma‟s behoren in hun denken tot de „common morali-

ty‟ van gelovigen en niet-gelovigen. Het concept van de Responsible Society is een 

                                                           
14 Robra (1994, 102) zegt hetzelfde: „Er lässt die Gegensätze zwischen einer Individual- oder Soziallethik, 
einer Situations- oder Prinzipienethik, einer Güter- oder einer Pflichtenethik hinter sich und kann in der 

Ausrichtung auf konkrete Probleme Brücken der Verständigung bauen zwischen einer theologischen 

Ethik der Schöpfungsordnungen bzw. des Naturrechtes einerseits und einer prophetisch-kritischen oder 
Reich-Gottes-Ethik (z.B. des Social Gospel) andererseits‟.  
15 Grenholm (1973), 43-45. 
16 We komen hier nog op terug wanneer we spreken over de kritiek van Ter Schegget op het concept van 
de Responsible Society (RS). Ter Schegget beweert namelijk, in tegenstelling tot wat Grenholm hier stelt, 

dat Oldham voor RS teruggreep op het thomistisch natuurrecht.  
17 „Act deontologism‟ is een vorm van situatie-ethiek, en moet onderscheiden worden van „rule deontolo-
gism‟, waarbij het voldoen aan een bepaalde regel het beoordelingscriterium is.  
18 Grenholm (1973), 47. 
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dergelijk bemiddelingsaxioma.19 De kritiek vanuit de Barthiaanse traditie op dit 

denken is dat het te optimistisch oordeelt over de mens en zijn natuurlijke kennis: 

alleen door de openbaring weet een mens wat juist is, en er zijn geen algemene re-

gels voor het handelen op te stellen, zoals in het natuurrechtdenken gebeurt. Daar-

naast leidt volgens critici het natuurrechtdenken tot conservatisme: het sacraliseert 

het bestaande doordat er uitgegaan wordt van scheppingsordeningen; ethische oorde-

len worden gebaseerd op feitelijke situaties. Overigens laat Grenholm wel zien dat 

de „natuurrecht-Responsible Society‟-theologen zich daar niet werkelijk schuldig 

aan maken; ze erkennen dat er een specifieke christelijke bijdrage aan de ethiek is; 

christelijke ethiek is niet te reduceren tot regels voor politieke actie, en staat niet 

tegenover de natuurwet, maar verheldert die. We kunnen daarom wel concluderen 

dat er van een heel scherpe tegenstelling tussen de twee benaderingen geen sprake 

is, en dat is waarschijnlijk de reden waarom het concept weerklank vond in uiteen-

lopende kringen.  

Revolutietheoloog Shaull bevindt zich met zijn kritiek op het concept van de 

„verantwoordelijke maatschappij‟ in het spoor van de Barthiaanse traditie, zegt 

Grenholm, maar gaat ook verder. In het concept van de „verantwoordelijke maat-

schappij‟ ziet hij toch een identificatie met het westerse stelsel, waar hij door zijn 

ervaringen in Latijns Amerika kritisch tegenover is komen te staan.20 Grenholm is 

van mening dat Oldham zich aan die identificatie niet schuldig maakt, ook al consta-

teert deze een grote tegenstelling tussen het westerse systeem en het totalitaire 

communisme. „Even if Oldham‟s description of this ideal, free and responsible so-

ciety closely corresponds to a western democratic society, he himself, however, 

rejects such an identification.21 He means that freedom is often threatened in western 

societies, too.‟22 

                                                           
19 Om uit te leggen wat de RS inhoudt introduceert Wendland een ander begrip (103) namelijk dat van het 
„partnerschap‟: mensen zijn partners in bedrijf en maatschappij en er is partnerschap tussen landen. 

Partnerschap is een vorm van praktisering van medemenselijkheid, „die für die Relativierung der sozialen 

Gegensätze und für die Kooperation der differenten sozialen Positionen den Weg eröffnet. Die christische 
Ethik kommt einem tiefen, sachlich begründeten Bedürfnis der hochorganisierten Gesellschaft entgegen, 

sie antwortet auf ein sozialethisches Problem unserer Gesellschaft, wenn sie die Forderung der Partner-

schaft zu ihrer eigenen macht‟. Hij geeft er eigenlijk blijk van niet uit de voeten te kunnen met het con-
cept zelf wanneer hij even verder (115) nog enkele andere begrippen uit de sociale ethiek nodig heeft om 

het inhoud te geven. Zo lijkt bij Wendland het kritische karakter van het concept verloren te zijn gegaan.  
20 Grenholm zelf is het overigens met Shaull eens in zijn afwijzing van het concept van de RS, omdat daar 
in feite de westerse democratie met een gemengde economie bedoeld wordt. Maar hij wijst de Barthiaan-

se invalshoek van Shaull van de hand. Het mensbeeld van Barth is te negatief, zegt hij en stelt dat er ook 

een tegenstrijdigheid zit in dit denken. Enerzijds staat het namelijk positief tegenover de secularisatie, 
maar anderzijds stelt het dat niet-christenen in feite geen moreel onderscheidingsvermogen hebben. We 

zullen verderop zien, dat Ter Schegget Shaull op beide punten gelijk geeft.  
21 Het is belangrijk hier erop te wijzen dat, ook al zal voor Oldham kloppen wat Grenholm schrijft, be-
paalde formuleringen uit het rapport van Evanston wel aanleiding geven voor de gedachte dat de westerse 

maatschappijvorm het voorbeeld is van de RS. We citeren uit sectie III: „Alle maatschappelijke ontwikke-

lingsprocessen - verhoging van de productiviteit, het opvoeren van de levensstandaard, democratisering 
van het leven, enzovoort - welke in het Westen in de loop van eeuwen tot stand kwamen, moeten in deze 

streken tegelijk en binnen enkele tientallen jaren verwerkelijkt worden. De verleiding bestaat, om daartoe 

onverantwoordelijke collectivistische methoden te gebruiken, hetzij van links of van rechts type, in het 
verlangen naar snelle resultaten. Onder zulke omstandigheden heeft de Kerk de plicht de weg te wijzen 

naar een verantwoordelijke samenleving en die zelf ook te gaan‟. Door zo de indruk te wekken dat het 

Zuiden dezelfde weg zou moeten gaan als het Noorden maakte men het concept wel vatbaar voor mis-
bruik en kritiek. 
22 Grenholm (1973), 45. 
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Voorafgaand aan de theologie van de revolutie 

 

Dejung23 schreef in 1973 een proefschrift onder de titel Die Ökumenische Beweging 

im Entwicklungskonflikt 1910-196824 waarin hij het historisch verloop van het oecu-

menisch ontwikkelingsdebat schetst. Hij laat in het bijzonder christenen uit de Derde 

Wereld aan het woord komen. De periode die hij beschrijft, is voor ons belangrijk 

omdat die zowel het ontstaan van het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ als 

de beginjaren van het loslaten daarvan omvat. Uit deze studie blijkt dat het opkomen 

van de theologie van de revolutie en de kritiek op het concept voor insiders bepaald 

geen verrassing moet zijn geweest.25  

Dejung laat zien dat de inbreng van het „Zuiden‟ bij het ontstaan van het con-

cept beperkt was en dat kritische geluiden van vooral Thomas lang niet altijd ge-

hoord werden.26 Voor hem is duidelijk dat op het moment dat de problemen van 

ontwikkelingslanden sterker de agenda van de Wereldraad zouden gaan bepalen, het 

concept ter discussie zou moeten komen. De dominantie van de westerse kerken 

hield lang aan, zelfs binnen het studieprogramma „Rapid Social Change‟. Uiteinde-

lijk gingen die kerken er namelijk toch van uit, dat het in het Zuiden louter ging om 

een „konfliktreiche Übergang zur technischen Gesellschaft‟, analoog aan die van de 

westerse landen. Het ontbrak aan werkelijke interesse in en analyse van de oorzaken 

en gevolgen van het kolonialisme, en de vraag van Aziaten en Afrikanen of de nog 

steeds bestaande koloniale structuren werkelijke ontwikkeling niet in de weg ston-

den, werd niet opgepakt. In die sfeer ontstond het concept, dat daardoor gekleurd 

werd. Deze onderschatting van de nog steeds koloniale verhoudingen in de wereld 

werd door de vertegenwoordigers uit Afrika, Azië en Latijns Amerika in toenemen-

de mate bekritiseerd. Ook theologisch begonnen de opvattingen uiteen te lopen. In 

India probeerde men de eigentijdse bevrijdingsstrijd een plaats te geven in het 

heilshandelen van God in de geschiedenis om zo los te komen van de eigen gebon-

denheid aan het imperialisme en om christenen te bewegen tot participatie in de 

opbouw van de natie. Dejung wijst erop dat de westerse kerken deze benadering 

afwezen vanwege de trauma‟s die ze daar zelf mee opliepen, maar zo de kritische 

inhoud van deze lijn van denken niet onderkenden. Het was dit gedachtegoed dat in 

de jaren zestig zou opbloeien, vooral gestimuleerd door de ontwikkelingen in Latijns 

Amerika. De bezinning in het kader van „Rapid Social Change‟ kwam daar pas laat 

                                                           
23 We kwamen de theoloog Karl-Heinz Dejung in hoofdstuk 3 al tegen als staflid bij de oecumenische 

onderzoeksinstellingen ERE in Rotterdam en FEST in Heidelberg. 
24 Met het „ontwikkelingsconflict‟ is hier in de tijd bedoeld de periode van kolonialisme, dekolonisatie en 
de pogingen van de ontwikkelingslanden om zelfstandige staten te worden. Inhoudelijk gaat het om alle 

(politieke, economische, sociale, culturele) problemen die zich in deze periode in de relatie tussen 

„Noord‟ en „Zuid‟ voordeden.  
25 Een soortgelijke benadering en vergelijkbare conclusies zien we bij A.Th. van Leeuwen. „Zolang deze 

vraag (nl. naar de internationale machtsverhoudingen, GWR) niet of nauwelijks aan de orde komt, blijft 

de oekumenische ontwikkelingsfilosofie zich bewegen binnen de grenzen van een sympathiek christelijk 
idealisme, gebaseerd op een verheven moraal, gedistribueerd in een reeks waardevolle aanbevelingen van 

deskundigen op het gebied van de internationale ekonomie. Dit christelijk humanisme is aan de harde 

feitelijkheden van een revolutionaire wereld nog nauwelijks toe en het mist voldoende stootkracht in de 
konfrontatie met kernoorlogsdreiging en guerilla-oorlog‟ (A.Th. van Leeuwen, Ontwikkeling door revolu-

tie. Een theologische bezinning, Bosch en Keuning, Baarn 1970, 54-55). We kiezen hier voor de weerga-

ve in de woorden van Dejung, omdat zijn boek zo dicht aansluit bij de thematiek van deze studie. 
26 M.M. Thomas keerde zich o.a. tegen het ongedifferentieerde gebruik van het begrip „totalitarisme‟ om 
zowel het fascisme als het communisme aan te duiden; het fascisme, benadrukte hij, had veel meer ge-

meen met het westerse imperialisme dan met het communisme (Dejung [1973], 155). 
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op gang. De Iglesia Y Sociedad en America Latina (ISAL), de regionale afdeling 

van C&S, sprak niet over de conflictvolle overgang naar een technische maatschap-

pij, maar over onderontwikkeling en de „neokolonialen Interessenkoalition zwischen 

den regierenden Eliten und den internationalen Monopolen des Kapitals‟.27 Zo‟n 

situatie vraagt niet om hervorming of ontwikkeling, maar om revolutie, wat botst 

met het concept van de Responsible Society in zijn functie van „Theorie friedlichen 

und legalen sozialen Wandels‟.28 Gerechtigheid zal niet verwerkelijkt worden door 

vrije concurrentie en dialoog van alle maatschappelijke groeperingen. In Genève 

gebruikten de afgevaardigden uit Afrika en Latijns Amerika een marxistische analy-

se van hun situatie, en daar konden de afgevaardigden uit de industrielanden niet op 

reageren. Dejung concludeert: „Mit dem Eintritt der Teilnehmer aus den Kirchen 

Afrikas, Asiens und Lateinamerikas in die ökumenischen Diskussion wurden die 

sachlichen Leitvorstellungen dieses Konzeptes aufgenommen, sein Bezugsfeld er-

weitert, seine Brauchbarkeit als eine Theorie des Wandels jedoch in zunehmenden 

Masse problematisiert‟.29 Ook de conferentie van Beiroet in 1968 leidde niet tot een 

wezenlijke verandering: ontwikkeling werd daar gezien als een moderniseringspro-

ces naar westerse snit,30 en het pleidooi van Parmar om productie- en handelsstructu-

ren in het Westen te veranderen, complementair aan veranderingen in de ontwikke-

lingslanden, werd niet meegenomen. In die strijd om verandering in het Zuiden 

kwam het gelijke gewicht dat het concept toekende aan waarden als „vrijheid‟, „or-

de‟ en „sociale gerechtigheid‟ ter discussie: de strijd vroeg om een prioriteitsstelling. 

Het is om deze reden dat het gebruik van geweld als middel voor repressie én voor 

bevrijding gethematiseerd werd.31  

Kortom: Dejung acht het concept niet geschikt als theorie van verandering, 

want het soort verandering waar het concept over spreekt is die van de geleidelijk-

heid, van de uitkomst van een maatschappelijke dialoog, zonder geweld en ordelijk. 

Langs die weg zal de verandering die noodzakelijk is in het Zuiden niet tot stand 

komen, omdat de economische en politieke machtspositie van het Noorden dat niet 

toelaat. Revolutie is onvermijdelijk. De kerken in het Westen spreken in feite te 

optimistisch over de mogelijkheden tot verandering en analyseren onvoldoende hoe 

hun eigen maatschappij die veranderingen in de weg staat.  

Dejung geeft hiermee dus een bevestigend antwoord op de vraag die we al 

eerder tegenkwamen, namelijk of het concept in feite niet bepaald werd door een te 

weinig diepgravende analyse van de verhoudingen tussen Noord en Zuid waardoor 

het in feite onbruikbaar was voor wie die analyse wél maakte en revolutionaire ver-

andering noodzakelijk achtte. De omslag die daarom nodig was is die welke velen 

aanduiden als (het begin van) een paradigmawisseling in de oecumenische ethiek. 

Jeurissen omschrijft die als volgt:  

 
„In de plaats van het schema achterstand/ontwikkeling treedt het schema onderdruk-

king/bevrijding‟ … ‟Internationale verhoudingen worden niet langer gezien als een 

apart gebied van de werkelijkheid, dat door gespecialiseerde instanties - met name de 

                                                           
27 id., 318. 
28 Deze karakterisering van het concept gebruikt Dejung verschillende malen in vrijwel dezelfde bewoor-

dingen (zie 260, 288, 436, 416): voor hem is dit kennelijk een cruciaal punt dat ook zijn vragen aan het 
concept kleurt.  
29 Id., 437. 
30 We zullen later in dit hoofdstuk nog zien dat hiermee aan Beiroet niet geheel recht is gedaan: structure-
le problemen inzake de relatie Noord-Zuid kwamen hier wel degelijk aan de orde.  
31 Bij Ter Schegget (en anderen) zelfs zodanig dat in hun ogen dit hét grote geschilpunt was.  
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VN - kan worden gethematiseerd. In plaats hiervan komt een nieuw paradigma dat 

anonieme structuren van macht en onderdrukking aan het werk ziet in de hele wereld, 

op locaal, nationaal en internationaal niveau. De transnationale ondernemingen zijn de 

meest zichtbare concretisering van deze structuren. Omdat de nieuwe overheersings-

mechanismen directe impact hebben op locale en nationale samenlevingen, moet het 

oecumenische verzet ertegen vooral aan de basis worden gevoerd.
 32

  

 

De activiteiten in het kader van de Commission on the Churches‟ Participation in 

Development (CCPD) en het Program to Combat Racism (PCR) zijn hiervan voor-

beelden. Jeurissen ziet een lijn van denken ontstaan waarin gewezen wordt op de 

onderdrukking van de armen, het falen van het - tot dan toe gebruikelijke - moreel 

beroep op de rijken en geprivilegieerden en het ontstaan van bewustwording bij de 

armen en onderdrukten. „De wereldraad en zijn lidkerken moeten de strijd van deze 

groepen steunen en trachten de problemen in de wereld met hún ogen te bekijken. 

Hier ligt de weg voor een zinvolle dienst van de kerken aan de wereld'.33 In Nairobi 

neemt Jeurissen de veranderingen duidelijk waar: een overgang van een spreken 

over ontwikkeling naar een spreken over bevrijding, weinig aandacht meer voor de 

VN en veel aandacht voor de strijd van „het volk‟ op locaal niveau (hiervoor werd 

door de CCPD ook een netwerk opgezet).  

 

Shaull en de theologie van de revolutie 

 

De Amerikaan Richard Shaull (1919) werd wereldwijd bekend door zijn rede op de 

C&S conferentie in Genève waarin hij de revolutie tot prioritair thema van de theo-

logie maakte en de kerken opriep zich te verbinden met de wereldwijde revolutionai-

re bewegingen.  

Na zijn theologiestudie was Shaull predikant geworden van de Presbyterian 

Church in Texas. Van 1942 werkte hij eerst als zendeling en vervolgens als hoogle-

raar in Latijns Amerika, waar hij via de Iglesia Y Sociedad en America Latina 

(ISAL), de regionale afdeling van C&S, kennis maakte met de oecumenische bewe-

ging. In 1962 keerde hij terug naar de VS als hoogleraar in Princeton. Grenholm 

wijst vier belangrijke leermeesters van Shaull aan. Barth met zijn verzet tegen het 

natuurrechtdenken, Van Leeuwen met zijn secularisatie-denken, Marcuse met zijn 

kritiek op de moderne technologie die totalitaire trekken heeft en een eendimensio-

nale mens en maatschappij creëert en Paul Lehman die een contextuele ethiek be-

pleit. Uitgangspunt van de theologie van Shaull is dat Gods handelen in de geschie-

denis is het vestigen van een samenleving waar mensen waarlijk menselijk kunnen 

leven. Ethisch juist is daarom dat wat correspondeert met Gods handelen in de ge-

schiedenis. Shaull gaat er op basis van zijn ervaringen in Latijns Amerika en de VS 

van uit dat een rechtvaardige samenleving niet te vestigen is op de basis van de 

heersende politieke en economische structuren; daarom spreekt hij over de noodzaak 

van revolutie. Historici leren ons, zegt Shaull,34 dat de geschiedenis van het Westen 

een geschiedenis van revoluties is. Die waren het gevolg van objectieve crises in de 

maatschappij, die vaak versneld werden door de opkomst en het optreden van een 

nieuw proletariaat, bestaande uit mensen die hun onderdrukte situatie onderkenden. 

Dat doet zich ook nu voor, en dat is, zegt Shaull met een beroep op Van Leeuwen, 

                                                           
32 Jeurissen (1986), 84. 
33 Id., 93. 
34 Richard Shaull, Uitdaging aan kerk en maatschappij, Ambo, Baarn 1969, 1. 
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een gevolg van de christelijke visie op de werkelijkheid, waardoor de mens heeft 

leren inzien dat hij zijn lot in eigen hand kan nemen. In diezelfde lijn van denken 

kunnen we het mensbeeld van Shaull plaatsen. De mens ontdekt dat hij tot vrijheid 

is bestemd; „de weg naar de nieuwe mensheid is de weg naar volwassenheid, waar 

hij ontdekt wat hij eventueel kan worden en de verantwoordelijkheid op zich neemt 

om potentie in actualiteit om te zetten (…) Vertrouwen in de kracht van Christus 

betekent zoveel als te wedden, dat hij, die ons gedwongen heeft deze bevrijding te 

accepteren, ons ook van de middelen kan voorzien om zo‟n levenswijze vol te hou-

den, en te vertrouwen dat de uiteindelijke confrontatie van de hedendaagse mens met 

Christus in deze situatie zal plaatsvinden‟.35 Te midden van revolutionaire situaties 

verliezen algemene ethische beginselen hun betekenis; het komt erop aan de revolu-

tionaire situatie te doorgronden: „Als technisch inzicht in verband wordt gebracht 

met Gods humaniserende activiteit, kan men met reden beweren dat - als de feiten 

eenmaal ten volle bekend zijn - de juiste actie zal volgen‟.36 De kerk heeft daarom de 

roeping een kracht tot verandering in de geschiedenis te zijn, ook al zullen het vooral 

kleine kritische groepen, zoals in de kerkgeschiedenis de sekten, zijn die dit in de 

praktijk brengen. Werkelijk nieuwe instituties ontwikkelen zich niet uit oude; we 

moeten sprongsgewijs vooruit gaan. En waar die dynamiek geblokkeerd wordt, zijn 

er nog maar drie alternatieven: „dood, fascisme of gewelddadige revolutionaire uit-

barsting‟.37 Voor de VS is nu de keuze: „ofwel we laten de dingen doorgaan zoals ze 

nu eenmaal gaan, met inbegrip van reusachtige uitgaven voor defensie om een 

kwetsbare Pax Americana in stand te houden tussen constante dreigingen van nieu-

we Viëtnams door - ofwel we creëren een onafhankelijke, autonome economische 

ontwikkeling in de Derde Wereld en we incorporeren de nieuwe volken en hun revo-

luties in een nieuwe internationale orde. Wij staan voor de keus tussen voortgezette 

ontwikkeling van een bureaucratische aanpak van zaken mét de verstarring, het 

conformisme en de dood van de creativiteit welke daaraan inherent zijn, óf de crea-

tie van nieuwe vormen van maatschappelijke organisatie als uitdrukking van mense-

lijke vrijheid‟.38 De keus is niet die tussen geleidelijke hervorming óf radicale struc-

turele verandering „maar de keuze van de meest doeltreffende middelen om het 

laatstgenoemde doel te kunnen bereiken‟.39 Het zijn altijd kleine groepen die begrij-

pen wat er gaande is: meestal beseffen degenen die het hardst getroffen zijn, zelf niet 

wat er gaande is en verzet juist de groep die profiteert van de bestaande situatie zich. 

Het gaat bij revoluties dus altijd om kleine minderheden, en daarmee zijn revoluties 

geen modellen van democratische processen. Shaull sluit hierbij het gebruik van 

geweld niet uit, hoewel hij daarover duidelijker is waar het gaat om ontwikkelings-

landen dan om het Westen. Maar voor hem staat vast dat in een maatschappij „waar 

de rust van de dood heerst‟ tot geweld móet worden overgegaan.40 

Bij het ontwikkelen van zijn eigen visie kiest Shaull ook positie ten opzichte 

van het oecumenische spreken over een Responsible Society. Zijn mensvisie zoals 

boven beschreven, vertoont grote overeenstemming met die van De Lange; ook 

                                                           
35 Id., 187. 
36 Richard Shaull, „Revolutionaire verandering in theologisch perspectief‟ in: Kerk en revolutie. Een 
bloemlezing uit de voorstudies voor het congres van de Wereldraad van Kerken over “Kerk en maat-

schappij”, ingeleid door Harvey Cox, Bosch en Keuning, Baarn 1968, 33. 
37 Shaull (1969), 153. 
38 Id., 159. 
39 Id., 55. 
40 Id., 166. 
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diens kritiek op het marxistisch mensbeeld als te optimistisch herkennen we. Over 

de verantwoordelijke maatschappij is hij echter veel kritischer. In de voorstudies 

voor Genève sprak hij zich hierover uitvoerig uit. In revolutionaire situaties blijken 

„de traditie van de natuurwet met haar rationele formulering van een kosmische orde 

en haar pogen om algemene beginselen vast te stellen voor een ideale maatschappij‟ 

niet te werken. In Brazilië, waar men altijd werkte met de oecumenische studies over 

maatschappelijke veranderingen, moest men zich, toen zich een revolutionaire situa-

tie aandiende, elders oriënteren, vertelt Shaull.41 Dat komt door „de onopgeloste 

spanning in de christelijke Anglo-Saksische gedachtegang tussen “het Calvinistisch 

ideaal van het bestuur van het Godsrijk over de gehele schepping” en de “aanspraak 

van de natuurwet als kosmische levensorde, m.a.w. het ideaal van de rede”. Veel van 

onze specifiek theologische stellingen volgden de eerste gedachtegang; onze vastge-

legde structuren de tweede‟. Dat dat niet werkt, laat hij zien aan de hand van het 

spreken van Evanston. Dat zegt enerzijds dat „onze hoop op Christus‟ geen techni-

sche antwoorden of speciale oplossingen aanreikt en dat we dankzij het geloof 

nieuwe inzichten in onze dilemma‟s zien. Maar vervolgens blijft het niet in diezelfde 

lijn doordenken en wendt het zich „naar de antropologie en de natuurwet om een 

verantwoorde maatschappij te omschrijven die “een criterium biedt voor het beoor-

delen van alle bestaande orden en gelijktijdig een leidende maatstaf om een speciale 

keuze te maken”.‟42 Shaull distantieert zich daarom van wat hij noemt de „theologie 

van de verantwoordelijke maatschappij‟ en stelt daartegenover zijn „theologie van de 

revolutie‟.  

 

De Lange en de theologie van de revolutie 

 

Voor we het debat tussen de hervormde theoloog Ter Schegget en De Lange over de 

theologie van de revolutie behandelen, geven we een indruk van de positie van De 

Lange zoals die uit andere discussies en artikelen naar voren komt.  

De nota Revolutie en Gerechtigheid van de Raad voor Overheid en Samenle-

ving van de Hervormde kerk van 1969 gaat uitvoerig in op de theologie van de revo-

lutie en bevat ook de Verklaring van Zagorsk (Wereldraad, 1968). De Lange be-

schouwt de nota „als een van de beste stukken die na de Tweede Wereldoorlog zijn 

gepubliceerd. Het gehele debat over de revolutie staat daar in de juiste context, na-

melijk in de context van de bijbelse gerechtigheidsgedachte, dat wil dus zeggen in 

de reddende gerechtigheid: de arme en vernederde, de verachte en die geen helper 

heeft, wordt geholpen en de mens die geen uitweg ziet, krijgt nieuwe hoop voor de 

toekomst‟.43 De nota besteedt veel aandacht aan het begrip gerechtigheid. Het over-

treden van het geldend recht kan een daad van gerechtigheid zijn, mits er geen ande-

re weg is. Bij de geweldsvraag wordt gekeken naar oorzaken: de contrarevolutionai-

re houding van de machtigen der aarde is eerder verantwoordelijk voor het geweld 

dan zij die geweld als laatste middel gebruiken bij het doorbreken van de onrecht-

vaardige status quo. De nota onderscheidt tussen revolutie in de Derde Wereld en in 

de ontwikkelde landen, waarbij het vooral gaat over „revolutionerende elementen‟, 

die ook in de parlementaire democratie niet gemist kunnen worden. Revolutie moet 

getoetst worden op zijn gerechtigheidsgehalte. Dat is een taak van de gemeente, 

                                                           
41 Shaull (1968), 29. 
42 Id., 184, noot 22. 
43 In zijn Werkelijkheid en Hoop, 1975, 19. 
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naast het verhogen van het gehalte aan gerechtigheid in de samenleving. „Voor haar 

(de christelijke gemeente, GWR) zal dan gelden, dat niet langs de weg van de ge-

welddadigheid, van afbraak en agressiviteit, maar door middel van weldoordachte en 

gerichte actie, gepaard met het werken aan een algehele mentaliteitsverandering, een 

rechtvaardige revolutie kan ontstaan. Door haar mee-doen kan de kerk er toe bijdra-

gen dat Gods gerechtigheid inderdaad haar weg vindt in een onrechtvaardige samen-

leving. Hetzelfde kan men zeggen van andere landen in Zuid-Europa en Zuid-

Amerika, waar meer en meer christenen kiezen voor de revolutie tegen de geweld-

dadige machten, die de rijken beschermen en de armen uitbuiten‟.44 De nota gaat ook 

in op de vraag naar een theologie van de revolutie. Omdat er een verband is tussen 

de dienst van de kerk in de weg van Gods gerechtigheid en het deelnemen in revolu-

tionaire ontwikkelingen, kan de gemeente in naam van de gerechtigheid niet anders 

dan actief aan dergelijke revoluties deelnemen. De vraag naar een theologie van de 

revolutie is daarom verklaarbaar. Het gaat er echter niet om, zegt de nota (48), een 

theologie van de revolutie op te bouwen, maar om te leren theologiseren in een revo-

lutionaire situatie. Daarvoor is het nodig om eerst te komen tot een theologisch eer-

herstel van de utopie, waarin het begrip „hoop‟ centraal staat. „Menszijn in een revo-

lutionaire situatie zal daarin tot uitdrukking komen, dat de mens zich van onrecht-

vaardige en onmenselijke toestanden bewust wordt en daartegen in een actief enga-

gement op positieve wijze rebelleert‟ (55). „Het zou onjuist zijn om vanuit een veili-

ge afstand te applaudisseren, wanneer elders strijdbare groepen zich opmaken tot 

gewapend verzet. Evenals het onjuist is om deze groepen bij voorbaat te veroorde-

len‟ (59). Geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid verdienen veel aandacht. 

Het woord revolutie werd binnen de Wereldraad eerst vooral gebruikt om de 

ingrijpende en snelle veranderingen te beschrijven die - door bewust menselijk han-

delen - plaatsvinden in de wereld. De Hervormde nota omschrijft dit als volgt: „Het 

woord revolutie houdt meer in dan een omverwerpen van een bestaand bewind. 

Bedoeld worden alle technische, sociale en politieke veranderingen, die door men-

sen met opzet in een actief engagement en in een snel handelen tot stand worden 

gebracht en die in het teken staan van een nieuwe opvatting van de gehele samenle-

ving. Gewelddadig optreden staat niet centraal, veeleer gaat het om doorbreken van 

gewelddadige structuren. Geweldloosheid kan niet in alle omstandigheden als begin-

sel worden gehandhaafd.‟ (71)  

Ook De Lange is van mening dat het evangelie een revolutionaire boodschap 

predikt. Zijn moeite ontstaat waar het gaat om het oproepen tot revolutie. Hij kan 

zich dit voorstellen in situaties van ernstige onderdrukking; verzet daartegen, ook 

met de gebruikmaking van geweld, sluit hij niet uit. Dat werd ook gezegd in 

Zagorsk: „Ook al hebben wij het moeilijk met het aanvaarden van geweld, wij moe-

ten toch wel goed weten, dat er mensen zijn in situaties, waarin zij in alle verant-

woordelijkheid moeten participeren in de revolutie met al haar onvermijdelijke ge-

weld. Die broeders hebben ons begrip, onze sympathie en ons gebed nodig‟ (20). De 

nota voegt hier nog aan toe dat zij ook ons protest en onze strijd nodig hebben, tégen 

een politiek die onrecht laat voortbestaan. Waar De Lange wel blijk geeft van moeite 

met de theologie van de revolutie in dergelijke situaties, heeft dat te maken met het 

gevaar van kritiekloosheid. Hij verwijt Shaull dat deze te weinig naar de geschiede-

nis kijkt en daarvan leert: hij kijkt alleen naar voren, omdat God de God is „die voor 

                                                           
44 Revolutie en Gerechtigheid, nota van de Raad voor Overheid en Samenleving van de Hervormde kerk, 

Boekencentrum, Den Haag 1969, 40. Waar tussen haakjes paginanummers staan, betreft dit deze nota. 
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ons uit gaat‟.45 Het gaat niet om de „transcendentie naar boven, maar naar voren‟. 

Maar hij vergeet dat revoluties niet alleen nieuwe dingen brengen. De kritische dis-

tantie ontbreekt bij Shaull, en dat komt volgens De Lange door diens antropologie, 

die te optimistisch is. God heeft de mens vrij en capabel gemaakt, stelt Shaull. De 

Lange beaamt dat van ganser harte, maar wijst er wel op dat de mens tegelijk de 

neiging houdt afgoden te maken en dat hij zich niet kan bevrijden van de last van het 

verleden.46  

Voor de eigen samenleving wijst De Lange, zo bleek al uit de discussie met 

Nijk in hoofdstuk 3, de revolutie af. We zien hier een parallel met het denken van 

Abrecht, zoals ook duidelijk wordt uit de kanttekeningen die Kraemer in Wending 

plaatst bij de samenvatting van een schriftelijke gedachtewisseling tussen Abrecht 

en Shaull. Over Abrecht zegt hij:  

 
„Wat hem (en velen van ons mét hem) kennelijk beweegt is de behoefte om te blijven 

onderscheiden tussen de „extreme‟ situaties zoals in Zuid-Afrika (…) en die in het 

vergelijkenderwijs meer „verlichte‟ Westen. Deze behoefte heeft zeker reden van be-

staan en op die grond zullen we de ogen er niet voor mogen sluiten dat nuanceringen 

een noodzakelijk tegenwicht moeten vormen tegenover te snelle generaliseringen 

vanuit „extreme‟ (maar ook vanuit meer „verlichte‟) situaties. Echter: bij alle noodza-

kelijke nuanceringen mag evenmin aan iets anders voorbijgegaan worden. Namelijk 

dat die „extreme‟ situaties - als in een lugubere vergroting - zeer wezenlijke tendensen 

blootleggen, die onder de oppervlakte liggen in de „verlichte‟ streken en die daar in 

feite leiden tot een verdoezeling van onze directe betrokkenheid in wat we elders aan 

ongerechtigheid in extremis tolereren. Het laat zich denken dat de blijvende verschil-

len tussen Abrecht en Shaull hiermee te maken hebben. Abrecht beklemtoont vooral 

het eerste gezichtspunt; Shaull het tweede. Men kan beide accenten billijken maar er 

niettemin toe neigen om dat van Shaull op dit moment in onze wereldgeschiedenis het 

zwaarste te laten wegen‟.47  

 

In het boekje dat ter voorbereiding van Nairobi werd uitgegeven (Eenheid door 

bevrijding), schrijft De Lange dat het succes van het CCPD-programma in Neder-

land voor hem bewijst dat vergroting van de belangstelling voor mondiale vraag-

stukken wel degelijk mogelijk is. Ondanks het sombere gepraat over „het systeem‟ 

dat eerst „vernietigd moet worden‟ en over revoluties („die dan vooral in andere 

landen moeten plaatsvinden‟), „gekruid met lange beschouwingen over een theologie 

van de bevrijding, die als theologie net zo steriel dreigt te worden als de zogenaam-

de theologie van de revolutie, die enkele jaren geleden in de mode was‟. De oorzaak 

dat hij daar (overduidelijk) kriegel van wordt, ligt, zo zegt hij, in het feit dat deze 

sprekers de stuurlui op de wal zijn: „Van een werkelijke inspanning om op volhar-

dende wijze met de mensen te gaan meelopen en om ze aldoende duidelijk te maken 

waar het om gaat, is meestal geen sprake‟.48 Onze samenleving moet veranderd wor-

den ten bate van de Derde Wereld, maar daar helpt het elkaar napraten in neomarxis-

                                                           
45 In de bespreking van Shaulls boek Uitdaging aan kerk en maatschappij in: Nederlands Theologisch 

Tijdschrift, 25/1,1971, 106-107. 
46 Ook hier betoont De Lange zich een leerling van Berdjajew, die enerzijds zegt de Russische revolutie 
voor onvermijdelijk en gerechtvaardigd te houden, maar anderzijds zich daarvan nooit een rooskleurige 

voorstelling maakte: „Integendeel, ik voorzag al lang, dat in een revolutie de vrijheid vernietigd zou 

worden en de extreme elementen, die vijandig aan cultuur en “geest” zijn, de overhand zouden behalen‟. 
In: Berdjajew (1952), 229. 
47 „Een briefwisseling over revolutie‟, in: Wending, 25/9, december 1972, 532-533.  
48 Eenheid door bevrijding, 80. 
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tische termen niet bij. In 1975 heeft de theologie van de revolutie kennelijk voor De 

Lange afgedaan. Zonder twijfel is dit mede veroorzaakt doordat De Lange in deze 

periode de meest warme contacten in het Zuiden vooral had met mensen uit India. 

Dejung49 wijst er namelijk op dat de Aziatische beoordeling van de revolutionaire 

strategie een andere was dan de Latijns-Amerikaanse. Over de Aziatische inzet 

schrijft hij: „Unter expliziter Absetzung von allen marxistischen Revolutionsstrate-

gien wurde der Transformation der bestehenden Machtsstrukturen auf demokratisch-

parlementarischem Wege unter Einschluss des Rechtes auf zivilen Ungehorsam 

höchste Priorität zuerkannt‟. Het is Parmar, met wie De Lange nauw bevriend was, 

die dit verschil onder woorden bracht.  

 

 

2. TER SCHEGGET EN DE LANGE IN DEBAT OVER DE VERANTWOORDELIJKE MAAT-

SCHAPPIJ 

 

In Nederland gaat Ter Schegget in zijn proefschrift Het beroep op de stad der toe-

komst uit 1970 vanuit het gedachtegoed van de theologie van de revolutie in op het 

concept „verantwoordelijke maatschappij‟. Hij spreekt hierover kort op de pagina‟s 

28 en 55 en uitgebreid in noot 84. In deze noot maakt hij het zich echter op een 

aantal punten te gemakkelijk; we zullen dat in de inleidende paragraaf laten zien. In 

een latere discussie met De Lange gebruikt hij andere argumenten, die meer terzake 

zijn; daarop gaan we in latere paragrafen in.  

 

De kritiek uit „Het beroep op de stad der toekomst‟ 

 

Ter Schegget wil in zijn boek zoals hij zegt „het verschijnsel van de huidige revolu-

tionaire bewegingen zien in het licht van Gods openbaring in de Messias‟.50 Hij 

schrijft daartoe over het Selbstverständnis van de revolutie en over de messiaanse 

grond van het revolutionaire ethos. In veel opzichten sluit hij aan bij Lehmann en 

Shaull; Barth en Miskotte spelen een hoofdrol in zijn benadering, die die is van een 

Barthiaans theoloog die elke vorm en uiting van natuurlijke theologie verwerpt.  

Ter Schegget behandelt ook de kritiek van Shaull op het concept van de „ver-

antwoordelijke maatschappij‟, en gaat daar verder op door. Spreekt Ter Schegget in 

de tekst van zijn boek nog over het te statische en te westers-democratische51 en het 

„te rozige‟52 karakter van het concept, in de noot is hij veel scherper in zijn kritiek. 

Hij zegt daar:  

 
„Zonder te willen stellen, dat het bemiddelingsaxioma van de verantwoordelijke maat-

schappij zou kunnen en mogen beoordeeld worden naar de argumentatie waarmee en 

de achtergrond waartegen het in 1948 te Amsterdam is gelanceerd - het begrip heeft 

een lange geschiedenis en verba valent usus53, zie de diss. van H.M. de Lange - meen 

ik toch dat het zijn afkomst als afwijzing van revolutionaire processen, die diktatoriale 

                                                           
49 Dejung (1973), 369. 
50 Ter Schegget, 31. 
51 Id., 28. 
52 Id., 55. Hier staat: „het is te rozig in een wereld, waarin ieder uur duizenden en duizenden van honger 

omkomen en waar zij die daartegen in opstand komen worden neergeschoten als bandieten‟.  
53 Deze uitdrukking (dat woorden hun betekenis krijgen door het gebruik ervan) en het woordje „toch‟ dat 
er op volgt, suggereren dat Ter Schegget kan waarderen wat De Lange met het begrip doet. Dit blijkt later 

echter niet het geval te zijn.  
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fasen doorlopen, nooit geheel heeft verloochend, zodat het begrip bij verscheiden ver-

tegenwoordigers uit de ontwikkelingslanden zijn populariteit heeft verloren. Als doel-

stelling van een revolutie, waarop de middelen dialektisch betrokken worden, behoudt 

het echter zijn waarde‟.  

 

Deze hypothese probeert Ter Schegget in het vervolg van noot 84 te onderbouwen. 

Hij maakt het zichzelf daarbij echter te gemakkelijk wanneer hij, als hij in de versla-

gen van Zagorsk (de consultatie van de Wereldraad in 1968 over theologie en revo-

lutie) het concept op een andere wijze tegenkomt, in plaats van dat als verzwakking 

van zijn hypothese te beschouwen, stelt dat het concept hier „vervreemd is geraakt 

van zijn oorspronkelijke functie‟ (zoals hij die zelf ziet, namelijk de afwijzing van 

revolutionaire processen van totalitaristische aard). Ter Schegget proeft hier anti-

marxisme waarvoor hij Oldham verantwoordelijk houdt. Hij baseert dit echter op 

een citaat van Oldham waaruit dit niet is af te leiden. Oldham stelt daar dat op inter-

nationaal terrein (de Oost-West-tegenstelling) geen sprake is van een zwart-

wittegenstelling, maar van twee grijstinten. Dat betekent echter niet, zo zegt hij dan, 

dat we hier niet met vragen van levensbelang te maken zouden hebben. Het onder-

scheid tussen een maatschappij die gegrond is op geweld en één die niet gegrond is 

op geweld, tussen tolerantie en intolerantie, is een vraag van dood en leven voor de 

menselijke geest. Hoewel alle politieke systemen een zekere relativiteit hebben, kan 

de dienst eraan en de verdediging ervan de vorm van een onontwijkbare religieuze 

beslissing aannemen. Uit deze opmerkingen leidt Ter Schegget antimarxisme bij 

Oldham af en dientengevolge ook bij De Lange. Wat Oldham hier ons inziens echter 

wil benadrukken is dat, hoewel er sprake is van grijstinten, de zaken waar het over 

gaat wel degelijk wezenlijk zijn voor christenen. Hij zegt hier níet (zoals ter Scheg-

get lijkt te lezen): communisme is geweld én intolerantie, en de westerse democratie 

is het tegendeel daarvan; dat zou ook strijdig zijn met zijn betiteling daarvan als 

„grijs‟.  

Overigens constateert Ter Schegget ook indirect antimarxisme bij Oldham: 

het door hem inzake het concept gehanteerde subsidiariteitsbeginsel is bij het Vati-

caan reden voor verwerping van het socialisme (we gaan daarop later nader in). Ter 

Schegget is daarom ook in het geheel niet verwonderd over het antimarxisme van De 

Lange dat hij leest op bladzijde 66 van diens dissertatie (over het mensbeeld). Ook 

hier menen we dat Ter Schegget het zich te gemakkelijk maakt. Hij schrijft dat De 

Lange „plotseling‟ stelt het uitgangspunt van de marxistische antropologie te moeten 

verwerpen. Heel „plotseling‟ is dat echter niet. De Lange heeft eerst, op basis van 

o.a. Barth en Buber, gesproken over de mens als subject, en heeft vervolgens gesteld 

dat we van Marx geleerd hebben hoe groot de invloed van maatschappelijke structu-

ren en productieverhoudingen op het menselijk bewustzijn is, die zelfs zodanig kan 

zijn dat een ethisch appèl „tot machteloosheid is gedoemd‟. Pas dan stelt De Lange 

dat hij het uitgangspunt van de marxistische antropologie verwerpt, namelijk dat 

„wie de mens wil begrijpen moet letten op zijn maatschappelijk milieu dat hem be-

paalt‟. Die maatschappelijke invloed zal dus moeten worden verminderd, de mens 

moet bevrijd worden. Het is moeilijk in te zien, waarom de theoloog Ter Schegget 

dit zou moeten afwijzen. In zijn theologie is het toch zeker niet zo, dat de maat-

schappelijke bepaaldheid van het menselijk bewustzijn tot onaantastbaar uitgangs-

punt wordt verheven, waardoor het onmogelijk zou zijn voor een mens anders te 

handelen? Ter Schegget schrijft de prachtige woorden: „Staande in de vrijheid van 

het geweten, als signaal van toekomst, staat het kind van God op tegen onrecht en 
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geweld, omdat het zich opgenomen weet in de krachtstroom van Gods revolutie 

tegen alle ongerechtigheid der mensen. Het beroept zich op de stad der toekomst, 

waarvan het reeds nu zich burger weet‟.54 Zo fraai zegt De Lange het niet, maar is 

hier principieel iets anders bedoeld dan dat de mens, ondanks alles, wanneer hij 

werkelijk wordt aangesproken, in staat is (gesteld wordt) tot een antwoord? Als De 

Lange hier antimarxistisch is, is Ter Schegget dat zelf ook. Wanneer De Lange en 

Ter Schegget hierover in het blad Wending in gesprek gaan, blijft Ter Schegget 

vasthouden aan zijn betiteling „antimarxistisch‟, maar onderbouwt die dan, zoals we 

zullen zien, anders, en ons inziens sterker. 

Op nog een ander punt maakt Ter Schegget het zich te makkelijk. Vanuit de 

Derde Wereld klonk kritiek op het concept als te westers en, in de woorden van Ter 

Schegget „te rozig‟. Wellicht doelt Ter Schegget met die betiteling op woorden van 

Thomas die hij - in zijn lange eindnoot - aanhaalt als kritisch oordeel over het con-

cept Responsible Society: „As a result, it is too comprehensive and balanced and too 

much lacking in the sense of the tragic tension existing between the urgently neces-

sary and the ultimately significant to be relevant to the moral complexities of our 

situations‟55. En vervolgens geeft hij een ander citaat van Thomas weer: „It is there-

fore a complete mistake to impose an ideal on the situation‟. Om te vervolgen met: 

„Misschien kunnen wij de door Thomas genoemde kriteria als een nieuwe vorm van 

Resp. Society opvatten, waarbij echter duidelijker gestipuleerd is dat het niet als een 

ideaal op een dynamische situatie kan worden opgedrukt‟. Voor een goed begrip van 

de discussie is het nodig het citaat van Thomas erbij te pakken. Dan blijkt dat het 

tweede citaat („to impose an ideal‟) vooraf gaat aan hetgeen Thomas schrijft over de 

„verantwoordelijke maatschappij‟, en geen betrekking heeft op dat concept, maar op 

het gegeven dat in ontwikkelingslanden wordt geëxperimenteerd met het opbouwen 

van politieke structuren die op een eigen manier inzichten uit het Westen in de prak-

tijk willen brengen. Die nieuwe systemen moeten beoordeeld worden aan de hand 

van criteria die relevant zijn in de context en die niet louter op formele westerse 

categorieën zijn gebaseerd, en er moet dus geen ideaal aan een situatie worden opge-

legd. Tot dan toe heeft Thomas in dit artikel nog niet gesproken over de kerken, laat 

staan over het concept. Dat doet hij pas daarna en zegt dan dat het concept zonder 

twijfel zal kunnen worden ontwikkeld tot het criterium dat hij zoekt. Maar omdat het 

ontwikkeld is in het debat tussen democratie en communisme, houdt het geen reke-

ning met de situatie in ontwikkelingslanden. En dan volgt de zin die begint met „as a 

result…‟. De opmerkingen van Thomas die Ter Schegget aanhaalt, sluiten geheel 

aan bij de gedachte die alom in de Wereldraad bestond, dat het concept moest wor-

den uitgewerkt om het te kunnen hanteren in ontwikkelingslanden. In het vervolg 

van het artikel blijkt ook dat Thomas het concept niet laat vallen. Ter Schegget ein-

digt zijn noot 84 met de zin dat de criteria van Thomas wellicht als een nieuwe vorm 

van Responsible Society opgevat kunnen worden, die dan echter niet als ideaal op 

een dynamische situatie moet worden gedrukt. Zo eindigt de kritische noot van ter 

Schegget nogal zwak: aan het eerste werd door de Wereldraad gewerkt (De Lange 

                                                           
54 Ter Schegget, 1970, 104. 
55 Het betreft een citaat uit het artikel „Awakened peoples, developing nations and the dynamics of world 

politics‟ dat zowel is opgenomen in: Z.K. Matthews (ed), Responsible Government in a Revolutionary 

Age, Association Press, New York 1966 - behorend tot het voorbereidingsmateriaal voor Genève 1966 - 
als in H.G. Cox, The church amid revolution, Association Press, New York 1967 (maar vreemd genoeg 

zonder toelichting is weggelaten in de Nederlandse vertaling die van het laatste boek verscheen onder de 

titel Kerk en Revolutie). 
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spreekt over het toevoegen van een werelddimensie aan het concept),56 en het tweede 

was nooit de bedoeling van het concept geweest. Omdat Ter Schegget niet de enige 

was die zich in dergelijke bewoordingen uitliet, komen we hierop nog terug.  

 

Onderwerpen van debat 

 

Medio 1971 schrijft De Lange in Wending een (voor zijn doen buitengewoon vrien-

delijk en inlevend getoonzet) artikel met de titel „De kritiek op het concept “verant-

woordelijke maatschappij”‟ over de kritiek op dit concept vanuit de theologie van de 

revolutie.57 Hij gaat hier in op het boek van Ter Schegget en een artikel van diens 

hand58, en op artikelen van Rasker59 en Van Andel60 (hoofdauteur van de Hervormde 

nota Revolutie en Gerechtigheid). Hun opmerkingen hebben vooral betrekking op 

het te statische karakter van het concept in relatie tot de revolutionaire situatie. Ras-

ker spreekt over de „verantwoordelijke maatschappij‟ als „een remedie‟ waarvan de 

stemmen uit de ontwikkelingslanden niet meer geloven dat die „opgewassen is tegen 

de grote nood van de armen en de baatzucht van de rijken‟ en hij citeert Parmar die 

„wanorde en revolutie‟ aanduidt als „de nieuwe naam van vrede‟. Het concept is te 

ordelijk. „Waar men over revolutie denkt is men van een diep wantrouwen vervuld 

ten opzichte van de mogelijkheid van een verantwoordelijke maatschappij‟, zegt 

Van Andel. De schrijvers beroepen zich hierbij op de inleidingen in Genève. Op het 

Wendingartikel van De Lange volgt een reactie van Ter Schegget.61 Omdat de dis-

cussies steeds om dezelfde thema‟s cirkelen, clusteren we de gemaakte opmerkingen 

in de volgende thema‟s: de functie en bedoeling van het concept mede in relatie tot 

de kritiek op het concept uit de Derde Wereld, de relatie tussen het concept van de 

Responsible Society, subsidiariteitsdenken en anti-communisme, het mensbeeld van 

De Lange en diens vermeende antimarxisme62 en de vragen rond het gebruik van 

geweld. 

 

De functie en bedoeling van het concept en de kritiek erop uit de Derde Wereld 

Er bestonden (en bestaan) enkele hardnekkige misverstanden met betrekking tot de 

„verantwoordelijke maatschappij‟. Het zijn deze misverstanden die naar alle waar-

schijnlijkheid vooral verantwoordelijk zijn voor het terzijde stellen van het concept, 

want, zoals we nog zullen zien, het concept bevat veel dat ook heden ten dage nog 

bruikbaar is. Misschien moet wel gesteld worden dat deze misverstanden onvermij-

delijk waren in een tijd waarin op alle terreinen geageerd werd tegen het bestaande, 

het gevestigde, het „oude‟ denken. Maar uiteraard zeiden de misverstanden ook iets 

over het concept zelf: het was te vaag (volgens Grenholm was het zelfs bewust vaag 

gehouden), het gaf de mogelijkheid van misbruik door mensen die zich keerden 

                                                           
56 In zijn opstel „Growing into the Ecumenical Covenant. Reflections on the Occasion of the 60th Anni-

versary of the 1925 Stockholm Conference‟ (in: Wolfgang R. Schmidt (ed.), Catalysing Hope for Future. 

A Tribute to C.I. Itty, CCA, Singapore/Geneva 1987, 54) schrijft Raiser dat deze opzet mislukt is en dat 
vanaf Genève het debat van richting veranderde. We komen hier later nog op terug.  
57 „De kritiek op het concept verantwoordelijke maatschappij‟ in: Wending, 26/4, juni 1971, 266-278. 
58 G.H. ter Schegget, „Theologie en revolutie‟ in Wijsgerig Perspectief, 9/1, 1968, 29-55. 
59 A.J. Rasker, „Internationale economische en sociale ontwikkeling', in Kerk en Theologie, 20/1, 1969, 

51-57. 
60 C.P. van Andel Gzn, „Revolutie en gerechtigheid‟, in: Woord en Dienst, 18/10, 1969, 150-151.   
61 Ter Schegget, „Verantwoordelijke maatschappij, een verbloemende idee?‟ in: Wending, 26/7, 1971, 

423-428.   
62 We zullen niet meer terugkomen op het hiervoor reeds besproken verwijt uit noot 84 van Ter Schegget. 
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tégen verandering en het was vooral westers ingekleurd doordat het was ontwikkeld 

in een periode dat de Derde Wereld nog maar mager in de Wereldraad was verte-

genwoordigd.63 Ook roept het begrip „verantwoordelijke maatschappij‟ al te makke-

lijk de idee van een blauwdruk op. En tot slot zal ook nog het psychologische me-

chanisme dat velen als het om ethiek gaat, toch geneigd zijn te denken aan ge- en 

verboden voor het individu een rol gespeeld hebben bij het misverstaan. 

Het eerste misverstand kwamen we al bij Berkhof tegen, namelijk dat het 

concept opgevat wordt als een verplichting tot verantwoordelijkheid van de indivi-

duele mens (in plaats van als maatstaf om een maatschappij te beoordelen).64 De 

kritiek is dan, dat dit onmogelijk is, omdat de maatschappelijke structuren dat de 

mens beletten.65 Ook Wendland acht het nodig een uitvoerige verhandeling over de 

Responsible Society te beginnen met een afwijzing van die gedachte.66 Het is helaas 

de Wereldraad zelf die aanleiding heeft gegeven tot dit misverstaan, en wel door een 

zin uit het rapport van Evanston. Het concept wordt hier, overeenkomstig Amster-

dam, een beoordelingscriterium genoemd, en, vervolgt Evanston, „at the same time a 

standard to guide us in the specific choices we have to make. Christians are called to 

live responsibly, to live in response to God‟s act of redemption in Christ, in any 

society, even within the most unfavourable social structures‟. Evanston zegt hier dat 

mensen altijd, ongeacht de omstandigheden, in overeenstemming met hun roeping 

moeten leven, maar wekt daarmee de indruk dat dat ook de inhoud van het concept 

is. Dat leidt al snel tot het idee dat het concept van de „verantwoordelijke maat-

schappij‟ vooral een oproep aan het individu is.67 We komen deze misvatting ook 

                                                           
63 Een voorbeeld van hoe het concept in feite „onschadelijk‟ wordt gemaakt, biedt Habgood, in een toe-

spraak (The Thomas Corbishley Lecture uit oktober 1991, met de titel „The Role of the Churches in the 
International Order‟, in bezit van de auteur, met dank aan Van Drimmelen voor de copie). Habgood 

behoorde tot de groep rond Abrecht die begin jaren negentig kritiek leverde op het sociale spreken van de 

Wereldraad. Nadat hij een deel van de definitie van de Responsible Society heeft gegeven, zegt hij: „In 

other words the ideal was a free democratic society, resting on a shared moral basis, whether Christian or 

not, in which people accepted responsibility for themselves and for each other under constraints which 

transcended particular political or economic systems‟. 
64 Ook in 1990 nog horen we Ter Schegget zeggen dat hij zich bij het concept van de RS afvroeg of er 

niet structurele verandering nodig was voor verantwoordelijkheid kan opbloeien; hij ging om die reden 

het marxisme bestuderen (in: „Absoluut personalisme is vrijzwevende intellectualiteit‟ in: Tijd en Taak, 
88/6, 17-3-1990). Waarschijnlijk zou De Lange redeneren: omdat verantwoordelijkheid nodig is, maar 

onmogelijk wordt gemaakt door de structuren, is structurele verandering nodig. 
65 Bij Priman Niles (in: „How Ecumenical must the Ecumenical Movement be?‟ in The Ecumenical 
Review, 43/4, 1991) vinden we een soortgelijk misverstand waar hij schrijft: ‟This model or concept 

assumes that Christians must live responsibly in any society. It in fact accepts the status quo, and advo-

cates adjustmentpositions for dealing with social and political problems‟. 
66 Wendland (1968), 99.  
67 Ook Strohm (in: „”Verantwortliche Gesellschaft”- Eine Zukunftsvision ökumenischer Sozialethik?‟ in: 

Zeitschrift für Evangelische Ethik, 44/ 3, 2000) lijkt deze fout te maken, wanneer hij het doet voorkomen 
of Visser „t Hooft in zijn openingsrede voor „Genève 1966‟ het concept Responsible Society als volgt 

verwoordt: „Verantwortliche Menschen nehmen in verantwortlicher Weise an einer Weltgesellschaft teil, 

in der alle Verantwortung für das gemeinsame Wohl übernehmen‟. Hoe waar dat wellicht ook is, dit is 
niet de samenvatting van de intentie van het concept verantwoordelijke samenleving. In de nalatenschap 

van De Lange bevindt zich een copie van dit artikel met daarin aantekeningen van zijn (door zijn ver-

lamming schokkerige) hand. Onder het artikel heeft hij geschreven: „Helaas weinig economische poli-
tiek‟. Die observatie klopt: Strohm spreekt in zijn artikel (behartenswaardige) woorden over de mens in 

de maatschappij, terwijl het concept over de maatschappij zelf wil spreken! Visser ‟t Hooft doet hij 

hiermee ook geen recht. In de bedoelde toespraak („Die Aufgabe dieser Konferenz im Rahmen des öku-
menischen Sozialdenkens”, opgenomen in: H. Krüger (ed.), Appell an die Kirchen der Welt. Dokumente 

der Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft, Kreuz Verlag, Berlin 1967) stelt deze dat de kritiek 

terecht is dat het concept vaak te westers geïnterpreteerd is, maar dat is volgens hem geen reden het te 
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tegen bij Hoekstra, die stelt dat De Lange (met zijn spreken over verantwoordelijk-

heid) geen oog heeft voor de „ideologische gevangenschap van de burger‟.68 Hij gaat 

zelfs zover te stellen dat De Langes uitgangspunt van de-mens-als-subject het karak-

ter heeft „van een diep geworteld geloof in de autonomie en mondigheid van de 

mens‟ en dat deze benadering ervan uitgaat dat maatschappelijke verandering via de 

groei van het individuele verantwoordelijkheidsbesef tot stand zal komen. De be-

schrijving van de mensvisie van De Lange uit het vorige hoofdstuk laat zien hoezeer 

hier De Lange onrecht wordt gedaan. We zagen al, dat het juist de wetenschap van 

die gevangenschap was, die De Lange deed pleiten voor een maatschappelijke ver-

andering zodanig dat mensen wél verantwoordelijk kunnen zijn. Dat een dergelijk 

misverstand zich toch voordeed, heeft De Lange wellicht ongewild zelf in de hand 

gewerkt door zijn voortdurende hameren op de noodzaak van vorming, scholing, 

bezinning, training, kortom van de opvoeding tot verantwoordelijkheid, die zo be-

langrijk is omdat de machtsstructuren vaak níet zo zijn dat een dergelijke opvoeding 

vanzelf tot stand komt. Zoals we in hoofdstuk 5 zagen, verwijst hij hier onder meer 

naar uitspraken van de Franse socioloog Ellul over de inkapseling van de mens in de 

wereld. „Daar waar de maatschappelijke omstandigheden de mens belemmeren om 

„antwoord‟ te geven, hebben wij de taak handelend op te treden en mede te werken 

aan het bevrijdingsproces.‟69 Het concept van de verantwoordelijke maatschappij 

beoogt dus maatschappijkritiek te leveren. Dat toont direct ook dat het concept niet 

gezien kan worden als een blauwdruk of als een beginsel van waaruit een ideale 

maatschappij geconstrueerd kan worden.70  

Een ander misverstand is dat het concept een te weinig „materiële‟ benade-

ring zou bieden. Wanneer Ter Schegget het „te rozig‟ noemt, bedoelt hij dat de 

ethiek gezuiverd moet worden „van een onzuiver gehalte van spiritualisme, van anti-

materialisme‟. Er verhongeren immers mensen, en wie zich daartegen verzet, wordt 

vermoord. Hier miskent Ter Schegget echter de geschiedenis waarin het concept 

staat, namelijk die van het vormgeven van gerechtigheid. In de wordingsgeschiede-

nis van het concept is nergens sprake van spiritualisme of antimaterialisme, en wie 

het woord „verantwoordelijkheid‟ opvat als een bepaalde geestesgesteldheid, doet 

geen recht aan die geschiedenis. De Lange toonde ook in zijn proefschrift de concre-

te bruikbaarheid aan. 

Het concept werd door velen bovendien beschouwd als „te statisch‟ en „te 

westers‟. Hier kunnen we wellicht ook de herhaalde opmerking van Dejung plaatsen 

dat het concept als theorie van vreedzame en legale sociale verandering tekort 

schoot in revolutionaire situaties. De Lange noemt in zijn Wendingartikel de kritiek 

gerechtvaardigd dat vanuit westerse landen te gemakkelijk is gesteld dat de parle-

mentaire democratie de methode zou zijn om de verantwoordelijke maatschappij te 

                                                                                                                                        
verwerpen. Wel is een nieuwe exegese nodig voor wat het concept in deze tijd kan betekenen, en daartoe 
moeten twee nieuwe dimensies uitgewerkt worden: die van de verantwoordelijke wereldmaatschappij, 

waarin iedere natie zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van alle andere, waarbij de beslissende 

vraag nu is die naar een internationale economische gerechtigheid, en de dimensie van de plaats van de 
mens in de nieuwe hoog-georganiseerde maatschappij, waarop nauwelijks invloed mogelijk lijkt. Valt er 

nog iets te beslissen? Op die vraag volgt het citaat dat Strohm optekent uit de mond van Visser ‟t Hooft.  
68 Trinus Hoekstra, Economie en geloven. Een spanningsveld belicht aan de hand van het eerste algemene 
diaconale reglement in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1840-1860, Kok, Kampen 1999, 229 e.v.  
69 De Lange (1966), 66. 
70 Zie bijvoorbeeld De Lange (1966), 72. 
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bereiken,71 maar hij is het niet eens met de critici die beweren dat het aanreiken van 

„next steps‟ louter leidt tot het zetten van kleine ondergeschikte stapjes tot verande-

ring. Genève ging immers veel verder. Maar helaas moet De Lange constateren dat 

er met de voorstellen niets gedaan wordt, niet in de kerk en niet in de maatschappij. 

Dat zegt echter niets over het concept zelf. Hij denkt dat de meeste kritiek eigenlijk 

maar weinig te maken heeft met het concept zelf, en is van mening dat hierin de 

teksten van de sprekers (in Genève) uit de Derde Wereld niet zorgvuldig geïnterpre-

teerd worden. Shaull noemde in zijn inleiding in Genève de verantwoordelijke maat-

schappij zelfs in het geheel niet. Ter Schegget vindt het echter logisch dat het con-

cept geen politiek vervolg kreeg. Hij noemt daarvoor twee oorzaken. De eerste be-

treft het misbruik van het concept.  

 
„Het niet opgevolgd worden van de RS-ideeën en voorstellen, hun onvermogen in te 

gaan in de bloedbaan der politieke besluitvorming, zijn een veeg, maar duidelijk te-

ken, dat, wie de dienst uitmaken in de zogeheten christelijke wereld, dit concept wel 

aanvaarden als welkome camouflerende idee, maar er niet naar handelen. We zullen 

de záák, waarvoor de RS-idee wilde opkomen, zo moeten formuleren en met onze 

daadwerkelijke keuze voor de arme moeten ondersteunen, dat het tussen deze macht-

hebbers en de oecumene tot buigen of barsten komt. Wat dat betreft zijn we, als de te-

kenen niet bedriegen, al een beetje op de goede weg‟.72  

 

Maar als andere reden voor het uitblijven van actie noemt hij dat het concept „ver-

antwoordelijke maatschappij‟ juist een politieke beweging (het marxisme) de wind 

uit de zeilen neemt door een ethisch-appellerende filosofie, waardoor „het zuurde-

sem van de verandering werd ingekapseld‟ zodat het zijn werk niet kon doen. „De 

gemeente moet niet een idee van rechtvaardigheid, een gedachte van verantwoorde-

lijkheid propageren, maar haar eigen verantwoordelijkheid beseffen door partij te 

kiezen voor de geringe‟. Er zitten naar zijn idee nog teveel resten van een theologie 

van de status quo in het concept en daardoor kan het, als alle moraal, misbruikt wor-

den door de machtigen. Dat is, zo ziet dus ook Ter Schegget, in strijd met de geest 

van de voorstanders, die het concept daarom zouden moeten zuiveren. Dat kan door 

het niet meer als norm te nemen. Het komt erop aan te kiezen, ofwel voor samen-

werking met bepaalde machtsfactoren ofwel voor het zich afzijdig houden. Bij het 

eerste slaan de tegenstellingen van de wereld op de kerk over en dan kan het concept 

niet meer als principium medium fungeren:  

 
„Het zou dan namelijk blijken, dat de concrete solidariteit en identificatie met de ar-

men en hun voorvechters (de enige keuze die de kerk kan doen!) de oecumene geme-

ne zaak doet maken met middelen en methoden, die gemeten aan de norm van de RS 

niet kunnen worden goedgekeurd. Aanpassing van de verlangens der revolutie aan de 

norm en matiging van haar middelen zou theoretisch preferabel zijn, maar blijken zou, 

dat de kerk zo de voeling met de werkelijke krachten die de wereld bewegen, zou ver-

liezen. Dat is de andere mogelijkheid: behoud van het zuivere ideaal tegen de prijs 

van de isolatie‟.73  

 

                                                           
71 Hier vindt hij Visser ‟t Hooft aan zijn zijde, blijkens diens opmerkingen in zijn rede in Genève (zie noot 

67). 
72 Ter Schegget, „Verantwoordelijke maatschappij, een verbloemende idee?‟ in: Wending, 26/7, 1971, 

423-428. 
73 Ibid. 
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En dan haalt Ter Schegget de woorden van Thomas weer aan, die het een vergissing 

noemt om een ideaal op de werkelijkheid te willen drukken. Ter Schegget:  

 
„Verantwoordelijkheid en vrijheid moeten niet als idealen worden opgedrukt op situa-

ties, van boven af, maar de kerk dient in haar solidariteit met ontwakende verdrukte 

groepen te ontdekken, dat achter hun dynamiek de kracht van de vrijheid en het ver-

langen naar verantwoordelijkheid werkt. RS komt niet tot stand als ideaal, van boven 

af, maar door een subversieve kracht, van onder af, wordt zij gesticht in de geschiede-

nis. De kerk kiest niet voor ideeën maar voor mensen‟.74  

 

Enerzijds lijkt Ter Schegget dus De Lange tegemoet te komen: er is sprake van mis-

bruik van het concept en er zou meer actie moeten worden ondernomen op basis van 

het concept. Tegelijk blijft Ter Schegget moeite houden met de „verantwoordelijke 

maatschappij‟ als norm bij het handelen: dat is te afstandelijk, er moet partij gekozen 

worden, ook al zijn er bezwaren aan te voeren tegen de middelen en methoden; 

alleen als doelstelling (ook van revolutionair verlopende ontwikkeling) kan het wer-

ken.  

Wij menen dat Ter Schegget hier meer ter zake is dan in zijn proefschrift. Er 

is hier tenminste van een werkelijk verschil in opvatting sprake en niet louter van 

een misverstaan. Vier woorden keren in deze discussie steeds terug: ideaal, criteri-

um, norm en doelstelling. Het concept spreekt over de „verantwoordelijke maat-

schappij‟ als criterium en norm. Ter Schegget verwijt de aanhangers dat zij het als 

ideaal op de werkelijkheid willen plakken en het van buitenaf (alsof die afstand te 

betrachten zou zijn) als norm gebruiken; wel acht hij het bruikbaar als doelstelling. 

De Lange gaat daar niet meer op in. Denkbaar is dat hij hier aarzelingen zou hebben, 

omdat een doelstelling kan gaan fungeren als blauwdruk en dat was nadrukkelijk 

niet de bedoeling van het concept. De toekomst blijft open. De Lange zou wellicht 

zelf niet spreken over de verantwoordelijke maatschappij als het doel, zoals Ter 

Schegget (en ook Evanston, zie noot 78) dat doet. Voor De Lange was het doel dat-

gene wat daaruit voortkomt: gerechtigheid, mensen die tot hun bestemming komen. 

De „verantwoordelijke maatschappij‟ was voor hem als beoordelingscriterium een 

bruikbaar instrument, mits gebruikt in een zorgvuldige analyse van een concrete 

situatie. Wat Ter Schegget over het hoofd lijkt te zien is dat ook De Lange er niet 

van uit gaat dat het concept overal voor zich spreekt. In zijn proefschrift onderzoekt 

hij enkele thema‟s uit de Nederlandse economie om te zien of hier het concept 

bruikbaar is, wat het geval blijkt.75 Daarvoor is een nauwkeurige analyse van de 

situatie nodig, zoals De Lange zijn leven lang niet moe wordt te benadrukken. Voor 

De Lange is het concept een criterium om situaties mee te beoordelen, niet een in-

strument of theorie om situaties te veranderen. De facto wijst hij zo de gedachte van 

Dejung dat het concept ook een veranderingstheorie zou zijn,76 af. Hiermee is ook 

verklaard, dat De Lange het Program to Combat Racism dat duidelijk de geest van 

de theologie van de revolutie ademde, kon omarmen en hartelijk verwelkomde. 

                                                           
74 Ibid. 
75 Hiermee deed De Lange precies wat Oldham voor ogen stond. Clements ([1999], 429, 432, 433) laat 

zien dat Oldham herhaaldelijk benadrukte dat de Wereldraad niet zelf grote studies moet uitvoeren, maar 
de kerken moet helpen bij de studie in hun eigen context. Kennelijk was zijn gedachte dat het concept ze 

daarbij kon helpen.  
76 We zagen eerder dat Dejung in navolging van de vertegenwoordigers van de Derde Wereldkerken het 
concept omdat het niet voldeed als veranderingsstrategie, afwees; wel acht hij de leidende gedachten 

ervan nog steeds waardevol. 
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Voorts stond bij De Lange de visie op de mens als tot verantwoordelijkheid geroe-

pene zo centraal, dat hij niet zou hebben kunnen accepteren dat niet ook het hande-

len daaraan getoetst zou worden. Ter Schegget gaat hier een andere weg, ook al gaat 

hij ervan uit dat het handelen nooit een vorm aan zal nemen die strijdt met de doel-

stelling (als wij tenminste zijn fraaie zin: „wat niet mag, kan nooit vruchtdragen in 

de toekomst, waarin wat niet mag onmogelijk zal zijn‟77 in die zin mogen verstaan). 

Op de achtergrond spelen in deze discussies twee onderwerpen een rol: het al dan 

niet accepteren van een dictatoriale fase en dictatoriale middelen op de weg naar een 

betere maatschappij78 en het al dan niet accepteren van het gebruik van geweld.  

 

De relatie tussen „verantwoordelijke maatschappij‟, subsidiariteitsdenken en anti-

communisme 

Opmerkelijk is dat Ter Schegget stelt dat het criterium van de verantwoordelijke 

maatschappij o.a. zijn wortels heeft in het subsidiariteitsbeginsel,79 „dat op zijn beurt 

op het thomistisch (-aristotelisch) natuurrecht stoelt‟.80 Immers, van het subsidiari-

teitsbeginsel moest De Lange, blijkens vele uitspraken, niets hebben. We lopen 

daarom Ter Scheggets redenering na om te zien of de subsidiariteitsgedachte en het 

natuurrecht inderdaad ten grondslag liggen aan het concept „verantwoordelijke 

maatschappij‟.  

Ter Schegget begint zijn kritiek met een Duits citaat van Oldham81 waarin de-

ze het concept introduceert. Oldham stelt daar dat alleen de mens die door ervarin-

gen in de kleinere levensverbanden (op religieus, cultureel, burgerlijk, filantropisch 

gebied) gevormd is, ook in staat is om van het denk- en beslissingsvermogen ge-

bruik te maken dat voor een gezond politiek leven nodig is. Als de enkeling niet 

geworteld is in een rijk maatschappelijk leven en alleen rechtstreekse relaties met de 

staat onderhoudt, verwordt hij tot „ein blosses Korn in einem Santhaufen unverbun-

deter Atome‟. Dan is totalitarisme de bijna onvermijdelijke consequentie. Oldham 

vervolgt hier met een verwijzing naar het subsidiareitsbeginsel waarvoor de paus in 

verschillende encyclieken opkomt. Hij citeert dan (in het Duits) een stukje uit de 

encycliek Quadragesimo Anno uit 1931 dat Ter Schegget in het Latijn en met toe-

voeging van de voorafgaande en volgende zinnen overneemt. De cursief geplaatste 

stukken worden door Oldham geciteerd.  

 

„Zeker, de toestanden zijn veranderd, en veel wat vroeger door kleine maatschappijen 

verricht werd, kan nu nog slechts door grote worden tot stand gebracht, de geschiede-

nis bewijst dit; maar onwrikbaar vast staat nog steeds het grote grondbeginsel der so-

                                                           
77 Ter Schegget (1970), 115. 
78 Zo lezen we in het verslag van Evanston op bladzijde 134 als het gaat over de noodzaak van snelle 

verandering in „onder-ontwikkelde gebieden‟: „De verleiding bestaat, om daartoe onverantwoordelijke 
collectivistische methoden te gebruiken, hetzij van links of van rechts type, in het verlangen naar snelle 

resultaten. Onder zulke omstandigheden heeft de Kerk de plicht de weg te wijzen naar een verantwoorde-

lijke samenleving en die zelf ook te gaan‟. Overigens zien we dat Evanston hier ook over de RS als doel 
spreekt.  
79 Overigens gaat ook Dejung daarvan uit. Hij stelt (Dejung [1973], 155) dat de formuleringen van Am-

sterdam inzake de RS geen antwoord gaven op de vraag welk subject in de ontwikkelingslanden aan de 
verwerkelijking van een verantwoordelijke maatschappij kon bijdragen, vanwege de impliciete staatsop-

vatting die gehanteerd werd waarin de nadruk lag op het subsidiariteitsprincipe.  
80 Ter Schegget (1970), 157. 
81 Afkomstig uit het rapport dat Oldham voor de Assemblee van Amsterdam schreef over „Einer verant-

woortliche Gesellschaft‟. Dit is opgenomen in: Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan deel III: 

De Kirche und die Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung, Zürich 1948. 
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ciale wijsbegeerte, waaraan niet te tornen of te veranderen valt: evenals datgene, wat 

de individuen op eigen initiatief en door eigen kracht kunnen presteren, hun niet ont-

nomen en aan de gemeenschap opgedragen mag worden, zo is het ook een onrecht en 

tegelijk een ernstig nadeel, ja een verstoring van de goede orde, om datgene, wat door 

een kleinere en ondergeschikte gemeenschap gedaan en tot stand gebracht kan wor-

den, naar een grotere en hoger in rangorde staande gemeenschap te verwijzen. Iedere 

sociale bemoeiing immers moet, krachtens haar natuur, hulp brengen aan de leden van 

het sociale lichaam, maar ze nooit vernietigen of opslorpen.  

Het staatsgezag moet dus het uitvoeren van minder belangrijke zaken, waardoor het 

anders ten zeerste in beslag zou worden genomen, aan ondergeschikte gemeenschaps-

lichamen overlaten; dan zal de staat vrijer, krachtiger en met beter gevolg de functies 

kunnen uitoefenen, die alleen bij hem thuishoren, juist omdat hij alléén ze kan vervul-

len. Deze zijn o.a.: leiding geven, toezicht houden, aansporend of beperkend optreden, 

al naar de gelegenheid zich daartoe voordoet of de noodzakelijkheid dat eist. Daarom 

mogen de regeringen ervan overtuigd zijn: hoe volmaakter onderlinge rangorde er 

heerst tussen de verschillende organisaties door het onderhouden van dit beginsel van 

“aanvullende” activiteit, des te sterker zal ook het gezag staan in de maatschappij, 

des te meer zal de maatschappij bereiken, des te gelukkiger en welvarender ook zal 

het met de staat gesteld zijn‟. 82  

 

Hieruit concludeert Ter Schegget dat het concept van de „verantwoordelijke maat-

schappij‟ wortelt in het subsidiariteitsbeginsel en het thomistisch natuurrecht. Hij 

voegt daaraan toe: „Dit hiërarchisch beginsel doordesemt ook de encycliek Rerum 

Novarum van Leo XIII (1891), die het socialisme als oplossing van het sociale 

vraagstuk op natuurrechtelijke gronden afwijst‟.83 Reden hiervoor is dat het socia-

lisme het subsidiariteitsbeginsel aantast. Ook hier de vertaling van het door Ter 

Schegget aangehaalde Latijnse citaat: 

 
„Uit alles wat wij tot nu toe gezegd hebben blijkt duidelijk, dat de socialistische theo-

rie van het collectief bezit absoluut te verwerpen is, omdat zij juist nadelig is voor hen 

die zelf moeten geholpen worden, strijdig met de natuurlijke rechten van de enkelin-

gen, de functies van de Staat vervalst en de openbare rust verstoort‟. 

 

Het is Ter Schegget en niet Oldham die met deze verwijzing naar Rerum Novarum 

komt, zoals het ook Ter Schegget is die de relatie tussen het subsidiariteitsbeginsel 

en antimarxisme legt (in Ter Scheggets woorden: het beginsel der subsidiariteit is 

belast met de hypotheek van het antimarxisme). Hij moet dit ook wel doen, omdat 

hij zijn hypothese dat de wortel van het concept van de „verantwoordelijke maat-

schappij‟ gelegen is in de „afwijzing van revolutionaire processen die dictatoriale 

fasen doorlopen‟ moet bewijzen.84 De context echter waarin Oldham met het subsi-

                                                           
82 Wij gebruiken hier de Nederlandse vertaling die is opgenomen in De sociale leer van de kerk, Stan-

daard, Utrecht/Antwerpen 1964. 
83 Ter Schegget (1970), 157. 
84 Opmerkelijk is dat Ter Schegget direct hierop volgend opmerkt „Want daarom ging het in het geding 

tussen Oldham en Hromadka in Amsterdam 1948‟. Opmerkelijk, omdat er in Amsterdam geen sprake was 
van een geding tussen deze twee; Oldham zweeg gedurende de plenaire sessies, vertelt Clements ([1999], 

437) en hij maakte tijdens de Assemblee deel uit van een andere sectie dan waarin Hromadka zat. Wel 

was er een botsing tussen Hromadka en de Amerikaan Foster Dulles, die in het voorbereidend materiaal 
onder de titel „Christliche Verantwortung in unserer zerrissenen Welt‟ zeer uiteenlopende teksten schre-

ven. „Hromadka legde grote nadruk op de humane doelstelling van het marxisme, dat hij terecht als 

humanisme zag en ziet‟, schrijft Ter Schegget (158). Dit was een onderwerp uit het geding met Dulles; 
Oldham zag wel degelijk dat er voor de kerken ook veel te leren was van het marxisme (hoe krachtig hij 

blijkens zijn tekst het starre systeem dat er uit gegroeid was, ook verfoeide), zo blijkt uit het tweede deel 
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diariteitsbeginsel komt, is de afwijzing van massificatie, van het tot kuddevee maken 

van mensen, wat alleen kan leiden tot totalitarisme.85 Oldham beschouwt het subsidi-

ariteitsdenken als een garantie voor een brede verdeling van verantwoordelijkheid, 

tegen de tendens om beslissingen over te laten aan een alles overwoekerende bu-

reaucratie. Voor Oldham staan, zo blijkt uit het slot van de paragraaf waar Ter 

Schegget uit citeert, de persoonlijke betrekkingen tussen mensen centraal: „In diesen 

Beziehungen zu anderen Personen leben wir wahrhaftiges Leben‟.86 Gezien de con-

text van het citaat van Oldham over het subsidiariteitsbeginsel lijkt daarom een án-

dere hypothese gerechtvaardigd, namelijk dat Oldham zocht naar een brede oecume-

nische onderbouwing van zijn concept, waarvoor hij - pragmatisch - ook een ency-

cliek kon citeren! Oldham kon zich terecht beroepen op Quadragesimo Anno zonder 

daarmee automatisch een marxistenvreter te zijn. Salemink87 wijst namelijk met een 

beroep op de ghostwriter van de genoemde encycliek (de Duitse jezuïet Oswald von 

Nell-Breuning) op de kritische betekenis van het begrip „subsidiariteit‟ als „opdracht 

van de samenleving om afzonderlijke ledematen van het maatschappelijk lichaam te 

ondersteunen‟. De negatieve kant van het begrip (het afwijzen van grensoverschrij-

ding door de staat) heeft betrekking op „de totalitaire pretenties van de fascistische 

staat in Italië, de droombeelden van de nationaal-socialisten die nog aan de macht 

moesten komen en de partijstaat in de Sovjetunie onder Stalin‟.  

Tot slot enkele opmerkingen over de vermeende besmetting van De Lange 

met het subsidiariteitsbeginsel. Boven werd al gesteld dat van een organisch denken 

ten aanzien van de maatschappij bij De Lange geen sprake is. De Lange keerde zich, 

zoals we in voorgaande hoofdstukken al zagen, in vele publicaties tegen het subsidi-

ariteitsbeginsel en - wat hij ziet als - zijn protestantse pendant, de soevereiniteit in 

eigen kring. Hij kan deze beide, op basis van de manier waarop de confessionele 

partijen daarmee omgaan, alleen verstaan als een fundamenteel wantrouwen en een 

zich afzetten tegen de overheid. Het is aardig om hier kritiek van De Lange op het 

CDA bij te betrekken, geuit wanneer deze partij in de jaren tachtig de term „verant-

woordelijke samenleving‟ gaat hanteren.88 Dit is volgens De Lange een bron van 

verwarring, aangezien bij het CDA deze gedachte wel móet leiden tot het terugdrin-

gen van de rol van de overheid, wat hij afwijst. De Lange heeft dus grote problemen 

                                                                                                                                        
van zijn opstel over de verantwoordelijke maatschappij. Ook paragraaf 17 uit de tekst van sectie III van 

de Assemblee spreekt uitvoerig over het gerechtigheidsstreven van het communisme. Deze alinea van Ter 

Schegget is ook op een ander punt onzorgvuldig. Hij citeert een Nederlandse samenvatting van de uit-
spraken van Zagorsk, waarin de zinsnede staat dat „de oekumenische gedachte van een verantwoordelijke 

maatschappij ook betekenis (heeft) voor de na de revolutionaire omwenteling gevestigde structuren‟. Ter 

Schegget begrijpt dit „ook‟ niet, en legt dit dan maar als „vooral‟ uit, om vervolgens te concluderen dat 
het concept vervreemd is geraakt van zijn oorspronkelijke functie, „nl. om revolutionaire processen van 

totalitaire aard waarin tijdelijk diktatuur van het proletariaat (Marx-Lenin) of despotisme der vrijheid 

(Robespierre) als overgangsmaatregel geduld wordt a limine af te wijzen‟ (158). Had hij echter de uit-
spraken van Zagorsk er zelf op nageslagen, dan had hij gezien dat hier in het Engels het woord „still‟ 

gebruikt wordt: ook na de revolutie heeft het concept dus nog zijn betekenis, was de gedachte. De opmer-

kelijke conclusie moet zijn dat Ter Schegget de oorspronkelijke en volledige tekst van de Wereldraad die 
bij uitstek spreekt over de revolutie, die van Zagorsk, niet gebruikt heeft bij het schrijven van zijn studie.  
85 Clements ([1999], 311 e.v.) wijst erop dat al in 1935 Oldham zich in deze geest uitliet in zijn boek 
Church, Community and State: A World Issue. Hij wees daar op de gevaren van de totalitaire staat (Italië, 

Duitsland, Rusland én elders): „Such a state declares itself to be not just a state but a church‟.  
86 J.H. Oldham, „Eine verantwortliche Gesellschaft‟ in: Die Kirche und die Auflösung der gesellschaftli-

chen Ordnung, Gotthelf, Zürich 1948, 161.  
87 Theo Salemink, Katholieke Kritiek op het Kapitalisme 1891-1991, Honderd jaar debat over vrije markt 

en verzorgingsstaat, Acco, Amersfoort/Leuven 1991, 140-142 en 260-261. 
88 O.a. in Wending, 44/3, 1989. 
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met het subsidiariteitsbeginsel zoals dat zich historisch ontwikkeld heeft. De discus-

sie van De Lange met het CDA geeft echter tegelijk aan, dat misbruik van het begrip 

„verantwoordelijke maatschappij‟ voor het grijpen ligt, waarmee de critici van het 

concept toch in ieder geval ten dele gelijk krijgen. 

 

Het mensbeeld van De Lange en diens vermeende antimarxisme 

Ter Schegget stelt een besmetting van de oecumene met het subsidiariteitsdenken 

waar te nemen, en wel bij De Lange zèlf, wanneer hij in zijn proefschrift schrijft dat 

het persoon-zijn van de mens constitutief is voor alle relaties waarin hij leeft, en dat 

de mens op elke plaats waar hij gesteld is een antwoord moet geven aan God en 

medemens.89 De maatschappij moet dat mogelijk maken. Ter Schegget heeft moeite 

met het passieve „gesteld is‟: wie geeft de mens zijn plaats? Hierin proeft Ter 

Schegget de gedachte  

 
„dat God, ook al zou hij dan niet direct voor deze plaatsing verantwoordelijk zijn, toch 

niet meer eist van de maatschappij dan dat zij zo ingericht wordt, dat de mens persoon 

kan zijn. Daartoe moet hij kunnen groeien naar de plaats, waar hij volledig antwoord 

kan geven. Het woord “groeien” suggereert een organisch proces, bepaald niet een 

strijd. Bovendien: het gaat om de mens als persoon, de individu, die naar een hogere, 

althans meer verantwoordelijke plaats toegroeit; dus niet om de verheffing, laat staan 

opheffing, van de laagste klasse als zodanig. Nee, er blijft slechts een edele vorm van 

persoonlijke carrière, die voor de mens in de RS moet blijven openstaan‟. 

 

En dat is nu juist, stelt Ter Schegget het natuurrecht inclusief subsidiariteitsbeginsel: 

„het sociale probleem wordt geheel en al als een morele, als een ethische kwestie 

beschouwd, zodat voor klassenstrijd principieel geen plaats is. Geen wonder dat De 

Lange op dezelfde pagina Marx‟ antropologie moet verwerpen‟. En daarom conclu-

deert Ter Schegget dan ook ten aanzien van De Lange:  

 
„Zijn boek blijft binnen de grenzen van een socialisme zonder klassenstrijd, dat baat 

zoekt bij allerlei vormen van samenwerking en gesprek tussen de verschillende groe-

pen in de maatschappij‟ (…) ‟Al met al overheerst de indruk, dat de weg tot een ver-

antwoordelijke maatschappij beschreven moet worden als de toepassing van een idee 

van gerechtigheid en verantwoordelijkheid, dus als een mogelijkheid, die zich opent, 

indien de mensen positief reageren op een humaan-christelijk appèl‟.  

 

En dat vindt Ter Schegget veel te optimistisch; hij spreekt daarom over de „verant-

woordelijke maatschappij‟ als over een „rozig concept‟. 

Niet ontkend kan worden, dat Ter Schegget en De Lange verschillen waar het 

gaat om de weg naar een rechtvaardiger samenleving, maar toch niet zo fundamen-

teel als Ter Schegget het doet voorkomen. Van een spreken over een „groeien‟ van 

de mens is bij De Lange geen sprake, en van de principiële noodzaak van revolutio-

naire verandering is ook De Lange overtuigd, al zal hij niet spreken over de klassen-

strijd zoals Ter Schegget dat doet en is hij als het gaat om de middelen voorzichtiger 

dan Ter Schegget.  

 

                                                           
89 Ter Schegget in: Wending, a.w., 424-425. 
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Het gebruik van geweld 

Een verschil van mening tussen de critici en hemzelf ligt misschien ook in de aan-

vaarding van geweld ter verandering, denkt De Lange. Zelf ervaart hij dit als een 

dilemma. „Het aanvaarden - zelfs het op gang brengen van revolutionaire processen 

met geweld - kan een fase zijn in de gedachte van de responsible society, maar naar 

mijn opinie een hachelijke fase. De geschiedenis geeft geen aanleiding rooskleurig 

te denken over zulke fasen. Wij moeten trachten ze te voorkomen, door tijdig nieu-

we wegen in te slaan.‟
90

 Over dat laatste is De Lange niet optimistisch. Maar zelfs 

als er geen andere weg is dan die van het geweld, dan nog mag het gebruik van ge-

weld niet gerechtvaardigd worden. Hierin is hij het eens met Ter Schegget, maar die 

heeft, al is voor hem geweld wel het laatste middel, kennelijk toch minder moeite 

met het gebruik van geweld.
 91

 Uiteraard ziet ook Ter Schegget dat revolutionairen 

het gevaar lopen op dit gebied op de tegenstander te gaan lijken. Tegenover het 

verwijt dat revoluties gewelddadig zijn, wijst hij er echter op dat het grootste aantal 

slachtoffers van revoluties meestal valt aan de kant van de revolutionairen zélf (als 

gevolg van het neerslaan van de revolutie).
92

 Kortom, lijkt hij hiermee te zeggen: 

degenen die bezwaar hebben tegen revolutie moeten niet zeuren. Maar wie zegt, dat 

de bezwaarden niet ook of juist de slachtoffers onder de revolutionairen zélf op het 

oog hadden bij hun aarzelingen ten aanzien van geweldsgebruik? Wie het gebruik 

van geweld afwijst, is niet per definitie reactionair, maar wellicht vooral realist. Het 

zijn meestal de meest kwetsbaren die het meest te lijden krijgen, en geweld blijkt 

maar al te vaak een middel te zijn dat zich moeilijk laat intomen. Het is echter opval-

lend dat veel auteurs het doen voorkomen alsof revolutie en geweld onlosmakelijk 

bij elkaar horen,
93

 met als consequentie dat zij mensen die kritische kanttekeningen 

bij het gebruik van geweld plaatsen, direct ook beschuldigen van afwijzing van 

revolutionaire verandering. We proeven hier iets van bij Ter Schegget.  

De relatie tussen het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ en geweld is 

lastig aan te geven. Zo meldt Dejung94 dat de Wereldraad in New Delhi (1961) de 

aanbeveling deed de problematiek van geweld en geweldloosheid te bestuderen en 

vervolgt dan: „Damit war zugleich die Frage gestellt, ob und in welcher Form offene 

und verborgene Gewalt mit dem Konzept der verantwortlichen Gesellschaft verein-

bar sind, ein Problem, das in der bisherigen ökumenischen Diskussion in dieser 

doppelten Fragestellung noch nicht erörtert war. Das Konzept der verantwortlichen 

Gesellschaft als eine Theorie friedlichen und legalen sozialen Wandels war damit 

zum Problem geworden‟. In feite geeft hij in de tweede zin zo een antwoord op zijn 

vraag uit de eerste zin: het concept en geweld sluiten elkaar uit. Tegelijk geeft hij 

echter ook aan dat dit nooit onderwerp van gesprek was geweest. Voor Dejung en 

vele andere auteurs is het concept van de „verantwoordelijke maatschappij‟ er één 

van redelijk overleg, zoals in westerse parlementen gebruikelijk. Maar voor de as-

                                                           
90 Dezelfde tekst van De Lange treffen we, in het Engels, aan in de bundel van Preston (1971). Bijzonder 

detail is dat De Lange hier over een „rooskleurige‟ visie spreekt: hetzelfde verwijt dat Ter Schegget hem 

maakte! 
91 Opmerkelijk is overigens dat Ter Schegget lid was van de pacifistische vredesorganisatie Kerk en 

Vrede; De Lange was dat, welbewust, nooit, omdat hij zichzelf niet als pacifist beschouwde. 
92 Ter Schegget (1972), 113. 
93 Parmar (in: Preston [1971], 145) waarschuwt nadrukkelijk tegen deze gelijkstelling. En drie jaar eerder 

zei hij (geciteerd bij Stierle [2001], 300, noot 854): “As I understand it, revolution is what brings about 

fundamental change in the structures of society‟. En, voegde hij daaraan toe, als we wijs zijn, kan een 
dergelijke revolutie tot stand gebracht worden „without violent upheaval‟.  
94 Dejung (1973), 260. 
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semblee van New Delhi was dit, gezien de oproep tot studie, kennelijk niet a priori 

duidelijk; bovendien liet New Delhi ook ruimte voor regeringsvormen die in de ogen 

van westerse democratieën autocratisch zijn. Dat wijst op een toch niet (meer) ge-

heel typisch-westers karakter van het concept. Bovendien laat Dejung later zien hoe 

de theologische consultatie in Zagorsk de identificatie van revolutie met geweld 

afwees en „versuchte (…) das traditionelle Leitbild der verantwortlichen Gesell-

schaft und dessen Postulat der friedlichen und legalen Veränderung mit einer auf 

Gewaltminimierung hinzielenden revolutionären Strategie im Sinne eines Nach-

einanders zu verbinden‟.95 Uppsala pakte dat op doordat „sie mit der Forderung nach 

einer “weltweiten verantwortlichen Gesellschaft mit Gerechtigkeit für alle” die Prio-

rität des Gerechtigkeitspostulates in einer Entwicklungsstrategie betonte und die 

Notwendigkeit unterstrich, alle bestehenden Gesellschaftsordnungen und die Bezie-

hungen nationale Gesellschaften untereinander nach dem Realisierungsgrad dieser 

Forderung zu untersuchen‟.96 We kunnen niet anders dan concluderen dat het con-

cept zelf principieel niet strijdig was met het idee van revolutionaire verandering, 

maar dat dit in de beeldvorming die rond het concept gegroeid was (gevoed door 

westerse gebruikers van het concept die niet werkten aan ingrijpende veranderingen) 

wél het geval was. Daarmee raakte het concept verdacht en kwam het onder druk te 

staan.  

 

Voortzetting van het debat in 1987 

 

Aardig is, dat het debat tussen De Lange en Ter Schegget in feite wordt voortgezet 

in 1987, wanneer Ter Schegget ten bate van een gesprek in de WET (zie hoofdstuk 4 

en 5) een reactie op Genoeg van teveel, Genoeg van te weinig schrijft. Vooraf stelt 

hij de intentie van de schrijvers te delen en hun zaak te willen dienen. Ter Schegget 

slaat nu een andere, wat minder stellige, toon aan; hij stelt een aantal relevante vra-

gen en in verschillende opzichten lijkt hij dichter bij De Lange gekomen te zijn. Uit 

de tekst van Ter Schegget geven we twee citaten: over de mensvisie en over de „ver-

antwoordelijke maatschappij‟.  

 
„De theologie zal moeten laten zien, dat de werkelijke mens geen zelfgenoegzaam 

“atomistisch” individu is, maar de mens zoals hij is ter verantwoording geroepen door 

God en de naaste. Die werkelijke mens is vrij - door vergeving gemachtigd - tot er-

kenning van zijn schuld (ook de historische schuld neemt hij in die vrijheid op zich!). 

Zo is de weg vrij voor een praxis van aflossing van deze schuld. Op deze wijze werkt 

erkentenis van schuld niet fataal, maar juist bevrijdend‟. 

 

In het slot van zijn stuk komt Ter Schegget terug op een oude discussie:  

 
„of er inderdaad een middenweg is tussen centraal-geleide en vrije-markt-economie. 

Het is niet opwekkend om te zien hoe het de zogenaamde mixed economy vergaat in 

onze tijd. Betekent de overgang van het responsible society-model, naar dat van een 

just, sustainable and participatory society in kringen van de Wereldraad, dat men als 

overgang wellicht een fase van afdwingen van veranderingen accepteert? Kortom: een 

zekere ruimte voor een revolutionair bewind? De ervaringen daarmee zijn bepaald 

ook niet bemoedigend, al lijkt zo‟n fase (bijna) onvermijdelijk. Schrijvers willen de 

economie onder demokratische controle brengen. Ik ga daar graag in mee. Maar hoe 

                                                           
95 Id., 379-380. 
96 Id., 416. 
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kan een demokratisch systeem daartoe sterk en slagvaardig genoeg zijn? De demokra-

tie lijkt de laatste jaren op de terugtocht te zijn! En dat is niet alleen het gevolg van 

een reactionair drijven, maar vooral ook omdat de problematiek te gigantisch is voor 

de volksvertegenwoordiging. Zo kan het effect van onder demokratische controle 

brengen zijn, dat men inderdaad étatisme bevordert, wat niet de bedoeling is. Wij zul-

len de vraag die wij in de zestiger jaren hebben gesteld en die wij later hebben laten 

liggen weer tegenkomen: hoe kunnen wij vorm geven aan demokratie als een actief 

proces, niet alleen politiek (in de staat dus), maar ook maatschappelijk (in de institu-

ties) zodanig dat zij met voldoende slagvaardigheid en met gezag fundamentele ver-

anderingen kan afdwingen. Een allesbeheersende staat, al of niet met demokratische 

draperie, is geen aanlokkelijk perspectief. Maar men zij gewaarschuwd! Het kan er 

via de vrije-markt-anarchie op uitdraaien. Je kunt er echter ook op uitkomen met de 

beste bedoelingen‟. 

 

Met deze opmerkingen zal De Lange heel wat minder moeite gehad hebben dan met 

die van een kleine twintig jaar eerder. Wat betreft de mensvisie lijken ze nu op één 

lijn te zitten. Ter Schegget is nog steeds de overtuiging toegedaan dat het concept 

van de „verantwoordelijke maatschappij‟ zich verzet tegen revolutionaire bewegin-

gen, en hoopt dat het nieuwe concept daar wél ruimte voor biedt. Hij hoopt met De 

Lange en Goudzwaard dat verandering langs democratische weg tot stand zal kun-

nen komen, maar is daar niet optimistisch over. Maar tegelijk is hij dat ook niet meer 

zo over revolutionaire verandering. Ze zijn elkaar hiermee wel zeer dicht genaderd.  

Nog dichter is dat het geval in een tekst van Ter Schegget uit 1991.97 Achter 

medezeggenschap zit de filosofie van de verantwoordelijke mens, zegt hij daar. De 

mens is ter verantwoording geroepen en dat betekent dat wij elkaar voortdurend ter 

verantwoording roepen. In medezeggenschap zit daarmee onvermijdelijk een ele-

ment van klassenstrijd: de vraag om inspraak in een ongelijke situatie. Doel van 

medezeggenschap is gerechtigheid, waarvan de maat de verantwoordelijke mens is. 

Hij besluit als volgt: „Medezeggenschap blijft een tegenkracht: van onder naar boven 

tegen die van boven naar onder. We moeten ons bewust blijven van dit karakter van 

tegenkracht. Dat wil zeggen: de onderneming als “verantwoordelijke maatschappij” 

is en blijft een visioen, zo men wil een utopie, die wij nastreven. In feite echter 

speelt er zich ook steeds weer een machtsstrijd af. Dat leidt tot een dubbele strategie: 

overleg en onderhandelen. In het algemeen komt in crisissituaties het machtskarakter 

sterk naar voren.‟  

 

 

3. OVERGANG NAAR NIEUWE CONCEPTEN 

 

We spraken al over de veranderingen die aanleiding waren voor het verlaten van het 

concept. Nog niet noemden we het spreken over het milieu. Begin jaren zeventig 

verscheen het Rapport van de Club van Rome dat liet zien hoe dramatisch het ge-

steld was met het milieu en de grondstoffen; in dezelfde periode, voorgelicht door 

deskundigen uit dezelfde kring, begon de Wereldraad aandacht te besteden aan het 

vraagstuk van de duurzaamheid. Vanuit de Derde Wereld werd het spreken hierover, 

vooral wanneer dat los van de gerechtigheidsproblematiek gebeurde, met argusogen 

bekeken. Was dit niet een poging van het rijke Noorden om de eigen bevoorrechte 

positie, die men nu door milieurampen bedreigd zag, te redden? Toch besloot de 

                                                           
97 Voor de conferentie „Medezeggenschap in Europees Perspectief‟ van de Raad van Kerken, DISK en 

Kerk en Wereld op 25 februari 1991 (archief Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken). 
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Assemblee van Nairobi in 1975 tot verdere doordenking, en dit leidde in 1977 tot 

het „Program towards a Just, Participatory and Sustainable Society‟, JPSS. Het doel 

van het JPSS-programma was om de kerken „te helpen bij het opbouwen van een 

compleet en samenhangend idee van het soort samenleving waarnaar christenen 

behoren te streven‟. Tegelijk waarschuwde een adviescommissie die het programma 

moest uitwerken ook hier weer dat het niet om een blauwdruk van de ideale samen-

leving ging, maar om de strijd voor gerechtigheid, participatie en houdbaarheid.98 

Die strijd vindt echter in uiteenlopende contexten plaats, waardoor de antwoorden 

die mensen moeten geven op situaties van onrecht onderling ook zullen verschillen.  

Zoals we nog zullen zien, wees Abrecht er achteraf op dat in het Centraal 

Comité geen overeenstemming werd bereikt over het rapport van de adviescommis-

sie, en hij stelde dat dit zich zou wreken op alles wat daarop volgde. Er leefden aar-

zelingen, kritiek of reserves binnen het Centraal Comité; deze hadden vooral betrek-

king op het te slecht onderscheiden tussen het Koninkrijk van God en de menselijke 

geschiedenis, een strijdpunt dat al in Oxford in 1937 speelde.99 Toch was dat uitein-

delijk geen breekpunt, want in 1981 is een consultatie op Cyprus het al snel eens 

over een formulering die de oecumenische consensus die al sinds Oxford bestond, 

weerspiegelt, met zinnen als „all human action in history remains relative and is 

subject to critical judgment in the light of God‟s action in fullfilling his eschatologi-

cal promise‟.100  

Na de Assemblee van Vancouver van 1983, waar de onderlinge samenhang 

van de wereldwijde problemen nadrukkelijk aan de orde kwam, begon men in 1984 

te werken met een nieuw begrip, gegoten in de vorm van een programma: JPIC 

(Justice, Peace and Integrity of Creation). Uitgangspunt was dat „het betrekken van 

de lidkerken in een conciliair proces van wederzijdse toewijding (verbondssluiting) 

aan gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping voor het programma van de 

Wereldraad een prioriteit dient te zijn‟. Interessant is dat ook bij de totstandkoming 

van dit begrip wantrouwen van de kant van de Derde Wereld moest worden over-

wonnen: niet bewapening bedreigt de armen, maar gebrek aan ontwikkeling. Daar-

om kreeg het begrip „vrede‟ een plaats tussen „gerechtigheid‟ en „behoud van de 

schepping‟. Het Proces liep uit op de wereldconvocatie van Seoul in 1990.101  

Hoe reageerde De Lange op deze ontwikkelingen? Voor hem was het duide-

lijk niet nodig geweest oude concepten te vervangen. Hij beschouwde JPSS als een 

uitbreiding en verdieping van het concept van de Responsible Society en niet als 

afscheid daarvan.102 Ook schrijft hij: „Het JPSS-concept is een middel om een weg te 

vinden voor het handelen. De oorspronkelijk gehanteerde term „verantwoordelijke 

maatschappij‟ is nader geconcretiseerd in termen als participatie en houdbaarheid‟. 

De JPIC-benadering werd door De Lange publiekelijk net zo hartelijk omarmd als 

                                                           
98 Dit gebeurde in een rapport aan het Central Committee in 1979 van de adviescommissie waarbij vanuit 
Nederland Pronk was betrokken. Zie: Srisang (1983), 174 e.v. 
99 Zie Raiser in: Srisang (1983), 8. 
100 In: Srisang (1983), 21. 
101 Zie hiervoor verder hoofdstuk 4. 
102 Plasman sluit zich in zijn Medezeggenschap in geding uit 1988 bij die visie aan. Hij schrijft dat het 

verantwoordelijkheidsconcept van de Wereldraad van Kerken is „verdiept en uitgewerkt in het streven 

naar een rechtvaardige, houdbare en duurzame samenleving, waarin mensen deelnemen aan de beslissin-
gen, die de kwaliteit van hun bestaan raken‟ (34). Plasman trekt dit, net als De Lange, door naar de ar-

beidssituatie. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

509 

de voorgaande concepten.103 Het Conciliair Proces beschouwde hij als een uitwer-

king van de gedachte van de verantwoordelijke maatschappij.104 Volgens hem was 

het concept van de verantwoordelijke maatschappij dan misschien formeel verlaten, 

inhoudelijk was dat zijns inziens niet het geval: „Nieuwe formules, nieuwe woorden 

leggen accenten op actuele problemen. Het sociale denken in de oecumene is altijd 

„problem-oriented‟.105 Deze bijna luchthartige benadering werd, zoals we zullen zien, 

door velen niet gedeeld.  

  

Redenen voor het verlaten van het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ 

 

Wie de oecumenische literatuur doorneemt, komt tot de ontdekking dat er nogal wat 

visies in omloop zijn over het waarom van het verlaten van het concept van de „ver-

antwoordelijke maatschappij‟ en ook op het verschil tussen dat concept en de pro-

gramma‟s JPSS en JPIC die daarop volgden. We bespraken er daarvan al een aantal 

en zagen dat de manier waarop de Wereldraad zélf over het concept spreekt, hier wel 

enigszins aanleiding toe geeft en dat het concept zelf, doordat het verschillende 

stromingen tevreden wilde stellen, misbruik niet uitsloot. Dejung had, zo zagen we, 

wel een zekere waardering voor het concept in zijn confrontatie met de problemen 

van het Zuiden, maar vond het als een theorie van verandering van een niet-

rechtvaardige maatschappij naar een rechtvaardige volstrekt niet voldoen. De vraag 

kan echter gesteld worden of het concept wel als zodanig bedoeld was. In 1969 geeft 

De Lange een antwoord op die vraag106. Hij deelt de kritiek dat de kerken in het 

Noorden onvoldoende inzien dat in het Noorden radicale veranderingen nodig zijn, 

maar: „without having the feeling that I am thereby denying the concept of the res-

ponsible society‟. Wat de voorstanders van het concept te weinig doen, is nadenken 

over de strategie om de „next steps‟ die ze voor ogen hebben ook uitgevoerd te krij-

gen: hun methode is dus niet fout maar incompleet. Hiermee geeft De Lange in feite 

ook een antwoord op de kritiek van Parmar107 op het traditionele oecumenische spre-

ken over verantwoordelijkheid, namelijk dat dit een „laissez-faire‟ benadering was, 

die meende dat als mensen maar verantwoordelijk worden, de maatschappij dat ook 

wel zal worden. De Lange zou zonder meer Parmar hebben nagezegd dat „A structu-

re-oriented Christian understanding is a logical outcome of personal Christian obe-

dience‟.108 Dit betekent dat voor De Lange het concept logischerwijs gepaard zou 

moeten gaan met een veranderingsstrategie, maar ook dat het concept die niet zelf in 

zich bevatte. Het is daarom dat De Lange zo blij was met het programma ter bestrij-

                                                           
103 De Oost-Duitse theoloog Falcke schrijft in zijn bijdrage voor de bundel Met minder kunnen we niet toe 
dat De Lange „er slechts met tegenzin mee akkoord‟ ging. Verandering van naam zou maar verwarring 

kunnen stichten, was zijn idee. Het was De Lange eigen met dit soort kritiek strategisch om te gaan; hij 

zou niet gauw de Wereldraad publiekelijk afvallen en ging er dus in mee. MCKS en ERE organiseerden 
in 1984 een conferentie over JPSS. Aanwezig waren 50 mensen uit verschillende Europese instellingen 

voor „kerk en samenleving‟ onder wie De Lange. Uit de bijeenkomst komt een brief voort, geschreven 

door Martin Conway (van het Oxford Institute for Church and Society) aan Emilio Castro van de Wereld-
raad, waarin zorg wordt uitgesproken over het „laten vallen‟ van het JPSS-concept door de Wereldraad-

staf, net nu het ingang begon te vinden in de kerken, omdat dat iets belangrijks zou kunnen vernietigen in 

de betrokkenheid van velen bij de oecumenische beweging. Zie: Mattijsen (1985), 238 e.v. 
104 Dit schrijft hij in zijn bijdrage aan de opstellenbundel voor Jan van Veen Part en Deel uit 1993 (66).  
105 In: „De Wereldraad van kerken en de economische orde‟, Wending 44/3 1989. 
106 In het artikel „Lay Reflections on Church Social Documents‟ in: Preston (1971), 80 e.v.  
107 In het artikel „Reflections of a Lay Economist from a Developing Country‟ in: Preston (1971), 124 e.v. 
Stierle ziet Parmar als de econoom die de overgang van RS naar JPSS begeleidde (Stierle [2001], 400). 
108 Parmar in: Preston (1971), 132. 
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ding van het racisme, dat zo‟n strategie bood. Voor De Lange was dat een aanvul-

ling op, voor (de meeste) anderen echter een vervanging van het concept. In zijn 

rede ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Werkgroep Kerk en Ontwikke-

lingssamenwerking van de Raad van Kerken maakt De Lange in het denken van de 

Wereldraad over economie dan ook een andere indeling dan we hierboven tegen-

kwamen. Hij onderscheidt daar: 1954-1968: fase van onderzoek; 1970-1980: fase 

van actie; 1980 tot op heden: een ecclesiologische benadering, die momenteel (het 

gaat hier over 1987) lijkt te gaan uitlopen op de fase van het concrete belijden.109  

Het concept is dus niet, zoals Evanston dat wilde, geïnternationaliseerd, maar 

uiteindelijk verlaten. De Nederlandse ontwikkelingseconoom De Vries deed (in een 

artikel dat hij in 1969 schreef)110 nog een poging tot die internationalisering en dy-

namisering, door de oorspronkelijke definitie uit te breiden (de cursief gedrukte 

woorden zijn nieuw): „A responsible society is one where freedom of men who 

acknowledge and help create the necessary new structures enabling them to carry 

responsibility for justice for all men, in all social, economic and political, national 

and international structures, where public order is the embodiment of constructive 

institutional change, where those who hold or aspire to political authority or eco-

nomic power or managerial function, feel responsible for its exercise to God and are 

accountable to the people, the nations and mankind as a whole, whose welfare is 

affected by (it), through appropriate organs of society‟. Ook al klinkt dit misschien 

niet zo revolutionair als velen in die periode nastreefden, uit de woorden waarmee 

De Vries deze definitie introduceert is duidelijk dat hij hierbij zeker ook denkt aan 

revolutionaire, structurele veranderingen („Revolutionary rapid social change is with 

humanity to stay, most likely for a long time‟). Voor een dergelijke herformulering 

was het waarschijnlijk in 1969 te laat, omdat het concept toen voor velen al afgedaan 

had. 

 

We zien dat veel auteurs het ontwikkelingsdenken van de Wereldraad tot het begin 

van de jaren zeventig beschouwen als westers, als een vorm van „VN-denken‟, te 

weinig gericht op structurele verandering.111 Dit oordeel blijkt bij nadere beschou-

wing te massief te zijn. Ten aanzien van de conferentie in Beiroet (1968) bijvoor-

beeld is dit een wat eenzijdig beeld, want er zijn wel degelijk ook uitspraken van die 

conferentie aan te halen die een meer revolutionaire taal bezigen en op de noodzaak 

van ingrijpende structurele veranderingen wereldwijd wijzen,112 ook al overheerst de 

                                                           
109 De rede staat in het nummer „Verzuim en verwachting‟ van Wereld en Zending, 1988/4. 
110 In: Preston (1971), 53. 
111 Wel heel erg bont maakt Mudge (zonder enige verwijzing) het (- en dat nog wel - in zijn hoofdstuk 

over „Ecumenical Social Thought‟ in: John Briggs, e.a. (eds.), A History of the Ecumenical Movement, 

Volume 3, 1968-2000, WCC, Geneva 2004, 281) met zinnen als: „What had formerly meant something 

like “good governance” now was being taken to mean stability at all costs‟ als hij spreekt over de ontwik-
keling van het begrip RS. Dit is meer een gemakzuchtig „afserveren‟ van het verleden dan serieuze ge-

schiedschrijving.  
112 Inderdaad beginnen de aanbevelingen van het rapport van Beiroet inzake de taak van de rijke landen 

met de oproep meer hulp te geven. De volgende aanbevelingen gaan echter over meer investeringen, 

herschikking van de schulden, uitbreiding van de technische bijstand, stabilisering van de grondstoffen-
prijzen in UNCTAD-verband en meer toegang tot de westerse markten, het respecteren van de behoeften 

van ontwikkelingslanden in alle (met name genoemde) beleid van de ontwikkelde landen, bij het schep-

pen van internationale liquiditeiten het geven van meer prioriteit aan de behoeften van ontwikkelingslan-
den. De volgorde mag niet deugen, de structurele problemen worden dus wel degelijk genoemd. Ook 

elders (nr.17 in het hoofdstuk „The Christian Concern‟ van het Report of the Beirut Conference, in: Denys 

Munby [ed.], World Development: Challenge to the Churches, The official report and the papers of the 
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optimistische visie dat de problemen, vooral langs de weg van de VN, aan te pakken 

zijn. Hier speelde natuurlijk de benadering van Tinbergen (die in Beiroet sprak over 

„Planning for the next decade‟) een belangrijke rol: hij liet zien dat het anders kon en 

hoe het anders kon. Dat de politieke wil daartoe ontbrak,113 was een andere zaak, die 

waarschijnlijk in de ontwikkelingslanden beter onder ogen gezien werd. Dat doet 

Parmar ook in zijn bijdrage voor Beiroet over UNCTAD II. Maar opvallend is dat 

Parmars woorden zich niet wezenlijk onderscheiden van die van de andere bijdra-

gen: ook hij klinkt optimistisch.114 Ook al heeft UNCTAD II geen praktische resulta-

ten geboekt, wel is nu algemeen erkend dat het om een wereldwijde aanpak gaat, en 

dat beoordeelt hij positief. Zoals we al eerder zagen bij uitspraken van de Wereld-

raad is er hier een poging gedaan beide partijen tevreden te stellen, en het woordge-

bruik is daaraan aangepast, wat natuurlijk niet bevredigend is voor mensen die stre-

ven naar radicale veranderingen. Dat verandert in en na Uppsala, zoals ook Jeurissen 

aangeeft.115  

 

Volgens De Lange veranderde er in feite niet veel. In Werkelijkheid en hoop (43) 

wijt hij impliciet het verlaten van het concept aan het slechte gebruik dat ervan ge-

maakt werd: „Men moet niet bezwijken voor de verleiding om bij het ontbreken van 

strategie en aktie in vroegere fasen, dan tegelijk de gehele gedachtevorming rondom 

de verantwoordelijke maatschappij overboord te zetten‟. In de inleiding die hij in 

1980 schreef bij een Nederlandse uitgave van documenten van de conferentie van 

C&S in Boston vertelt hij dat de Wereldraad jarenlang als oriëntatiepunt het begrip 

„verantwoordelijke maatschappij‟ heeft gehanteerd om te vervolgen: „In de laatste 

jaren is deze gedachte weliswaar niet verlaten, maar uitgebreid en verdiept‟. In Wij 

moeten ons haasten (uit 1988, 43-44) zegt hij over deze verandering:  

 
„Het concept van de verantwoordelijke maatschappij kreeg reeds in Evanston zijn in-

ternationale dimensie. In de bijeenkomsten van Genève en Uppsala werd gepleit voor 

                                                                                                                                        
Conference on Society, Development, and Peace [SODEPAX], held at Beirut, Lebanon, April 21-27, 

1968, Corpus Books, Washington 1969, 11) wordt radicalere taal gebezigd: „All our efforts must be 
directed to change without violence. But if injustice is so embedded in the status quo and its supporters 

refuse to permit change, the as a last resort men‟s conscience may lead them in full and clear-sighted 

responsibility without hate or rancor to engage in violent revolution. A heavy burden then rests on those 
who have resisted change‟. Beiroet had dus wel degelijk (ook) oog voor de noodzaak van ingrijpende 

structurele veranderingen. In het genoemde rapport van Beiroet, is ook de tekst opgenomen van een 

persverklaring die afgelegd werd door de Nederlandse theoloog Van den Heuvel van de Communicatie 
afdeling van de Wereldraad. Hij maakt daarin duidelijk dat Christenen en kerken niet zullen oproepen tot 

revolutie, maar dat dat bij het accepteren en ondersteunen daarvan anders ligt, ook al zal de christelijke 

gemeenschap dan wel voor compassie e.d. pleiten. „That makes the Christian doubly vulnerable in the 
revolutionary system; he will plead against it as long as possible. If he takes part in it, he will always ask 

for moderation and the re-establishment of law and order. That means he will never be a popular revolu-

tionary. And I think these elements of thought belong to an area of agreement in the conference‟ (Munby 
[1969], 188-198). Overigens is duidelijk dat in Uppsala en daarna het revolutionaire geluid, dat dus al 

langere tijd aanwezig was, de boventoon ging voeren. 
113 Als antwoord op Tinbergen zou gelezen kunnen worden wat Parmar in zijn opstel „Goals and Process 
of Development‟ (in: Gruber [1970], 54) schrijft: „”Lack of political will” has been identified as the main 

obstacle to more egalitarian international economic policies‟. Het is echter de bestaande sociale constella-

tie die daarvoor verantwoordelijk is, en daarom vervolgt Parmar: „When social justice becomes the domi-
nant concern of national policies it will change domestic social framework which would then eliminate 

the lack of political will that has obstructed egalitarian international policies‟.  
114 We zagen in hoofdstuk 5 al dat hiermee aan Tinbergen geen recht wordt gedaan. We komen in het 
vervolg op dit debat nog terug.  
115 Jeurissen (1986), 71. 
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een verzorgingsmaatschappij op mondiale schaal, zoals dit o.a. door de Zweedse 

hoogleraar Myrdal was bepleit. De vertegenwoordigers van de ontwikkelingslanden 

lieten zich niettemin kritisch uit over de gedachte van de verantwoordelijke maat-

schappij. Men vond het concept te westers in die zin, dat te veel van de veronderstel-

ling werd uitgegaan, dat de democratie onder alle omstandigheden een hanteerbaar en 

bereikbaar instrument is voor veranderingsprocessen. Met andere woorden: de kritiek 

heeft voornamelijk betrekking op de politieke dimensies van de verantwoordelijke 

maatschappij. Toch vindt men in het Amsterdamse rapport geen uiteenzetting over de 

democratie, laat staan over de parlementaire democratie. Het begrip verantwoordelijke 

maatschappij heeft daar betrekking op de vormgeving van de economische en sociale 

politiek‟.116  

 

Tegelijk ziet De Lange zelf ook de verschuivingen in het gedachtegoed én handelen 

van de Wereldraad; hij benoemt die in een bespreking117 van het boek Weltwirtschaft 

Heute; ein Feld für Bekennende Kirche? van de Duitse theoloog Duchrow met 

woorden die hij aan Duchrow ontleent: de Wereldraad erkende in 1969 door steun te 

verlenen aan „tegenmachten‟ dat het morele appèl niet voldoende is in situaties 

„waarin het recht op grove wijze wordt geschonden‟. In ditzelfde artikel spreekt De 

Lange over wat hij noemt „de zogeheten paradigma-discussie‟ die plaatsvond in 

Zürich 1978. De discussie in kerk en oecumene over het terugdringen van de armoe-

de is doodgelopen, schrijft hij, maar een lichtpunt is de oprichting van AGEM (de 

economische adviesgroep van de Wereldraad) op aanbeveling van Zürich, waar 

„werd vastgesteld dat de economische wetenschap weinig duidelijke antwoorden 

heeft voor de actuele vraagstukken‟. De verandering die dit met zich meebracht voor 

de economische wetenschap, onderschreef De Lange geheel; voor hem betekende dit 

niet een paradigmawisseling in het oecumenisch sociale denken; hij zag de verande-

ringen in dat denken waarschijnlijk meer als het hanteren van andere methoden. 

Raiser en Robra, zo zullen we dadelijk zien, geven een verdergaande interpretatie.  

 

 

4. PARADIGMAWISSELING? 

 

Van der Bent geeft een kernachtige beschrijving van de veranderingen die hij (met 

vele anderen) waarneemt:  

 
„From 1968 the most characteristic feature of ecumenical social work has been its 

orientation on action, in constrast to the emphasis on study and “persuasion” during 

the years 1948-1968. There was a clear shift from the universal to the contextual ap-

proach, from an analysis of critical situations to a stress on people‟s involvement in 

ongoing struggles. In the first phase the primary concerns were freedom and order; in 

the second the central notion became justice in economic, social and (increasingly) 

political dimensions. The concern for freedom was now expressed in terms of human 

rights and human dignity‟.118  

 

Voor Van der Bent is hier geen sprake van accentverschillen, maar van een funda-

mentele verandering, een paradigmawisseling in de oecumenische beweging. Velen 

                                                           
116 De Lange beschrijft in de voorafgaande alinea‟s dat de opstellers van de rapporten van Amsterdam 

zonder verdere rechtvaardiging daarvan zich positief uitspraken over het concept van de gemengde eco-
nomische orde en de sociale rechtstaat.  
117 „De economische theologie van Ulrich Duchrow‟ in: Werkschrift, 8/8, juni 1988.  
118 Ans van der Bent, „A Renewed Ecumenical Movement‟, in: The Ecumenical Review, 43/2, 1991. 
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waren en zijn dat met hem eens. Raiser, de latere secretaris-generaal van de Wereld-

raad, is degene die deze gedachte in zijn boek Ökumene im Übergang uit 1989 heeft 

uitgewerkt (toen hij nog werkzaam was als hoogleraar Oecumene in Bochum in 

Duitsland). In zijn dissertatie over de Ökumenische Sozialethik ging zijn leerling, de 

Duitse theoloog Robra hier in 1994 op door, waarbij hij het denken over de oecume-

nische paradigmawisseling toespitste op het sociale denken van de oecumene.  

Zoals we zagen, werd er al eerder gesproken over een paradigmaverandering, 

en wel in de bijeenkomst in Zürich over politieke economie, ethiek en theologie uit 

1978 en in de teksten van AGEM. Hier gaat het echter om de noodzaak van een 

verandering van het paradigma in het denken van economen;119 er wordt niet gespro-

ken over een paradigmawisseling in het oecumenische denken. Integendeel, van de 

waarde van het oecumenische sociale denken wordt juist hoog opgegeven. De aan-

bevelingen van de consultatie beginnen als volgt:  

 
„The World Council of Churches has, over the years, introduced a number of terms in-

to the development debate within the Christian community to emphasize the point that 

development is more than economic and technological progress. The stress on social 

justice, self-reliance, people‟s participation and sustainability has contributed substan-

tially to new and creative action by the churches. However it is not enough to define 

such terms, stress their importance and point out situations in which they were or were 

not implemented. What is needed now is an integrated approach which explores:         

- how far these concepts are elements in prevailing economic theories or conceptual 

models; - how far they are complementary or contradictory to these theories; - how far 

they support each other in a viable and socially acceptable development strategy and 

how far they are mutually exclusive. The aim of this work could be to show that these 

concepts are not inserted on an ad hoc basis into existing economic theories and de-

velopment strategies but are the foundation on which a more meaningful development 

theory can be built‟. 

 

Men spreekt hier dus over de bijdrage die de oecumenische benadering van sociale 

vragen kan leveren aan het ontwikkelen van een ander economisch paradigma. Het 

feit dat de kerken in staat zijn bij te dragen aan het versterken van de stem van de 

armen, wordt in het verslag én in de stukken van AGEM sterk benadrukt. Voor De 

Lange betekende dit dat hij met grote instemming kon verwijzen naar „Zürich‟ en de 

documenten van AGEM, zonder het idee te hebben dat hij nu ook zijn gedachten 

over de „verantwoordelijke maatschappij‟ zou moeten herzien. Uiteraard verdiepten 

de documenten van AGEM het inzicht bij de Wereldraad en de kerken in wat er in 

de wereldeconomie gaande was; de documenten gaan daar dan ook uitvoerig op in 

en laten zien waar en waarom een drastische herziening van de politieke economi-

sche theorie (een paradigmawisseling zelfs) nodig is. Robra echter, zo zullen we 

zien, interpreteert jaren later de bevindingen van AGEM anders; voor hem zijn ze 

onderdeel en voorbeeld van de paradigmawisseling in het oecumenisch sociale den-

ken zélf. Voor hem is dit zo vanzelfsprekend, dat hij het nergens onderbouwt: de 

paradigmawisseling in de economische theorie is voor hem gewoon dezelfde als die 

                                                           
119 „Een nieuw model van politieke economie moet voldoende gewicht geven aan de historische dimensie, 
moet integrerend in plaats van reductionistisch zijn en moet daarom een analyse van de wisselwerkingen 

van de sociale, economische en politieke systemen omvatten. Het kernpunt in de economische analyse 

moet niet het eigenbelang zijn, maar de gemeenschappelijke sociale zorg voor het welzijn van allen. Dat 
heeft te maken met de waarden die in het produktieproces zelf worden opgewekt. Daarom wordt een 

uitdrukkelijk normatieve economische theorie vereist‟ (uit: Ecumenism and a New World Order [AGEM, 

Geneva 1980], vertaald in: Archief van de Kerken, 37/18-19, 6-9-1982). 
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in het oecumenisch denken. Dit veronderstelt dus dat het oecumenische sociale den-

ken van vóór de jaren zeventig bepaald zou zijn door het traditionele paradigma van 

de economie, dat dan vervolgens door Zürich en AGEM vanwege de paradigmawis-

seling werd verlaten. We zullen zien dat deze voorstelling van zaken de werkelijk-

heid geen recht doet. 

We volgen hier het denken van drie hoofdrolspelers uit het debat: Abrecht, 

die de veranderingen na 1966 negatief duidde en de twee Duitse theologen Raiser en 

Robra, die bij uitstek degenen waren die de veranderingen thematiseerden. Daarna 

behandelen we iemand die zich nog maar kort geleden over deze discussie uitte, de 

Duitse econoom/theoloog Stierle. We besluiten met een evaluatie van deze inzich-

ten.  

 

Paul Abrecht 

 

Van Abrecht zagen we al eerder dat hij, meer dan De Lange, moeite had met de 

veranderingen na 1966 in het sociaalethisch denken en spreken van de Wereldraad. 

Naar zijn oordeel week de conferentie van 1966 niet af van de lijn Oxford-

Amsterdam-Evanston,120 en dat gold ook voor Uppsala; hooguit waren misschien 

radicalere veranderingen nodig om een grotere mate van gerechtigheid te bereiken. 

Pas ná 1968 verandert dit: er ontstaat op de golven van „1968‟ ongeduld ten aanzien 

van de sociale ethiek uit het verleden (die Abrecht aanduidt met „pragmatisch rea-

lisme‟). Abrecht legde de vragen van de politieke theologie en van de theologie van 

de bevrijding uit als een terugval: „a tendency to return to a pre-Oxford style of 

theological liberalism and optimism about the possibilities of realizing the Kingdom 

of God within history, a messianic view of change through a new emphasis on the 

poor as the redeeming social class in historical transformation‟.121 Abrecht lijkt hier 

vooral kritiek uit te oefenen op het concept „Option for the poor‟. Hij wijst de ver-

kiezing van Blake tot opvolger van Visser ‟t Hooft in 1966 als secretaris-generaal 

van de Wereldraad als oorzaak aan, wanneer hij de eerste als activist en de tweede 

als „distinguished scholar and writer‟122 typeert. Hij schrijft dat Blake de Wereldraad 

direct in acties rond racisme, vrede en gerechtigheid betrok en daar de structuur van 

de Raad aan aanpaste. Het actie-reflectie-model werd geïntroduceerd, en Blakes 

opvolger in 1972, Potter, versterkte die nadruk op actie nog eens. In het begin werd 

ondanks de grote nadruk op actie nog wel vastgehouden aan de oude studie-traditie 

van de Wereldraad, maar vanaf Nairobi (1975) ziet Abrecht een duidelijke breuk in 

de consensus in het oecumenisch sociale denken. „The emphasis on identification 

with the poor and the oppressed as the sole criterion for Christian action in society, 

the attempt to focus all ecumenical action on the struggle against classism, racism 

and sexism, seemed to many to oversimplify the problem of Christian action in so-

ciety‟.123 Abrecht ziet verschillende denkwijzen in deze periode, maar beschouwt de 

bevrijdingstheologie, die gebruik maakt van de analyses van Marx, als de invloed-

rijkste. Deze theologie verweet volgens Abrecht het oude oecumenisch denken dat 

                                                           
120 Abrecht spreekt hier over een eerder „pragmatisch‟ dan „ideologisch radicalisme‟ van Genève.  
121 In een boekbespreking van Reinhold Niebuhr, a Biography, door Richard Fox uit 1985, gepubliceerd 

in The Ecumenical Review, 38/2, April 1986. 
122 In: „From Oxford to Vancouver‟ in: The Ecumenical Review, 40/2, April 1988. 
123 Id. In hetzelfde blad schrijft Abrecht in 1991 over dezelfde thematiek (The Ecumenical Review, 43/3, 

July 1991, 318-328) „The Predicament of Christian Social Thought after the Cold War‟. Zijn bewoordin-

gen zijn dan nog verder verhard. 
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dit de voorkeur gaf aan de ideologie van de liberale, kapitalistische democratie. 

Deze bevrijdingstheologie is te vinden in veel stukken van de Wereldraad, stelt 

Abrecht. In de periode 1975-1980 ziet hij de invloed van de bevrijdingstheologie al 

weer afnemen, vanwege de problemen in de socialistische landen, de achterhaalde 

visie van deze theologie op technologie, de te optimistische gedachten over de reali-

seerbaarheid van gerechtigheid en de te geringe aandacht voor de problemen van 

politieke vrijheid en gerechtigheid: „While liberation theologians emphasize their 

concern for “participation of the people”, they give little attention to the particular 

problems that need to be adressed if human rights are to be protected in the midst of 

the kind of revolutionary social change which a “liberation social project” would 

entail‟. Als gevolg van deze veranderingen ziet Abrecht aan het eind van de jaren 

tachtig dat er in de Wereldraad wél overeenstemming bestaat over de dienst aan de 

wereld, maar niet over de theologische of ethische benadering van sociale kwesties. 

Hij voorzag dan ook dat het JPIC-proces wel moest mislukken, omdat de controver-

se rond het JPSS concept nooit was opgelost. In deel I zagen we in de paragraaf over 

Abrecht hoe hard en cynisch deze zich uitliet over de gedachtevorming rond JPIC.  

De Nederlandse oecumenicus Witvliet124 acht het tegenover elkaar stellen van 

de actie/reflectie methode en het studiemodel te simplistisch, zeker als het eerste 

„associatief wordt verbonden met marxistisch, revolutionair en het tweede met eli-

tair, liberaal en reformistisch‟. Maar er was meer aan de hand, zegt Witvliet. Hij 

verklaart de behoefte aan een nieuwe formule uit de methodische vragen die zich in 

de loop der jaren opdrongen. Het echte probleem is dat er sprake is van fragmentari-

sering door de aandacht voor contexten, door specialistische kennis, educatie en 

consciëntisatie. „Het ideaal van een overkoepelende “christelijke visie” op concrete 

sociaal-ethische vragen of van een blauwdruk van een maatschappij naar christelijke 

normen raakt verpulverd tussen het teveel aan sociaal-ethische uitgangspunten, be-

seffen en interesses. De gedachte van een verantwoordelijke maatschappij blijkt 

ontoereikend om als richtsnoer te dienen voor specifieke sociaal-ethische vragen die 

zich uit verschillende contexten aandienen‟. Wij denken dat Witvliet gelijk heeft 

waar het gaat om de optredende fragmentarisering. Het zijn Raiser en Robra die 

deze kwestie thematiseerden. Maar, en daarop komen we later terug, de vraag is of 

het concept van de verantwoordelijke maatschappij - mits gehanteerd zoals het be-

doeld was - niet juist in die gefragmentariseerde wereld een rol had kunnen spelen.  

 

Konrad Raiser en Martin Robra 

 

De indeling in periodes die Abrecht hanteert, komt vrijwel overeen met die van 

Raiser, met dit verschil dat Abrecht een terugval constateert en Raiser een positieve 

ontwikkeling. Het is Raiser die in zijn boek Ökumene im Übergang, Paradigmen-

wechsel in der ökumenischen Bewegung het idee van een paradigmawisseling heeft 

geïntroduceerd en uitgewerkt. Voor het begrip paradigma verwijst Raiser naar de 

Amerikaan Kuhn: „Paradigma steht für die ganze Konstellation von Meinungen, 

Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft 

geteilt werden‟.125 Een paradigma biedt als verklaringsmodel een referentiekader 

waarbinnen wetenschappers zinnig met elkaar kunnen communiceren en theorieën 

ontwikkelen. Het model legt als het ware een raster over de werkelijkheid, maar 

                                                           
124 In: Hoedemaker e.a. (1993), 175 e.v. 
125 Raiser (1989), 53.  
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loopt daarmee wel het gevaar zaken over het hoofd te zien omdat ze niet in het mo-

del passen. Wanneer te veel gegevens geen plaats kunnen krijgen binnen het model, 

moet dat model herzien worden. Wie het woord paradigma hanteert, geeft aan reke-

ning te houden met die mogelijkheid. Een paradigma-verandering houdt dus een 

totale verandering in van de manier van kijken naar en handelen in de werkelijkheid. 

Die verandering komt tot stand wanneer steeds meer fundamentele vragen gesteld 

worden bij het heersende paradigma omdat dat geen oplossing biedt in de confronta-

tie met nieuwe problemen, zegt Raiser, en dat is precies wat we op dit moment in de 

oecumenische beweging waarnemen. Dat er werkelijk een paradigmawisseling is 

opgetreden, kun je pas achteraf constateren, en zover is het nog niet (zegt hij eind 

jaren tachtig).  

Robra beoogt in zijn proefschrift uit 1994 een brug te slaan tussen de gedach-

ten van Raiser over de paradigmawisseling na 1968 en de ontwikkelingsgang van 

het oecumenische sociale denken. Hij vervolgt in zijn boek de studie van Dejung die 

tot 1968 liep. Omdat Robra in zijn proefschrift samenbrengt wat Raiser op verschil-

lende plaatsen hierover schreef en diens denken volgt, maken we bij de weergave 

van Raiser mede gebruik van bewoordingen van Robra.  

Het oude paradigma waarin het oecumenische visioen tot uitdrukking werd 

gebracht beschrijft126 Raiser als „christocentrisch universalisme‟: de belijdenis van 

Christus als Heer over alle machten en krachten, de geschiedenis als plaats waar 

God zijn universele heilsplan ontvouwt en de eenheid van Zijn volk en de roeping 

van ieder mens tot getuigenis en dienst, die zo kan meewerken in de missio dei. 

Aansluitend daaraan ontwikkelde Oldham een methodiek van ethische oordeelsvor-

ming in een dialogisch proces: experts en theologen ontwikkelen criteria, die teza-

men worden tot een maatstaf in het concept van de verantwoordelijke maatschappij. 

Raiser onderkent de verdienste van dit model:  

 
„Es ist unbestreitbar, dass das Paradigma des christozentrischen Universalismus dem 

ökumenischen Denken und Handeln nach der Krise am Ausgang des Zweiten Welt-

krieges zu neuer und klarer Orientierung verholfen hat. Es hat eine schöpferische ver-

arbeitung der geschichtlichen Erfahrungen des Endes der "Christlichen Welt", der 

fortschreitenden Säkularisierung und des raschen sozialen Umbruchs ermöglicht. Es 

hat der ökumenischen Bewegung ein theologisches Verständnis der Ökumene als der 

“einen bewohnten Erde” erschlossen und sie so instand gesetzt, auf das Entstehen ei-

ner “planetarischen Welt” aktiv einzugehen. Vor allem hat das Paradigma der Suche 

nach der Einheit der Kirche ihren unverwechselbaren Bezugspunkt gegeben, der über 

alle Gegesätze und Trennungen hinausreicht‟.127  

 

Al snel na Uppsala begon de overgang naar een nieuw paradigma: in de confrontatie 

met nieuwe vragen (dialoog met andere religies, wereldwijde ontwikkeling, verhou-

ding geloof, wetenschap en techniek) werden de grenzen van het oude paradigma 

duidelijk. Raiser onderzoekt of de spanningen terug te voeren zijn op de verschillen-

de stromingen die in de Wereldraad samenkwamen of op de tegenstelling kerkelijk-

seculier, maar komt tot de conclusie dat dat niet het geval is en de oorzaak gelegen is 

een nieuwe „Wahrnehmung des universalen Horizontes‟.128 Het christocentrisme stuit 

op het religieus pluralisme, de gedachte van één wereld stuit op de asymmetrie van 

                                                           
126 Id., 71. 
127 Raiser (1989), 84.  
128 Id., 81.  
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de Noord-Zuid-verhoudingen, er is geen eenheid van de geschiedenis, want naast de 

geschiedenis van de heersers zijn er de vele geschiedenissen van onderdrukten, en de 

eenheid van de kerk komt onder druk door de kloof die onder andere seksisme en 

racisme veroorzaken.  

In de jaren 1977-1979 werden in de Wereldraad intensieve discussies over 

JPSS gevoerd, waarin een verschuiving is waar te nemen van ontwikkeling naar 

bevrijding, van modernisering en economische groei naar verdediging van het recht 

op leven, van crisisbeheersing naar strijd tegen onrechtvaardige structuren.129 En ook 

een overgang van het klassieke perspectief van koningsheerschappij van Christus 

over de wereld en de kerk naar het messiaanse perspectief van het Rijk Gods dat 

zich oriënteert op Jezus van Nazareth die zich solidariseert met de armen. Er is lang-

zamerhand meer zicht gekomen op de „oecumene‟ van de economie, die gestalte 

krijgt in de steeds verdere verspreiding van het marktmodel en een transnationalise-

ring van de macht, vergelijkbaar met het imperium-denken van de Romeinen.130 Bij 

echte oecumene gaat het echter om een solidaire gemeenschap van mensen, en niet 

om een globaal systeem; daarom is het een taak van de kerk om dit imperium-

denken te ontmythologiseren.131 We kunnen dus niet meer spreken van een geschie-

denis van langzame vooruitgang, maar zien een strijd om gerechtigheid. Dat woord 

gaat in de jaren zestig het begrip „verantwoordelijkheid‟ vervangen. „In dieser Ge-

schichte mit ihren Systemzwänge ist kein Platz mehr für das Handeln Gottes und 

ebensoweinig für verantwortliches Handeln der Menschen; denn Verantwortung 

setzt gerade Menschen voraus, die für Irrtümer, Fehler und Schuld einstehen kön-

nen‟.132 Deze nieuwe oriëntatie van de Wereldraad kwam vooral tot uitdrukking in 

het programma ter bestrijding van het racisme. „The ethical debate was no longer 

primarily concerned with the question of how churches could understand and re-

                                                           
129 Raiser ziet in Uppsala vooral de kwalitatieve sprong naar een werkelijk universalistische oecumeni-

sche beweging en het begin van het spreken over gerechtigheid in plaats van verantwoordelijkheid. Maar 

nog lang na Uppsala blijven de twee oecumenische methoden naast elkaar bestaan. De eerste en oude 

benadering wordt gekenmerkt door globale beschouwing van problemen, gericht op verandering van 

structuren („Weltverantwortung‟, 33), de „VN-benadering‟, gericht op een nieuwe economische orde. 
Medio jaren zeventig bleek dat dit niet werkte: het scheppen van rechtvaardige structuren bleek vooral 

een zaak van herverdeling van de macht, en niet technisch op te lossen. De tweede benadering zet in bij 

basiservaringen, met als doel: zelfstandigheid en participatie, en is gericht op de mobilisatie en organisa-
tie van de slachtoffers die subjecten van hun eigen geschiedenis moeten worden; deze benadering staat 

sceptisch tegenover onderhandelingen met de politiek.  
130 Id., 103.  
131 Dezelfde gedachte zien we rond de millenniumwisseling terugkeren in het spreken van de Wereldraad 

over globalisering, die een valse belofte inhoudt van de eenheid van de mensheid, maar in de praktijk 

alleen scheiding veroorzaakt. Ook Hoedemaker schrijft daarover in die zin: „Globalisering is, kort gezegd, 
het seculiere gerealiseerde eschaton van de eenheid van de mensheid: het belooft universeel en duurzaam 

heil. Tegelijkertijd gaat er achter deze facade een diepe tweedeling schuil tussen rijk en arm, tussen de 

weinigen en de velen, tussen mondiale uniformiteit en plaatselijke pluriformiteit, alsmede een genadeloze 
aanslag op de natuurlijke leefomgeving van de mensheid‟ (in: Bert Hoedemaker, Met anderen tot Chris-

tus. Zending in een postmissionair tijdperk. Boekencentrum, Zoetermeer 2000, 44. In de Accra-verklaring 

(Covenanting for Justice in the Economy and the Earth) van de World Alliance of Reformed Churches 
(WARC) uit 2004 wordt expliciet gesproken over „empire‟ als „the coming together of economic, cultur-

al, political and military power that constitutes a system of domination led by powerful nations to protect 

and defend their own interests‟. Hier ligt een zekere overeenkomst met de ideeën ontwikkeld door Micha-
el Hardt en Antonio Negri in hun boek Empire (Harvard University Press, London, 2000). Met empire 

bedoelen zij de wereldwijde macht van het door de informatietechnologie gestuurde kapitaal dat zich 

ontworsteld heeft aan territoriale en politieke begrenzingen, een systeem zonder „buiten‟. Hardt en Negri 

verwachten overigens dat dit systeem vanzelf voorbij gaat, doordat het zijn eigen grafdelvers voortbrengt.  
132 Raiser (1989), 107. Raiser doet hier hetzelfde als Berkhof (zie hoofdstuk 6): constateren dat de maat-

schappij geen ruimte laat voor verantwoordelijkheid en daarom het begrip terzijde schuiven.  
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spond to the changes taking place in society, but rather with how the churches could 

become active factors and even initiators of the radical transformations required‟ En: 

„Thus, towards the end of the ‟70s, the various efforts began to coalesce in the con-

cept of a “just, participatory and sustainable society”, a formulation which resembles 

in many ways the middle axiom approach of the “responsible society”. The main 

difference from the earlier phases lies in the fact that the problem solving attitude 

was replaced by the method of “action-reflection”, in the midst of an ongoing strug-

gle for survival and liberation. The voice of the experts was replaced by the voice of 

the people, the victims of power and injustice‟.133 Robra gaat op deze thematiek 

verder in en hanteert daarbij het door Abrecht geïntroduceerde spreken over „prag-

matisch realisme‟ tegenover „bevrijdingsoecumene‟, waartussen een vergelijk moge-

lijk noch wenselijk is. Met de bevrijdingsoecumene is een perspectiefwisseling op-

getreden, die de grenzen van het pragmatisch realisme aantoont; de zwakte van het 

laatste ligt daar waar dat zijn sterkte zocht: „in der Konzentration auf zukunftorien-

tierte Problemlösung in globaler Perspektive‟.134 Dat geldt overigens ook voor de 

bevrijdingsoecumene die het gevaar loopt zozeer het globale totalitaire af te wijzen, 

dat zij dit juist bevestigt en het contextuele uit het oog verliest. Ook de moeite die de 

bevrijdingsoecumene heeft met het oppakken van de ecologische thematiek, toont 

aan dat deze aanzet ook nog niet afdoende is als nieuw paradigma. Daarom vindt 

Raiser in tegenstelling tot Abrecht JPSS zo belangrijk: voor hem is dat „Kristallisa-

tionspunkt eines neuen Paradigmas, eines neuen Wertesystems jenseits der klassi-

schen Konfrontation der Ideologien‟135 en „Neuanfang ökumenischer Reflexion‟.136 In 

JPSS zijn drie elementen met elkaar verbonden: een nieuwe beoordeling van we-

reldwijde problemen (in hun wederkerigheid, oorzaken en kwaliteit), de ervaringen 

met een contextuele inzet en met de actie-reflectie methode in de strijd voor gerech-

tigheid en tot slot de herbezinning op de theocentrische perspectieven van de bijbel 

en op de boodschap van Jezus van het messiaanse Rijk (als correctie waardoor de 

geschiedenis weer open wordt voor alternatieven en voor het zien van de diversiteit 

van het leven). De weg van de grote schema‟s en oplossingen werkt niet, veroor-

zaakt vele onbedoelde effecten, en zal ons daarom alleen maar frustraties brengen, 

zeker wanneer we daar ook nog eens het etiket „christelijk‟ op plakken. Juist in die 

situatie kunnen de bemiddelingsaxioma‟s ons helpen, zoals „social justice‟, „self-

reliance‟, „people‟s participation‟. Raiser verbindt dus de actie-reflectie-methode 

met die van de „middle-axioms‟. Door die verbinding onderstreept hij dat het nodig 

is de onderscheiden contexten te onderkennen en tot een dialoog daartussen te ko-

men, stelt Robra.137 Het doel van het Conciliair Proces kan dus nooit zijn te komen 

tot één grote consensus, één woord van de kerken. Raiser beschrijft als dimensies 

van een nieuwe visie op de oecumenische beweging: zelfbegrenzing, het dialogische 

gevecht om de waarheid, solidair delen, en de bereidheid zichzelf te corrigeren in het 

oecumenisch leren.  

                                                           
133 Raiser (1987), 54 en 55. De vraag kan gesteld worden of het verschil tussen die z.g. „problem solving 

attitude‟ en het actie-reflectie model zo groot is; ook dit model was wel degelijk gericht op het oplossen 
van problemen.  
134 Robra (1994), 136. 
135 Raiser in 1998, geciteerd bij Stierle (2001), 384. 
136 Robra (1994), 135. 
137 Id., 143. 
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Raiser, en in zijn spoor Robra,138 beschrijft de wereldconvocatie in Seoul 

(1990) als een bijeenkomst die zich bij uitstek laat begrijpen vanuit het idee van een 

zich voltrekkende paradigmawisseling. Dat was in Seoul wél te zien, en niet in de 

Europese bijeenkomsten die eraan vooraf gingen, omdat daar nog steeds het pragma-

tisch realisme domineerde. De oordelen van oecumenici over Seoul lopen uiteen, 

afhankelijk van wat men verwachtte. De vergadering werd het niet eens over de 

analyse, en dat was voor Abrecht het bewijs voor het bankroet van de oecumenische 

sociale ethiek; Seoul kwam wél met een boodschap en verbondssluitingen, en die 

waren voor Duchrow reden voor een positief oordeel.139 In Seoul was de centrale 

vraag de verbinding tussen het locale en globale, of ook: hoe ontstaat uit contextuele 

theologieën een oecumenische theologie, zonder dat het onderscheid tussen de con-

texten wordt vergeten? Uiteindelijk werd in Seoul niet een verplichtend concept 

bedacht, maar handelingsmogelijkheden in concrete situaties die op elkaar betrokken 

zijn en elkaar aanvullen. Seoul is een stap in het proces van wederzijdse verplichtin-

gen. Men hoopte op wederzijds begrip en een gemeenschappelijkheid die context-

overstijgend waren; de affirmaties en de verbondsluitingen waren de vorm waarin 

die hoop vervuld werd. Analytische teksten zouden dit in de weg gestaan hebben; 

ieder mens kan subject zijn in zijn eigen context wanneer hij daarover getuigenis 

aflegt. Samen vormen deze getuigenissen het beeld van de werkelijkheid. De analyse 

kan dus niet aan het begin staan, maar is een instrument dat pas gebruikt kan worden 

als de zelfverplichtingen worden nagekomen en er gezamenlijk gehandeld wordt.  

De verbondssluitingen van Seoul ziet Raiser als een nieuw perspectief: niet 

meer het conciliemodel staat centraal, maar oecumene als een open proces. De af-

firmaties ziet hij als toetsstenen om wederzijds rekenschap af te leggen, als „vertaal-

hulp‟ bij de oecumenische communicatie en samenwerking tussen radicaal uiteenlo-

pende contexten,140 als criteria voor het getuigenis en de dienst van de kerk, en als 

herkenningstekens.141 Het gaat hierbij niet om conclusies uit algemene belijdenissen, 

of om voortbrengsels van een conciliaire autoriteit, maar om het resultaat van inzich-

ten die in de strijd om de waarheid zijn opgedaan: „Sie bleiben vorläufig, revidierbar 

und abhängig davon, dass sie in der Gemeinschaft der an Christus Glaubenden rezi-

piert und immer neu bewahrheit werden‟ … „ein Plädoyer gegen das vorzeitige und 

selbstgerechte Abbrechen der wechselseitigen, befragenden Korrektur. Denn die 

Wahrheit des Evangeliums, das auf geschichtliche und d.h. soziale Verleiblichung 

drängt, kann nur in der Gemeinschaft, nur in der Auseinandersetzung erkannt wer-

den‟142. De affirmaties zijn criteria die steeds opnieuw geformuleerd moeten worden; 

internationale bijeenkomsten zijn noodzakelijk voor het bepalen van de „grensmar-

keringen‟ (zoals de tien geboden dat zijn) die vandaag vereist zijn. De affirmaties 

                                                           
138 Id.,160 e.v. 
139 Robra beschrijft de tegenstelling onder andere aan de hand van de verschillen tussen Abrecht en 
Duchrow. Duchrow waardeerde JPIC hoger dan JPSS, dat hij als een doorgangsstadium beschouwde. Bij 

JPIC herkende hij de verbinding van ecclesiologie en bevrijdingspraxis. 
140 Over affirmatie 10 waarin gesteld wordt dat de mensenrechten van God gegeven zijn en gerechtigheid 
en mensenrechten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zegt Robra: er is bewust gekozen voor een 

koppeling tussen de inzet voor mensenrechten en het verzet tegen mensenrechtenschendingen. Dat wil 

zeggen: de op de politiek gerichte ethiek (temmen van de macht) is verbonden met de „volkszentrierte‟ 
ethiek (de strijd van het volk voor gerechtigheid en menselijke waardigheid, zoals PCR) (166). En: „Der 

in Europa dominierende politikzentrierte Ansatz politischer Ethik muss sich dem volkszentrierten öffnen. 

Gesucht ist eine Ethik, die von der Beziehungswirklichkeit des Lebens ausgeht‟ (171). 
141 Raiser (1989), 181.  
142 Id., 182. 
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hebben de vorm van belijdenissen, in die zin dat ze de dialoog tussen de verschillen-

de historische en locale gestalten van de kerken dienen (en niet om ketterijen aan te 

wijzen en de discussie te beëindigen).143 In de affirmaties zijn belangrijke ervaringen 

van twintig jaar oecumene samengebald.144  

Voor Raiser zijn het Conciliair Proces en Seoul daarmee voorbeelden van de 

paradigmawisseling, die begon met JPSS. Raiser stelt dat er nog geen nieuw para-

digma is, maar noemt wel een aantal elementen die daarin waarschijnlijk passen, 

waarbij hij vooral spreekt over de ecclesiologische betekenis van de paradigmawis-

seling. Hij gebruikt daarvoor het beeld van de huishouding, oikos, van God. De 

verhoudingen binnen de oecumene zijn die van huisgenoten, die delen, met elkaar in 

dialoog zijn en bereid zijn tot correctie van zichzelf, en met dit begrip worden moge-

lijke misverstanden die kunnen ontstaan rond begrippen als „rijk‟, „heerschappij‟ en 

„koningschap‟ voorkomen. Hij spreekt in dit verband ook niet meer over de eenheid 

van de kerk, maar over de gemeenschap, omdat dat begrip de verscheidenheid seri-

eus neemt.145 Robra trekt dit door naar de wereldsamenleving: er kan alleen van een 

„gemeenschappelijk huis‟ voor de hele schepping sprake zijn, wanneer de armen 

invloed krijgen op de besluitvorming. „Die Beteiligung der Betroffenen verändert 

die Wahrnehmung der Probleme‟.146 Robra ziet de nadruk op participatie ook als een 

centraal punt in de paradigmaverandering waar de consultatie van Zürich in 1978 

over sprak. Zürich kiest er bij de economiebeoefening voor om in te zetten bij de 

mens. Het debat tussen Kurien en Daly in Boston in 1979 beschouwt Robra als een 

goed voorbeeld van de paradigmaverandering. Kurien stelde de vraag in wiens naam 

het debat over de „grenzen aan de groei‟ (Daly) eigenlijk gevoerd wordt, als duide-

lijk is dat de meerderheid van de mensen, de armsten, door de milieuproblemen niet 

getroffen wordt? Ook als alle olie en koper op is, zullen de armen toch nog overle-

ven, stelde Kurien. Het is de participatievraag die beslist of een samenleving recht-

vaardig is.  

 Robra147 haalt een tekst van de Duitse theoloog Moltmann aan die naar zijn 

idee naadloos past in het idee van de paradigmawisseling, die loopt van pragmatisch 

realisme via de bevrijdingsoecumene naar het spreken in termen van de „huishou-

ding van het leven‟. Hij doet dit in een hoofdstuk over de sabbat. De bevrijding van 

het volk Israël was het motto van de bevrijdingsoecumene. Maar vanwege nieuwe 

                                                           
143 De z.g. Accra-verklaring van de WARC uit 2004 brengt op soortgelijke manier het belijden in: „Wij 
kozen voor een belijdenis, niet in de betekenis van een klassieke doctrinaire belijdenis, want de WARC 

kan zo‟n belijdenis niet opstellen, maar om de noodzaak en de urgentie te laten zien van een daadwerke-

lijk antwoord op de uitdagingen van onze tijd en op de oproep van Debrecen. We nodigen lidkerken uit 
om ons gezamenlijk getuigenis te ontvangen en erop te antwoorden‟ (in: Globalisering en belijden. Het 

Accra-document in discussie, Oikos, Utrecht 2005, 14). Door het formuleren van een belijdenis (waaruit 

blijkt van hoe fundamenteel belang men de kwestie acht) hoopt men met elkaar in gesprek te komen. 
144 Robra (1994), 164. 
145 Deze wijze van denken treffen we ook aan in het rapport Costly Commitment van een bijeenkomst in 

1994, georganiseerd door zowel de afdeling van de Wereldraad voor gerechtigheidsvragen als Faith and 
Order, over de relatie tussen ethiek en ecclesiologie; hier wordt ook het beeld van de huishouding uitvoe-

rig behandeld op de wijze waarop Raiser dat eerder deed. In: Thomas F. Best en Martin Robra (eds.), 

Ecclesiology and Ethics, Ecumenical Ethical Engagement, Moral Formation and the Nature of the 
Church, WCC, Geneva 1997, 41 e.v. Participatie van alle betrokkenen is van deze benadering van ge-

meenschap een eerste kenmerk. Zoals in het rapport van de Advisory Committee over JPSS stond: „In 

messianic perspective, participation is an essential manifestation of the true koinonia in which there is no 
domination of man over man‟ in: The Ecumenical Review, vol.30/2, 172-178). 
146 Robra (1994), 225. 
147 Id., 180. 
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problemen die opdoken kwam daarnaast aandacht voor de sabbat op als symbool 

voor de schepping.  

 
„Israel hat den Völkern zwei Archetypen der Befreiung gegeben: den Exodus und den 

Sabbat. … Der Exodus ist die Grunderfahrung der Geschichte Gottes. Der Sabbat is 

die Grunderfahrung der Schöpfung Gottes. De Exodus ist die Grunderfarung des 

Handelnden Gottes. Der Sabbat ist die Grunderfahrung des daseienden Gottes. Kein 

politischer, sozialer und ökonomischer Exodus aus Unterdrückung, Deklassierung und 

Ausbeutung führt wirklich in die Freiheit einer menschlichen Welt onhe den Sabbat, 

ohne das Lassen aller Werke, ohne die Ruhe findende Gelassenheit in der Gegenwart 

Gottes. Umgekehrt finden Menschen niemals den Sabbatfrieden in der Gegenwart 

Gottes, wenn sie keine Befreiung aus Abhängigkeit und Unterdrückung, aus Un-

menschlichkeit und Gottlosigkeit finden. Exodus und Sabbat gehören untrennbar 

zusammen‟. 148  

 

Het teruggrijpen op de gedachte van de sabbat verandert de kijk op economische 

processen, zegt Robra: die worden weer ingepast in de grotere „oikos‟ van het leven.  

 

Evaluatie benadering Raiser en Robra 

 

Robra heeft met deze stichtelijke tekst van Moltmann van de gedachte van de para-

digmawisseling een fraai sluitend verhaal gemaakt. Maar doet dat verhaal recht aan 

de geschiedenis? Om die vraag te beantwoorden volgt hier een eerste evaluatie van 

dit gedachtegoed.  

Met zijn aanduiding van een paradigmawisseling die zou zijn opgetreden, 

probeert Raiser ontwikkelingen die hij in de oecumene waarneemt te ordenen. Die 

wisseling is in zijn ogen nog niet voltooid, en, zo zegt ook de definitie, een paradig-

mawisseling is pas achteraf te constateren. Ook voor Robra is in 1994 de paradig-

maverandering nog niet voltooid. Constateert Raiser hier nu een reële verschuiving, 

of legt hij met zijn schets een schema op aan het verleden? Af en toe wekt hij de 

indruk het laatste te doen. Zo laat hij begrippen als „verantwoordelijkheid‟ en „een-

heid‟ die in het verleden gehanteerd werden op onzes inziens twijfelachtige gronden 

vallen. Er is geen ruimte voor verantwoordelijkheid in de hedendaagse maatschap-

pij, en er kan, met het oog op bijvoorbeeld het racisme, beter over de gebrokenheid 

dan de eenheid van de mensheid gesproken worden, zo stelt hij.149 Dergelijke uit-

spraken scheppen ten onrechte het beeld dat men in het verleden geen weet had van 

de belemmeringen voor menswording en van de verscheurdheid van het menselijk 

geslacht. Deze begrippen werden onzes inziens juist bedoeld als kritiek op de be-

staande vormen daarvan, en werden zo ook gehanteerd. Uiteraard: op het gevaar af 

dat ze misverstaan werden. Er wordt een verwrongen beeld van het verleden ge-

schetst wanneer geïmpliceerd wordt dat tóen onder deze begrippen verstaan is wat er 

in de dagelijkse praktijk vaak van gemaakt wordt; we komen daarop uitvoeriger 

terug wanneer we de benadering van Stierle bespreken. Bovendien zien we dat bij-

voorbeeld in een - in de ogen van Raiser belangrijk - document over de paradigma-

wisseling, namelijk het rapport van de adviescommissie over JPSS uit 1979, ook als 

vanzelfsprekend van een terminologie gebruik gemaakt wordt die toch veel weg 

heeft van wat Raiser in het „oude‟ spreken als „christocentrisch universalisme‟ af-

                                                           
148 Uit: Jürgen Moltman, Gott in der Schöpfung, Kaiser, München 1985, 289. 
149 Raiser (1989), 97. 
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doet. Bijzonder is ook dat Raiser de bemiddelingsaxioma‟s bij uitstek geschikt acht 

om in uiteenlopende contexten toch te kunnen blijven communiceren. De „responsi-

ble society‟ was bedoeld als zo‟n bemiddelingsaxioma, maar kennelijk kan Raiser 

dat er niet meer in horen. Maar binnen zijn redenering is het dus niet onmogelijk dat 

een naar zijn oorspronkelijke bedoeling geïnterpreteerd concept van de „verantwoor-

delijke maatschappij‟ wel degelijk nog een rol zou kunnen spelen. Dit te meer daar 

het begrip „participatie‟ dat hij van zo groot belang acht, daarin besloten ligt. We 

komen op dit punt later terug. 

Voorts moet de vraag gesteld worden of de affirmaties werkelijk een nieuwe 

benadering opleveren. Raiser noemt ze toetsstenen, vertaalhulpen, wegwijzers, crite-

ria. Dat zijn nogal uiteenlopende begrippen die wijzen op een nog niet echt uitge-

kristalliseerd idee. Raiser lijkt er vooral mee te willen aangeven dat er geen sprake is 

van conclusies van een autoriteit. Maar is dat zo anders dan in het verleden met het 

criterium „verantwoordelijke maatschappij‟? Ook dat wilde niet vastleggen, maar 

vroeg in iedere situatie een eigen toetsing. Interessant is in dit verband de opmerking 

van Witvliet dat het „covenanting‟ van Seoul  

 
„nadrukkelijk in het teken wordt gesteld van antwoord (response) op het initiatief van 

Gods verbond met zijn volk en met de schepping als geheel. In de notie “antwoord” 

komt het begrip van de “verantwoordelijke maatschappij” weer te voorschijn! Deze 

aansluiting bij de traditie van sociaal-oecumenisch denken over de “responsible socie-

ty” wordt verder onderstreept door in de eerste van de tien affirmations, bedoeld als 

een soort sociaal-oecumensiche catechismus, het woord rekenschap (accountability) 

te gebruiken‟.150 

 

Eerder al wees ook Houtepen op de terugkeer van het begrip verantwoordelijkheid 

in de teksten van Seoul: „De eerste van de 10 affirmations van Seoul herhaalt in 

belijdende taal de inhoud van het concept Responsible Society, maar voegt daar het 

engagement met de bevrijdingsstrijd uit de periode na Uppsala aan toe‟.151 Aan deze 

interessante observaties van Houtepen en Witvliet zullen we later enkele conclusies 

verbinden. 

We zien dus dat degenen die spreken over een paradigmawisseling daarbij 

het verleden (zeker in zijn intenties) niet altijd recht doen.152 Dat roept de vraag op of 

er inderdaad sprake is van een paradigmawisseling. De ontwikkelingen zijn waar-

schijnlijk toch nog niet zo duidelijk te benoemen als sommigen wensen. Om dat te 

adstrueren tot slot van deze paragraaf nog kort drie getuigen die deze periode ook 

van nabij meemaakten. Allereerst De Santa Ana en Niles, die beiden bij de Wereld-

raad werkten. Zij geven een weer iets andere interpretatie dan Raiser/Robra. De 

                                                           
150 In: Hoedemaker e.a., (1993), 180/181. 
151 Anton Houtepen, „Responsible society‟ in: Wil Derkse (red.), Gerechtigheid en sociale rechtvaardig-

heid, Kok Agora, Kampen 1991, 57-58. 
152 Hier wreekt zich ook dat veel auteurs teruggrijpen op dezelfde studies, waarbij vooral het werk van 
Dejung voor de begintijd en het werk van Robra voor de latere tijd bepalend is. Dit leidt niet zelden tot 

een steeds grotere versimpeling en schematisering van de geschiedenis. We zien het ook terug bij Hadsell 

(in: Julio de Santa Ana et al., Beyond Idealism. A Way Ahead for Ecumenical Social Ethics, Eerdmans, 
Grand Rapids/Cambridge, 2006, 24 e.v. ) en bij Mudge (id., 193 e.v.) en zagen het elders al (in noot 111) 

bij Mudge. Ook de Oost-Duitse theoloog Günter Krusche maakt in zijn studie (Bekenntnis und Weltver-

antwortung. Die Ekklesiologie-studie des Lutherischen Weltbundes. Ein Beitrag zur ökumenischen Sozia-
lethik, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1985) over de oecumenische sociale ethiek heel veel gebruik 

van de studie van Dejung en komt zo tot conclusies en typeringen (bijvoorbeeld van Tinbergen op p.37) 

waarvan we eerder zagen dat die de werkelijkheid soms geen recht doen.  
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Santa Ana noemt een andere reden voor het afscheid van het concept van de „ver-

antwoordelijke maatschappij‟, ook al spreekt hij zelf niet over een paradigmawisse-

ling, omdat er zijns inziens van een nieuw paradigma (nog) geen sprake is.153 Hij 

schrijft in de afscheidsbundel voor Abrecht154 dat de bemiddelingsaxioma‟s die de 

Wereldraad opstelde, zoals de „verantwoordelijke maatschappij‟, voor mensen van 

verschillende denominaties en van verschillende achtergrond instrumenten waren 

om samen bepaalde belangrijke onderwerpen te kunnen bespreken. „It is evident that 

these „middle axioms‟ permit the overcoming of very great contradictions‟. Het 

verschil tussen de twee genoemde middle axioms is echter dat de „verantwoordelijke 

maatschappij‟ bedoelde een derde weg te vinden tussen kapitalisme en socialisme en 

dat de tweede het concept van economische groei dat aan beide systemen kleeft, wil 

overstijgen. Dat komt tot uitdrukking in het nieuwe beeld van een sociaal-

economisch-politieke orde, JPSS, die rekening houdt met de historische en geografi-

sche dimensies van iedere maatschappij en dus geen criteria oplegt. Hiermee her-

haalt De Santa Ana een verwijt dat we al eerder bespraken, dat het concept een pro-

duct van de Koude Oorlog is, en daarmee niet meer relevant voor landen in andere 

situaties. Maar bijzonder is de wijze waarop hij het concept JPSS uitlegt: in plaats 

van de derde weg tússen nu de overstijging ván een centraal element van beide sys-

temen, de economische groei. Niles (toen directeur van het JPIC-programma van de 

Wereldraad) benoemt de verandering die met JPIC werd ingezet, anders dan Raiser: 

„Vancouver clearly shifted from the position of understanding Christian involvement 

in world affairs largely as a concern of Christian ethics - to translate the values of 

the kingdom into achievable social goals (the middle axioms of the responsible so-

ciety). Instead, it placed the emphasis on confessing the faith, which calls for a new 

understanding of the missionary task of the church. To realize this intention, the 

assembly envisaged a “conciliar process of mutual commitment” that would bring 

the churches together to take a common stand on the urgent issues concerning the 

survival of humankind‟.155 Afgezien van het feit dat ook hij het verleden geen recht 

doet, legt hij toch andere accenten dan Raiser. Het gaat bij hem wel degelijk om een 

„common stand‟, wat volgens Raiser niet mogelijk is.  

Tot slot de Nederlandse missioloog Hoedemaker.156 Hij stelt de vraag of de 

accentverschuiving (want meer wil hij het niet noemen) die Raiser waarneemt, een 

werkelijk antwoord is op de crisis waarin de oecumenische beweging verkeert. Het 

christocentrisch universalisme is naar zijn idee slechts de uitingsvorm van een be-

slissing die de oecumenische beweging direct na de Eerste Wereldoorlog al nam, 

namelijk het willen bieden van een alternatieve wereldgemeenschap, vanuit de over-

tuiging dat zonder het christendom de wereld overgeleverd is aan secularisatie, reli-

gies en nieuwe heidense ideologieën, en dat zou chaos betekenen. Dat is er ook de 

oorzaak van dat de oecumene zich (ook nu nog) niet echt raad weet met andere reli-

gies. Het voert te ver hier Hoedemakers betoog verder te volgen, maar duidelijk is 

wel dat hij van mening is dat de benadering van Raiser niet wezenlijk verschilt van 

die uit het verleden; bovendien besluit hij zijn betoog met een fraaie beschrijving 

                                                           
153 Uit een gesprek van de auteur met De Santa Ana. 
154 „The Ecumenical Debate in the Ecumenical Movement‟ in: The Ecumenical Review, XXXVII/1, 

January 1985, 98-105. 
155 D. Preman Niles in: „Justice, Peace and the Integrity of Creation‟ in: Dictionary of the Ecumenical 
Movement, 1991, 558 (hij herhaalt deze zin in de editie van 2003, dat wil zeggen: na het boek van Raiser). 
156 In: „Einige Erwägungen zu Konrad Raisers These vom Paradigmenwechsel‟ in: Ökumenische Rund-

schau, 40/ 4, Oktober 1991. 
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van de waarde van het christocentrisch universalisme (die wij zouden willen lezen 

als een correctie op de soms wat te makkelijke kritiek daarop):  

 
„Die bleibende Bedeutung dieses Paradigmas für die zukünftige ökumenische Bewe-

gung sehe ich vor allem in zwei Punkten: es gibt den Universalismus nicht einer stati-

schen Herrschaft, sondern einer dauernden kritischen Frage, die Mensch und Welt 

nicht in Ruhe lässt: einer Frage, die im Bundesexperiment mit dem alten Israel zum 

erstenmal laut wurde, sich in Christus radikalisierte und immer vorwärtsdrängt nach 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung; und es gibt einen Christozen-

trismus nicht einer dogmatischen Fixierung, sondern eines dauerenden Versuchs, 

Mensch und Welt in der Perspektive von Schuld und Versöhnung wahrzunehmen, 

statt in der Perspektive des eigenen Rechthabens oder irgendeiner Ideologie‟.  

 

Wolfram Stierle 

 

Naast de benadering van theologen leggen we die van een econoom. In 2001 ver-

scheen een uitvoerige studie157 waarin het economisch spreken van de oecumenische 

beweging (van Stockholm 1925 tot het studiedocument Christian Faith and the 

World Economy Today in 1992) geplaatst wordt in de context van het economisch 

debat in de desbetreffende periode, en waarin de economen die in de oecumene een 

rol speelden, besproken worden. De auteur van deze studie, de Duitse econoom (én 

theoloog) Wolfram Stierle, noteert nauwkeurig welke economen op welke oecume-

nische bijeenkomsten aanwezig waren. Deze werkwijze levert interessante verban-

den en conclusies158 op die ook voor het debat over de „verantwoordelijke maat-

schappij‟ van belang zijn. Stierle laat in zijn studie door middel van een uitgebreide 

behandeling van het economisch spreken van de Wereldraad zien dat daar altijd 

bezinning op de economische theorie heeft plaatsgevonden, en dat er dus geenszins 

sprake was van ofwel het eenvoudig overnemen van een bepaalde theorie of - wat de 

Wereldraad ook wel verweten wordt - het zich afkeren van de economische weten-

schap. Integendeel, stelt hij, de oecumenische benadering bleek zelfs een „Frühwarn-

system‟ te zijn waar het gaat om problemen in de economische theorie (468), zo 

bleek uit de ontwikkeling die centraal staat in zijn studie, de omslag na Genève 

1966. Voor Stierle markeert Genève de oecumenische afwending van de mainstream 

economie en de toewending tot de kritische reflectie op de economische methode 

(421), een reflectie waarmee ook economische wetenschappers zich bezighielden. 

AGEM ging op dit spoor verder en werkte deze denklijn verder uit ten bate van 

JPSS en later het Conciliair Proces.159 De omslag begon in 1966 in Genève, maar 

Stierle ziet het proces zich vooral voltrekken in de tien jaar (1968-1978) tussen Bei-

roet (toen er nog een consensus leek te zijn, maar er al wel verborgen breuklijnen 

                                                           
157 Stierle, Chancen einder Ökumenischen Wirtschaftsethik. Kirche und ökonomie vor den Herausforder-

ung der Globalisierung, Lembeck, Frankfurt am Main 2001. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar 

pagina‟s in dit boek. 
158 We zagen al dat Stockholm, op de deze manier bekeken, veel positiever beoordeeld moet worden dan 
vaak gebeurt. De oecumene kan naar het oordeel van Stierle door haar specifieke eigenschappen de 

economische wetenschap veel kritische diensten bewijzen. Zürich was een voorbeeld van een heel ade-

quate economiekritiek. De radicale benadering die het oecumenische sociale denken vaak kenmerkt, moet 
niet geridiculiseerd worden, stelt Stierle (482), want was wel degelijk ter zake.  
159 Stierle (470) vindt het studiedocument van de Wereldraad over de economie van 1992 meer een dis-

cussiestuk voor binnenkerkelijk gebruik, dan een uitdaging aan de economie en de economische theorie. 
Men kon weliswaar verwijzen naar de teksten van AGEM, maar het achterwege blijven van een coherente 

analyse acht Stierle een gemiste kans.  
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waren) en Zürich. In die periode „wandelte sich der ökumenische Ökonomie-Bezug 

von der umfassenden und visionär-hoffnungsvollen Aufnahme der repräsentativen 

zeitgenössischen Wirtschafstheorie hin zur Formulierung einer fundamentalen, d.h. 

theologisch und ökonomisch artikulierten Wirtschafskritik und zur entschiedenen 

Forderung einer neuen und politischen Ökonomie‟. Het Keynesianisme bood vol-

gens Stierle het ideale instrument voor het naoorlogse oecumenische denken over de 

economie, omdat het de theorie beloofde die nodig was voor de opbouw van een 

wereldwijde verantwoordelijke maatschappij. Beide, het Keynesianisme en het con-

cept „verantwoordelijke maatschappij‟, raakten in een crisis gedurende de jaren 1966 

tot 1975 (270). Het Keynesianisme kwam op een centraal punt in de problemen, zegt 

Stierle; de relevante instituten bleken niet in staat tot verantwoordelijk handelen 

(391). Kort daarop werd duidelijk dat het tweede VN-ontwikkelingsdecennium 

waarvan men zoveel verwacht had, mislukte. Er was op dat moment niet echt een 

andere economische theorie waartoe men zijn toevlucht kon nemen, aangezien hier 

juist alles in beweging was. Daarom zijn in deze periode de economen die de oecu-

menische beweging zelf aantrok of voortbracht, heel bepalend geweest, zoals Boul-

ding, Myrdal (beide institutionalisten), Parmar en Elliot. Voor Stierle markeert 

daarmee Genève en wat daarop volgde dus niet de overgang van een wetenschappe-

lijk doordachte oecumene naar een politiek agerende oecumene, maar de oecumeni-

sche toewending naar kritische reflectie op de methode van de economische weten-

schap.  

Stierle160 behandelt het debat tussen Parmar en Tinbergen (waarbij de laatste 

bij hem staat voor het traditionele Responsible Society-denken) tijdens de bijeen-

komsten in Genève (1966) en Beiroet (1968) als hét voorbeeld bij uitstek van deze 

overgang.161 Hij laat overigens niet na ook te wijzen op de vele punten van overeen-

stemming tussen de twee economen. Beiden noemen dezelfde zaken die aangepakt 

dienen te worden, bijvoorbeeld op het terrein van regels voor de internationale han-

del. Tinbergen duidt deze echter aan als „middelen‟ en Parmar als „structuurverande-

ringen‟. In de taal sloot Beiroet zich aan bij Tinbergen, maar op „operationeel ni-

veau‟ werd aan beide heren recht gedaan: hun voorstellen waren in feite ook identi-

tiek, zegt Stierle (302). Hij ziet als een veel duidelijker verschil tussen beiden hun 

visie op de rol en positie van de kerk; Tinbergen vindt dat de kerken „opvoedend‟ en 

charitatief bezig moeten zijn (tegen het kortzichtige eigenbelang van naties).162 Par-

mar roept de kerk op „zu einer intensiven Lobbytätigkeit für die Armen‟. Hij spreekt, 

zegt Stierle, geprofileerder en fundamenteler over de verantwoordelijkheid van de 

kerk. Als opdrachten van de kerken noemt hij dat ze zelf als voorbeeld 1-2% van 

hun geld aan ontwikkeling moeten besteden, dat ze in hun ontwikkelingswerk niet 

                                                           
160 Id., 299-302. Uiteindelijk stelt Stierle (469) dat de oecumene zich in het economendebat moet begeven 

in de debatten tussen het institutionalisme (dat een optimistische staatsvisie heeft) en de „Institutionenthe-
orie‟ (in het Nederlands vaak aangeduid als neo-institutionalisme) die staatskritisch is (en waartoe de 

nieuwe politieke economie behoort).  
161 In hoofdstuk vijf gingen we in op het gedachtegoed van Tinbergen. Daaruit blijkt dat Stierle Tinbergen 
niet in alle opzichten recht doet. Dat impliceert niet dat de positie die hij aan Tinbergen toeschrijft, niet 

bestond in de Wereldraad, maar verzwakt zijn betoog wel. Bovendien is het wat vreemd dat hij Tinbergen 

zo‟n grote rol toebedeelt, aangezien deze maar bij twee Wereldraad-bijeenkomsten (Genève en Beiroet) 
aanwezig was. Voor Stierle vertegenwoordigt Tinbergen kennelijk zo duidelijk het „oude, VN-denken‟, 

dat hij daarom Tinbergen die hoofdrol toedicht. Er zijn dus twee vragen te beantwoorden: beschrijft 

Stierle een bestaande tegenstelling, en: past Tinbergen in de rol die hem wordt toegekend?  
162 Stierle wijst er overigens ook op hoe bijzonder het is dat een vooraanstaand econoom zijn hoop voor 

verandering stelt op de politieke beïnvloeding door de kerken (296). 
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aan symptoombestrijding moeten doen maar aan structuurverandering moeten wer-

ken, en dat ze hun traditionele angst voor revolutionaire structuurveranderingen 

moeten opgeven. Maar Stierle merkt bij dat alles op dat de revolutionaire oproepen 

van Beiroet tot een „Trommelfeuer gezielter Befragung‟ van parlementariërs, ook 

nog geheel gelezen kunnen worden in de lijn van het denken van Tinbergen om 

„boven‟, bij de overheden van de rijke landen dus, de politieke atmosfeer ten gunste 

van de arme landen te veranderen. Stierle is dus wel overtuigd van het kritische 

potentieel van Beiroet (waar anderen dat, zo zagen we in deel I, ontkennen), maar 

geeft aan dat dit ook anders opgevat kan worden. Hij ziet in Uppsala hetzelfde ge-

beuren: niet duidelijk wordt of de gewenste structurele verandering door inzicht en 

planning tot stand komt of door strijd tussen belangengroepen waarbij de christelijke 

gemeenten aangesproken worden als voor ontwikkelingslanden agerende lobbyisten 

- of in het spraakgebruik van de nieuwe politieke economie: als belangengroep die 

zich inzet voor insitutionele verandering. Echte verandering treedt er pas op in de 

bijeenkomst in Montreal in 1969 (waar overigens Parmar noch Tinbergen aanwezig 

waren) waar zich het „strijdvaardige lobbyisme‟ voor de armen ontwikkelt tot de eis 

dat de betrokkenen werkelijk deel gaan uitmaken van de ontwikkelingsinitiatieven. 

Het oecumenische gerechtigheidsbegrip kan vanaf dat moment niet meer los van het 

begrip „participatie‟ gezien worden:163 de ervaringen van de armen en ontrechten zijn 

zowel voor de theorie als het handelen relevant (316). Precies daar lokaliseert Stierle 

de overgang van het Tinbergiaanse model van „kirchlicher Einbindung in den Ent-

wicklungsprozess hin zu einem Entwicklung als Befreiung formulierenden “revolu-

tionären” Prozess‟ (302). Als de asymmetrie van de macht sommige groepen van 

participatie uitsluit, wordt ontwikkeling een zaak van humanisering of bevrijding, en 

dus van verandering van structuren. De dependentie-theorie gaat in het oecumeni-

sche denken over ontwikkeling een belangrijke rol spelen. Dit verschil tussen de 

twee berust niet op een ethisch verschil van inzicht, maar op een economisch-

analytisch verschil, concludeert Stierle (306).  

Zürich 1978 beschouwt ook Stierle uiteindelijk als het keerpunt naar de 

nieuwe oecumenische sociale ethiek. En wederom zoekt Stierle naar de verschillen 

binnen de grote mate van overeenstemming die hij daar aantreft. Hij wijst dan - 

terecht alleen in een voetnoot want het rapport van Zürich geeft hier niet veel aan-

leiding toe - op het verschil van inzicht inzake het „getting there‟ tussen CCPD en 

C&S, waarbij die laatste vertegenwoordigd wordt door Daly. Deze zou ook later nog 

„in einer aufklärerisch orientierten Weise‟ over oplossingen spreken (367). Tegelijk 

concludeert Stierle zelf dat Zürich nog niet helemaal helder is: ondanks de uitge-

sproken voorkeur voor de „nieuwe politieke economie‟ wordt slechts gesproken over 

een gedeeltelijk mislukken van het Keynesianisme. Ook is men niet duidelijk over 

de strategische consequenties van de grote waarde die men aan instituties toekent. 

Op dit terrein heeft Zürich zijns inziens vooral „ein ökonomisches Forschungsdesi-

derat‟ (375) geformuleerd. Deze onhelderheid doet Stierle echter niet twijfelen aan 

zijn waardering van Zürich als keerpunt.  

                                                           
163 Ons inziens kan beter gesteld worden dat dat voor die tijd ook niet kon, maar dat het desalniettemin 
gebeurde. „Voor U over U‟ wat een korte samenvatting zou kunnen zijn van de geuite kritiek, was echter 

ook al strijdig met het oecumenische idee van „verantwoordelijkheid‟ en de „verantwoordelijke samenle-

ving‟. Stierle zegt dat niet, maar stelt wél dat hier theologisch zich waarschijnlijk veel grotere veranderin-
gen voltrokken (met de komst van de bevrijdingstheologie) dan in het oecumenisch denken over de 

ontwikkelingstheorie.  
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In zijn conclusies sluit Stierle zich aan bij Raiser en breidt hij diens ideeën uit 

tot de visie op de economie: zowel in de theologie als in de economie vond een 

overgang van eenheid naar veelheid plaats. Daarom is het terecht dat Raiser bena-

drukt dat het de oecumene niet gaat om het geven van antwoorden maar om het 

stellen van de goede vragen (477). 

 

Stierles interessante uiteenzettingen evaluerend moeten we constateren dat een com-

plicerende factor daarin is dat hij een tegenstelling in twee posities heeft willen 

weergeven in een tegenstelling tussen twee personen. Het feit dat Parmar aanwezig 

was bij tien bijeenkomsten in de periode 1966 en 1978 en Tinbergen slechts bij twee 

(Genève en Beiroet) is daarbij een eerste probleem. Bovendien moet Stierle door die 

keuze alle verschillen tussen de twee posities terugvinden in deze twee personen 

tussen wie hij daarom koortsachtig naar verschillen moet zoeken. Dat lijkt op het 

eerste gezicht niet zo moeilijk: Parmar was een revolutie-denker en Tinbergen een 

sociaal-democraat en planner. Toch zijn er meer overeenkomsten tussen deze twee 

aan te wijzen dan die typering doet vermoeden, en daaraan doet Stierle te weinig 

recht. Hij lijkt Tinbergen, zijn engagement en zijn geschriften, niet echt te kennen 

wanneer hij denkt over hem te kunnen spreken in termen van diens „zorgeloos opti-

misme‟ en „technocratisch denken‟.164 Parmar en Tinbergen deelden hun verzet tegen 

onrecht, hun diepgaande analyse daarvan en hun inzet voor ingrijpende structuurver-

anderingen. Ze hebben hierover op verschillende manieren gesproken, wat ook lo-

gisch is gezien hun verschil in achtergrond, maar konden elkaar, en dat blijkt ook 

wel uit de conferentieverslagen die Stierle aanhaalt, tot op grote hoogte vinden.165 

Waar Stierle dichter nadert tot een wezenlijk verschil is waar hij het denken in de 

lijn van Tinbergen verwijt dat het afziet van een analyse van de politiek-

institutionele voorwaarden waaronder veranderingen tot stand kunnen komen. Stier-

le spreekt over het „realisme‟ van de nieuwe politieke economie, dat ook naar de 

contextualiteit van de structuren wil kijken. Zonder die analyse, zegt hij, komt men 

tot first-best-oplossingen, die echter bij nader inzien niet haalbaar zijn (vanwege die 

ontbrekende voorwaarden). Ten onrechte wijt Stierle dit achterwege blijven echter 

aan het genoemde zorgeloos optimisme en technocratisch denken die hij bij Tinber-

gen veronderstelt. Stierle werkt niet uit wat de „second best‟ oplossingen van Parmar 

in de praktijk betekenen en waarin die dan verschillen van de oplossingen van Tin-

bergen. De lezer houdt daar de indruk uit over dat hier slechts sprake is van accent- 

en taalverschillen. Toch ligt hier waarschijnlijk wél een fundamenteel verschil in 

strategie- en daarmee middelenkeuze, die nadere uitwerking behoeft. Door niet ook 

de minder aangename effecten van de revolutie (geweld, mogelijk machtsmisbruik 

e.d.) uit de visie van Parmar („realisme‟) te thematiseren, moet Stierle wel uitkomen 

op optimisme aan de kant van Tinbergen. Zoals we al eerder (in het debat over ge-

weld tussen De Lange en Ter Schegget) zeiden, kan pas ná behandeling van de weg 

van de revolutie duidelijk worden wie realist en wie optimist is.  

Als Tinbergen kort na Genève moet constateren dat de industrielanden een 

gebrek aan verantwoordelijkheid tonen waar het gaat om de internationale handel, 

                                                           
164 Tinbergen werd, zoals we in hoofdstuk 1 zagen, niet gedreven door optimisme maar door een sterke 
drang onrecht te bestrijden. Hooguit was hij een optimist in de zin van de titel van dit proefschrift. Dat hij 

zijn vertrouwen op het appèl van de kerken (die hij kende!) vestigde, is bepaald ook niet een uiting van 

„zorgeloos optimisme‟. 
165 We zagen eerder al dat De Lange, die toch een leerling van Tinbergen was, het goed kon vinden met 

Parmar, wat ook al een indicatie is van een minder groot verschil tussen beiden dan Stierle veronderstelt.  
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moet hij, stelt Stierle, zijn toevlucht nemen tot het appèl op de beleidsmakers dat de 

kerken kunnen doen. Daarom markeert Genève voor Stierle ook het einde van de 

„verantwoordelijke maatschappij‟ (443-444). Overigens wijst Stierle er direct op dat 

men daarbij geen afstand neemt van de op verantwoordelijkheid georiënteerde 

ethiek: „ökonomisch gesprochen wäre das Gegenteil richtig: Verantwortungsbewus-

ste Ethik muss sich konsequent der Frage stellen, ob Verantwortung tragende Insti-

tutionen verantwortlich handeln können oder werden.‟ Het is bijzonder dat Stierle 

zich er kennelijk niet van bewust is dat hij met deze bewoordingen zelf precies het 

concept van de „verantwoordelijke maatschappij‟ (dat hij achterhaald acht) naar zijn 

bedoeling omschrijft! Wederom moet geconstateerd worden dat in de beleving het 

concept zodanig van zijn bedoeling was afgedreven, dat het geen kritische functie 

meer kon hebben.  

 

Was er werkelijk sprake van een paradigmawisseling?  

 

Velen hebben de gedachte overgenomen dat er sprake is van een paradigmawisse-

ling in het oecumenisch denken die doorwerkte in de oecumenische sociale ethiek. 

Het wereldbeeld veranderde, en daardoor ook het zelfbeeld van de kerk. De kerk 

heeft niet meer een centrale plaats en één vanzelfsprekende boodschap voor de hele 

wereld. De benadering „van boven‟ wordt vervangen door die „van onderen‟, waarin 

concrete ervaringen serieus genomen worden, ook al zouden ze tegenstrijdig zijn. In 

Seoul ontwikkelde zich dit naar de „oecumene als een open proces‟. 

Achteraf kan de vraag gesteld worden of de gehanteerde „concepten‟ zelf 

(verantwoordelijke maatschappij, JPSS en JPIC) wel zo kenmerkend waren voor 

verschillende fasen van het oecumenisch denken. We zagen dat vertegenwoordigers 

van het Zuiden ook de nieuwe concepten wantrouwden, en gezien de meningsver-

schillen die in Seoul bleken, liet kennelijk ook JPIC uiteenlopende benaderingen toe. 

Alle concepten blijken, hoewel niet als zodanig bedoeld, in de praktijk toch al gauw 

als blauwdruk gehanteerd te worden, terwijl gezien de grote verschillen in context 

een veelzijdige benadering noodzakelijk is. Dat laatste is in ieder geval wél een heel 

heldere uitkomst van het oecumenisch debat, en is ook de conclusie die Raiser trekt 

en uitwerkt in zijn spreken over de huishouding (oikos) van God.166 En tot slot, ook 

al is dat een open deur, is het natuurlijk óók zo dat de praktijk van de kerken niet 

verandert louter door het formuleren van een nieuw Leitmotiv. Dat veel kerken en 

christenen in de periode dat het concept van de verantwoordelijke maatschappij in 

zwang was, een weinig kritisch maatschappelijke positie innamen, zegt niet automa-

tisch iets van dat concept; hetzelfde deed zich voor na formulering van de nieuwe 

concepten.  

Het is duidelijk dat het oecumenische sociale denken een ontwikkeling 

doormaakte. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn waarschijnlijk wel het expli-

                                                           
166 Raiser deed dat nogmaals in een toespraak die hij op 5 september 2006 tijdens een colloquium in 
Genève hield ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de C&S-conferentie van Genève (blijkens een 

persbericht van de Wereldraad van Kerken). Hij stelt daar ook dat de laatste jaren gesproken wordt over 

„just and sustainable communities‟, zoals in het AGAPE-document dat werd geschreven voor de Assem-
blee van Porto Alegre begin 2006. Het Report of the Programme Guidelines Committee van Porto Alegre 

vraagt de Wereldraad “to re-direct our programmes toward more intentionally building truly inclusive and 

just communities which safeguard diversity, where different identities and unity interact, and where the 

rights and obligations of all are fully respected in love and fellowship”. Ook de woorden „transformative 
justice‟ en „transformative communities‟ komen regelmatig voor in de teksten die rond Porto Alegre 

verschenen. Het gaat dan over participatie, diversiteit en dynamiek. 
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ciet noemen van het begrip „strijd‟ en de toegenomen aandacht voor het verhaal en 

de ervaringen van de slachtoffers, zowel bij de analyse van de problemen als ook bij 

de aanpak daarvan; de stem van het Zuiden is in het algemeen veel sterker gewor-

den. Tegelijk daarmee lijkt (de aandacht voor) de stem van de deskundigen zwakker 

te zijn geworden of vervangen door die van de „ervaringsdeskundigen‟. De milieu-

problematiek met onder andere de enorme dreiging die uitgaat van klimaatsverande-

ring en vervuiling, is een prominente plaats op de agenda van de Wereldraad gaan 

innemen. En het optimisme over de mogelijkheid deze problemen het hoofd te bie-

den is wellicht minder groot geworden, zeker nu de laatste jaren uit de discussie over 

globalisering blijkt, hoe diep verankerd en wijd verbreid het economisch denken en 

handelen is dat deze ontwikkelingen stuurt. Maar terugkijkend wordt er vaak toch te 

gemakkelijk een oordeel geveld over een vermeende te weinig structurele, te veel 

westerse, te abstracte manier van spreken van het verleden. Potter, die al als jeugd-

gedelegeerde in 1948 in Amsterdam aanwezig was, vertelde in 1998 op de assem-

blee in Harare van zijn verrassing over het radicale profetische spreken van de We-

reldraad in Amsterdam, voor hem een doorgaande lijn in de Raad. Een bijzondere 

uitspraak voor iemand die bekend staat als behorend tot de bevrijdingsdenkers!167  

Het is in dit verband interessant dat de Amerikaanse ethicus West erop wijst 

dat anders dan in de natuurwetenschappen, in de theologie (en de ethiek en de filoso-

fie) bij een paradigmaconflict het oude paradigma niet vervangen wordt door het 

nieuwe: het oude en nieuwe paradigma blijven naast elkaar bestaan en beïnvloeden 

elkaar. Volgens hem zijn het christocentrisch universalisme in de theologie en het 

pragmatisch realisme in de ethiek altijd voorlopig geweest en zijn ze altijd onder-

werp van dialoog geweest: „The context of the theological and ethical debate has 

always been dialogical interaction in which voices from all parts of the oikoumene 

joined, and which have expanded over the years to include more and more partners. 

The process is continuing. They (hij bedoelt Raiser en Robra) are part of it‟. Wat 

West tegen heeft op het begrip „paradigmawisseling‟ is dat het de christenen in twee 

kampen verdeelt, wat alleen maar mogelijk is door de contrasten zo sterk te maken 

dat ze een karikatuur worden:  

 
„e.g., Christology “from above” vs. Christology “from below”, or “oikoumene of do-

mination” vs. “oikoumene of solidarity”. One perspective is stigmatized; the other is 

idealized. There can be no mutual challenge and correction. The result is a curious 

combination of intolerance towards the theological and ethical work of the past and 

celebration of the most diverse and unreflective expressions of the present so long as 

they emerge from groups designated as marginalized or oppressed‟. 168  
 

                                                           
167 Potter in: Kessler (ed.), 1999, 273 e.v. Hij haalt uit de boodschap van Amsterdam o.a. de volgende 

woorden aan: „We have to remind ourselves and all people that God has put down the mighty from their 

seats and exalted the humble and the meek. We have to learn afresh together to speak boldly in Christ‟s 
name both to those in power and to the people, to oppose terror, cruelty and race discrimination, to stand 

by the outcast, the prisoner and the refugee. We have to make of the church in every place a voice for 

those who have no voice and a home where everyone will be at home‟. 
168 Deze verwijzing vond de auteur in 2004 in een tekst van Charles West op het internet 

(http://www.religion-online.org); het is hoofdstuk 4 („Ecumenical Social Ethics Today‟, in: Ethical Issues 

in the Struggles for Justice van Chetti en Joseph, waarvan vermeld wordt: „Published by The Christava 

Sahitya Samiti, Cross Junction, Tiruvalla 689 101, Kerala, in collaboration with The Board of Theologi-
cal Text books Programe in South Asia, Copyright 1998. This material was prepared for Religion Online 

by Ted & Winnie Brock.  
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We kunnen daar nog aan toevoegen dat door veel auteurs over de oecumenische 

sociale ethiek wel heel gemakkelijk wordt aangesloten bij de visie die ontvouwd is 

in slechts enkele studies. Voor de periode voor de jaren zeventig is dat de studie van 

Dejung, voor de periode daarna die van Robra.  169 We voelen daarom meer voor de 

benadering die De Langes vroegere collega Kraemer170 in 1987 kiest wanneer hij 

spreekt over „verschillen in schaal‟ meer dan in aard: steeds meer dimensies van de 

problematiek werden zichtbaar. Voor hem biedt dan ook, zoals we in hoofdstuk 2 al 

zagen, het concept „Responsibe Society‟ nog steeds een goed criterium ter beoorde-

ling van de samenleving. In 1987 leert het hem dat het tekort van de verzorgingsstaat 

niet zozeer zit in een te grote rol van de overheid (zoals de no-nonsense kritiek in die 

tijd zegt), maar „in de geringe flexibiliteit der structuren, die verambtelijkt en ver-

deskundigd zijn, opererend in behoedzame procedures, naar vaste regels en rituelen, 

vragend om gespecialiseerde kennis en geïnformeerdheid‟. Dat is: het criterium van 

de verantwoordelijke maatschappij in werking, geheel volgens de ideeën van Old-

ham die we hiervoor beschreven! 

 

We wezen er al op dat Houtepen en Witvliet constateerden dat het concept „verant-

woordelijke maatschappij‟ weer terugkeerde in Seoul. Maar Witvliet vraagt zich 

vervolgens ook af,171 of de Wereldraad er wel naar moet blijven streven een samen-

bindend en omvattend ethos te vinden „bij voorkeur in de lijn van het concept res-

ponsible society‟. Is dat streven niet definitief achterhaald? Ethisch pluralisme is 

immers een gegeven. De uitdaging voor de christelijke ethiek bestaat zijns inziens in 

de uitdaging een veelvoud aan benaderingen en strategieën te ontwikkelen, „die hun 

vitaliteit en coherentie ontlenen aan hun timing (kairos!) en hun zorgvuldige af-

stemming op elkaar‟. Een netwerkbenadering, waarbij echter de oude oecumenische 

strategieën (via voorstudies, consultaties en dialoog naar conferentie) nog steeds 

goede diensten kunnen bewijzen, zoals blijkt uit het studiedocument Cristian Faith 

and the World Economy Today van AGEM uit 1992. Witvliet tekent hier terecht bij 

aan dat de oecumenische beweging twee dingen heeft geleerd: deskundigen zijn bij 

uitstek de direct betrokkenen die lijden onder het probleem dat aan de orde is; en in 

de tweede plaats dat communicatieprocessen en de machtmechanismen die daarin 

spelen tijdens bijeenkomsten veel aandacht behoeven. We kunnen hierin volledig 

instemmen met Witvliet, op één punt na. Zijn afwijzing van het concept „verant-

woordelijke maatschappij‟ is niet terecht, en ook niet nodig in zijn lijn van denken. 

Ons inziens interpreteert Witvliet het concept toch nog teveel als blauwdruk, en niet 

als het criterium dat het wil zijn. Gebruikt als criterium kan het onze inziens uitste-

kend helpen bij een contextuele beoordeling van situaties, zoals De Lange die poog-

de te geven in zijn proefschrift.  

 

 

5. THEOLOGEN EN NIET-THEOLOGEN OVER DE „VERANTWOORDELIJKE MAATSCHAPPIJ‟ 

 

Het is opvallend dat het - in het Westen - vooral theologen zijn die het begrip „ver-

antwoordelijke maatschappij‟ terzijde schoven en niet-theologen die het omarmden. 

Zoals we in hoofdstuk 5 zagen, deed zich vrijwel een zelfde indeling voor bij de 

                                                           
169 We lieten dit al zien in noot 150. 
170 In: „Privatisering van rechtvaardigheid. No-nonsense politiek gemeten aan het sociale denken der 

Oecumene‟ in: Wending, 42/5, 1987. 
171 In: Hoedemaker e.a. (1993), 183. 
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critici van de „Economie van het genoeg‟ en het boek van De Lange en Goudzwaard 

Genoeg van teveel, Genoeg van te weinig. Een spraakmakend deel van de theologen 

spreekt radicaler dan veel niet-theologen.  

Over de onvermijdelijkheid en wellicht zelfs noodzaak van revoluties in de 

Derde Wereld bestond in progressieve kring in de jaren zestig en zeventig tot op 

grote hoogte overeenstemming, al liepen de meningen uiteen over het gebruik van 

geweld. Shaull, en ook Ter Schegget spreken ook over de noodzaak van revoluties in 

het Noorden. Erg concreet worden ze daarbij niet; voorbeelden worden vooral ont-

leend aan de Derde Wereld. In 1969 zegt Shaull over wat in het Noorden moet ge-

beuren: „Het vereist op z‟n minst een radikale kritiek op onze samenleving, de ont-

wikkeling van een politieke macht op nieuwe basis met het oog op radikale verande-

ring en de geleidelijke vorming van een nieuwe publieke opinie inzake buitenlands 

beleid‟.172 Ook spreekt hij voor het Noorden over een „politieke equivalent‟ van de 

guerilla-oorlogvoering, door van binnenuit of van buitenaf door „gerichte aanvallen‟ 

bepaalde instituties te vernieuwen, bijvoorbeeld door zich gezamenlijk strategisch te 

concentreren op een beperkt aantal doelen.173 Dat klinkt niet echt als revolutie in de 

geest als die welke in de Derde Wereld werd voorzien. Het spreken over revolutie 

door veel theologen was een zeer principieel, en theologisch doorwrocht, maar wei-

nig concreet spreken. We citeerden al eerder Berkhof: „Als dogmaticus op de zijlijn 

had ik minder moeite met die paradigmawisseling dan de sociaal-ethici die met de 

sociaal-economische consequenties rekening moesten houden‟. Dit doet denken aan 

wat we van de katholieke theoloog Borgman hoorden in hoofdstuk 5 die van mening 

is dat theologen zich niet met de discussies over de vormgeving van de samenleving 

moeten bezighouden: zij moeten de verhalen vertellen. Weliswaar zal Borgman 

daarbij niet spreken over de „zijlijn‟ zoals Berkhof dat doet, maar over een „tussen 

de mensen in hun lijden‟ staan, maar beiden geven ze daarmee wél aan zich als theo-

loog in hun theologische bezigzijn174 buiten de directe verantwoordelijkheid voor de 

vormgeving van de samenleving op te (willen) houden. 

Het is niet uitgesloten dat theologen op een bepaalde manier een zuiverder 

kijk hebben op de werkelijkheid dan niet-theologen. Immers: theologen hebben als 

één van hun taken gelovigen bij te staan in het „onderscheiden van de geesten‟; ve-

len van hen worden in hun pastorale werk geconfronteerd met de gevolgen van een 

onrechtvaardig stelsel voor mensen en zij hebben in hun werk minder te maken met 

het dagelijks handwerk in politiek en economie en staan daardoor mogelijk iets 

minder bloot aan bepaalde vormen van compromisdenken. Staande aan de kant van 

de slachtoffers kunnen zij relatief vrij spreken. Dit is vooral wat we proeven in de 

uitspraken van Van Leeuwen en mensen die dicht bij hem staan zoals Borgman. Als 

en voor zover de genoemde kwaliteiten aanwezig zijn bij theologen, moeten zij die 

zeker ook benutten en de resultaten ervan inbrengen in hun gesprekken met niet-

theologen. We zagen bij Stierle ook dat het oecumenisch spreken over de economie 

niet achterlijk was en is, maar door zijn specifieke informatie de economische we-

tenschap iets te bieden heeft en soms ook eerder waarneemt dat ontwikkelingen 

spaak lopen. Overigens is het wél belangrijk daarbij te noteren dat Stierle over de 

kerk spreekt, en dus niet alleen over de theologen binnen de kerken. Daarbij horen 

                                                           
172 Shaull (1969), 14. 
173 Id., 223. 
174 We zagen in deel I dat Berkhof als voorzitter van de Raad van Kerken en in de Wereldraad van Kerken 
het maatschappelijk spreken van de kerk van groot belang achtte. Hij lijkt hier een vreemde scheiding aan 

te brengen tussen zijn theologisch bezigzijn en de rest van zijn werk.  
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ook de niet-theologen, en dat is ook precies het punt waar de vragen bij deze positie 

inzetten. Mogen theologen het laten bij het „vertellen van het verhaal‟? Waarom zou 

de dogmaticus Berkhof in deze discussie in de zijlijn (moeten) staan en waarom zou 

hij als dogmaticus níet na hoeven denken over sociaaleconomische consequenties? 

Is er dan slechts van een eenzijdige invloed van de dogmatiek op de praktijk van het 

leven sprake, en gaat er niet ook weer een verhaal terug vanuit die praktijk naar de 

dogmatiek? Wreekt zich hier niet een gebrek aan empirische kennis, waardoor men 

vooral vanuit ideeën over de werkelijkheid redeneert? Hier komt ons in gedachten 

de briefwisseling tussen Berkhof en Thomas, waarin de laatste schrijft: „Isn‟t it bet-

ter theology to assume that the Message comes alive at the cutting edge between the 

Gospel and the quest of modern man for a truly human existence?‟175 Is bovendien de 

theoloog die zich in het oecumenisch gesprek begeeft niet óók als gelovige verant-

woordelijk voor wat zijn overtuigingen in het leven bewerken? Thomas sprak over 

participatie en dialoog als basis voor profetisch getuigenis.176 Het zich afzijdig hou-

den van de vormgeving van de samenleving is dan geen optie. De theoloog neemt, 

zoals iedere gelovige, welbewust zijn plaats in in de maatschappij en in het maat-

schappelijk debat. Het hangt van zijn maatschappij-analyse af, waar die plaats is. In 

democratische samenlevingen kan die in feite overal binnen het politieke bestel zijn, 

van actiegroep tot het dragen van ministeriële verantwoordelijkheid. Maar er zijn 

ook situaties met totalitaire macht waar participatie alleen maar kan betekenen het 

plegen van verzet, en het doen van sociaal werk en actie. We zagen dat in de jaren 

zestig en zeventig door velen in de oecumene de situatie in veel Derde Wereldlanden 

als zodanig werd omschreven. Een veel kleinere groep interpreteerde op soortgelijke 

wijze ook de situatie in de kapitalistische rijke landen, al was de verschijningsvorm 

van de onderdrukking daar vriendelijker. Voor sommigen betekende dat inderdaad 

dat alleen een wereldrevolutie een oplossing zou kunnen brengen en er verder geen 

veranderingsopties waren. We zagen (in hoofdstuk 5) dat Van Leeuwen in feite tot 

die conclusie komt. Hij zegt zelf te kiezen voor de lijn van de proletarische wereld-

revolutie van Trotzky.177 Hij voegt daaraan toe dat die keuze niets te maken heeft 

met revolutionaire fantasieën, maar met de structuur van Het Kapitaal: de burgerlij-

ke maatschappij is de slotfase van de voorgeschiedenis van de menselijke maat-

schappij; het gaat om de keerzijde, de negatie daarvan. „De “trotzkistische lijn” heeft 

nergens een werkelijk politieke gestalte gekregen, maar zet zich voort in hardnekki-

ge kritiek‟ in alle vormen van communisme in de wereld. Sociaaldemocratisch revi-

sionisme en het socialisme-in-één-land wijst Van Leeuwen af. Reeling Brouwer 

verwijst naar deze passage bij Van Leeuwen en schrijft dan: „Ik herken dat wel. 

Maar uit mijn eigen politieke praktijk herinner ik me ook maar al te goed, hoe mate-

loos irritant trotskisten kunnen zijn. In hun analyse hebben ze vaak verregaand ge-

lijk, maar iedere concrete aktie verstieren ze met hun ultra-radikalisme‟.178 Marx 

heeft geen politieke theorie geleverd, zegt Van Leeuwen, en de marxistische theo-

rievorming kwam ook niet met een politieke theorie die „zich zou kunnen meten met 

Marx‟ ”kritiek van de politieke ekonomie”.‟ Op de vraag naar zijn relatie tot de 

politieke theorie en praxis uit het marxisme kan hij dus geen antwoord geven, maar 

wat hij daarop toch zegt, is een nogal onthutsende ontboezeming: „… mijn antwoord 

is heel nuchter en laag bij de gronds. De “Sitz im Leben” van mijn ekonomische 

                                                           
175 Geciteerd bij Wolters (1996), 177. 
176 Id., 252. 
177 Van Leeuwen (1988), 118-119. 
178 „Van Leeuwen en Karl Barth, deel I‟, in: Intermat-reeks nr.1, Debat Economische Theologie, 1989, 61. 
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theologie is de theoretisch wetenschappelijke studie van “Das Kapital”, uitgevoerd 

door een bourgeois theoloog van protestants-christelijke huize, docerend aan een 

katholieke universiteit, lid van de Partij van de Arbeid, in welke partij hij nog steeds 

de enige reële mogelijkheid ziet om binnen onze Nederlandse kapitalistische maat-

schappij politieke gestalte te geven aan de onontkoombare emancipatie uit de uni-

versele macht van het kapitaal‟.179 Het is dus mogelijk voor iemand met een zo fun-

damentele kritiek als Van Leeuwen de PvdA niet slechts als het minst slechte alter-

natief, maar als enige reële mogelijkheid tot politieke verandering te zien.  

Toch is het te vroeg om te denken dat hier een stevige basis ligt voor een ge-

sprek tussen Van Leeuwen en De Lange; daarvoor heeft deze positiekeus van Van 

Leeuwen te veel het karakter van een wat we zouden kunnen noemen „seculiere 

tweerijkenleer‟. De Amsterdamse theoloog Boer180 wijst erop dat bij Van Leeuwen 

„openbaring‟ opgaat in „onthulling‟ van wat er gaande is (de eerste zinnen van Het 

Kapitaal, de analyse van de waar, dát is openbaring voor Van Leeuwen) en reageert 

daarop als volgt: „Barths theologie, die van „openbaring‟ als „woord van God‟ uit-

gaat, biedt de mogelijkheid het verbond van dit „machtswoord‟ en „analyse‟ te den-

ken, is daardoor ook in staat de „analyse‟ open te houden voor een verbinding met 

een bevrijdende praxis. Van Leeuwens „ekonomische theologie‟, die dit machts-

woord buiten beschouwing laat, gaat in de „analyse‟ op en loopt op z‟n minst het 

gevaar een kontemplatieve verhouding tot de geschiedenis tot het een en al te ma-

ken, de mogelijkheid van een theorie van de praxis definitief op te geven‟. Gezien 

de kloof die er bestaat tussen Van Leeuwens keus voor de PvdA en de rest van zijn 

denken, lijkt dat laatste bij Van Leeuwen de facto wel aan de hand te zijn.  

 

Het is jammer dat het debat van De Lange met Boer en Reeling Brouwer en vele 

andere vertegenwoordigers van CvS nooit echt op gang gekomen is. Voor een deel 

berustte het conflict op uiteenlopende politieke inzichten en keuzen. Maar de woor-

den „mateloos irritant‟ die Reeling Brouwer hierboven gebruikt, zijn ook hier op hun 

plaats; het lijkt wel of de confrontaties die wel plaatsvonden bij beide partijen het 

slechtste wakker riepen. Wanneer we in alle rust naar beide posities kijken, dan zien 

we een onverwachte mate van overeenstemming. Met de kritische opmerkingen van 

Reeling Brouwer en Boer ten aanzien van Van Leeuwen zou De Lange ongetwijfeld 

kunnen instemmen. Ze zouden hem bovendien de mogelijkheid hebben geboden zijn 

vrij intuïtieve problemen met Van Leeuwen (zijn uitspraak „Ik kon er niets mee‟ die 

we in hoofdstuk 5 tegenkwamen naast zijn grote waardering voor de uiteenzetting 

over Smith, wijst daar op) te vertalen in een serieuze oppositie. Daarin was De Lan-

ges kameraad Goudzwaard veel beter, en die had daardoor ook de mogelijkheid tot 

een veel positiever oordeel, waartoe De Lange zich niet kon zetten vanwege zijn te 

grote irritatie, een proces dat tweezijdig was.181 

                                                           
179 Van Leeuwen (1988), 119. 
180 „Van Leeuwen en Karl Barth, deel II, in: Intermat-reeks nr.1 , Debat Economische Theologie 1989, 68. 
181 Dit leerde een recente mailwisseling van de auteur met Boer, waarvan wij hier met zijn toestemming 

de essentie weergeven. Op een studiedag van het IIMO sprak Boer over de weigering van het Westen van 

de „Koalition der Vernunft‟ die Gorbatsjow aanbod: het Westen won liever. Daarmee, stelde Boer, was de 
Verlichting voor mensen in de periferie ongeloofwaardig geworden en hij voorspelde dat deze tegen 

„onze wereld‟ amok zouden lopen. In de herinnering van Boer reageerde De Lange hierop in zijn column 

in HN-magazine (15-6-1991) „flabbergasted„ met de uitspraak: „Lust je nog peultjes?‟ Bijzonder is echter 

dat De Lange die uitroep niet deed vanwege de uitspraak over de Verlichting; integendeel: hij deed 
soortgelijke uitspraken zelf ook. In de column staat: „Kort geleden hoorde ik een Nederlandse theoloog, 

behorende tot de zogeheten „christenen voor het socialisme‟ zeggen: het communisme was een zeer 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

534 

De Lange wilde zich wél bezighouden met de taak van de kerken in het 

Noorden, omdat in zijn analyse van de werkelijkheid het mogelijk is te werken aan 

verandering. Hij voelde zich in de steek gelaten door theologen in het Noorden die 

niet met hem mee wilden denken over de praktische consequenties voor de eigen 

samenleving van theologische benaderingen zoals de theologie van de revolutie. Het 

is niet zo vreemd dat mensen die bij het spreken over revolutie wél concreet bloedi-

ge gevechten, hongersnoden en andere gevolgen van sociale chaos, en vernieling 

voor zich zagen, kritischer stonden tegenover de gedachte van revolutie in het Noor-

den dan anderen voor wie dit tot op grote hoogte een theoretisch concept bleef.182 Bij 

De Lange was dit eerste stellig het geval. De uitspraak van Shaull waarmee we deze 

paragraaf begonnen, zou hij onderschreven hebben; de consequentie van een ge-

welddadige revolutie in het Noorden trok hij niet; zijn vertrouwen in de parlementai-

re democratie was daarvoor bovendien ook te groot.  

Terugkijkend naar deze conflicten van De Lange met linkse theologen (een 

ideologisch debat dat we in die tijd op veel plaatsen in de samenleving aantreffen) 

doet zich de vraag voor waarom progressief denkende mensen in deze periode zo 

veel energie stopten in het bestrijden van elkaar, in plaats van zich gezamenlijk te 

richten tegen de gevaren van rechts. Een van de verklaringen daarvoor moet erin 

gelegen zijn dat het juist het bewustzijn dat veranderingen mogelijk waren - langs 

welke weg dan ook -, het debat stimuleerde. Er was nog sprake van een sociale 

markteconomie die men wilde vervolmaken. Anno 2007 ontbreekt dit debat vrijwel 

geheel, en bestaat er veel pessimisme ten aanzien van de mogelijkheden een betere 

wereld vorm te geven. De politieke en economische situatie is dan ook sterk veran-

derd: we moeten nu spreken van een geïnternationaliseerde neoliberale economie 

waarin weinig alternatieven mogelijk lijken en de macht diffuus is maar desondanks 

(?) onaantastbaar lijkt. In deze situatie nemen we het omgekeerde waar: het ontbre-

ken van ideologisch debat waardoor af en toe een soms wat naïef aandoend pragma-

tisme de kop opsteekt.183  

 

In de nalatenschap van De Lange bevindt zich een tekst van Karl Heinz Dejung184 die 

deze heeft opgedragen aan De Lange, ter gelegenheid van diens 80
e
 verjaardag. 

Dejung onderscheidt daarin, in aansluiting bij Boerma185 drie bijbelse modellen van 

verzet tegen armoede: de oproep aan de machtigen tot gerechtigheid, het model van 

de solidaire gemeenschappen en de strijd van de armen zelf. Een strategie om ar-

                                                                                                                                        
criminele beweging. Hij voegde er onmiddellijk aan toe: maar ook de kerk moet een misdadige geschie-
denis verantwoorden. Mijn reactie is dan: moet je nog peultjes!‟ Maar ook hiervan moeten we zeggen: De 

Lange was zelf ook zeer kritisch over de geschiedenis van de kerk. Maar hij kon het kennelijk niet uit-

staan dat deze opmerking door deze persoon in dit verband gedaan werd! Boer reageerde toen ik hem op 
dit alles wees door te vertellen dat hij op zijn beurt, net als De Lange, soms totaal verbijsterd was over 

hetgeen De Lange zei: „Het is één van de vele voorbeelden dat sociaaldemocraten en communisten 'verfe-

indete Brüder' waren die elkaar daarom niet verstonden of wensten te verstaan misschien‟. 
182 We namen hier iets van waar bij het spreken van Ter Schegget over geweld.  
183 Zonder nadere toelichting willen we hier noemen sommige uitlatingen in het kader van het Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen en - in de ontwikkelingssamenwerking - de tendens eigen project-
jes op te zetten.  
184 „Gerechtigkeit - Solidarität - Spiritualität. Biblische Gegenbewegung zur Überwindung von Armut‟. 

Dejung was goed bevriend met De Lange: ze kenden elkaar van ERE en FEST. Deze tekst bevat een 
stevig pleidooi voor een „economie van het genoeg‟.  
185 Arme und Reiche in der Bibel, Basel 1980. Oorspronkelijk in Nederland verschenen als: Kan ook een 

rijke zalig worden? Ten Have, Baarn, 1978. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

535 

moede te overwinnen zal alleen werken, zegt Dejung,186 wanneer de centrale elemen-

ten uit die drie modellen samengevoegd worden. Het is niet moeilijk de deelnemers 

aan de boven omschreven debatten een plaats te geven in deze drie modellen. De 

kunst de drie modellen samen te voegen en ieder onderdeel op waarde te schatten, 

daaraan lijkt het de deelnemers aan deze debatten ontbroken te hebben.  

 

 

6. VERANTWOORDELIJKHEID ANDERS VERSTAAN 

 

Aan het begrip verantwoordelijke maatschappij werden in de loop van de jaren ver-

schillende betekenissen toegekend. De Lange reageerde daarop fel: het ging immers 

om „zijn‟ concept waarmee men, in zijn ogen, aan de haal ging. De betekenisveran-

dering is ook de laatste jaren doorgegaan.  

Veel critici „ter linkerzijde‟ van De Lange doen alsof hij sprak over een ver-

antwoorde maatschappij en verantwoorde structuren.187 Daarmee maken ze hem 

moralistischer dan hij was of wilde zijn, en wordt hem ook een denkstructuur toege-

dicht, die hem vreemd was. Heel nadrukkelijk geeft De Lange aan188 een „ethics of 

inspiration‟ aan te hangen en „middle axioms‟ te hanteren die een brug slaan tussen 

de eisen van het evangelie en de concrete situatie. Daarbinnen past het niet om te 

spreken over „verantwoorde‟ structuren; dit zou een vereenzelviging inhouden waar 

De Lange wars van was. Dat is een geheel andere wijze van gebruik van het woord 

„verantwoord‟, namelijk als bijna-synoniem voor „in overeenstemming met de re-

gels‟ en dan in dit geval: „in overeenstemming met het evangelie‟. Dat was nooit de 

bedoeling van de Wereldraad met dit woord. De structuren moeten mensen de moge-

lijkheid bieden „(ver)antwoordelijke‟ wezens te zijn, verantwoording te dragen en af 

te leggen; daarop moeten ze beoordeeld worden. Maar nergens spreekt hij over „ver-

antwoorde structuren‟ of een „verantwoorde maatschappij‟.  

Weer een andere invulling aan het begrip verantwoordelijkheid geeft het 

CDA, een invulling waar De Lange grote moeite mee had. In 1987 publiceerde deze 

partij de nota Over de verantwoordelijke samenleving, waarin een opvatting over 

verantwoordelijkheid wordt ontvouwd die ontstaan is uit een vervlechting van de 

rooms-katholieke traditie van de subsidiariteit en het protestantse spreken over „soe-

vereiniteit in eigen kring‟, zonder, naar de nota zelf zegt, de eenzijdigheden van 

                                                           
186 In een gesprek met de auteur op 31 oktober 2006 vertelt Dejung (en daar wijst het hier aangehaalde 
artikel van hem ook al op) dat hij is teruggekomen op hetgeen hij over het concept verantwoordelijke 

maatschappij in zijn proefschrift schreef. Hij vertelt indertijd overgenomen te hebben wat de slachtoffers 

over het concept zeiden, en hij sluit zich nu aan bij de zelfkritiek van De Santa Ana inzake zijn studie van 
de kerken van de armen, namelijk dat hij de armen theologisch „überfordert‟ had. „We hebben niet gezien 

dat veel armen later dictators kozen, dat er een zekere psycho-sociale deformatie optreedt als gevolg van 

de lange ervaring van extreme armoede. Je zult altijd zelf je beoordeling moeten maken, weet ik nu, 
zoeken naar wat er nog mogelijk is. Ik kan nu ook werken met het concept, veel meer dan toen.‟ Dit is 

een bijzondere uitspraak, te meer daar zovelen zich aansloten bij de studie van Dejung. Deze gedachten 
zijn ook te vinden in het artikel „Die Generation der “68er” und die Ökumenische Bewegung - Was ist 

daraus in der EKHN geworden?‟ (uit 2001) en andere artikelen in de bundel artikelen van zijn hand die 

Dejung in 2004 publiceerde onder de titel Erinnerungen für die Zukunft. Omdat Dejungs veranderde 

inzicht niets afdoet aan de „Wirkungsgeschichte‟ van zijn studie, hebben we die verandering bij Dejung 
niet eerder genoemd. Voor de auteur van deze studie was het een verrassing te merken dat Dejung in feite 

haar eigen observaties (dit hoofdstuk was op het moment van het gesprek vrijwel gereed) onderschreef. 
187 Zie bijvoorbeeld Luijk die het voorstelt alsof De Lange dit woord ook op deze wijze hanteert (Luijk 
[1993], 122, 124). 
188 De Lange (1966), 96-97 en 74. 
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beide concepten over te nemen. Dat leidt tot een eigen christendemocratische filoso-

fie die als belangrijke kenmerken heeft: de mens als verantwoordelijk wezen, de 

samenleving als conglomeraat van leefsferen met een eigen mandaat, de staat als 

schepper van publieke voorwaarden die mensen en verbanden in staat stellen hun 

verantwoordelijkheid te beleven. Waar het CDA over verantwoordelijkheid spreekt, 

ligt het accent duidelijk meer bij het verantwoordelijke individu en de „eigen ver-

antwoordelijkheid van maatschappelijke verbanden‟ dan bij de verantwoordelijke 

maatschappij van het Wereldraad-concept,189 zo valt uit de tekst op te maken. Het 

begrip „verantwoordelijke maatschappij‟ wijst daarmee in feite van de overheid weg, 

en dat is precies wat De Lange op dit spreken tegen had. Op 7 en 8 april 1989 vond 

op Kerk en Wereld een discussie plaats tussen het CDA en de Raad van Kerken190 

over de verantwoordelijke samenleving en de betekenis en beleidsmatige uitwerking 

van dit begrip inzake de „nieuwe armoede‟. De Lange speelde in de discussie een 

belangrijke rol: hij schreef een preadvies („De verantwoordelijke maatschappij en de 

Oecumenische beweging: 65 jaar consistentie en continuïteit‟) en hield een inleiding 

(„De werkwijze van de Wereldraad van Kerken en het Conciliair Proces‟). In het 

preadvies loopt De Lange de oecumenische geschiedenis door, te beginnen in 1925, 

met citaten van o.a. Oxford (1937).191 Daarna bespreekt hij kort de begrippen „ge-

rechtigheid‟ en „mens en maatschappij‟, om te besluiten met vijf overwegingen 

waarin hij het verschil met het CDA aangeeft. Het zijn de punten die we steeds in de 

discussies zien terugkeren: 1. verantwoordelijkheid speelt op alle niveaus; het terug-

dringen van de rol van de overheid leidt niet automatisch tot meer verantwoordelijk-

heid elders;192 2. verantwoordelijkheid vraagt om een zakelijke analyse van de pro-

blemen; m.a.w. „de inductieve werkwijze geniet de voorkeur boven de deductieve en 

de gedachte van scheppingsordeningen (Brunner) brengt ons in het slop‟. Het is niet 

logisch om de overheid meer te wantrouwen dan bijvoorbeeld ondernemingen; prin-

cipieel kan men tenminste een overheid nog tot de orde roepen. 3. De gedachte van 

het afleggen van verantwoording (door degenen die economische macht dragen) 

leeft te weinig in het CDA; 4. Het draagvlak van de persoonlijke verantwoordelijk-

heid dient versterkt te worden (educatie). „In de moderne samenleving wordt de 

persoonlijke verantwoordelijkheid telkens weer op de proef gesteld door moderne 

reclame en opdringerige vormen van consumptie, door de invloed van de moderne 

technologie. Men kan niet enerzijds de krachten van de industriële ontwikkeling en 

die van de consumptiemaatschappij stimuleren en accepteren en tegelijk pleiten voor 

                                                           
189 Publieke Gerechtigheid, 27 e.v.  
190 In het boekje Nu zullen we het beleven is het verslag opgenomen, inclusief de besproken nota‟s. 
191 „Op het gebied der volkshuishouding is het de plicht van de kerk, vol te houden dat het economisch 

handelen, als ieder levensterrein, onder het oordeel van Christus staat (…) Christenen hebben een dubbele 

taak: in de huidige maatschappelijke orde getuigenis afleggen van hun geloof, en alle maatschappelijke 
instellingen toetsen aan Gods wil zoals ze die verstaan. De krachten van het kwaad, die de christenen te 

bestrijden hebben, treft men niet alleen aan in de harten van de mensen als enkelingen; zij zijn ook de 

structuur van de maatschappij binnen gedrongen, hebben die aangetast en moeten ook daar bestreden 
worden‟. 
192 Eind 2005 kreeg De Lange (impliciet) bijval van de CDA‟er Bert de Vries, die in Christen Democrati-

sche Verkenningen („De gevaarlijke ideologie van de verantwoordelijke samenleving‟), schreef dat het 

CDA de ideologie van de verantwoordelijke samenleving in de loop van de tijd steeds meer met elemen-
ten uit het neoliberale marktdenken was gaan invullen; in een opmerkelijke parallel met De Lange schrijft 

hij: „Zoals socialisten vroeger heel zeker wisten dat na het kapitalisme de socialistische heilstaat zou 

opbloeien, zo weten christen-democraten heel zeker dat het goed komt als er maar meer verantwoorde-
lijkheden worden teruggelegd bij de burgers en hun organisaties‟ (31). Hij dateert deze verschuiving 

echter wat later dan De Lange, namelijk „rond het begin van de jaren negentig‟. 
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een zorgzame samenleving‟. 5. Voorrang voor de armen hoort bij het concept van de 

verantwoordelijke maatschappij. De Lange wil het CDA best toegeven dat er in de 

sociale zekerheid zaken zijn scheefgegroeid, maar wat hem vooral zorgen baart, is 

het verdwijnen van het besef van verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar.  

Ook in de besprekingen in de Sectie Sociale Vragen ter voorbereiding van het 

Christelijk Sociaal Congres van 1991 dat als thema „Bedreigde verantwoordelijk-

heid‟ had, kwam dit ter sprake. De Lange mist in het basisdocument de aandacht 

voor het oecumenische denken over gerechtigheid, waarin de gemeenschap centraal 

staat. Dat betekent dat de individualisering ter sprake moet komen. Goudzwaard laat 

dan zien dat het oecumenische denken meer (dan het protestantse en katholieke 

sociale denken) plaats laat voor structuurkritiek, vanwege de gerichtheid op de 

maatschappij. Verantwoordelijkheid heeft dan te maken met „tot verantwoording 

geroepen zijn‟, en pas dán gaat het over de „verantwoordelijk te houden‟ mens. Deze 

gedachten werden ook verwoord in een reactie van de Sectie op het document.  

Terugkijkend kunnen we zeggen, dat de door De Lange afgewezen ontwikke-

lingen toch verder zijn gegaan. Jansen, hoofdredacteur van Christen Democratische 

Verkenningen, beschrijft begin 2004 het sociale denken van de christendemocra-

ten.193 Hij laat zien hoe de concepten subsidiariteit en soevereiniteit van oorsprong 

grenzen aan het optreden van de overheid oplegden, maar dat deze concepten als 

leidende beginselen werden „weggeblazen‟ toen de christendemocraten, aangestoken 

door het seculiere naastenliefde-ideaal van de PvdA, door sociale wetgeving dachten 

de ideale samenleving te kunnen creëren. In de jaren tachtig kwam hierin een om-

slag toen duidelijk werd dat dat zo simpel niet is. Van verstatelijking wil men nu 

toch weer in de richting gaan van een vermaatschappelijking, zo schrijft Wijffels,194 

en hij verwijst hiervoor naar het beginsel van de subsidiariteit en het denken van 

Schaepman. Beide schrijvers komen dan op het begrip „verantwoordelijkheid‟. 

Hoewel - de zorgvuldig formulerende - Wijffels heel dicht aan zit tegen de invulling 

van de Wereldraad van het begrip, proeven we in de volgende woorden tóch een 

accentverschil: „Het nemen en feitelijk beleven van verantwoordelijkheid is een 

belangrijke manier om menselijke waardigheid en solidariteit te realiseren. Mensen 

zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen leven en het realiseren van de potenties 

die daarin besloten liggen. Maar mensen zijn in essentie ook sociale wezens en in 

die zin (mede)verantwoordelijk voor de verbanden waartoe ze behoren‟. Hier wordt 

van de overheid af gewezen en wordt over verantwoordelijkheid gesproken in ter-

men van „je verantwoordelijkheid némen‟. De katholieke theoloog Roebroek, voor-

zitter van het industriepastoraat, (die deze invulling van het begrip overigens geheel 

wijt aan de protestants-christelijke inbreng in het CDA) zegt hierover: „De “jongens 

van de zondagsschool” - om zo de dominante toon binnen het huidige CDA maar 

eens te typeren - leggen het als volgt uit: “Jij moet je eigen verantwoordelijkheid 

nemen, en pas als je dat onvoldoende lukt, mag je een beroep doen op anderen”. En 

dan voor “verantwoordelijkheid nemen” in de vorm van “een betaalde baan zoeken”. 

In de katholieke sociale leer is de eigen verantwoordelijkheid ingebed in bredere 

structuren. Degene die “eigen verantwoordelijkheid” predikt, moet ook oog hebben 

voor de maatschappelijke structuren die het verwerkelijken van die verantwoorde-

                                                           
193 „Wat vinden christen-democraten sociaal?‟ in: Christen Democratische Verkenningen, lente 2004. 
194 „De actualiteit van Schaepman “honderd jaar later”‟, in: Christen Democratische Verkenningen, lente 

2004. 
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lijkheid ook (on)mogelijk maken.‟195 Bovendien, vervolgt Roebroek, gaat het om de 

„eigen verantwoordelijkheid‟ van ieder individu, dat wil zeggen om de bijdrage van 

het individu aan de samenleving, en dat is niet per definitie hetzelfde als een betaal-

de baan.196 In het dagelijkse politieke jargon is de betekenisverschuiving van het 

begrip verantwoordelijkheid nog verder doorgegaan. Bakker, toenmalig secretaris 

van de Raad van Kerken, legt de vinger bij het gegeven dat waarden anno 2004 

„sluipenderwijs een nieuwe invulling (krijgen) die bijna haaks staat op wat er oor-

spronkelijk mee bedoeld werd‟:197 „Was “verantwoordelijkheid” vooral het zich 

verantwoordelijk weten tegenover God - althans voor christenen en andere gelovi-

gen - en tegenover de medemensen en omzien naar elkaar, wanneer nu gezegd wordt 

dat de burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, dan betekent dit dat ze voor 

zichzelf moeten zorgen, dat ze zichzelf maar moeten zien te redden. Verantwoorde-

lijkheid wordt zoiets als zelfredzaamheid. En als de premier zegt dat de regering 

haar verantwoordelijkheid neemt, dan bedoelt hij niet dat de regering omziet naar 

mensen in kwetsbare posities, maar dat de regering daadkrachtig is en harde maatre-

gelen durft door te zetten‟.198 Het gelijk van Bakker blijkt uit het nummer van Chris-

ten Democratische Verkenningen van herfst 2005 dat de titel draagt: „Genoeg van 

eigen verantwoordelijkheid?‟ In de klassieke lijn van het CDA gaat het over de 

maatschappelijke organisaties die aangesproken worden op hun verantwoordelijk-

heid; en „vanaf het midden van de jaren negentig wordt vooral gedacht vanuit de 

verantwoordelijkheid van de mensen zelf en hun keuzevrijheid‟.199 Het gaat hier om 

het „scheppen van ruimte voor de verantwoordelijkheid van mensen‟ en ook al lijkt 

dit dicht aan te liggen tegen de terminologie van de Wereldraad, toch is „ruimte‟ en 

„eigen verantwoordelijkheid‟ kwalitatief iets anders dan het scheppen van de moge-

lijkheden voor mensen om verantwoordelijkheid te dragen voor gerechtigheid. Dat 

blijkt uit de consequenties die het CDA eraan verbindt (harde ingrepen in de sociale 

zekerheid), maar ook uit zinnen als „Er blijft solidariteit bestaan voor degenen die 

niet hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus collectieve solidariteit, ja, 

maar voor een veel kleinere en scherper gedefinieerde groep die het werkelijk “ver-

dient”.‟200 Hier zijn we wel ver verwijderd van het denken van de Wereldraad; voor 

zover hier louter „zelfredzaamheid‟ is bedoeld, is dat evident. Maar zelfs wanneer 

ermee bedoeld is „juridische en morele aansprakelijkheid voor eigen handelen‟ is dat 

het geval, omdat de oecumene juist heeft willen verwijzen naar een breed begrip van 

verantwoordelijkheid. Hier is echter - in weerwil van andere uitingen van het CDA - 

                                                           
195 „Waar zijn de katholiek geïnspireerde denkers binnen het CDA?‟, interview met Joop Roebroek in: 

Christen Democratische Verkenningen, lente 2004. 
196 Opvallend is dat Roebroek hier een visie voor de katholieke sociale leer opeist, die overeen stemt met 

de visie van de Wereldraad (en van De Lange) op de verantwoordelijke maatschappij. Het debat over de 

vraag of de protestantse lijn harder is dan de rooms-katholieke is later voortgezet; dit valt echter buiten 
het bestek van deze studie. 
197 We zagen in hoofdstuk 3 dat Kraemer een soortgelijke kritiek al uitte in 1987 toen ook de verzorgings-

staat ter discussie kwam.  
198 „Kerken over arm en rijk: sluipende verarming en ontwrichtende verrijking: het is tijd voor een ander 

beleid!‟, lezing gehouden op de 1 mei-conferentie „Ethiek voor rijk en arm‟ op 28-4-2004, als „Arm en 

rijk in oecumenisch perspectief‟, gepubliceerd in: OndersteBOVEN nr.18, 2004, DISK, Amsterdam. In 
hoofdstuk 4 zagen we al dat ook Van Dijk op het Christelijk Sociaal Congres van 1991 waarschuwde 

voor een eenzijdig accent op de individuele aansprakelijkheid bij het spreken over verantwoordelijkheid; 

hij wees daarom op de onderlinge verbondenheid van mensen die voortkomt uit de verbondsgedachte.  
199 F.A.M. van den Heuvel en J. Prij, in: „Hoever moet de confrontatiepolitiek van het CDA gaan?‟ in: 

Christen Democratische Verkenningen, herfst 2005, 17. 
200 Id., 24. 
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sprake van een vorm van menselijke autonomie die weinig relatie heeft met mede-

mens, wereld, geschiedenis en toekomst. 

 

 

7. BLIJVENDE WAARDE VAN HET CONCEPT 

 

Wanneer men het concept van de „Responsible Society‟ naar zijn bedoeling be-

schouwt, blijken de twee centrale elementen uit het concept in alle later ontwikkelde 

denklijnen terug te keren, namelijk de notie van gerechtigheid en die van de nood-

zaak van participatie. Via deze noties komt een scala aan thema‟s in het gezichtsveld 

van de kerken: ontwikkeling, vrede, technologie en mensenrechten, onderwerpen die 

al op de eerst Assemblee in 1948 een rol speelden. Hoewel de milieuproblematiek 

bij de tot standkoning van het concept nog niet gethematiseerd was, zullen we aan de 

hand van die thematiek laten zien hoe waardevol het hanteren van „gerechtigheid‟ en 

„participatie‟ als centrale begrippen is.  

Het tot nu toe besprokene doet de gedachte opkomen dat het wel eens zo zou 

kunnen zijn dat het concept ook in het begin van de 21
e
 eeuw goede diensten kan 

bewijzen bij de aanpak van maatschappelijke problemen. We willen daarom als 

afsluiting van dit hoofdstuk laten zien dat niet alleen in het huidige ontwikkelings-

discours veel gedachtegoed ontwikkeld wordt dat gelijkenis vertoont met de ideeën 

van de „verantwoordelijke maatschappij‟, maar ook dat verschillende westerse theo-

logen het concept weer oppakken bij hun pogingen een antwoord te formuleren op 

de problemen waarvoor globalisering ons stelt. 

 

Gerechtigheid 

 

Naast „verantwoordelijkheid‟ is het begrip „gerechtigheid‟ in het werk van De Lange 

een kernwoord. „Gerechtigheid‟ lijkt in de loop van de jaren bij De Lange zelfs het 

begrip „verantwoordelijkheid‟ van de eerste plaats te verdringen,201 misschien van-

wege zijn steeds grotere betrokkenheid op en verontrusting over de relatie tussen 

arm en rijk, maar waarschijnlijk ook door de misverstanden en discussies die het 

woord „verantwoordelijkheid‟ opriep. Gerechtigheid is onderdeel van het begrip 

„verantwoordelijke maatschappij‟: in de verantwoordelijke maatschappij weten 

mensen zich verantwoordelijk voor de gerechtigheid. In zijn artikelen en inleidingen 

gebruikt De Lange het begrip vaak. Hij legt dan202 uit dat het een sleutelbegrip is in 

oecumenische sociale ethiek en dat het bijbelse gerechtigheidsbegrip, „tzedaka‟ meer 

is dan een woord: het is een paradigma en staat voor de gemeenschappelijke betrek-

king tussen mensen, het is een relatie-woord (en geen weegschaal-woord)203, dat 

haaks staat op het Romeinse begrip, dat in het economisch denken gehanteerd wordt 

en dat in de moderne economie steeds meer opgeld gaat doen. Het is de oproep om   

                                                           
201 Berkhof schrijft in zijn bijdrage „Tussen natuur en genade‟ aan de feestbundel voor De Lange Met 
minder kunnen we niet toe, dat hij de indruk heeft dat voor De Lange „deze bijbelse gerechtigheid het 

centrale en inspirerende sleutelwoord van zijn sociaal-ethisch denken is geworden‟ (40).  
202 Hij doet dat bijvoorbeeld uitgebreid in een artikel met de titel „Gerechtigkeit‟ dat hij in 1991 als bij-

drage schrijft in de feestbundel ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Helmut von Verschuer (van 
1968-1986 president van de Ecumenical Association for Church & Society in Brussel en werkzaam bij de 

Europese Gemeenschap, vooral op het gebied van de landbouwpolitiek).  
203 Dit zegt De Lange in: „Uitdaging tot een gave economie‟, lezing en verslag van een gesprek ter gele-
genheid van het tienjarig jubileum van de Opleidingen Economie en Theologie op 27 mei 1994, Christe-

lijke Hogeschool Windesheim, Zwolle. 
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- door welke oorzaak dan ook - verstoorde menselijk betrekkingen te herstellen.204 

Hier legt De Lange in veel artikelen een relatie met het Bijbelse Jubeljaar, waarbij 

het niet gaat om een reeks wetten en regels maar om het gaan van een weg van leven 

met God en medemens. In de preambule voor het visiestuk van de werkgroep Euro-

pese Gemeenschap van de Raad van Kerken uit 1994 stelde De Lange ook „gerech-

tigheid‟ centraal en noemt het „het centrale woord in het oecumenische sociale en 

politieke denken en handelen‟. Hij geeft hier de relatie met „vrijheid‟ aan: „Over het 

begrip vrijheid - hoog aangeschreven in de westerse samenleving - is de bijbel nogal 

sober. Het bijbelse begrip bij uitstek is bevrijding. De individuele vrijheid heeft haar 

grens in de bijbelse normering van gerechtigheid. In de christelijke ethiek worden 

vrijheid en verantwoordelijkheid vaak aan elkaar gekoppeld, in de zin dat we ver-

antwoordelijk zijn voor de bevrijding van de ander. Bevrijding wijst erop dat vrij-

heid concreet gemaakt moet worden in maatschappelijke verhoudingen.‟  

Gezien de wijze waarop binnen de Wereldraad gesproken bleef worden over 

gerechtigheid, is het niet vreemd, dat voor De Lange er in feite met de komst van de 

nieuwe begrippen weinig veranderd was: op deze wijze had hij zich altijd al uitge-

sproken over de verantwoordelijkheid van de mens voor een rechtvaardige wereld. 

Waarmee ook aangegeven is hoe nauw de begrippen „gerechtigheid‟ en „participatie‟ 

samenhangen.  

 

Participatie 

 

In de definitie van de Wereldraad van het begrip „verantwoordelijke maatschappij‟ 

staat centraal dat de mens de mogelijkheid moet krijgen verantwoordelijkheid te 

nemen en te dragen. In feite is dat een omschrijving van het begrip participatie, dat 

we later expliciet tegenkomen in het concept JPSS, maar dat in de loop van de jaren 

al steeds meer gearticuleerd was.205 Op de conferentie „On Faith, Science and the 

Future‟ uit 1979 sprak een van de secties over „Economics of a Just, Participatory 

and Sustainable Society‟. Uit het verslag206 hiervan blijkt hoe belangrijk het begrip 

„participatie‟ in het JPSS-concept is: participatie is een noodzakelijke voorwaarde 

voor gerechtigheid en houdbaarheid; nodig zijn vormen van locaal bestuur en indu-

striële democratie. Participatie was ook een centraal begrip op een CCPD-consultatie 

op Cyprus in 1981 waar gesproken werd over politieke ethiek. De consultatie stelt 

dat het begrip recentelijk meer aandacht heeft gekregen.207 Men beschouwt zelfs het 

                                                           
204 Hij vindt het daarom ook jammer dat in het Beginselprogramma van 1977 van de PvdA het woord 

gerechtigheid/rechtvaardigheid is vervangen door solidariteit, ook al hadden de opstellers hetzelfde in 
gedachten. In: „”word wat je bent” leidt tot ellebogerij. Sociaal-democraten voeren strijd tegen ongelijk-

heidskrachten‟, in: Tijd en Taak, 92/16, 16-9-1994. 
205 Stierle (Stierle [2001], 316) kent voor dit begrip een belangrijke rol toe aan de SODEPAX-

bijeenkomst over ontwikkeling in Montreal in 1969. „Ohne “Partizipation” wird vortan das Kriterium der 
“Gerechtigkeit” in der weiteren ökumenischen Debatte nicht meht denkbar‟. Tegelijk laat hij ook zien dat 

al in 1959 in het kader van het studieprogramma „Rapid Social Change‟ hierop gewezen werd. Het rap-
port van Genève 1966 heeft ook een hele paragraaf over participatie: „V. Responsible Participation in 

Political Life‟ (110 e.v.) waarin uitgangspunt is dat christenen geroepen zijn een missie te vervullen in de 

wereld; daarom moeten de structuren van de maatschappij hun ter harte gaan en moeten zij participeren in 
de maatschappij („Responsible Citizenship‟ heette dit in stukken die in het kader van het „Rapid Social 

Change‟-proces geschreven werden: zie 2nd statement uit 1956 van C&S). Later spreekt men vooral over 

„people‟s participation‟ (zie bijvoorbeeld de beschrijving hiervan in: Nairobi to Vancouver (164), waarin 

het taalgebruik wat meer revolutionair klinkt, maar de betekenis niet wezenlijk anders is. 
206 Abrecht (ed.) (1980), II, 128. 
207 Rapport in: Srisang (1983), 34. 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

541 

gebrek aan participatie als de grondoorzaak van het hedendaagse onrecht. Het ver-

oorzaakt apathie, verlies van culturele identiteit en bedreigt de vrede. De consultatie 

boog zich ook over de vraag wat echte participatie dan is. Als elementen noemt men 

de mogelijkheid zelf maker van de eigen geschiedenis te zijn (dus bevrijding van 

onderdrukking, en de creatie van gemeenschappen waarin gerechtigheid, waardig-

heid, self-reliance e.d. centraal staan).208 Voorondersteld is dan dat voorzien is in de 

basisbehoeften. In de politiek betekent het een gegarandeerd recht om mee te denken 

en beslissen over zaken die het welzijn van de samenleving betreffen, „in short, 

political participation is a way of empowering people to become viable members of 

a community‟. Dat betekent in de praktijk heel wat meer dan representatieve demo-

cratie: meedoen in allerlei organisaties en bewegingen, protesteren tegen onrecht, 

voorlichting en bewustmaking. Opvallend is ook de laatste aanbeveling van het 

rapport: het opnieuw onderzoeken van de rol van leken binnen de kerk en de oecu-

menische beweging. Dit alles maakte altijd al expliciet deel uit van de invulling die 

De Lange aan het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ gaf. 

Hoewel in het JPIC-concept het begrip „participatie‟ niet expliciet is opge-

nomen, is het wel verondersteld in het gehanteerde gerechtigheidsbegrip. Zoals we 

eerder bij Raiser en Robra zagen, is het zelfs één van de belangrijkste kenmerken 

van het Conciliair Proces. 

In 1984 schrijft De Lange: „There can be no justice without people‟s partici-

pation. The truth of this statement has been discovered again in de development 

debate. The definition of the responsible society bears the nucleus in it.‟209 En hij 

citeert vervolgens het rapport waarin JPSS werd gepresenteerd: „Participation calls 

for a recognition of everybody‟s right to be consulted, to be heard and understood, 

whatever their political, economic or social status may be in society‟. We zagen al 

dat het voor De Lange vanwege zíjn interpretatie van het concept vanzelf sprak dat 

het de stormen van de veranderende tijden kon doorstaan. Had bijvoorbeeld de be-

vrijdingstheologie niet alles met participatie te maken? Ook de economengroep van 

de Wereldraad, AGEM, liet zien hoezeer participatie voorwaarde voor ontwikkeling 

is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit haar spreken over „a just, participatory and sustaina-

ble food system‟, waarvoor het nodig is dat economische, sociale en politieke sys-

temen zo worden ingericht dat ze iedereen verzekeren van het recht op leven, aan-

spraken op voedsel en de rol waardoor ze kunnen bijdragen aan het opheffen van de 

honger. Honger en armoede zijn een gevolg van machteloosheid; participatie is 

daarop het antwoord.210 Dit concept is door de Wereldraad nooit echt verlaten. Wat 

wel veranderde was, zoals we al zagen, het spreken over de manier waarop die ver-

anderingen in de maatschappij tot stand zouden moeten komen; en de rol die de 

kerken daarin te spelen hebben. Ook dat is een kant van het begrip „participatie‟. 

Wellicht kan dit het beste aangeduid worden met het begrip „profetische participa-

tie‟, een begrip waarmee Wolters211 de positie van de Indiase oecumenicus Thomas 

typeert en dat duidt op de verantwoordelijkheid van christenen om te participeren in 

de strijd voor „fuller humanity‟ en in de groepen en bewegingen daarachter. Maar dit 

                                                           
208 We zien hier een duidelijke parallel met het spreken over „transformative communities‟ en „just and 
sustainable communities‟ in de documenten voor en van de Assemblee van Porto Alegre (2006).  
209 In „TNCs in the Light of the Vision of a JPSS‟ in: Churches and the Transnational Corporation, an 

Ecumenical Programme, CCPD, WCC, Geneva 1983. 
210 De visie van AGEM op de voedselproblematiek is samengevat door Mulholland in: Mulholland 
(1988), 36 e.v. 
211 Wolters (1996), 5 (zie ook hoofdstuk 3). 
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is geen onkritische participatie: „Christian responsibility requires discriminating 

between creative and destructive aspects in the struggle for fuller humanity‟. Er 

moet een balans zijn tussen kritische participatie en profetisch getuigenis.  

Pas in de jaren negentig en later zien we dat ook in het „officiële‟ ontwikke-

lingsdebat belang gehecht gaat worden aan participatie en daarmee aan vormen van 

democratie.212 „Participatie‟ en „ownership‟ van het gevoerde beleid door de betrok-

kenen zijn termen die de laatste jaren benadrukt worden door vertegenwoordigers 

van ontwikkelingslanden en die ook in het officiële ontwikkelingsbeleid ingang 

gevonden hebben. Een belangrijke stimulans daarvoor was het denken van de India-

se econoom en Nobelprijswinnaar Sen. De invloed van deze denklijn is zo sterk dat 

we momenteel zelfs veranderingen kunnen waarnemen in het spreken van Wereld-

bank en IMF die gaan in de richting van het aandringen op vormen van participatie.  

Sen werd in brede kring bekend door zijn opzienbarende onderzoek naar 

hongersnoden.213 Daarin liet hij zien dat hongersnood zelden of nooit voorkomt in 

landen met een democratisch systeem (vooral gekenmerkt door een vrije pers, een 

actieve civil society waarin ook kwetsbare groepen aan bod komen, en regelmatige 

verkiezingen) en leidde daar uit af dat de publieke opinie regeringen kan dwingen 

die maatregelen te nemen die nodig zijn om hongersnoden te voorkomen. Mensen 

moeten kunnen beschikken over hun eigen leven; die gedachte moet centraal staan 

in ontwikkeling. Armoede wordt door Sen dan ook beschreven in termen van vrij-

heid: arm is degene die het aan de rechten ontbreekt om over de goederen te be-

schikken die hij nodig heeft om te leven en onvoldoende mogelijkheden heeft om 

die middelen om te zetten in elementair welzijn.214 Een samenleving waarin partici-

patie gewaarborgd is, stelt mensen in staat om hun rechten uit te oefenen. Dit denken 

heeft in de ontwikkelingstheorie geleid tot de zogenaamde „rechtenbenadering‟ 

(„rights-based appproach‟), waarin de arme subject is, en niet object van liefdadig-

heid.215 De VN ging mee in dit denken, zoals bijvoorbeeld bleek tijdens de World 

Summit for Social Development in Kopenhagen in 1995 en uit teksten van de VN 

Commission on Economic, Social and Cultural Rights, die armoede definieert als „a 

human condition characterized by the sustained or chronic deprivation of the re-

sources, capabilities, choices, security and power necessary for the enjoyment of an 

adequate standard of living and other civil, cultural, economic, political and social 

rights‟.216 De benadering van Sen „gaat in tegen de liberale tijdgeest‟, concludeert 

politiek-filosoof De Beus, want: „Zelfs in ontwikkelingslanden is een waarborgstaat, 

die een politiek voert van werkverschaffing, inkomensherverdeling, medische zorg, 

                                                           
212 Elliot (ontwikkelingseconoom én theoloog en tot 1970 nauw betrokken bij de gedachtevorming in de 
Wereldraad) wijst er dan ook op (in: Charles Elliot, The Development Debate, SCM Press, London 1971, 

49 e.v.) dat de oecumene in de jaren zestig zich dus niet, zoals vaak beweerd wordt, het VN-denken over 

ontwikkeling toe-eigende; het accent op participatie ontbrak in het denken van de VN op dat moment 
namelijk nog. 
213 Zie bijvoorbeeld Jean Drèze and Amartya Sen, Hunger and Public Action, Clarendon, Oxford 1989. 
214 Deze samenvatting is van De Beus, in: Amartya Sen, Welzijn, vrijheid en maatschappelijke keuze. 
Opstellen over de politieke economie van het pluralisme. Gekozen door Jos de Beus, Van Gennep, Am-

sterdam 1995, 25.  
215 In Nederland is hierover veel gepubliceerd door De Gaay Fortman, o.a. in: Willem van Genugten, Paul 
Hunt en Susan Mathews (ed.), World Bank, IMF and Human Rights, Wolf Legal Publ., Nijmegen 2003 en 

in: B. de Gaay Fortman, „Persistent Poverty and Inequality in an Era of Globalization: opportunities and 

limitations of a rights approach‟ (paper for the Economic, Social and Cultural Rights Workshop, Nairobi, 

14-16 April 2003). 
216 „Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights‟, 10/05/2001, op de 

website www.unhchr.ch. 
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onderwijs en bijstand, betaalbaar en draagt een steun-geleide zekerheid (in plaats 

van een groei-geleide zekerheid) ook direct bij tot de kwaliteit van het bestaan‟.217 

Het spreken over de armen als subject en over hun „empowerment‟, ligt dicht aan 

tegen het oecumenisch denken over participatie. Maar ook andere instellingen ge-

bruiken elementen uit deze benadering. IMF en WB die het beide als hun taak zien 

ontwikkelingslanden bij te staan en daartoe deze landen verplichten tot allerlei ver-

anderingen in hun beleid, merkten dat structurele aanpassingsprogramma‟s niet 

werkten, onder meer doordat in de landen deze programma‟s niet als „eigen‟ ervaren 

werden.218 Zij erkenden dat „ownership‟ (sinds het eind van de jaren negentig een 

gevleugelde term in het ontwikkelingsjargon) ten aanzien van het nieuwe beleid 

nodig is, en dat om dat te bereiken participatie bij de opstelling van die plannen van 

alle betrokkenen, dus ook van de bevolking zelf, een vereiste is. De Wereldbank 

publiceerde in 1996 zelfs een Participation Sourcebook, waarin participatie gedefi-

nieerd wordt als „a process through which stakeholders influence and share control 

over development initiatives and the decisions and resources which affect them‟. 

Hier wordt ook gesproken in termen van „learning from the poor‟ en worden wegen 

aangegeven om de positie van de armen te versterken.  

 
„As the capacity of poor people is strengthened and their voices begin to be heard, 

they become "clients" who are capable of demanding and paying for goods and ser-

vices from government and private sector agencies. Under these changed circums-

tances, the mechanisms to satisfy their needs will change as well. In this context, it 

becomes necessary to move away from welfare-oriented approaches and focus rather 

on such things as building sustainable, market-based financial systems; decentralizing 

authority and resources; and strengthening local institutions.‟ 

 

Het beeld dat uit dit alles naar voren komt is dat de laatste jaren in het officiële be-

leid het bewustzijn is gegroeid dat participatie van groot belang is, omdat ontwikke-

ling zonder participatie niet werkt. Bij IMF en Wereldbank blijkt dat ook uit het 

taalgebruik dat gehanteerd wordt: er wordt instrumenteel over participatie gespro-

ken.219 Participatie is nodig, omdat de goede ontwikkeling220 die deze instellingen 

                                                           
217 De Beus in: Sen (1995), 26. 
218 „The absence of sufficient "commitment" in many of the projects the Bank finances comes, we believe, 

mainly from the external expert stance, in which small groups of experts ask the other stakeholders to 

commit themselves to a project the experts have designed. Even if these stakeholders do so, they often 
have not learned enough to understand fully the commitment they are being asked to make. Nor have they 

learned enough to judge their ability individually and collectively to fulfill it. We need to be clear that 

commitments made under such circumstances cannot be relied on. Through the participatory process, 
however, people can make informed commitments, and, by observing the participatory process, assess-

ments can be made by Bank and government staff, among others, about the presence or absence of the 

commitment necessary to ensure sustainability‟, in: World Bank Participation Sourcebook, 1996 (inter-

net).  
219 Ook bij het gehanteerde mensbeeld kunnen vraagtekens geplaatst worden: het accent ligt wel heel sterk 

op participatie in de vorm van produceren of consumeren.  
220 Daarnaast lijkt de hele benadering erop gericht van mensen „cliënten‟ te maken; dat men hier niet over 

„kritische burgers‟ spreekt is in dit verband veelzeggend en duidt erop dat hier ook wel „consumenten‟ 

gelezen zou kunnen worden, aangezien de hele redenering betrekking heeft op het versterken van het 
marktsysteem. Voor de Wereldbank ligt het in het verlengde hiervan om te pleiten voor privatisering van 

voorzieningen als water en elektriciteit: de kritische consument zal de leverancier dwingen tot een goed 

beleid. De Wereldraad van Kerken bracht dit ook ter sprake in de ontmoetingen die zij in 2002-2004 had 
met Wereldbank en IMF; begrip voor de kritiek die de Wereldraad hierop had, bleek niet aanwezig. Zie 

hiervoor o.a. „Zijn IMF en Wereldbank echt veranderd?‟ door Greetje Witte-Rang in: Friesch Dagblad,  

5-11-2003 en het document „Common ground and differences of view between the Bretton Woods Insti-
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voor ogen hebben, zonder participatie niet tot stand zal komen. De tegenstrijdigheid 

die daar nog in zit (immers: de betrokkenen zullen langs die weg ook laten merken 

of zij het wel eens zijn met die - in de praktijk vaak neoliberale - visie op „goede 

ontwikkeling‟, die juist de oorzaak is van veel „uitsluiting‟), zal tijdens het participa-

tieproces zelf wel blijken. In het officiële beleid dat vorm kreeg naar aanleiding van 

deze gedachten, zien we dat dan ook terug. Participatie werd door IMF en Wereld-

bank gegoten in de vorm van het door een land zelf op te stellen PRSP (Poverty 

Reduction Strategy Paper) bij de totstandkoming waarvan de bevolking (aantoon-

baar) betrokken moet worden. Niet-gouvernementele organisaties221 en academici222 

uit de hele wereld die volgen hoe PRSP-processen in ontwikkelingslanden verlopen, 

wijzen er op dat IMF en Wereldbank vaak niet handelen overeenkomstig hun eigen 

ideeën.223 Wordt het idee van participatie serieus genomen, dan zal dit leiden tot 

structurele verandering en een assertiever optreden van ontwikkelingslanden, ook al 

is dat niet wat ieder daarmee beoogt.224 Desalniettemin toont het gegeven dat partici-

patie noodgedwongen de laatste jaren meer aandacht krijgt in het officiële ontwikke-

lingsbeleid225 dat we hier te maken hebben met een essentieel element in ontwikke-

ling.  

In het Nederlandse politieke debat heeft de laatste jaren het begrip participa-

tie ook zijn intrede gedaan. Helaas wordt hier, net als we eerder zagen met het be-

grip „verantwoordelijke maatschappij‟ weliswaar dezelfde terminologie gehanteerd, 

maar wijkt de inhoud af. Bakker constateert ook hier een sluipende betekenisveran-

dering:  

 
„En was “participatie” het bieden van mogelijkheden aan mensen om op hun eigen 

wijze en met hun mogelijkheden en talenten mee te doen, nu is het begrip verschraald 

tot meedoen met betaald werk; wie geen betaald werk kan krijgen vanwege fysieke of 

psychische beperkingen of zorgverplichtingen, die valt erbuiten. En voor nieuwko-

mers in onze samenleving betekent participatie dat ze mogen meedoen, ja, maar op 

“onze” voorwaarden, ze mogen meedoen mits ze “onze waarden en normen” respecte-

                                                                                                                                        
tutions and the World Council of Churches. Document issued at a high-level encounter between the three 

organizations at the Ecumenical Centre in Geneva 22 October 2004)‟ op de website van de Wereldraad 

www.wcc-coe.org. 
221 Dit zijn onder andere de organisaties die betrokken zijn in de wereldwijde campagne voor schuldkwijt-

schelding, JUBILEE. Veel -uit de hele wereld afkomstige- informatie en evaluaties van het beleid zijn 

o.a. te vinden bij Eurodad (www.eurodad.org), een samenwerkingsverband van Europese organisaties, en 
op www.servicesforall.org, de website van het Citizens' Network on Essential Services (CNES) dat werkt 

aan democratisering van nationale en internationale besluitvorming, vooral inzake nutsvoorzieningen.  
222 Zie Van Genugten (2003).  
223 In de eerste plaats al niet omdat het in een participatief proces opgestelde armoedebestrijdingsplan 

uiteindelijk wél door het IMF moet worden goedgekeurd (wil men in aanmerking komen voor hulp, 

leningen en schuldvermindering), wat er toe leidt dat er toch „toegeschreven‟ wordt naar de wensen van 
het IMF. Bovendien blijken (we schrijven dit in 2006) IMF en Wereldbank toch ook buiten om het PRSP 

nog condities op te leggen aan landen en is men onvoldoende kritisch in de beoordeling van de participa-

tieprocessen bij het opstellen van de PRSP‟s; zo blijkt dat regelmatig zelfs het parlement niet gekend 
wordt in de plannen. 
224 In South Bulletin, dat een serie artikelen wijdde aan de „Washington consensus‟ stelt J.A. Scholte 

‟Indeed, neoliberal regimes have shown considerable adeptness in co-opting reformist themes and drain-
ing them of their force for significant change. This fate has allready befallen notions such as sustainable 

development, social capital, ownership and participation‟ (South Bulletin nr.120, 15 March 2006, 140).  
225 Omdat behandeling hiervan buiten deze studie valt, verwijzen we hier slechts naar de bundel papers 
voor een congres van de universiteit van Manchester over dit onderwerp, waarvan verschillende spreken 

over de depolitisiering en coöptatie van het begrip participatie door officiële instellingen: Samuel Hichey 

and Giles Mishan (eds.), Participation - from Tyranny to Transformation?, London 2004.  

http://www.wcc-coe.org/
http://www.eurodad.org/
http://www.servicesforall.org/
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ren. Dat de invulling van die waarden in recente jaren meer egoïstisch en materialis-

tisch is geworden en dat de Nederlandse samenleving nog wel eens iets zou kunnen 

leren van de gastvrijheid en hartelijkheid, de gemeenschapszin en solidariteit van 

mensen uit andere culturen, is wel heel ver uit beeld geraakt‟.226  

 

Duidelijk is al met al dat het begrip participatie zoals gehanteerd door de Wereldraad 

nog een belangrijke functie kan vervullen in hedendaagse discussies.   

 

Duurzaamheid 

 

Met grote vanzelfsprekendheid verklaarde De Lange het woord gerechtigheid ook 

van toepassing op de milieuproblematiek.227 We zagen al dat hij hierdoor niet in de 

valkuil liep de zorg voor het milieu en het nastreven van gerechtigheid met elkaar te 

laten concurreren. Hij verbindt die begrippen op verschillende manieren. Zo spreekt 

hij over „het herstel van de gemeenschap met de natuur‟. De natuur is de zwakste 

partij geworden in onze moderne samenleving, dus: „Het wordt hoog tijd, dat we 

voor deze zwakke opkomen en dat er weer evenwicht in de relaties komt. Gerech-

tigheid ook hier‟.228 Daarnaast wijst hij regelmatig op de relatie tussen armoede en 

milieudegradatie; duurzame ontwikkeling betekent daarom ook het bestrijden van de 

armoede. En voorts legt hij het verband tussen de overconsumptie van de rijken en 

het niet voorzien in de basisbehoeften van de armen; dat vraagt om het veranderen 

van de consumptiepatronen in de rijke landen en het aanvaarden van bovengren-

zen.229 Die discussie zal in de kerken vooral gaan in de richting van het vaststellen 

van doeleinden; het gaat niet om een blauwdruk „maar om een weg, een richting‟.230 

„Mit anderen Worten, was wir brauchen, ist eine ökonomie des selektiven Wach-

stums, das wachsen lässt, was ökologisch und sozial verantwortbar ist, und schrump-

fen lässt, was ökologisch und sozial schädlich ist. Mir steht eine Gesellschaft vor 

Augen, die vor allem vom Recht auf Leben ausgeht und die verminderung von Leid, 

Unrecht, Gewalt und Unfreiheit anstrebt‟.231 De Lange stond met deze opvatting in 

de traditie van de manier waarop de Wereldraad de thematiek oorspronkelijk bena-

derde, in het bijzonder van de C&S-conferentie van Boekarest uit 1974. Bij de We-

                                                           
226 Ineke Bakker: „Kerken over arm en rijk: sluipende verarming en ontwrichtende verrijking: het is tijd 

voor een ander beleid!‟, toespraak gehouden op de 1 mei-conferentie „Ethiek voor rijk en arm‟ op 28 april 

2004, als „Arm en rijk in oecumenisch perspectief‟, gepubliceerd in: OndersteBOVEN nr.18, 2004, DISK, 
Amsterdam. Zie ook de Nationale Actieplannen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zoals 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die sinds de Europese top in Lissabon (2000) 

opstelt; participatie lijkt hier gelijkgesteld aan het hebben van (betaald) werk. Al tien jaar eerder gaf de 
Raad van Kerken de discussienota Deelnemen en meedelen. Sociale zekerheid van uitsluiting naar parti-

cipatie (o.r.v. Tinga) uit, waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op het begrip „participatie‟ en gewaar-

schuwd wordt voor een enge en individialistische invulling daarvan.  
227 Zo schreef hij in 1990: „De voornaamste waarden (ordeningsprincipes) in politiek en samenleving zijn 

gerechtigheid en menselijke waardigheid (…) De grootste schendingen van de genoemde principes 

vinden plaats in de voort-durende wereldarmoede en in de aanranding van natuur en milieu‟ (in: „Sociale 
Vernieuwing‟, in: De boel bij elkaar houden, dat is het dus. Visies op sociale vernieuwing. Congresbun-

del van de werkconferentie van de PvdA „Over Sociale Vernieuwing‟, 8-3-1990 in de RAI in Amsterdam, 

PvdA, 1990, Amsterdam, 117-118.  
228 In: Wij moeten ons haasten, 1988, 60. 
229 In: „Gerechtigkeit und Ökonomie. Gesichtspunkte einer ökumenischen Sozialethik‟ (bijdrage van De 

Lange voor het project over vrijheid van de Leuenberger Lehrgespräche, september 1990). 
230 In de notitie „Gerechtigheid‟ voor de Raad van Kerken (10-10-1990).  
231 In: „Gerechtigkeit und Ökonomie. Gesichtspunkte einer ökumenischen Sozialethik‟ (bijdrage van De 

Lange voor het project over vrijheid van de Leuenberger Lehrgespräche, september 1990). 
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reldraad was de milieuproblematiek binnengekomen langs de weg van aandacht 

voor de technologie. In het C&S- studieproject „The future of Man and Society in a 

World of Science-Based Technology‟, dat in 1969 van start ging, kwam het onder-

werp op de agenda door de aanwezigheid van mensen als Schumacher (die we al in 

hoofdstuk 3 en 5 tegenkwamen) en Randers, één van de mensen die betrokken was 

bij de studie naar „Grenzen aan de Groei‟. Op de C&S-conferentie in Boekarest 

werd het begrip „duurzame samenleving‟ geïntroduceerd in het oecumenisch den-

ken.232 Het werd daar nauw verbonden met het begrip „kwaliteit van leven‟, en om-

vatte veel meer dan „milieu‟ in enge zin. Bijvoorbeeld: „Quality of life requires that 

every person has the right to live a meaningful life in which he or she can develop 

his or her own personality as a socially responsible human being‟ en „the fullest 

attainable participation of all members of society in appropriate levels of decision-

making‟.233 Ook worden bovengrenzen bepleit en een vernieuwing van het gemeen-

schapsleven, die gerelateerd is aan de zorg voor de zwakken en de natuurlijke hulp-

bronnen. Kortom: duurzaamheid werd nauw verbonden met de twee centrale oecu-

menische begrippen gerechtigheid en participatie, en had daarmee een brede beteke-

nis. Hallman merkt op dat de kerken zo meer dan 10 jaar vóór de Brundtland com-

missie het begrip duurzaamheid hanteerden en mede via het JPSS-concept lieten 

zien hoe belangrijk het is om sociaaleconomische gerechtigheid en ecologische 

duurzaamheid met elkaar te verbinden.234 Het JPSS-concept bood de mogelijkheid 

het begrip „duurzaamheid‟ expliciet te noemen. Dat begrip werd nog niet gehanteerd 

toen het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ werd geïntroduceerd, maar hoor-

de daar voor De Lange vanzelfsprekend bij.  

 

Nieuwe aandacht voor de „verantwoordelijke maatschappij‟ 

 

In het voorgaande constateerden we dat het hedendaagse ontwikkelingsdiscours is 

opgeschoven in de richting van de ideeën die in feite al aan de basis lagen van de 

„verantwoordelijke maatschappij‟. Er wordt de laatste jaren echter ook weer expli-

ciet door theologen naar dit concept verwezen. De Lange heeft dit niet meer mee 

kunnen maken, maar hij zou zich er ongetwijfeld over verheugd hebben.  

 Zo publiceerde de vroegere directeur van Faith and Order, Vischer, in 2001 

een boekje onder de titel Verantwortliche Gesellschaft? waarin hij een lans breekt 

voor het concept, en zelfs het trage oppakken door de kerken van het milieuvraag-

                                                           
232 Zie hiervoor het artikel „Duurzaamheid in de oecumenische beweging‟ van D.L. Renkema en C.T. 

Hogenhuis in: Hogenhuis (red.), Om kwaliteit van duurzaamheid. Een nieuwe fase in de discussie over de 

duurzame samenleving? MCKS, Driebergen 1996, 34-53.   
233 Geciteerd in Hogenhuis (1996), 35 en 36.  
234 David G. Hallman, „Ecumenical Responses to Climate Change: a Summary of the History and Dynam-

ic of Ecumenical Involvement in the Issue of Climate Change‟, in: The Ecumenical Review, 49/2, april 

1997, 131-141. In dat opzicht kan het JPIC-concept als een verzwakking gezien worden, omdat het begrip 
„participatie‟ ontbreekt en „integrity of creation‟ minder heldere praktische implicaties heeft dan „sustai-

nability‟, maar Hallman denkt niet dat ook zo bedoeld is; en bovendien: „Seoul nevertheless made a 

significant step forward in articulating ten theological affirmations which, together with the analyses on 
which they are based, elaborate more clearly the inter-relatedness of economic inequity, militarism, 

ecological destruction and racial injustice, as well as the theological, ethical and spiritual basis for 

affirming and sustaining life in its fullness. Furthermore, Seoul integrated these theological affirmations 
with more specific "covenants" in which participating churches agreed to work together on programmes 

in justice, peace, integrity of creation and racial equity‟ (132-133).    
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stuk wijt aan het afscheid van dat concept.235 Sprekend over het milieuvraagstuk, 

haalt hij Jonas aan die in zijn boek Das Prinzip Verantwortung stelt dat de moderne 

techniek ons stelt voor een tot nog toe ongekende dimensie van verantwoordelijk-

heid en hij wijst er op dat Oldham ook juist in een tijd van nieuwe ontwikkelingen 

met zijn idee van de verantwoordelijke maatschappij kwam. In het verleden boog de 

mens voor de krachten die hij niet dacht te kunnen beheersen, maar nu hij dat wel 

kan, moet hij verantwoordelijkheid aanvaarden voor het vormgeven van zijn eigen 

lot. Het bereik van de verantwoordelijkheid van de mens is daarmee ook globaal 

geworden, en die verantwoordelijkheid moet een mens erkennen en aanvaarden. Met 

nadruk stelt hij de verantwoordelijke maatschappij gelijk aan de participatoire maat-

schappij. Participatie is juist in de hedendaagse complexe maatschappij, waarvan de 

crisis onder meer tot uitdrukking komt in het gegeven „dass zahlreiche Aufgaben 

bisher noch keine Träger gefunden haben‟,236 van het allergrootste belang en hij ziet 

hier dan ook een taak voor de kerken. Tot het denken en handelen in de geest van dit 

denken behoort onder meer het maathouden en erkennen van grenzen (de „Plimsoll-

lijn‟237 van de aarde): „Eine verantwortliche Gesellschaft setzt sich aus Menschen 

zusammen, die je an ihren Stelle und im Rahmen der Macht und der Fähigkeiten, die 

ihnen gegeben sind, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Einzig eine solche 

Gesellschaft wird in der Lage sein, auf die Herausforderung der ökologischen Krise 

zu antworten‟.238 Tegelijk mag het streven naar gerechtigheid hierdoor niet naar de 

achtergrond gedrukt worden.  

 Ook de Duitse theoloog Hübner239 spreekt weer over de verantwoordelijke 

samenleving. Hij laat zien dat in de kerken op verschillende manieren op het ver-

schijnsel „globalisering‟ wordt gereageerd. Hij heeft moeite met de opstelling van de 

assemblee van Harare, die zo kritisch is dat alleen nog radeloosheid en resignatie 

lijken te resten240 en is bang dat deze oppositionele benadering het onmogelijk maakt 

om mee vorm te geven aan een wereldwijde orde die de mensenrechten respecteert. 

Hij contrasteert dit met de zo positieve houding die de oecumene in het begin van de 

20
e
 eeuw innam tegenover de zich toen ontwikkelende internationale samenleving; 

de Volkenbond, de Verenigde Naties en de mensenrechten werden door de oecume-

nische beweging bevorderd en verwelkomd.241 Hij grijpt naar het concept van de 

Responsible Society omdat dit bewust is vormgegeven ten overstaan van de toenma-

lige internationalisering en criteria aanreikt voor de gewenste vormgeving daarvan.242 

                                                           
235 Lukas Vischer, Verantwortliche Gesellschaft? Über Zukunftsfähigkeit, Solidarität und Menschenrech-
te, Neukirchener Verlag, Neukirchen, 2001, 30-31. Het denken was utopisch geworden, terwijl de ecolo-

gische vragen juist vroegen om een nadruk op de verantwoordelijkheid, zo redeneert Vischer. 
236 Vischer (2001), 35. Dit doet denken aan het spreken van Tieleman over vacante verantwoordelijkhe-
den (zie hoofdstuk 5).  
237 Dit is een beeld van Herman Daly: de Plimsoll-lijn is een lijn op de romp van een schip die niet onder 

water mag verdwijnen bij het beladen van een schip. Overbelading kan zo voorkomen worden.  
238 Visscher (2001), 40. 
239 Jörg Hübner, Globalisierung - Herausforderung für Kirche und Theologie. Perspektiven einer men-

schengerechten Weltwirtschaft, Kohlhammer, Stuttgart 2003. 
240 Dat hoeft ons inziens niet automatisch het geval te zijn. Er zijn maar weinigen onder de critici van de 
globalisering die zich werkelijk tegen dat verschijnsel zelf richten; terecht heet de beweging die deze 

critici verenigt tegenwoordig die van de „anders-globalisten‟. Maar we zagen eerder al dat er inderdaad 

ook critici zijn wier kritiek zo veel omvattend is, dat een handelingsperspectief niet meer voorhanden is.  
241 Ook Raiser wijst hierop, laat Hübner zien (139), en stelt daarom dat de oecumenische beweging een 

antwoord moet geven op de uitdagingen van de globalisering dat een alternatief biedt voor de neoliberale 

globaliseringsstrategie. Raiser zoekt dat in het visioen van de conciliaire gemeenschap.  
242 Hübner laat zien hoe langzaamaan de positieve grondhouding van 1948 verdwijnt, bijvoorbeeld wan-

neer Uppsala het begrip „katholiciteit‟ zó invult, dat het de kerk tegenover de wereld plaatst (121), en 
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In de huidige tijd komt zijns inziens de fair-trade beweging het dichtst bij dit con-

cept: het streven vorm te geven aan „eerlijke handel‟ als een vorm van het invoeren 

van sociale (mensenrechten) standaarden ten gunste van de mensen die het meeste 

lijden onder de gevolgen van globalisering. Langs die weg kan gewerkt worden aan 

een koerswijziging van de wereldmarkt.243 Hübner stelt zich ten doel het concept 

verder uit te werken in verbinding met het concept van de eerlijke handel.  
 

„Die spezifische Herausforderung im Rahmen des Menschenrechtsdiskurses besteht 

darin, dass die zahlreichen Aufgaben und Strukturen bisher noch keine entsprechen-

den Träger zur Durchsetzung des Menschenrechte gefunden haben. Das Leitbild der 

“verantwortlichten Gesellschaft” erweist sich gerade hier als hilfreich, weil es auf eine 

globale Gesellschaft verweist, in der eine grosse Zahl von Verantwortungsträgern be-

stehen muss”.244 

 

Vervolgens legt Hübner de criteria van de „verantwoordelijke maatschappij‟ aan 

tegen de „globale markt‟: als daaraan voldaan is (participatie, bescherming tegen 

uitbuiting, recht op voeding e.d.), is de globale markt „menschenrechtsverträglich‟. 

Het gaat hierbij om de verwerkelijking van de rechten van de mens, niet louter om 

de formulering daarvan. Uitgebreid onderzoekt Hübner vervolgens de hedendaagse 

pogingen om de globale markt te reguleren. Allereerst verschillende vormen van 

gedragscodes van en voor het bedrijfsleven (zoals de code van de Schone Kleren 

Campagne) en sociale standaarden (hier bespreekt hij uitvoerig de internationale 

sociale standaard SA 8000, vergelijkbaar met de [bekendere] ISO normen). Hoewel 

hij nog een aantal bezwaren opsomt (zoals het probleem dat dergelijke systemen 

voor kleinere bedrijven en de Derde Wereld te duur zouden kunnen zijn), conclu-

deert hij toch dat ze in principe in staat zullen zijn de mensenrechten te globaliseren. 

Het tweede reguleringsmechanisme dat hij bespreekt is de Tobin Tax.245 Ook dit 

middel stemt overeen met de criteria van de „verantwoordelijke maatschappij‟ want: 

„Das internationale Finanzsystem wird mit diesem Vorschlag in eine Strategie ko-

operativer, sozial und ökologisch verträglicher Entwicklung der Weltwirtschaft 

eingebunden‟.246 Als derde manier om de globale markten te reguleren noemt Hübner 

                                                                                                                                        
wanneer het Wereldraadprogramma over Transnationale Ondernemingen spreekt over „satanische mach-

ten‟ (124).  
243 Hübner signaleert dat de eerlijke handel momenteel nog erg beperkt; het model zou uitgewerkt moeten 

worden voor de verwerkende industrie en de dienstensector, en zelfs voor de wereldwijde kapitaalmarkt. 
244 Hübner (2003), 194. Hij toont zich bewust te zijn van de kritiek op het concept en van de redenen om 
het te verlaten, ook al gaat hij daarop niet heel uitvoerig in. De Duitse theoloog Wendland is er zijns 

inziens in geslaagd het concept van zijn statische karakter te ontdoen en het ook van toepassing te laten 

zijn op de situatie in de Derde Wereld. Langs die weg moet het mogelijk zijn om het mensenrechtendis-
cours en het gerechtigheidsdiscours sterker op elkaar te betrekken. In zijn theologische benadering legt 

Hübner grote nadruk op het mensbeeld: de mens als geschapen naar Gods beeld, wat niet een eigenschap 

van de mens is, maar diens bestemming. „Die Menschenrechte sind Ausdruck der verheissenen Gotteben-
bildichkeit; daraus ergibt sich die Notwendigkeit, alle weltlichen Rechtsverhältnisse und Strukturen so zu 

gestalten, dass in jedem Menschen eben die Verheissung angesehen werden kann.‟ (200).  
245 De Amerikaanse econoom James Tobin stelde voor een kleine belasting op te leggen aan de internati-
onale kapitaalstromen met als doel speculatie, die leidt tot ongewenste verstoringen en crises op de finan-

ciële markten en vervolgens daarbuiten, te hinderen („zand in de machine‟). Dit voorstel kreeg veel 

kritiek. Deze kritiek is de laatste jaren verwerkt door onder andere de Duitse econoom Spahn in een 
valutatransactiebelasting met twee verschillende soorten heffingen. De naam „Tobin Tax‟ blijft vaak 

gehanteerd worden, ook al verschilt de „Spahn Tax‟ sterk van de „Tobin Tax‟. Zie in dit verband de 

activiteiten van het internationale Tax Justice Network, dat in 2007 ook in Nederland van start ging. Zie 
ook: www.taxjustice.nl. 
246 Hübner (2003), 264. 
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„Globales Lernen‟: vorming, kennis, onderwijs zijn in de ogen van veel auteurs over 

globalisering (Wereldbank, Beck, UNESCO, Stigliz) van het allergrootste belang in 

de globale wereldsamenleving. Alleen dan is participatie en het vorm geven van 

verantwoordelijkheid mogelijk in een wereld die steeds meer flexibiliseert en vraagt 

om het verwerken van steeds weer nieuwe informatie. Hübner verwijst hier naar de 

aan de bevrijdingspedagogiek ontleende opbouw van actie-reflectie-actie en spreekt 

over een levenslang leerproces, waarin het niet gaat om aanpassing aan de geglobali-

seerde wereld, maar om een vorm van leren zoals ook in het kader van de verant-

woordelijke samenleving wordt bepleit. Het gaat om het ontwikkelen van de eigen 

mogelijkheden, het versterken van de participatie, het in praktijk brengen van ver-

antwoordelijkheid, ook voor komende generaties en het ontwikkelen van de moge-

lijkheden het recht op een voldoende levensstandaard te effectueren. „Globales Ler-

nen führt in die Weltzivilgesellschaft hinein - und von ihr hängt es ab, ob eine Regu-

lierung der Globalen Gefahren gelingt.‟247 Hübner gaat hier nog wat dieper op in met 

de behandeling van een aantal leermodellen en met grote instemming citeert hij een 

uitspraak van de UNESCO uit 1995: „Hochstes Ziel sollte sein, eine lernende Ge-

sellschaft zu schaffen, die sich der sozialen Gerechtigkeit und dem Gemeinwohl 

verpflichtet fühlt‟.248 Dit alles levert een reeks agendapunten op voor de kerken.  

Hübner heeft met deze benadering gedaan wat De Lange niet meer hardop 

durfde te zeggen gezien de kritiek op het concept „Responsible Society‟ (maar in 

feite wél deed): hij werkt het concept uit met het oog op de hedendaagse problemen 

en toont dat het nog steeds de kerken belangrijke hulp biedt bij het analyseren van de 

samenleving als eerste stap naar de vormgeving van een rechtvaardiger wereld. 

Bijzonder is dat hij langs die weg tot actievoorstellen komt, die we ook tegenkomen 

in de anders-globaliseringsbeweging én in de documenten van de vele oecumenische 

consultaties over globalisering die vanaf 2000 hebben plaatsgevonden.249  

                                                           
247 Id., 271. 
248 Id., 281. 
249 Zie voor een overzicht hiervan: Greetje Witte-Rang en Hielke Wolters, Uitsluitend participatie. Theo-

logische overwegingen bij globalisering, Boekencentrum, Zoetermeer/Utrecht 2005. 
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Hoofdstuk 8 

Afrondend: het programma van een gegrepene 
 

 

 
„Het winnen van mensen voor “a band of committed men changing history” 

was Harry‟s echte doelstelling‟1 

 
Een biografie is natuurlijk niet zomaar in een aantal conclusies te vatten. De bedoe-

ling van dit laatste hoofdstuk is daarom vooral om enkele centrale elementen uit het 

leven en werk van De Lange samen te brengen, en om de vraag te beantwoorden of 

de benadering die De Lange koos in zijn werk ons heden ten dage nog van dienst 

kan zijn. Na lezing van deze studie is het niet moeilijk om die centrale elementen te 

benoemen; samen vormen ze het programma waaraan De Lange consequent lijkt te 

hebben gewerkt. De vorm en bedoeling van dat programma zijn duidelijk, en het 

citaat boven dit hoofdstuk is daar een goede omschrijving van. In De Langes proef-

schrift zijn vrijwel al zijn latere aandachtsgebieden en activiteiten wel ergens terug 

te vinden, als schreef hij een programma voor de rest van zijn leven.2 Teneinde men-

sen te kunnen winnen, bedacht De Lange vervolgens voor iedere leemte die hij 

waarnam in de noodzakelijk toerusting tot dat werk een passende oplossing, meestal 

uitmondend in een bijeenkomst, werkgroep of zelfs een nieuwe organisatie. De 

doelstelling van die activiteiten veranderde nauwelijks gedurende al die jaren: het 

werken aan een maatschappij waarin mensen tot hun recht komen. Dat wil zeggen: 

werken aan het creëren van structuren waarbinnen en voorwaarden waaronder men-

sen in staat zijn verantwoordelijk te zijn, wat impliceert dat van een duurzame ver-

betering sprake is. Nieuwe onderwerpen waarmee hij zich in de loop der jaren moest 

gaan bezighouden, brachten daarin geen verandering: ze kregen hun plaats in dat 

programma.  

 

 

MENSEN WINNEN  

 

Harry de Lange was een gegrepene. De Remonstrantse Broederschap moge nooit 

een sterk ontwikkeld zendings- en evangelisatiebewustzijn gehad hebben, „aansteke-

lijkheid‟, een eerste vereiste voor activiteiten op dit terrein, bezat in ieder geval de 

Broederschap in Amersfoort wél. Ds. Miedema leidde De Lange binnen in een we-

reld die helemaal bezit van hem nam, en in die zin kan zeker van een bekering ge-

sproken worden. In zijn eerste artikelen was al sprake van een oproep tot getuigenis 

en een actieve maatschappelijke opstelling, en van teleurstelling over de verslapping 

bij oudere leden van de kerk (verzuim!). In vrijwel geen artikel zal dat element na-

derhand ontbreken, zozeer dat ook zijn medestanders er wel eens moe van zullen 

zijn geworden (om over de uitwerking op zijn opposanten maar te zwijgen). Via 

Miedema kwam De Lange in de kerk en in de oecumenische jeugdbeweging terecht. 

De oecumene won zijn hart en daarvan bleef hij altijd getuigen, in de brede beteke-

                                                           
1 Een uitspraak van Van den Heuvel in een gesprek met de auteur; het Engelse citaat is van John Mott.  
2 Opschoor spreekt (in een mailwisseling met de auteur) in dit verband dan ook over het „agenderende 

aspect‟ van De Langes proefschrift. 
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nis van niet alleen het overschrijden van kerkgrenzen maar ook van de maatschappe-

lijke taak van de kerk. Via Banning kwam hij in aanraking met het vormingswerk en 

de politiek. Van alles wat hij daarin tegenkwam, deed hij verslag in artikelen in een 

breed scala aan bladen, en in bijdragen aan boeken en brochures en enkele eigen 

boeken. Dat getuigt van een hoge taakopvatting, maar was tegelijk het gevolg van 

een grote innerlijke drang om mensen te informeren en te winnen. Ongeduld en 

korzeligheid wanneer hij traagheid en tegenwerking ondervond, hoorden daarbij, 

maar ook een vrijwel grenzeloze bereidheid tot het aangaan van discussies en het 

houden van inleidingen voor de meest uiteenlopende groepen.  

De Lange wilde mensen winnen voor het werk aan een betere wereld, maar 

begreep dat daarvoor ook organisatie en onderricht nodig is. De mens is een geroe-

pene, maar om die roeping te verstaan en er werkelijk antwoord op te kunnen geven, 

is een doorgaande scholing nodig in een kring van mensen met wie men in het ge-

sprek verder kan komen. Van onder anderen Ellul leerde De Lange immers dat een 

mens altijd het gevaar loopt volkomen ingekapseld te worden in werk en wereld. 

Daarom stimuleerde De Lange in de gemeenten waarvan hij lid was het kringen-

werk, en deed dat ook op landelijk niveau; hij schreef er materiaal voor en verzorgde 

inleidingen en was ook altijd bereid om dat op andere plaatsen, door het hele land 

heen, te doen. Hij begreep ook dat de locale gemeenten niet in alle opzichten aan de 

behoeften op dit terrein zouden kunnen voldoen, en daarom stimuleerde hij het be-

roepsgroepenwerk, in navolging van Kerk en Wereld. Daar kreeg in de jaren vijftig 

en zestig deze werksoort veel aandacht met verschillende (in enkele gevallen zelfs 

reeksen) conferenties voor o.a. artsen, juristen, verpleegkundigen, economen en 

notarissen. Gelovigen konden hier op een fundamenteel niveau in beraden met el-

kaar van gedachten wisselen om hun taken en mogelijkheden te verkennen. Ook het 

interdisciplinaire gesprek van wetenschappers over maatschappelijke vragen werd 

door De Lange gestimuleerd. Dat deed hij in het INW én in oecumenisch verband. 

Uiteindelijk leidde dat laatste tot de oprichting van het Multidisciplinair Centrum 

voor Kerk en Samenleving naar het voorbeeld van onder meer het Duitse FEST (de 

Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg), waarin op 

verschillende manieren het nadenken over de maatschappij werd vormgegeven, met 

onderwerpen waarover De Lange in zijn proefschrift al sprak (technologie, arbeid, 

ethiek, het gesprek economie-theologie, de toekomst). Maar ook andere vormen van 

vormingswerk zoals in het kader van de Woodbrookers kregen van De Lange steun. 

Dit werk kon bovendien de deskundige leken-inbreng leveren die de kerken zo no-

dig hadden. In de eerste helft van zijn leven voerde De Lange expliciet een pleidooi 

voor een lekenbeweging in de kerken. Hij schreef hierover artikelen3 en woonde 

daarover conferenties bij; later hanteerde hij het begrip niet meer, maar bleven zijn 

activiteiten diezelfde richting houden. De mensen die langs deze weg gewonnen en 

geïnformeerd waren, werden vervolgens door De Lange gemobiliseerd voor de 

noodzakelijke structurele maatschappelijke veranderingsprocessen, als zij niet al zelf 

zich op die weg begeven hadden. De Lange nam hierbij ongetwijfeld een voorbeeld 

aan één van de grondleggers van de oecumene, Oldham, die er als geen ander in 

slaagde mensen en organisaties bij elkaar te brengen voor het bereiken van zijn 

                                                           
3 Bijvoorbeeld:  „Ik hoop, dat ….‟ in: Gemeenschap der Kerken, 12/3, maart 1958, waarin hij zijn hoop op 

een krachtige lekenbeweging in Nederland uitspreekt, en „Kritische “leken” uit industrie en universiteit 
nodig voor kerk en samenleving‟, in: MCKS Lustrum-nieuwsbrief, MCKS, Driebergen 1991, 6-9, waarin 

hij hierbij teruggrijpt op Oldham. 
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oecumenisch ideaal, en aan Abrecht, die binnen de Wereldraad van Kerken de „me-

thode‟ van Oldham in praktijk bracht.  

Via zijn oecumenische activiteiten én door zijn grote leermeester Tinbergen 

kreeg De Lange ook oog voor de noden van mensen elders in de wereld. Door zijn 

goede contacten in verschillende continenten, in het bijzonder in India, wist hij al 

snel dat het hier niet louter om de noodzaak van financiële overdrachten ging, maar 

om de eis van gerechtigheid: structurele veranderingen en dus wezenlijk ander be-

leid waren nodig. In de tijd dat dit bewustzijn bij De Lange ontwaakte, was in de 

samenleving en in de kerken de bekendheid met dit onderwerp nog gering. Met 

anderen zette De Lange zich ervoor in daarin verandering te brengen, en met zijn 

boekje Rijke en arme landen is hij daarin bij veel mensen geslaagd. Dat was slechts 

een onderdeel van een veelheid aan activiteiten op dit terrein die De Lange zowel in 

de kerken (zoals de werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking) als daarbuiten 

(zoals zijn voorzitterschap van de Novib en zijn lidmaatschap van de NAR) ont-

plooide. 

Eveneens via de oecumene werd zijn aandacht gericht op het milieu. Omdat 

zijn invalshoek daarbij die was van de verantwoordelijke maatschappij, waarin „ge-

rechtigheid‟ en „participatie‟ ook werkelijk structureel verankerd zijn, vermeed hij 

een mogelijke „concurrentie‟ tussen gerechtigheid en duurzaamheid. Ook op dit 

terrein zette hij zich in voor het uitdragen van het door studie ontwikkelde gedachte-

goed: in al zijn publicaties komen we het onderwerp tegen, en ook zette hij het op de 

agenda van alle verbanden waar hij deel van uitmaakte.  

Doordat De Lange in 1964 de kans kreeg van zijn meest geliefde bezigheden 

zijn werk te maken in wat later het INW zou worden, vond er een ware explosie aan 

activiteiten op velerlei gebied plaats in de decennia die volgden. Naast het bovenbe-

schreven werk kwam het doceren aan universiteiten, het bijeenbrengen van weten-

schappers en een actieve inzet in de wereldwijde oecumene via het lidmaatschap van 

Church en Society van de Wereldraad van Kerken, waar in deze periode alle onder-

werpen waarmee De Lange zich al bezighield, bij elkaar kwamen. Via Banning was 

hij terechtgekomen in de commissie van de Oecumenische Raad (later Raad van 

Kerken) die zich bezighield met sociale vragen. Voor De Lange met zijn hartstocht 

voor het werken in de kerk, was dit een buitenkans. Op deze plaats kon hij alle on-

derwerpen die hij zelf op al die plaatsen waar hij actief was, tegenkwam, op een 

centrale plaats in de kerk aan de orde stellen, nog aangevuld met de onderwerpen die 

anderen aandroegen. Die kans liet De Lange zich niet ontnemen: maar liefst veertig 

jaar, van 1952 tot 1993, maakte hij deel uit van de sectie en hij was daarvan de grote 

gangmaker. Ook na zijn vertrek bleef hij bij allerhande initiatieven van de Raad van 

Kerken betrokken. Binnen de Remonstrantse Broederschap speelde hij een soortge-

lijke rol, daar echter bemoeilijkt door een vasthoudende kritiek op zijn positie die er 

toe leidde dat De Lange zich geleidelijk aan terugtrok, hoewel op landelijk niveau er 

altijd hartelijke contacten bleven bestaan. In de Hervormde Kerk deed De Lange ook 

actief mee: in de Raad voor Overheid en Samenleving op een soortgelijke manier als 

in de Sectie Sociale Vragen, en in zijn woonplaats Den Haag in de hervormde 

Kloosterkerk in kringenwerk en andere activiteiten op dezelfde manier als hij zich 

eerder in de Remonstrantse gemeente inzette. 

Vanaf de oprichting was De Lange lid van de PvdA: ook hier moeten we de 

invloed van zijn oecumenische contacten, in het bijzonder Banning, vermoeden, 

maar, gezien de verwachting van moeder De Lange dat haar - toen nog puber - zoon 

„rood‟ zou worden, moet daarvoor reeds langer een voedingsbodem aanwezig ge-
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weest zijn. In de partij speelde De Lange weliswaar een rol op de achtergrond, maar 

hij had in alle geledingen van de partij zijn contacten die hij goed wist te gebruiken. 

Hij bracht hier in wat hij in zijn werk en de oecumene tegenkwam, en andersom, en 

verdedigde zijn gehele leven het goed recht van kerkleden lid te zijn van een niet-

confessionele partij; meer nog: hij benadrukte bij voortduring het gevaar van partij-

vorming op confessionele basis, ook al kon hij het goed vinden met mensen die 

binnen de christelijke partijen een kritische rol vervulden vanwege de radicaliteit 

van het evangelie. Tegelijk benadrukte hij steeds binnen de PvdA het belang van 

principiële doordenking van maatschappelijke problemen; in het „afschudden van de 

ideologische veren‟ waarvoor de partij in de jaren negentig koos, zag hij niets. Om 

die reden was hij gangmaker en lange tijd voorzitter van het Trefpunt van socialisme 

en levensovertuiging, een werkgroep van de PvdA.  

In al deze verbanden fungeerde De Lange als een verbindingsman. Hij bracht 

de informatie en kennis die hij op de ene plaats opdeed, naar andere plaatsen waar 

die ook gebruikt zou kunnen worden en bracht mensen bij elkaar van wie hij wist dat 

ze gezamenlijk beter zouden kunnen bijdragen aan zijn missie: wetenschappers, 

ambtenaren, kerkleiders, politici, mensen uit ontwikkelingslanden, beleidsmakers, 

ondernemers, vakbondsvertegenwoordigers. Ook ging hij persoonlijk het gesprek 

aan met een grote verscheidenheid aan mensen, en zorgde er dan wel voor dat hij 

daarbij in het gezelschap verkeerde van mensen die vanwege hun deskundigheid of 

gezag bij zijn gesprekspartners aanzien genoten, zoals Klompé. Hoewel hij een 

gedrevene was, was het niet zo dat hij dacht dat hij in één gesprek zijn gesprekspart-

ners zou kunnen overtuigen. Hij was tevreden wanneer zijn gesprekspartners in ieder 

geval er blijk van hadden gegeven een zekere gevoeligheid te hebben voor de on-

derwerpen en problemen die hij te berde bracht, en wanneer er bovendien zicht was 

gekomen op een vervolg in de vorm van een werkgroep, een nieuw gesprek, een 

brief, een artikel en dergelijke. Dat maakte dat zijn critici, bijvoorbeeld in het kader 

van de gesprekken met het bedrijfsleven, hem naïviteit konden verwijten: wat dacht 

hij nu te bereiken met al die gesprekken? Zijn eerste doel in de gesprekken was 

echter om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid; die zouden ze ver-

volgens zélf vorm moeten geven, maar De Lange was gaarne bereid daar het nodige 

aan bij te dragen door niet meer los te laten.4 

Aan het eind van hoofdstuk 5 is een poging gedaan de invloed die De Lange 

met deze activiteiten had, te schetsen. Misschien wel het belangrijkste daaruit is dat 

De Lange door de combinatie van een hoge dosis aan inspiratie (zowel in de zin van 

„zelf geïnspireerd zijn‟ als van „anderen kunnen inspireren‟) met een voortdurend 

leggen van relaties tussen mensen, organisaties, initiatieven en onderwerpen, eraan 

heeft bijgedragen dat in de Nederlandse kerken een hoge mate van betrokkenheid op 

de oecumene bestond en dat de bezinning op maatschappelijke thema‟s in de Neder-

landse kerken lange tijd een voorbeeld was voor kerken uit andere landen. Oecume-

nische activiteiten als de 2%-actie van de CCPD, het TNO-programma en het Conci-

liair Proces kregen in Nederland door het consequent agenderen (waar De Lange 

vaak de hand in had) ervan in de kerken meer navolging dan elders. En vervolgens 

leidde deze kerkelijke aandacht voor maatschappelijke vragen tot een verhoogde 

druk (zowel rechtstreeks door gesprekken als door druk vanuit geïnspireerde kerkle-

den) op beleidsmakers in Nederland; de aandacht voor ontwikkelingsvragen en voor 

de situatie in Zuid-Afrika zijn hier duidelijke voorbeelden van.  

                                                           
4 In dat verband noemt zijn kameraad Sjollema hem een „terriër‟ (mail van 28-12-2005 aan de auteur).  
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Binnen de wereldwijde oecumene was De Langes invloed uiteraard geringer, 

maar ook daar viel hij op door zijn specifieke kwaliteiten. Bovendien verscheen het 

boek dat hij samen met Goudzwaard schreef, Genoeg van teveel, Genoeg van te 

weinig, in verschillende buitenlandse edities en oefende zo ook internationaal in-

vloed uit. Daarvan getuigt ook Raiser, die voorts namens de Wereldraad van Kerken 

na zijn overlijden stelde:  

 
„The WCC is greatly indebted to Dr Harry de Lange for his immense contribution to 

ecumenical social thought. He was a teacher, a colleague and friend to several genera-

tions of ecumenical co-workers. He was also a model for trying to articulate, and live 

out, Christian responsibility in a period of rapid social change and growing social and 

economic inequalities. Dr de Lange will be remembered with gratitude and respect as 

one of those who paved the way for the contemporary social witness of the churches.‟5 

 

 

GERECHTIGHEID BEWERKEN  

 

Ieder die De Lange ooit ontmoet heeft, weet dat het begrip „gerechtigheid‟ voor hem 

bij alles wat hij deed en zei centraal stond. Het was bij De Lange echter geen gerech-

tigheid „voor U maar zonder U‟, geen gerechtigheid bedacht achter bureaus. Voorop 

stond de mogelijkheid van mensen mens te worden. Participatie hoorde er bij. Dáár-

om pleitte hij op allerlei niveaus voor de mogelijkheid verantwoordelijkheid te dra-

gen. Dáárom ook bleef hij zijn gehele leven actief als volksopvoeder om mensen 

voor de zaak van de gerechtigheid te winnen.  

Het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ dat de Wereldraad van Kerken 

in 1948 introduceerde, sprak De Lange erg aan. In zijn proefschrift constateerde hij 

dat dit concept inderdaad, zoals hij veronderstelde, een rol kan spelen bij de opbouw 

van een economische orde en bij het ontwerpen van een economische politiek. Wat 

hem aantrok in het concept was de daarin vervatte gedachte dat kerken en christenen 

moeten werken aan veranderingen in de maatschappelijke (en in het bijzonder de 

economische) structuren, omdat en voor zover die de bestemming van de mens, een 

verantwoordelijk wezen te zijn, in de weg staan. Dat was de opdracht die het begrip 

„verantwoordelijke maatschappij‟ de kerken gaf. Dat is niet, zoals het door velen is 

misverstaan, de oproep om de westerse parlementaire democratie wereldwijd te 

verspreiden, maar om het hele gebouw van de maatschappij te toetsen aan de hand 

van één criterium: krijgen mensen hier de mogelijkheid verantwoordelijkheid te 

dragen. In de politiek moet dit leiden tot vormen van participatie die verder gaan dan 

verkiezingen eens in de vier jaar. In zijn proefschrift haalt hij het woord „Fundamen-

taldemokratisierung‟ van Mannheim aan, en noemt bijvoorbeeld de noodzaak van 

een publiek debat over kunstmatig opgewekte behoeften: „Waar is het stimuleren 

van behoeften aanvaardbaar en waar niet? Mag een onderneming inderdaad voor elk 

doel beslag leggen op arbeid en kapitaal?‟6 Het gaat hem ook om verantwoordelijke 

                                                           
5 Konrad Raiser in: „WCC Tribute to Harry de Lange‟, World Council of Churches, Press Release 01-34, 

1 October 2001. 
6 Zie: De Lange (1966), 229. We moeten hier anno 2007 constateren dat de agenda van De Lange bij 
lange na nog niet is afgewerkt; integendeel: de laatste vraag wordt in het beleid nog steeds met een diep 

gelovig „ja‟ beantwoord. De vragen die hier gesteld worden gaan bovendien verder dan het hedendaagse 

spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is overigens ook interessant om te zien, dat 
de - anno 2007 voor de hand liggende - relatie met de milieuthematiek hier niet gelegd wordt. Die ligt zo 

heel duidelijk in het verlengde hiervan, dat daarmee ook verklaard is dat De Lange geen enkele moeite 
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productie en consumptie, en voor het bedrijfsleven betekent dat ook ingrijpende 

wijzigingen in de zeggenschapsstructuur. We zagen in hoofdstuk 5 en 7 dat het revo-

lutionaire potentieel van deze benadering in de tijd dat het denken in termen van 

revolutie en bevrijding hoogtij vierde, niet meer herkend werd. Tegenover deze 

benadering, zo heette het, werd een benadering gezet die inzette bij de slachtoffers 

van maatschappelijk onrecht en hun strijd, en de kerken werden opgeroepen zich aan 

te sluiten bij de tegenbeweging, zoals in ontwikkelingslanden de bevrijdingsbewe-

ging. In (ieder geval in) de wijze waarop De Lange het concept van de verantwoor-

delijke maatschappij hanteerde, behoefde er geen strijdigheid met deze laatste bena-

dering te bestaan. Inderdaad bestond het gevaar dat het begrip boven de werkelijk-

heid ging zweven en zeker zal dit ook zijn voorgekomen. Maar juist doordat het 

begrip als criterium werd gehanteerd, was het in iedere situatie en tijd opnieuw 

noodzakelijk een analyse van de maatschappelijke structuren te maken. Dat wil 

zeggen dat het concept gekenmerkt werd door contextualiteit, hét kenmerk van de 

latere denkwijzen die binnen de Wereldraad ontwikkeld werden. Een louter in alge-

mene zin hanteren van het begrip leidt tot een moralistische wijze van spreken over 

verantwoordelijkheid die De Lange afwees, namelijk slechts toegepast op het indivi-

du, en niet op de concrete relaties tussen mensen. Waar analyse ontbreekt, zal het 

begrip niet alleen snel misverstaan, maar ook misbruikt worden, wat De Lange ook 

aanwees in zijn doorgaande discussies met het CDA dat óók over verantwoordelijk-

heid sprak, maar daarbij niet het concept van de Wereldraad voor ogen had.  

Het maken van die analyse moest bij voorkeur gebeuren in multidisciplinair 

verband. Als econoom moet De Lange, zoals we zagen, dan ook geplaatst worden in 

de kring van de institutionele economie, waar het in de theorievorming vanzelf 

spreekt dat verder gekeken wordt dan alleen het puur economische, en waar het op 

een normatieve wijze beoefenen van de economische wetenschap geen vloekwoord 

is. De Lange bekende zich overigens nooit tot een bepaalde stroming in de econo-

mie, en eigenlijk interesseerde die plaatsbepaling hem niet echt. Ook zijn leermees-

ters Lambers en Tinbergen bekenden zich nooit tot een bepaalde stroming, maar 

moeten vanwege de aandacht die zij besteedden aan de institutionele kant van de 

economie en het belang dat zij hechtten aan waarden bij de inrichting van de eco-

nomie ook in die richting gezocht worden. Als econoom was De Lange niet zozeer 

geïnteresseerd in de economische theorievorming, al was hij wel van mening dat de 

economische wetenschap zich veel meer rekenschap zou moeten geven van de eigen 

vooronderstellingen en van een reeks fundamentele problemen. De Langes aandacht 

ging vooral uit naar de economische politiek: wat zijn de zaken die de komende 

jaren met voorrang moeten worden aangepakt? Daarin was hij generalist, in de zin 

dat hij een breed scala aan onderwerpen bestreek, maar ook dat hij daarbij niet tot in 

de details nadacht over de precieze uitvoering van zijn ideeën. De combinatie daar-

van met een normatieve benadering van zijn vak en de wens dat vak ook nog eens in 

multidisciplinair verband te beoefenen, maakte dat De Lange door veel economen 

niet als vakbroeder (h)erkend werd.  

In het verband van het MCKS leverde die specifieke benadering een reeks 

publicaties op, zoals het boek Een gezonde economie? Maatschappelijke dimensies 

van het economisch handelen uit 1996, in een poging om een economisch beleid te 

                                                                                                                                        
had om de thematiek van de duurzaamheid naadloos in te passen in zijn denken over de verantwoordelij-

ke maatschappij.  
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ondersteunen waarin duurzaamheid centraal staat;7 het boek Genoeg van teveel, 

Genoeg van te weinig van Goudzwaard en De Lange uit 1986 moet ook gezien wor-

den als de uitkomst van een lang proces van multidisciplinair beraad. In dat kader 

moet ook de voortdurende aandacht van De Lange voor de mensvisie gezien wor-

den: hij constateerde dat alle economen een bepaald mensbeeld hanteren, maar dat 

slechts weinigen dat onderkennen en expliciteren. Dat dat ernstige gevolgen kan 

hebben, laat De Lange in zijn proefschrift zien aan de hand van het vraagstuk van de 

Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie (PBO), waarvan de voorstanders een te op-

timistisch mensbeeld hanteerden, waardoor de PBO wel moest mislukken. De Lange 

ging om die reden juist heel uitgebreid in op het mensbeeld, zagen we in hoofdstuk 

6, geholpen door een reeks denkers uit christelijke en joodse kring, en bleef zijn 

leven lang het belang daarvan benadrukken. In De Langes mensopvatting staat, hoe 

kan het ook anders, de mogelijkheid verantwoordelijkheid te dragen centraal: de 

mens als geroepene die in staat gesteld moet worden een antwoord te geven. Daar-

mee is tegelijk het sociale karakter van die mensvisie aangeduid: alleen in het ge-

sprek met de ander kan de mens worden zoals hij bedoeld is. Verantwoordelijkheid 

is dan ook in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is daarom 

geheel in de lijn van dit denken dat de Economie van het Genoeg die De Lange 

samen met Goudzwaard (en anderen) thematiseerde, in het Engels ook wel wordt 

aangeduid als „an Economy of Care‟.  

Bij alles wat hij deed betoonde De Lange zich een sociaal-democraat in hart 

en nieren. Dat kwam hem, heel globaal aangeduid, binnen de kerken in het eerste 

deel van zijn leven vooral op kritiek van rechts te staan; in de rest van zijn leven 

voegde zich daarbij een kritiek van links. Bijzonder is bij dat laatste dat De Lange in 

zijn internationale contacten goede relaties onderhield met juist mensen die bekend 

stonden om hun radicale inzet, zoals Parmar, Thomas en De Santa Ana. Zijn eigen 

positie was toch dat, in ieder geval in het Westen, een betere maatschappij mogelijk 

is door langs democratische weg verbeteringen en aanpassingen te bewerkstelligen 

in de markteconomie. 

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID CENTRAAL  

 

Het concept van de verantwoordelijke maatschappij dat De Lange zo inspireerde, 

verdween langzaam uit het oecumenische sociale denken na 1966. In hoofdstuk 7 

beschreven we de achtergronden daarvan. Aan de hand van de discussie tussen De 

Lange en Ter Schegget lieten we zien dat bij degenen die afstand namen van het 

concept nogal eens misverstanden leefden ten aanzien van de bedoeling en inhoud 

ervan. Achteraf moet gesteld worden dat een concept dat zo misverstaan wordt, 

alleen daardoor al zijn functie niet meer goed kan vervullen. Bovendien werden de 

jaren zestig en begin jaren zeventig gekenmerkt door een groot vertrouwen in de 

kracht en effectiviteit van de tegenbeweging: de tijd van diepgravende analyses en 

het overtuigen van overheden, middenklasse en elite leek voorbij. De Lange zag de 

noodzaak van ingrijpende veranderingen zeker in, en was blij met een duidelijke 

actiestrategie zoals die ontwikkeld werd in de strijd tegen de apartheid in Zuid-

Afrika. Voor hem kwam dat alleen niet in mindering op zijn waardering voor het 

concept van de verantwoordelijke maatschappij dat voor hem (en in zijn oorspronke-

                                                           
7 Overigens was achter dit boek Thung de drijvende kracht; De Lange was medewerker. 
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lijke bedoeling) een beoordelingscriterium was, en geen handelingsstrategie. Toen 

de structuren weerbarstiger bleken dan voorzien, de slachtoffers ook niet altijd in 

staat of bereid waren tot verzet en bovendien waar revoluties plaatsvonden die niet 

altijd tot het gewenste resultaat leidden, nam het revolutionaire elan af. Tegelijk was 

niet denkbaar dat teruggekeerd zou worden naar het oude concept, en daarom wer-

den nieuwe concepten en programma‟s ontwikkeld, die echter in hun bewoordingen 

sterke gelijkenis vertoonden met de oorspronkelijke bedoelingen van het concept 

verantwoordelijke maatschappij.  

In het slot van hoofdstuk 7 zagen we dat het begrip „participatie‟ dat in het 

hart van het concept „verantwoordelijke maatschappij‟ ligt, in het hedendaagse ont-

wikkelingsdenken een centrale rol speelt. Zonder participatie van de betrokkenen 

geen kans op een geslaagd ontwikkelingsproject, ook al noteerden we tegelijk dat 

hier vaak sprake is van een nogal instrumentele benadering, en participatie boven-

dien nogal eenzijdig ingevuld wordt in de zin van het participeren in de markt. Hier 

ligt een taak voor de kerken om in het gesprek de beleidsmakers met deze eenzijdig-

heid te confronteren. We zagen vervolgens ook dat onafhankelijk van elkaar ver-

schillende auteurs het begrip „verantwoordelijke maatschappij‟ weer herontdekken 

als mogelijkheid een antwoord te geven op de problemen waarvoor milieuaantasting 

en economische globalisering ons stellen. De Duitse theoloog Hübner wijst op het 

gevaar van resignatie bij het zien van deze zo complexe vraagstukken. Het concept 

verantwoordelijke maatschappij heeft als centraal element de participatie in de 

vormgeving van de samenleving, en kan dat gevaar bestrijden, zo laat Hübner zien 

door, net als De Lange deed in zijn proefschrift, het concept in relatie te brengen met 

de hedendaagse problematiek.  

Concluderend moeten we stellen dat in al De Langes activiteiten en geschrif-

ten een zeer hoge mate van continuïteit is aan te wijzen. Hij was niet zelf de beden-

ker van nieuwe ideeën en was nergens modieus. Integendeel: hij moest altijd door 

anderen in een bepaald gedachtegoed worden ingewijd. Hij had duidelijk aanwijsba-

re leermeesters en een goed gevoel voor visies die hem verder zouden kunnen hel-

pen. Hij was geen groot wetenschapper en geen groot onderzoeker. Maar als hij 

overtuigd was van het belang van een bepaalde zaak, dan was hij er niet meer van af 

te brengen. Hij eigende zich zo‟n zaak toe, bracht die overal ter sprake en zette 

structuren op waarbinnen aan die zaak gewerkt zou kunnen worden. „Frappez tou-

jours‟ was de facto zijn motto en langs die weg slaagde hij erin veel agenda‟s te 

bepalen. Door die inzet was hij een betrouwbaar bondgenoot in en voorvechter van 

het pleit van de armen en alwie en alwat verontrecht is. Natuurlijk kon hij daarin niet 

altijd succesvol zijn. De werkelijkheid was weerbarstig. De Lange was daarom on-

geduldig, en vervreemdde daardoor ook mensen van zich: potentiële medestanders, 

zowel ter linker- als ter rechterzijde, kon hij bruuskeren en door zijn wijze van op-

treden en argumenteren riep hij verzet op. Tegelijk lag daar ook zijn kracht: hij liet 

niemand onverschillig, niemand kon hem, ondanks zijn kleine gestalte, over het 

hoofd zien. 

 

 

DE ERFENIS VAN DE LANGE IN DEZE TIJD 

 

Wat is er over van hetgeen De Lange met zoveel hartstocht heeft bevochten?  

Veel is verdwenen. Het MCKS is opgeheven en Kerk en Wereld bestaat niet 

meer in de vorm waaraan De Lange zoveel waarde hechtte. De aandacht voor de 
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(wereldwijde) oecumene in de kerken is geringer dan ooit. De Raad van Kerken 

krijgt steeds minder morele en materiële steun van de lidkerken, waardoor het bijna 

ondenkbaar is geworden dat er een explosie van activiteiten zou plaatsvinden als we 

in de jaren zeventig en tachtig in de oecumene waarnamen. Voor die ontwikkelingen 

zijn allerhande kerkpolitieke, sociale, culturele en economische oorzaken aan te 

wijzen. Tegelijk kan gezegd worden dat een deel van die activiteiten zelfstandig 

verder is gegaan, zoals in het werk van de Arme Kant van Nederland, of uitgevoerd 

wordt door andere, kerkelijke en niet-kerkelijke, organisaties. Velen van hen die 

geïnspireerd werden door De Lange zetten zich in die en andere verbanden in zijn 

geest nog steeds in voor een wereld waarin mensen tot hun recht kunnen komen. De 

omstandigheden waaronder zij dat doen, zijn natuurlijk veranderd ten opzichte van 

de periode waarin De Lange actief was. Of De Lange anno 2007 op de plaatsen die 

hij indertijd innam, hetzelfde bereikt zou hebben, kan niets met zekerheid gezegd 

worden. Of zijn „methode‟ door anderen toegepast, in deze tijd zou werken, is even-

zeer de vraag. Daarover tot slot een aantal opmerkingen. 

 

Toen De Lange zijn maatschappelijk loopbaan begon, was de oorlog net afgelopen. 

In alles wat hij deed was De Lange de verpersoonlijking van de na-oorlogse genera-

tie die hoopvol en vol idealen wilde werken aan een betere samenleving, een samen-

leving die niet de fouten zou maken die voor en in de oorlog gemaakt waren. Dat 

elan nam bij vele anderen af, of zette zich voort in een andere vorm (zoals in een 

doodlopend extremisme of in grotere studieuze activiteiten), maar lijkt bij De Lange 

zijn gehele leven op dezelfde manier aanwezig te zijn gebleven, waardoor hij vooral 

als docent en spreker grote indruk maakte op zijn toehoorders. De inhoud en intentie 

van zijn boodschap bleven dezelfde. Bijzonder is dat hij zelf in zijn hele manier van 

doen weinig gevoelig was voor de tijdgeest. Ook zijn - sobere - levensstijl verander-

de weinig door de jaren heen. In die zin kan men De Lange met een gerust hart 

uniek noemen, en daarmee moeilijk na te volgen. 

De westerse samenleving, inclusief de kerken in het westen, is als geheel rij-

ker dan ooit en meer dan ooit een consumptiemaatschappij. En hoewel door de 

groeiende milieuproblematiek de onhoudbaarheid daarvan meer dan ooit zichtbaar 

is, zou het verzet dat De Lange vanaf zijn jonge jaren daartegen voerde, in deze tijd 

wel eens nog moeizamer kunnen zijn dan voorheen het geval was. Consumentisme 

lijkt een blijvend onderdeel van de vereconomiseerde westerse cultuur te zijn ge-

worden,8 zodat zelfs de milieubeweging het nauwelijks aandurft dit aan de orde te 

stellen en vooral inzet op het terugdringen van de gevolgen daarvan. Kortom: de 

cultuur waarbinnen De Lange zijn bekeringsactiviteiten verrichtte, heeft zich nog 

meer geharnast tegen zijn denkbeelden dan al het geval was. Maar dat is ook weer 

niet het hele verhaal. Het milieu kreeg nog nooit zoveel aandacht als de laatste jaren, 

en ook al neemt de consumptiedrift (nog) niet af, de kritiek op excessieve consump-

tiepatronen neemt wel toe. Bovendien kan het als een positief gevolg van het stilval-

len van het ideologisch debat in de samenleving gezien worden dat de krachten die 

zich inzetten voor een andere samenleving zich veel minder dan voorheen verliezen 

in het verketteren van elkaar. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een groeiende waarde-

ring voor activiteiten op het terrein van eerlijke handel en maatschappelijk verant-

woord ondernemen.  

                                                           
8 Zie hiervoor verschillende bijdragen in: Koo van der Wal en Bob Goudzwaard (red.), Van grenzen 

weten. Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, Damon, Budel 2006. 
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Het verlangen om iets te begrijpen van deze maatschappelijke ontwikkelingen en om 

daaraan iets te doen dat zich vertaalt in de deelname aan werk- en actiegroepen, 

politieke partijen, kringen- en vormingswerk die zich richten op maatschappelijke 

vragen is de laatste decennia sterk afgenomen, zowel binnen als buiten de kerken. 

Gedeeltelijk wordt dit verlangen nog gevoed door de informatie die via media als de 

tv en het internet bij mensen komt, maar beide worden gekenmerkt door een vorm 

van individualisering en verbrokkeling die steeds minder kans geven op een georga-

niseerde daadwerkelijke inzet voor verandering. De Langes pleidooi voor vorming, 

informatie, scholing én organisatie om zo werkelijk invulling te geven aan verant-

woordelijkheid, is dus in deze tijd harder nodig dan ooit, maar loopt meer dan ooit 

de kans veronachtzaamd worden. Binnen de kerken zien we dezelfde beweging, die 

daar in feite nog pijnlijker is daar kerken nog steeds zeggen deel uit te maken van de 

wereldwijde oecumene. Deze oecumenische verbanden zelf echter, zoals de Wereld-

raad van Kerken en de World Alliance of Reformed Churches, hebben zich in hun 

spreken over maatschappelijke vragen op een weg begeven die De Lange dierbaar 

zou zijn geweest: zij zijn er steeds meer toe overgegaan een relatie te leggen tussen 

de ecclesiologie en belijden enerzijds en de sociale ethiek.9 Dat bij de kerken die 

toch samen de oecumene vormgeven, in eigen land weinig animo lijkt te bestaan om 

systematisch werk te maken van hetgeen hun vertegenwoordigers in oecumenische 

bijeenkomsten bespreken en besluiten, is een bekend verschijnsel waar De Lange 

ook eerder al zijn verontwaardiging over uitsprak. 

De problematieken waarmee De Lange zich bezighield, zijn voor een belang-

rijk deel nog steeds de vragen waarmee de samenleving worstelt, zij het dat twee 

ingrijpende gebeurtenissen, de val van de muur en het einde van de apartheid in 

Zuid-Afrika, een deel van zijn activiteiten deden eindigen ofwel anders richtten. 

Sindsdien hebben veel problemen zich verdiept; de complexiteit ervan is toegeno-

men mede door de globalisering. De problematiek van de apartheid was complex, 

maar simpel vergeleken bij de problematiek van het Midden-Oosten die een uitwer-

king heeft over de gehele wereld heen. De inkomensverschillen waarover De Lange 

in de tweede helft van de 20e eeuw sprak, vallen in het niet bij die van het begin van 

de 21
e
 eeuw en hebben meer dan voorheen een internationale dimensie. De positie 

van de aandeelhouders in het bedrijfsleven is steeds sterker geworden, niet alleen ten 

koste van de invloed van de werknemers maar al te vaak ook ten koste van hun ar-

beidsplaatsen. Bedrijven „zijn handelswaar geworden waarmee sommige mensen 

zich verrijken, in plaats van arbeidsorganisaties waarbinnen mensen hun boterham 

verdienen‟.10 Het wordt steeds moeilijker, mede gezien de tendensen die we boven 

beschreven, om blijvend aandacht te vragen voor problemen met zoveel facetten, die 

bovendien steeds moeilijker aan te pakken lijken. De studie en organisatievorming 

die daarvoor nodig is, schrikt velen af. 

 

Dit alles zou De Lange er ongetwijfeld niet van weerhouden hebben zijn stem te 

laten horen en zijn steun te (blijven) verlenen aan bewegingen als de anders-

globalisten, de Derde Wereld-, armoede- en milieubeweging. Integendeel: waar-

schijnlijk zou hij zich er alleen maar meer door uitgedaagd voelen. Zijn kracht zou 

                                                           
9 We denken hier aan de Accra-verklaring van de WARC (2004) en het AGAPE-document van de We-

reldraad (2006).  We zagen in de hoofdstukken 3 en 4 dat De Lange zich enkele malen uitspreekt voor 

een nauwer verband tussen belijden en maatschappelijk engagement, wat ook in overeenstemming is met 
het mens- en daarmee Godsbeeld dat we bij De Lange waarnemen (zie hoofdstuk 6).   
10 Gert van Maanen, „Effecten van globalisering‟ in: Witte-Rang, Wolters e.a., 2005, 48. 
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ook in deze tijd gelegen hebben in zijn vermogen de problematiek inzichtelijk te 

maken voor een breed publiek en dat te doen op een aansprekende en inspirerende 

manier. Het feit dat hij in geen enkel opzicht modieus was, zou hem behoed hebben 

voor de valkuil te gemakkelijk mee te gaan in redeneringen met een sterk ideologi-

sche achtergrond, zoals vaak te beluisteren is in pleidooien voor meer ruimte voor 

„de markt‟. Zijn geweldige vermogen een netwerk op te bouwen van mensen uit alle 

lagen en sectoren van de samenleving en die met elkaar in contact te brengen en in 

te schakelen in een lange reeks initiatieven zou hem in de huidige netwerksamenle-

ving zeker goed van pas gekomen zijn. Het is ondenkbaar dat zijn drift en enthousi-

asme niet ook in deze tijd hun werk zouden doen, omdat die niet gebaseerd waren op 

een optimistische inschatting van te bereiken doelen maar voortkwamen uit de hoop 

„die een hartstocht heeft voor het mogelijke„.11  

                                                           
11 Citaat uit De Langes boek Wij moeten ons haasten (1988), 132, ook opgenomen in de rede die De 

Lange op 7 mei 1989 hield bij de herdenking van de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
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Nicht dazu Berechtigt den Mut zu Verlieren 
Leben und Arbeit von Dr. H.M. de Lange 

1919-2001 

 

Zusammenfassung 
 

 

 

Diese Studie hat zum Ziel, die Frage zu beantworten, was der Beitrag von Herrn   

Dr. H.M. de Lange zur ökumenischen Debatte über sozial-ethische Fragen war und 

heute noch ist. 

Zu diesem Zweck wird im ersten Teil der Studie De Langes Werk vorgestellt. 

Sein Privatleben wird nur kurz angesprochen. Diese Biografie eines ‘Ökumenikers’ 

will in erster Linie aufzeigen, wie ein Mensch vom ökumenischen Geist inspiriert 

wurde und wie sich das ausgewirkt hat.  

Man kann die ökumenische Bewegung unmöglich durch Dokumente allein ver-

stehen, denn es sind Menschen, die die ökumenische Bewegung ausmachen. Über 

den Menschen Harry de Lange bietet diese Studie einen Einblick in die weltweite 

ökumenische Bewegung und in die Ökumene in den Niederlanden. 

Der Beitrag von De Lange zur ökumenischen Sozialethik besteht vor allem 

darin, dass er konsequent die in der ökumenischen Bewegung entwickelten Ideen 

angewandt, praktiziert und vertreten hat. Zu diesem Zweck hat De Lange ein um-

fangreiches Netzwerk aufgebaut; einige dieser Kontakte werden hier durch eine 

kurze biografische Skizze eingeführt. Um die Bedeutung De Langes schildern zu 

können, werden dieses Netzwerk, die dort geführten Gespräche sowie die Aktivitä-

ten, die er unternommen hat, dargestellt. Dieser erste, umfangreiche Teil ist somit 

ein Abriss der jüngeren Geschichte, basierend auf der Interaktion zwischen De  

Lange und seiner Zeit. Damit das Wesentliche seines Denkens und Handelns nicht 

aus den Augen verloren wird, werden im zweiten Teil drei Elemente näher ausgear-

beitet. Im Mittelpunkt von De Langes Denken steht das im Ökumenischen Rat der 

Kirchen entwickelte Konzept der Verantwortlichen Gesellschaft. Um zu verstehen, 

wie er das Konzept verwendet, bedarf es einer Einordnung De Langes als Ökonom 

(Kapitel 5). Seine Anthropologie bestimmt, wie er sich zu dem Konzept verhält 

(Kapitel 6). In Kapitel 7 wird das Konzept selbst eingeführt und behandelt: seine 

Interpretation des Konzepts und die Diskussionen, die er mit anderen darüber ge-

führt hat, werden als beispielhaft für die gesamte Debatte dargelegt. Im letzten Kapi-

tel werden einige Schlussfolgerungen gezogen. 

 

Der biografische Teil gliedert sich in vier Kapitel, die Abschnitte von Leben und 

Werk De Langes umfassen: zunächst Jugend und Studium, dann die Periode im 

niederländischen Planungsinstitut (CPB), gefolgt von seiner Zeit im Forschungsin-

stitut für Normen und Werte (INW) und schließlich die Jahre an der Universität und 

im Ruhestand. 

 

1. Herman Marinus - Harry de Lange wurde am 2. März 1919 geboren. Seine Eltern 

hatten keinen Kontakt zur Kirche, aber als De Lange zufällig einen Gottesdienst der 

Remonstrantischen Brüderschaft miterlebt, ist er von der Atmosphäre beeindruckt: 

nach einem Jahr wird er konfirmiert. Er beteiligt sich schon bald am Leben der 
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ökumenischen Jugendbewegung. Seine Erfahrungen mit den Folgen, die die Wirt-

schaftskrise der dreißiger Jahre für seine Familie hatte sowie seine Erfahrungen im 

Zweiten Weltkrieg haben großen Eindruck hinterlassen. Er hat auf Versäumnisse in 

mehreren Bereichen hingewiesen, auf schuldiges Unterlassen von Maßnahmen, die 

Böses hätten verhindern können. In seinem späteren Werk versucht er daran beizu-

tragen, solche Versäumnisse zu verhindern. Er studierte Ökonomie in Rotterdam 

und musste nach der Kandidatenprüfung untertauchen, um Verschleppung nach 

Deutschland zu verhindern. In dieser Zeit hat De Lange einige Begegnungen, die ihn 

geprägt haben. Er trifft Studenten aus Niederländisch-Ostindien und fängt an, mit 

dem Kampf für ein unabhängiges Indonesien - und über diesen Weg auch für die 

Unabhängigkeit anderer Länder – zu sympathisieren. Ebenfalls von großer Bedeu-

tung ist seine Bekanntschaft mit dem Theologen Banning, einem Religiös-

Sozialisten und Redakteur der religiös-sozialistischen Zeitschrift Tijd en Taak. Ban-

ning wurde sein Lehrer und in späteren Jahren haben sie oft zusammengearbeitet. 

Während des Krieges trat De Lange der Niederländischen Union bei, aus dem Ver-

such heraus, die scharfen Gegensätze zwischen den Konfessionen, die die Nieder-

lande vor dem Krieg gekennzeichnet hatten, zu überwinden, und ein stärkeres Zu-

sammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Nach dem Krieg schloss er sich der Nieder-

ländischen Volksbewegung an und wurde über diese Organisation Mitglied der 

niederländischen sozialistischen Partei (PvdA), sofort nach der Gründung im Jahre 

1947. Trotz seiner Kritik bleibt er sein Leben lang treues und aktives Parteimitglied. 

 

2. Nach dem Krieg wurde das niederländische Planungsinstitut gegründet, mit dem 

Ökonomen Tinbergen als Direktor. De Lange bewirbt sich beim CPB, weil er hofft, 

eine bewusste Wirtschaftspolitik könne Krisen wie die der dreißiger Jahre verhin-

dern. Er wird eingestellt und einige Jahre später zum Sekretär des Direktors ernannt. 

In dieser Qualität ist er in der Lage, viele Debatten über ihn interessierende Fragen 

zu führen. Seine wirtschaftlichen Einsichten sind weitgehend von Tinbergen beein-

flusst, der auch sein Interesse für die Dritte Welt erregt hat. De Lange schreibt im-

mer häufiger Artikel zu unterschiedlichen Themen und er hält Vorträge, wo immer 

man ihn einlädt. Sein ökumenisches Interesse führt ihn zum Jugendtreffen der ersten 

Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam 1948. Viele 

andere ökumenische Aktivitäten folgen, wie die Mitgliedschaft der Kommission für 

soziale Angelegenheiten des Ökumenischen Rates in den Niederlanden. Nach eini-

gen Jahren wird er zum Vorsitzenden ernannt (bis 1993). Auch in der Remonstran-

tischen Brüderschaft fördert und nährt er die Reflexion über soziale Fragen. In vie-

lerlei Hinsicht unterstützt er die Bildungsarbeit; er ist regelmäßiger Gast und Dozent 

auf Konferenzen der Laienakademie Kerk en Wereld (Kirche und Welt). In den 

fünfziger Jahren schreibt er seinen ersten Artikel für die Zeitschrift Wending, auch 

wohl als ‘Bildungsarbeit auf Papier’ bezeichnet. Er tritt der Redaktion bei. 1966 

Präsentiert De Lange seine Dissertation Die Gestalt einer Verantwortlichen Gesell-

schaft, in der sich alle seine Interessen vereinen. In dieser Studie bemüht er sich, das 

Konzept der Verantwortlichen Gesellschaft anzuwenden und der niederländischen 

Situation gegenüberzustellen. Im Rückblick stellt sich diese Studie gleichsam als das 

Programm von Aktivitäten und Initiativen heraus, die De Lange im Laufe der Zeit 

zu Themen wie Entwicklung, Unternehmen, Lifestyle, interdisziplinärer Arbeit und 

Armut entfalten wird. In der gleichen Periode veröffentlicht De Lange sein einfluss-

reiches Buch Reiche und arme Länder. 
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3. 1964 Tritt De Lange in das Interuniversitäre Institut für Forschung der Normen 

und Werte in der industriellen Gesellschaft, INW, ein. Nach einiger Zeit wird er zum 

Direktor ernannt. Ein bedeutender Anteil seiner Arbeit bestand darin, Vorlesungen 

an den Universitäten die in dem Institut zusammen arbeiteten zu halten. Außerdem 

veranstaltete er Debatten über eine Reihe von Fragen, mit u.a. Wissenschaftlern und 

Unternehmern. De Langes Jahre im INW waren turbulent, in politischer, kultureller, 

sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Er hat sich an vielen Debatten beteiligt, in 

den Kirchen, in der Politik und in seinem Institut. Wurde De Lange bis dahin haupt-

sächlich mit Kritik von ‘rechts’ konfrontiert, nun wurde ihm vorgeworfen, er wäre 

konservativ. Im INW geriet die Debatte über Wissenschaftskonzeptionen völlig 

außer Kontrolle. Da weitere Zusammenarbeit unmöglich wurde, gab De Lange 1982 

die Arbeit im INW auf. In diesen Jahren vertieften sich seine Kontakte zum ÖRK. 

Er besuchte die Versammlungen von Uppsala (1968) und Nairobi (1975) und war 

Mitglied der Arbeitsgruppe der Abteilung für Kirche und Gesellschaft (C&S); auch 

war er Mitglied des Board von Bossey. Ein Höhepunkt für ihn war die Genfer Kon-

ferenz 1966 und die Berichte zu den beiden wichtigsten Themen dieser Konferenz, 

Technologie und Entwicklung, verfolgte er mit größtem Interesse. In seinem dritten 

Buch, Wirklichkeit und Hoffnung (1975), schildert er, wie sich die ökumenische 

Debatte gesellschaftlicher Fragen von 1966 bis Nairobi entwickelt hat. Alle Themen, 

womit er sich im ÖRK auseinandergesetzt hatte, brachte De Lange in den nieder-

ländischen Rat der Kirchen ein. Er war Mitglied der Arbeitsgruppe Kirche und Ent-

wicklung und der Delegationen, die mit der Regierung und den Unternehmern in den 

Niederlanden das Thema Südafrika besprachen. Er initiierte die Ausführung des 

ÖRK-Programms für transnationale Konzerne in den Niederlanden und setzte sich 

für die Gründung des Multidisziplinären Zentrums für Kirche und Gesellschaft 

(MCKS) ein. De Lange beteiligte sich auch an der ökumenischen Arbeit der europä-

ischen Kirchen in Brüssel. Durch seine Mitgliedschaft in der C&S lernte er die Kir-

chen der ehemaligen DDR kennen, was zu einer Reihe von Begegnungen zwischen 

den Ausschüssen für Kirche und Gesellschaft der niederländischen und der DDR-

Kirchen führte. Auf der Tagesordnung standen Themen wie der Konziliare Prozess 

und die Ökonomie des Genug, ein Thema womit De Lange sich in den Kreisen  

woraus das MCKS hervorgehen sollte, befasste. Der Ökonom Goudzwaard und De 

Lange selbst wurden zu den wichtigsten Vertretern dieser Gedanken. 

Auch in seiner eigenen Kirche fördert De Lange die Debatte über diese Fragen. Er 

stößt hier auf Opposition, wegen seiner politischen Haltung, seiner eindeutigen Be-

fürwortung der Verschmelzung seiner Kirche mit anderen Kirchen und wegen seiner 

starken Kritik an dem, was er als einen Mangel an Engagement ansieht. In der PvdA, 

seiner politischen Partei, steht De Lange nicht im Vordergrund, er ist aber nach wie 

vor ein engagiertes und kritisches Mitglied. Er betont in der Diskussion das Recht 

eines Christen, Mitglied in einer nicht-christlichen Partei zu sein. Und er ruft seine 

Partei auf, sich für die ökumenische Debatte zu interessieren. Aufgrund seiner akti-

ven Auseinandersetzung mit Entwicklungsfragen wird De Lange 1972 gebeten, 

Direktor der Entwicklungsorganisation NOVIB zu werden (Rücktritt im Jahr 1977). 

 

4. 1981 Wird De Lange zum Professor für angewandte Sozialethik an die Theolo-

gische Fakultät der Universität Utrecht berufen (bis 1984). Hier setzt er die Aktivitä-

ten, womit er sich schon im INW beschäftigt hat, fort: Er hält Vorlesungen und 

inspiriert seine Zuhörer. Er lehrt Ökonomie und ökumenische Sozialethik. Nach 

seinem Eintritt in den Ruhestand wird das Buch Genoeg van Teveel, Genoeg van te 
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Weinig (übersetzt als: Weder Armut noch Überfluss) von De Lange und Goudzwaard 

veröffentlicht und zwei Jahre später, im Jahre 1988, Wir sollen uns beeilen. Beteili-

gung am Konziliaren Prozess. Der Schwerpunkt seiner ökumenischen Arbeit verla-

gert sich allmählich auf die Niederlande. Seine letzte Tätigkeit im ÖRK war die 

Mitarbeit am Dokument Christlicher Glaube und die Weltwirtschaft, das 1992 publi-

ziert wurde. Im niederländischen Rat der Kirchen unterstützt De Lange den Konzi-

liaren Prozess und beteiligt er sich aktiv an Diskussionen und Aktionen rund um 

den zunehmenden Armut in den Niederlanden, an der Debatte über den Sozialstaat, 

die EU, Südafrika, Entwicklung u.a. Im MCKS (gegründet 1980) ist er die treibende 

Kraft hinter vielen Initiativen, insbesondere im Wirtschaftsbereich. Alle diese Akti-

vitäten gehen zu Ende, als ihn im August 1997 ein Gehirninfarkt trifft. Am 27. Sep-

tember 2001 stirbt er. 

 

Teil II dieser Studie trägt den Titel ‘Harry de Lange und die ökumenische Sozial-

ethik’. 

 

5. In diesem Kapitel (‘Wer verrückt die Grenzen?
1
 Harry de Lange als Ökonom’) 

wird De Lange als Wirtschaftswissenschaftler positioniert. Danach wird untersucht, 

wie sich De Lange in zwei seiner Bücher mit der Wirtschaft auseinandersetzt. De 

Langes Bestreben war, sein Fach in normativer Weise auszuüben und er forderte 

seine Kollegen auf, sich ebenfalls ausdrücklich über ihre normativen Voraussetzun-

gen (die ein jeder, bewusst oder unbewusst, hat) auszusprechen. De Lange gehört in 

die Kreise der institutionellen Ökonomen, wie Galbraith, die ihr Fach in einer multi-

disziplinären Weise ausüben wollen, es zur Lösung sozialer Probleme einsetzen 

möchten und Staatseinmischung in die Wirtschaft nicht von vornherein abgeneigt 

sind. Wirtschaftswissenschaftler die De Lange beeinflusst haben, sind unter anderen 

Galbraith, Tinbergen, Daly und Schumacher. Auch ließ sich De Lange gerne von 

den Spezialismen zeitgenössischer Ökonomen wie Linnemann, Goudzwaard und 

Opschoor belehren. In seiner Doktorarbeit zielt De Lange darauf ab, herauszufinden, 

ob der Begriff der Verantwortlichkeit im Aufbau einer wirtschaftlichen Ordnung 

und in der Schaffung einer Wirtschaftspolitik eine Rolle spielen kann. Zu diesem 

Zweck beschreibt er den Hintergrund der ökumenischen Debatte der Verantwortli-

chen Gesellschaft, analysiert er die niederländische Gesellschaft und konfrontiert er 

diese beiden. Das Ergebnis dieses Vergleichs wendet er im zweiten Teil seiner Stu-

die in einigen Fragen der wirtschaftlichen Ordnung und des wirtschaftlichen Prozes-

ses an. Seine Schlussfolgerung ist, dass eine ethische Kategorie wie Verantwortung 

in der Tat die besagte Rolle spielen kann. De Lange stimmt Mannheim zu, wenn 

dieser erklärt, es sei möglich ein guter Christ zu sein in einer Gesellschaft, in der die 

grundlegenden Regeln im Widerspruch mit dem Geist der christlichen Lehre sind. 

Diese Regeln (wie der Anreiz des Eigeninteresses) reizen die sündhaften Instinkte 

der Menschen statt sie zu mäßigen. Der Begriff der Verantwortung hilft beim Auf-

bau einer gesellschaftlichen Ordnung, die der Sünde weniger Raum lässt. Da der 

Mensch von sich aus keine Verantwortung tragen kann und will, ist die Erziehung 

zur Verantwortung unerlässlich. Im Jahre 1986 wird Weder Armut noch Überfluss 

veröffentlicht. Dieses Buch zeigt, dass strukturelle Mängel in der ökonomischen 

Theorie zu Verlusten in der Gesellschaft führen. Wir sollen uns um eine Wirtschaft 

bemühen, in der die menschlichen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, denen die 

                                                           
1 Siehe: Hiob 24. 
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Produktion, der Verbrauch und das Einkommen untergeordnet werden. Das ist die 

Wirtschaft der Fürsorge, die eine Neuorientierung in mehreren Bereichen erfordert. 

Ökonomenkollegen entgegneten vornehmlich, dass wirtschaftliches Wachstum 

unentbehrlich sei und dass die Autoren die Selbstkorrekturfähigkeit des Systems 

unterschätzten. Progressive Theologen warfen den Autoren vor, den Machtfaktor 

nicht genügend berücksichtigt zu haben. Dieses Kapitel schließt mit einer Schilde-

rung von De Langes Einfluss als Ökonom. In den Niederlanden, besonders in den 

Kirchen, war seine Wirkung enorm, als Anreger, als Inspirationsquelle, als Netz-

werker und als Initiator. In Europa und in der internationalen ökumenischen Bewe-

gung war seine Rolle vor allem die des Netzwerkers. 

 

6. Die Anthropologie hat für De Lange einen großen Stellenwert. Zentrale Sätze 

dieser Anthropologie sind: ‘Jeder Mensch ist von Gott nach seinem Bild und 

Gleichnis geschaffen. Er muss sich nach den von Gott gegebenen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten entwickeln.’ Und: ‘Gott braucht die Menschen. Er sucht den       

Menschen. Er lädt ihn ein, sich an seiner Schöpfungsarbeit zu beteiligen. Er setzt auf 

die Zusammenarbeit des Menschen.’ De Lange sagte der Personalismus Bannings 

zu, ebenso wie die hoffnungsvolle Weise, auf die der russische Philosoph Berdjajew 

vom Menschen sprach. Ihn sprach der Ethiker Hannes de Graaf an, der mit der Stu-

die Russische Denker über den Menschen diese Denkart in den Niederlanden er-

schlossen hatte. Häufig zitiert De Lange auch jüdische Autoren; er schätzt die Beto-

nung der relationalen Aspekte des menschlichen Seins, die Weise, in der sie Ethik 

und Theologie verknüpfen (‘Gott kennen, ist wissen was man zu tun hat’) und den 

grundlegenden Optimismus. De Lange kritisiert Leute, die unter dem Einfluss des 

Heidelberger Katechismus zu negativ vom Menschen denken. Im Geiste Moltmans 

und Pichts spricht er von der Pflicht zur Hoffnung, da der heutige Weg der Welt in 

den Abgrund führt. Die Anthropologie De Langes war eklektisch, nicht in jeder 

Hinsicht durchdacht, aber ausreichend für die Zwecke, denen er damit dienen wollte. 

 

7. Diese Anthropologie erklärt auch den Wert, den De Lange dem Konzept der Ver-

antwortlichen Gesellschaft beilegte, dem Konzept, das der ÖRK als Kriterium zur 

Beurteilung des bestehenden sozialen Systems und als Standard für gesellschaftliche 

Entscheidungen verwendete. Wenn der Mensch von Gott zur Verantwortung berufen 

ist, soll ihm die Gesellschaft auch den Raum zum Ausüben dieser Verantwortung 

bieten. ‘Wo soziale Strukturen den Menschen daran hindern, Gott zu antworten, ist 

es unsere Aufgabe, zu handeln und im Befreiungsprozess mitzuarbeiten’, sagte De 

Lange. Das Konzept sollte Auswege bieten in einer großen Zahl von ökumenischen 

Debatten: über das Verhältnis zwischen einer Ethik der Ziele und der Mittel, über 

naturrechtliches Denken oder den biblisch-christologischen Ansatz. Es sollte die 

Reflexion einer Vielzahl gesellschaftlicher Situationen ermöglichen. Daher war das 

Konzept immer wieder Gesprächsthema. Vor allem der Aufstieg der Theologie der 

Revolution hat zu starker Kritisierung des Konzeptes geführt. Als anschauliches 

Beispiel wird die Kritik des Theologen Ter Schegget in seiner Dissertation Der 

Appell an die zukünftige Stadt besprochen. Genaues Lesen der Texte zeigt aller-

dings, dass nicht jede Kritik berechtigt ist. All zu leicht wird das Konzept mit eini-

gen seiner Vertreter identifiziert und oft wird es als Aufruf zur persönlichen Ver-

antwortungsübernahme, ungeachtet der Umstände, missverstanden. De Lange wen-

det sich aber gegen jegliches Verantwortungsverständnis, das Staatseinmischung 

ablehnt und nur persönliche Verantwortung betont. Er ist diesem Konzept treuge-
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blieben, obwohl er die neuen vom ÖRK eingeführten Konzepte und Programme 

begrüßte. Es zeigt sich, dass das sogenannte ‘alte’ Denken in der Debatte über den 

Paradigmenwechsel im ökumenischen Denken öfters zur Karikatur wird. Für De 

Lange waren die zentralen Themen der ökumenischen Sozialethik weiterhin Gerech-

tigkeit, Partizipation und Nachhaltigkeit, Konzepte mit großer Relevanz, auch für 

die Probleme von heute. In den letzten Jahren greifen Theologen wieder auf das 

Konzept der Verantwortlichen Gesellschaft zurück und zeigen, dass es ein nützliches 

Instrument im Kampf um eine bessere Welt ist.  

 

8. Das abschließende Kapitel fasst die Hauptgedanken im Werk De Langes zusam-

men und wirft die Frage auf, ob seine Vorgehensweise auch heute noch erfolgreich 

sein könnte. Die Antwort ist ja: Seine Begeisterung könnte auch heute noch wirksam 

sein, weil sie nicht auf einer optimistischen Einschätzung der anzustrebenden Ziele 

basierte, sondern vielmehr der Hoffnung, ‘die eine Leidenschaft für das Mögliche 

hat’, entsprang. 
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Not Allowed to Lose Courage 
Life and work of Dr. H.M. de Lange 

1919-2001 

 

Summary 
 

 

 

This study tries to answer the question what the contribution of Dr. H.M. de Lange 

to the ecumenical debate on social-ethical issues has been and still is.  

To this end, in the first part, a description is given of the work of De Lange. His 

private life is dealt with only briefly. The main objective of a biography of an ‘ecu-

menical’ is to show how an individual was inspired by the ecumenical spirit and 

how that turned out. It is impossible to understand the ecumenical movement only 

through documents. Individuals with their specific qualities built the ecumenical 

movement. Through the individual Harry de Lange this study provides an insight in 

the worldwide ecumenical movement and the ecumenical work in the Netherlands. 

The contribution of De Lange to ecumenical social ethics is that he consistently 

elaborated, propagated and practised the ideas that were developed in the ecumeni-

cal movement. To that end, De Lange built a huge network of people. In this study, 

some of them are introduced through a short biographical outline. To show the im-

portance of De Lange, this network, the discussions he had in this network and the 

actions he set in motion, are described. This first, voluminous, part is as such an 

outline of recent history based on the interaction between De Lange and his time. In 

order not to loose sight of the thinking and actions of De Lange, the second part goes 

into three elements of them. The concept of the Responsible Society, developed 

within the World Council of Churches, is at the heart of De Lange’s line of thinking. 

To understand how he uses it, an idea of where De Lange finds himself as an 

economist is indispensable (chapter five). His anthropology determines the way he 

approaches the concept of the responsible society (chapter six). The concept of the 

Responsible Society is introduced and treated (in chapter seven); the way De Lange 

interpreted it and the way he discussed it with others are elaborated as a specimen of 

the whole debate. The last chapter gives some conclusions.  

 

The biographical part is divided into four chapters according to the periods of life 

and work of De Lange: first his youth and period of study (1919-1945), then the 

period he worked at the Dutch Planning Bureau (1945-1964) followed by his years 

at the Institute for Research of Standards and Values (1964-1981), and to conclude 

his years at university and retirement (1981-2001).  

 

1. Herman Marinus - Harry - de Lange was born on the 2nd of March 1919. His 

parents were not affiliated to any church, but when De Lange happens to attend a 

church service of the Remonstrant church, he is impressed by the atmosphere, and, 

after some time, is confirmed, and engages himself with the ecumenical youth 

movement. De Lange was deeply moved by his experiences with the effects of the 

years of crisis on his family and with the Second World War. In several ways he 

noticed neglect, the guilty negligence of measures that could have prevented evil to 

take place. In his later work he tried to contribute to the prevention of such negli-



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

588 

gence in future. After finishing school, he studies economics in Rotterdam. After his 

B.A. exam, he has to go into hiding to prevent deportation to Germany (as a conse-

quence of refusing to sign a declaration of loyalty to the occupation authorities). 

During that period De Lange has some important encounters that greatly influenced 

the rest of his life. His meetings with students from the Dutch Indies, result in a 

growing sympathy with the struggle for an independent Indonesia, and in general 

with the struggle of Third World nations for independence. Of great importance is 

also his acquaintance with the theologian Banning, a religious-socialist, and editor of 

the religious-socialist magazine Tijd en Taak. Banning became his tutor, and they 

cooperated extensively in later years. During the war, De Lange became member of 

the Dutch Union, in an attempt to overcome the sharp divisions between the de-

nominations that marked the Netherlands before the war, and to create a greater 

sense of togetherness. After the war De Lange joined the Dutch People’s Movement, 

and through this organisation he became member of the Dutch Labour Party (PvdA) 

when it was founded, in 1947. Despite his criticism (e.g. the policy towards Indone-

sia) he remained a faithful and active member all his life. 

 

2. After the War, the Dutch Planning Bureau (CPB) is founded, with Tinbergen as 

director. De Lange applies for a job at the CPB, in the expectation that deliberate 

economic policy will be able to prevent such situations as took place in the Thirties. 

He is appointed and after some years he becomes secretary to the director; in this 

capacity he is engaged in many debates on issues that are of interest to him. In his 

way of dealing with economics, he is greatly influenced by Tinbergen, who also 

raises his interest for the Third World. De Lange starts to write articles in a series of 

magazines on several issues, and gives lectures wherever he is asked to do so. Be-

cause of his ecumenical interest, he attends the youth meeting at the occasion of the 

first Assembly of the World Council of Churches in Amsterdam in 1948. This 

started a series ecumenical activities like membership of the Commission on Social 

Affairs of the Council of Churches in the Netherlands. De Lange is chairman of the 

Commission until 1993. Within his own, Remonstrant, church he stimulates and 

supports the reflection on social affairs. In many ways he strengthens the educational 

work; he is a regular guest and lecturer at meetings in the lay-academy Kerk en 

Wereld (Church and World). In the Fifties he starts to write articles for the magazine 

Wending (‘Turn’), sometimes characterised as a kind of ‘educational work on pa-

per’. After some time he becomes member of the editorial staff. In 1966 De Lange 

presents his doctoral thesis Shaping a Responsible Society, in which all his fields of 

interest unite. In this study he endeavoured to apply and test the criterion of the 

Responsible Society of the World Council of Churches to the Dutch situation. Look-

ing back, it seems as if this study contains the program of activities and initiatives 

that De Lange will undertake in later years. In the same period De Lange publishes 

his influential book Rich and Poor Countries. 

 

3. In 1964 De Lange joins the Inter-University Institute for Research into Standards 

and Values in the Industrial Society, INW. Here he is able to devote all his time to 

the things he is interested in and good at. In later years he becomes director. To a 

large extend, his work was to give lectures at the universities that cooperated in the 

institute. In addition, he organised debates on several issues, with academics, top-

management of companies, etc. The period during which De Lange worked at the 

INW was turbulent, in politics, in culture, in the churches and in social and eco-



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

589 

nomic respect. De Lange joined many debates, in the churches, in politics and at his 

own office. Until then, De Lange had mainly been confronted with criticism from 

‘right-wing’ opponents, but now he was also reproached for being conservative. In 

the INW the debate about the conception of science completely went out of control 

and co-operation was no longer impossible. This was the reason why he left the 

INW in 1982. His engagement with the WCC had become stronger during these 

years. He attended the Assemblies of Uppsala (1968) and Nairobi (1975), was mem-

ber of the Working Committee of the Department Church and Society (C&S) and 

was member of the board of Bossey. To him, the Geneva-conference of 1966 was 

the most important ecumenical event ever, and he kept himself informed of the two 

most important issues of this conference, technology and development. His third 

book, Reality and Hope (1975), is a description of the development of the ecumeni-

cal debate on societal issues from 1966 to the Nairobi Assembly. All the topics he 

dealt with in the WCC, De Lange also put on the agenda of the Dutch Council of 

Churches. He was member of its Working group on Church and Development, of 

delegations that discussed the issue of Southern Africa with the Dutch government 

and Dutch companies; he initiated the WCC Program on Transnational Corporations 

in the Netherlands, and was deeply engaged in the founding of the Multidisciplinary 

Centre for Church and Society (MCKS). De Lange was also involved in the ecu-

menical work of the European churches in Brussels. Through his engagement with 

C&S he becomes acquainted with the churches in the GDR; this results in a series of 

encounters between the committees for church and society of the Dutch and the 

GDR churches. On the agenda are issues like the Conciliar Process and the Econo-

my of Enough, a theme De Lange got engaged with during his activities within the 

group that later became the MCKS. The economist Goudzwaard and De Lange him-

self became the main representatives of this line of thinking. In the Remonstrant 

Church De Lange also stimulates the debate on these issues. Here he is confronted 

with opposition, because of his political stance and his sometimes fierce criticism on 

his church. In the PvdA, his political party, De Lange is not in the forefront. He puts 

emphasis on the discussion on the right of Christians to join a non-Christian party. 

And he stimulates his party to be interested in ecumenical thinking. Because of his 

active engagement with development issues, De Lange is asked to become chair of 

the development agency NOVIB in 1972 (he resigns in 1977).  

 

4. In 1981 De Lange becomes professor in Applied Social Ethics at the Theological 

Faculty of the University of Utrecht (until 1984). He teaches economics and ecu-

menical social ethics. After his retirement Genoeg van teveel, Genoeg van te weinig 

(in the English editions translated as Beyond Poverty and Affluence. Towards an 

Economy of Care) is published, and two years later, in 1988, Wij moeten ons haas-

ten. Meedoen met het Conciliair Proces (We have to hurry. Joining the Conciliair 

Process). The accent in his ecumenical work is now more and more on the Dutch 

situation. His last activity in the WCC was his engagement with the document 

Christian Faith and the World Economy, published in 1992. In the Dutch Council of 

Churches De Lange stimulates the Conciliar Process, and is engaged in discussion 

and action on the increasing poverty in the Netherlands, the debate on the welfare 

state, the EU, Southern Africa and workers’ participation. In the MCKS (founded in 

1980) he is the motor of many initiatives, especially on economic issues. All these 

activities come to a halt when he is struck by a brain infarct in August 1997. On the 

27th of September 2001 he dies. 
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Part II of this study is titled ‘Harry de Lange and ecumenical social ethics’. 

 

5. In this chapter (‘Who moves the boundary stones?1 On Harry de Lange as an 

economist’) De Lange is positioned as an economist. After that, the way De Lange 

deals with economics in two of his books is investigated. De Lange wanted to exer-

cise his profession in a normative way, and challenged his colleagues to be explicit 

about their normative presuppositions (that everybody, wittingly or unwittingly, has) 

too. We can position De Lange in the circles of institutional economists, like 

Galbraith, who favour a multidisciplinary way of doing economics, who want to use 

their profession to solve social problems and are not averse to government inter-

ference in the economy. Economists who influenced De Lange are, among others, 

Galbraith, Tinbergen, Daly and Schumacher. De Lange also let himself gladly be 

taught by the specific knowledge of contemporary economists like Linnemann, 

Goudzwaard and Opschoor. In his dissertation Shaping a Responsible Society he 

aims to find out whether this concept of the Responsible Society (which in fact is a 

criterion) can play a role in the building process of an economic order and in the 

creation of economic policy. To that end he describes the background of the ecu-

menical debate on the responsible society, analyses the Dutch society, and confronts 

these two. He applies the outcome of that comparison in the second part of his study 

to some parts of the economic order and the economic process. His conclusion is 

that indeed a moral category like responsibility can play the supposed role. De 

Lange agrees with Mannheim when he states that within a society where the basic 

rules are contrary to the spirit of Christian teaching, it is not possible to be a good 

Christian. These rules (e.g. the incentive of self-interest) stimulate the sinful in-

stincts of people in stead of tempering them. The concept of ‘responsibility’ can help 

to build a societal order with less room for sin. As people are not by nature willing 

and able to feel responsible, education towards responsibility is indispensable. In 

1986 Beyond Poverty and Affluence is published. This book shows that structural 

flaws in economic theory lead to losses in society. We must work towards an eco-

nomy where the need for care is placed in the centre and where the choice of pro-

duction, consumption and income has been made subservient to that need. That is 

the economy of care, which requires a reorientation in several areas. Colleague-

economists reacted mainly with the remark that economic growth is necessary, and 

that the authors underestimate the self-correcting abilities of the system. Progressive 

theologians reproached the authors for not fully taking account the existence of 

power in society. This chapter concludes by indicating the influence De Lange as 

had as an economist. In the Netherlands, especially in the churches, his influence 

was huge, as stimulator, as source of inspiration, as a networker and someone who 

took initiatives. In Europe and in the international ecumenical movement his role 

was above all that of a networker. 

 

6. At the base of De Lange ideas of a Responsible Society is his anthropology. Cen-

tral sentences in the anthropology of De Lange are: ‘Each human being is created by 

God in his image and likeness. He must develop himself according to the God given 

capacities and possibilities’ and: ‘God needs man. He looks for him. He invites him 

to take part in His work of creation. He counts on the cooperation of man.’ De 

Lange was challenged by the personalism of Banning, by the way the Russian phi-

                                                           
1 A reverence to Job 24. 
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losopher Berdjajew spoke hopefully of men, and by the moral philosopher De Graaf 

who with his study Russian Thinkers on Men opened up this line of thinking in the 

Netherlands. Frequently he also cites Jewish authors, of whom he appreciates the 

emphasis on the relational aspects of human being, their way of approaching ethics 

and theology (‘to know God is to know what one has to do’) and their fundamental 

optimism. He criticizes people who, under the influence of the Catechism of Heidel-

berg, think negatively of men. In the spirit of Moltmann and Picht he speaks of hope 

as a duty, because the road the world has taken leads into an abyss. The anthropo-

logy of De Lange was eclectic, not really thought through in all respects, but suffi-

cient for the purpose he wanted it to serve.  

 

7. This anthropology was fundamental for the importance De Lange attached to the 

concept of the Responsible Society that the World Council of Churches used as a 

criterion to judge the existing social orders and as a standard to guide people in their 

choices. If people are addressed by God, called to be responsible, society must offer 

room to really practice responsibility. ‘Where social structures restrain man from 

answering God, we have the duty to act and to cooperate in the process of libera-

tion’, De Lange says. The concept of the Responsible Society was meant to be an 

answer in a great number of ecumenical debates (on an ethics of means or an ethic 

of ends, on a natural law or a biblical-christological approach) and had to be able to 

reflect on a variety of situations in society. For that reason, the concept continued to 

arouse questions. Especially the rise of the theology of revolution resulted in much 

criticism of the concept. The criticism of the theologian Ter Schegget in his thesis 

Het beroep op de stad der toekomst (The Appeal on the City of the Future) is dealt 

with as a clear illustration for this. Close reading shows that not all this criticism 

does justice to the concept. Too easily it identifies the concept with what its repre-

sentatives made out of it, and often the concept is misunderstood as a call to accept 

personal responsibility irrespective of the circumstances. De Lange opposes all talk 

of responsibility that rejects government intervention, and that only stresses the 

responsibility of the person. De Lange stuck to the concept, although he welcomed 

the new concepts and programs that were introduced by the World Council of 

Churches. In the debate on the paradigm change that is said to have taken place in 

ecumenical thinking, and that led to these new concepts, sometimes a caricature is 

made of the so-called ‘old’ thinking. To De Lange, the central themes of the ecu-

menical social ethics remained justice, participation and sustainability, concepts with 

great relevance also for the problems of today. In recent years theologians go back to 

the concept of the Responsible Society and show that it is a useful tool in the strug-

gle for a better world.  

 

8. The concluding chapter summarises the main lines in the work of De Lange and 

asks whether his way of working would still be successful today. The answer is yes: 

his enthusiasm would still work, because it was not based on an optimistic calcula-

tion of the goals to achieve, but came out of the hope ‘that has a passion for the 

possible’. 
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1 In dit overzicht staan alle door de auteur gevonden publicaties van De Lange. Waarschijnlijk is de lijst 
waar het gaat om de boeken, brochures, hoofdstukken van boeken en artikelen vrijwel compleet. In 

mindere mate zal dat gelden voor de interviews. Van de door De Lange gehouden inleidingen is slechts 

een fractie bewaard gebleven en opgenomen, namelijk die waarvan de tekst zelf of een verslag (in de 
vorm van een artikel of brochure) beschikbaar waren. De Lange heeft gedurende bijna 50 jaar zeer regel-

matig inleidingen gehouden; een schatting van 2000 inleidingen is daarom stellig niet overdreven. Waar 

geen melding is gemaakt van de plaats en wijze van publicatie, is de tekst van de inleiding zelf bewaard 
gebleven; die bevindt zich dan in het archief van De Lange. 
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 „Rondom de bestedingsbeperking‟ in: Wending, 12/5, juli/augustus 1957, 386-391 

 „Dagboek van een plattelandsdokter‟ in: Remonstrants Weekblad, 14-9-1957 

 „Oecumenische Conferentie‟ in: Remonstrants Weekblad, 5-10-1957 

 „Zwarte lonen‟ in: Remonstrants Weekblad, 12-10-1957 

 „De Deltawet. Ook een godsdienstige en zedelijke opdracht‟ in: Remonstrants Weekblad, 

12-10-1957 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Church and Urbanization‟ (samen met Ed. van Cleeff en dr. P. Smits), bijdrage voor de 

consultatie over Evangelisatie en de structuur van de kerken, Bossey 20-24 mei 1957 

 

1958 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „De Wereldraad van Kerken over het kapitalisme. Enkele opmerkingen over de rappor-

ten van 1948 en 1954‟ in De maatschappij van nu en morgen (vriendenbundel ter gele-

genheid van de 70e verjaardag van Willem Banning), Arbeiderspers, Amsterdam 1958, 

50-61 

artikelen 

 „Traditionele godsdienstigheid‟ in: Remonstrants Weekblad, 11-1-1958 

 „Achtergronden van de huidige wereldcrisis‟ in: Wending, 12/11, januari 1958, 748-751 

 Boekbespreking van De Wereld jaagt naar geld van R.L. Heilbroner, in: Het Boek van 

Nu, januari 1958 

 „Opnieuw werkloosheid‟ in: Hervormd Nederland, 8-2-1958 

 „Ik hoop, dat ….‟ in: Gemeenschap der Kerken, maart 1958 

 „Het gesprek op de Landdag‟ in: Remonstrants Weekblad, 5-4-1958 

 Kanttekeningen: „Verkorting van de werkweek: een voorbarige wens‟ en „Een allesbe-

heersende prioriteit‟ in: Wending, jaargang 13/5-6, juli/augustus 1958, 350-351 

 „Beeldvorming over het socialisme‟ in: Tijd & Taak, 6-9-1958 

 „Twee jaar bestedingsbeperking‟ in: Wending, 13/8, oktober 1958, 532-537 

 „De afscheidsrede van professor dr. P. Geyl‟ in: Remonstrants Weekblad, 1-11-1958 

 Kanttekeningen: „Vertraging in de onderwijsvernieuwing‟ en: „Slechte voorlichting over 

de Nato‟ in: Wending, 13/9, november 1958, 622-623 

 „Een ontmoeting‟ in: Gemeenschap der Kerken, december 1958 

 Kanttekeningen: „Onvoldoende middelen of onvoldoende belangstelling?‟ in: Wending, 

13/10, december 1958, 702 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Is structuurbeheersing in de huidige omstandigheden mogelijk?‟, inleiding voor de 

Zakenstudiekring, verslagen in de Nieuwe Vlaardingse Courant, 7-2-1958 

 Inleiding over conjunctuurbeheersing op een vergadering van de Maatschappij voor 

Handel en Nijverheid in den Haag, verslagen door Het Parool, 26-2-1958 

 „De nieuwe taak van het gemeentelid‟, inleiding voor de september-conferentie van de 

Oecumenische Raad over de Wereldraad van Kerken, september 1958 

 „Inleiding, gehouden door de heren Drs. H.M. de Lange en Prof.Dr. J. Tinbergen van het 

Centraal Planbureau op dinsdag 11 november 1958 in het Provinciehuis in Groningen‟ 

(in bibliotheek RUG)  
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1959 

artikelen 

 „Het jubileumboek van de protestantse werkgevers‟ in: Remonstrants Weekblad,          

28-2-1959 

 Om te beginnen: „De verantwoordelijkheid in de welvaartsstaat‟ in: Wending, 13/12, 

februari 1959, 817-821 

 „De les van de bestedingsbeperking (I)‟ in: Tijd & Taak, 30-5-1959 

 „Welvaart als macht‟ in: Remonstrants Weekblad, 30-5-1959 

 „De les van de bestedingsbeperking (II)‟ in: Tijd & Taak, 6-6-1959 

 „De organisatie als macht‟ in: Remonstrants Weekblad, 6-6-1959 

 „De negende sociale conferentie‟ in: Remonstrants Weekblad, 4-7-1959 

 „Ongerustheid om Frankrijk‟ in: Tijd & Taak, 25-7-1959 

 Boekbespreking van Economische Encyclopedie, samengesteld door D.C. van der Poel, 

in: Het Boek van Nu, juli 1959 

 „Een publikatie van de Telders Stichting‟ in: Tijd & Taak, 1-8-1959 

 „Meer welvaart - hoeveel en voor wie?‟ in: Wending, 14/8, oktober 1959, 587-594 

 „Sociale ontwikkelingen in de Verenigde Staten‟ in: Tijd & Taak, 3-10-1959 

 Om te beginnen: „De eredienst‟, in: Wending, 14/10, december 1959, 709-711 

 „Welvaart als instrument‟ in: Hervormd Nederland, 24-12-1959 

 

1960 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Het sociale denken in de oecumene‟, tekst van een redevoering op 20 oktober 1960 op 

de jaarlijkse bijeenkomst van de Haagse Sociale Academie (in druk uitgegeven door de 

Academie) 

artikelen 

 Boekbespreking van Sociale rechtskennis. Deel III Sociale verzekering van mr. C.J.A de 

Koning in: Het Boek van Nu, januari 1960 

 „De verdeling van het vermogen in Nederland‟ in: Tijd & Taak, 2-1-1960 

 „De Amerikaanse economie in 1970‟ in: Tijd & Taak, 2-1-1960 

 „Socialistische krant‟ in: Tijd & Taak, 9-1-1960  

 „Eenzijdig‟ in: Tijd & Taak, 30-1-1960 

 „Om de toekomst van het socialisme‟, samen met J. Koopman, J.M.M. de Valk en W. de 

Vrijer, in: Socialisme en Democratie, februari 1960, 77-87 

 „Het debat over de loonpolitiek‟ in: Tijd & Taak, 7-2-1960 

 „Niet aandringen op geleidelijkheid‟ in: Plein, maart/april 1960 

 „Welvaart en welvaartsstreven‟ (verslag van een inleiding) in: Tot hoger peil. Orgaan van 

de Amsterdamse Jeugdraad, 9/6, maart 1960 

 „Bezitsvorming, een christelijk ideaal?‟ in: Wending, 15/2, april 1960, 84-91 

 „Een nieuwe taak voor economisten‟ in: Tijd & Taak, 23-4-1960 

 Kanttekeningen: „Een voorbeeld ter navolging‟ en „Discussie over de tantièmes, in: 

Wending, 15/3, mei 1960, 190-191 

 „De a.s. Sociale Conferentie‟ in: Remonstrants Weekblad, 7-5-1960 

 „Welvaart en welvaartsstreven‟ in: Gemeenschap der Kerken, mei 1960 

 „Wij staan voor een vraagstuk van keuze bij onze bestedingen‟ in de rubriek „Actuele 

problemen in discussie‟ in: Maatschappij belangen, mei 1960 

 Boekbespreking over Sociale rechtskennis. Deel II Arbeidsrecht van Lambert Vermeulen 

en Sociale opgang van A.L. Arnolds in: Het Boek van Nu, juni 1960 

 Boekbespreking over De juiste man op de juiste plaats (de opkomst van de meritocratie 

1870-2033) van dr. Michael Young in: Het boek van Nu, juli 1960 

 „Het sociale denken in de Remonstrantse Broederschap‟ in: Vrije Gedachten (radio- en 

televisieprogrammablad van de V.P.R.O.), 23-7-1960 
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 Kanttekeningen: „De Ombudsman‟ en „Stimulering van het vreemdelingenverkeer(?)‟, 

in: Wending, 15/5-6, juli/augustus 1960, 351 

 „In het zicht van New Delhi 1961‟ in: Remonstrants Weekblad, 20-8-1960 

 „Protestantse werkgevers bezinnen zich op de taak van de ondernemer in de ontwikke-

lingslanden‟ in: Onze Wereld, augustus 1960. 

 „Spelregels van de democratie IV‟ in: Hervormd Nederland, 15-10-1960 

 „De Nederlandse economie in 1960 en 1961‟ in: Wending, 15/8, oktober 1960, 460-472 

 „Is hoogbouw gewenst of noodzakelijk?‟ in: Economisch Statistische Berichten, 45/1960, 

19-10-1960, 1013 

 Kanttekeningen: „In het verkeer zal het leven weer leefbaar zijn‟, in: Wending, 15/9, 

november 1960, 562-563 

 Boekbespreking over Christelijke politiek van prof.mr.I.A. Diepenhorst in: Het Boek van 

Nu, november 1960 

 „Schuld en verzoening‟ in: Van maand tot maand, november 1960 

 

1961 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „De welvaartsstaat, economisch en sociaal bezien‟, voordracht gehouden ter gelegenheid 

van de 4e studiedag van de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid te Groningen op 

1 juni 1961 (in druk uitgegeven) 

artikelen 

 „Kanttekening over het gebruik van de statistiek‟, in: Wending, 15/11, januari 1961, 838-

839 

 „Open brief aan dr. C. van den Berg en ds. L.B. Houtgast‟ in: Remonstrants Weekblad, 

25-2-1961 (samen met A. Ingen Housz) 

 „Wereld en Kerk. Vragen aan de kerk in een veranderde wereld‟, boekbespreking in: 

Wending, 16/1, maart 1961, 69 

 Kanttekening: „Jaarverslag Philips‟ in: Wending, 16/2, april 1961, 132 

 Repertorium van de Sociale Wetenschappen‟ en „Nederland onder dak?‟, boekbespre-

kingen in: Wending, 16/2, april 1961, 132, 134 

 „Europa - ons vaderland‟ in: Remonstrants Weekblad, 22-4-1961 

 „De armen der wereld‟ in Remonstrants Weekblad, 29-4-1961 (ook opgenomen in Tijd & 

Taak, 22-7-1961) 

 Om te beginnen: „Belastingverlaging: uitstellen of afstellen?‟ in: Wending, 16/3, mei 

1961, 137-140 

 „De bedreiging door het wereldcommunisme‟ in Remonstrants Weekblad, 6-5-1961 

 „Op weg naar de toekomst‟ in Remonstrants Weekblad, 20-5-1961 

 „Het economisch programma van de regering Kennedy‟ in: Wending, 16/4, juni 1961, 

205-215 

 „Oecumene in ‟t Vizier‟, boekbespreking in: Wending, 16/4, juni 1961, 252-253 

 „Verkeerde socialistische politiek‟ in Tijd & Taak, 17-6-1961 

 Kanttekening: „Vertraging in de onderwijsvernieuwing‟ in: Wending, 16/5-6,           

juli/augustus 1961, 318 

 „Economische problemen in Amerika‟ in Tijd & Taak, 9-9-1961 

 „Economische problemen in Amerika (2) in Tijd & Taak, 16-9-1961 

 „Met de groei van de productie stijgt onze verantwoordelijkheid‟ in Hervormd Neder-

land, 21-10-1961 

 „Het Centraal Planbureau. Wat doen ze daar?‟ in: Contact (personeelsblad Economische 

Zaken), november 1961 

 Om te beginnen, in: Wending, 16/9, november 1961, 457-461 

 Kanttekeningen: „Culturele manifestatie in den Haag, in: Wending, 16/9, november 1961, 

529 
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 „Ned. volk geeft maar 1 procent uit aan kerk, liefdadigheid en cultuur‟, verslag van een 

lezing van drs. H.M. de Lange over „Welvaart‟ op een studiedag van de Christen Jonge 

Vrouwen Federatie in Utrecht, in: Trouw, 29-11-1961 

 Om te beginnen, samen met J.M. van Veen, in: Wending, 16/10, december 1961, 537-

540 

 „Activisme, gehoorzaamheid en disponibilité‟ in: Wending, 16/10, december 1961, 722-

728 

 „Welvaart met gemengde gevoelens‟ verslag van bovengenoemde inleiding in de rubriek 

„En passant‟ in: Binnenhof, 1-12-1961 

 „De strijd om een verantwoord bestaan‟. Samenvatting van de op 9 november j.l. ter 

gelegenheid van de jaarlijkse conferentie te Woudschoten gehouden inleiding door drs. 

H.M. de Lange, in: Van Huis tot Huis, orgaan van de Bond der Nederlandse Diakones-

senhuizen, 14/6, december 1961, 122-124 

 

1962 

artikelen 

 „De Nederlandse economie in 1962‟ in: Wending, 16/11, januari 1962, 738-745 

 Kanttekeningen: „New Delhi en de Nederlandse dagbladpers‟ in: Wending, 16/11,   

februari 1962,875 

 Kanttekeningen: „Van de regen in de drup‟ in: Wending, 16/12, maart 1962, 62 

 „Handling Affluence‟, in: Living Ethics, Youth nr.5 (orgaan van de jeugdafdeling van de 

Wereldraad van Kerken), March 1962, 62-69 

 „Vormingsbehoeften van de mens in deze tijd‟ in: Volksopvoeding, 11/2, maart/april 

1962, 81-91 

 „Niet bij economie alleen …. De kerken nemen ook de hulpverlening ter hand‟ in: Nieu-

we Rotterdamse Courant, 13-4-1962 

 „India en het Westen‟ in: Wending, 17/2, mei 1962, 197-199 

 Boekbespreking over Bevolkingsexplosie van prof.dr. W. Brand in: Wending, 17/4, juni 

1962, 263 

 „Het sociaal en economische programma van de Christelijk-Historische Unie‟ in: Socia-

lisme en Democratie, vol.19, juni 1962, p.470-474 

 „De Wereldraad aan het werk‟ in: Remonstrants Weekblad, 15-9-1962 

 „De Sociale kringen in het a.s. werkjaar‟ in: Remonstrants Weekblad, 29-9-62 

 „Woorden en daden‟ in: Remonstrants Weekblad, 6-10-1962 

 Kanttekeningen: „Een liberaal geluid?‟ in: Wending, 17/8, oktober 1962, 540 

 „Vormen van Dienst‟ in: Gemeenschap der Kerken, orgaan van de Oecumenische Raad 

van Kerken in Nederland, oktober 1962 

 Boekbespreking over God and the Rich Society, a study of christians in a world of Abun-

dance van D.L. Munby, in: Wending, 17/9, november 1962, 618 

 „Het ingrijpen van mgr. Holteman in de politieke strijd op de Nederlandse Antillen‟ in: 

de Katholiek in de Partij van de Arbeid (maandblad van de katholieke werkgemeen-

schap), 16/11, november 1962 

 

1963 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Welvaart en welvaartsdenken. Een studie samengesteld door de Commissie voor Sociale 

Zaken van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland (De Lange schreef het eer-

ste deel), Amsterdam 1963 

 Gelijkheid en kwaliteit. Syllabus ten dienst van de Sociale Kringen uitgegeven door de 

Sociale Commissie van de Remonstrantse Broederschap, september 1963 (De Lange 

schreef hierin de bijdrage „Economische gelijkheid en ongelijkheid‟, en - samen met Ed. 

van Cleeff - „Gelijkheid, ongelijkheid, ontplooiïng en verantwoordelijkheid‟  
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artikelen 

 „De economische vooruitzichten voor 1963‟ in: Wending, 17/11, januari 1963, 744-753 

 Om te beginnen: „Een Nederlands standpunt‟ in: Wending, 17/12, februari 1963, 769-771 

 Kanttekeningen: „Nationaal geschenk‟ en „Hedendaagse muziek‟ in: Wending, 17/12, 

februari 1963, 838-839 

 „Enkele kanttekeningen bij het partijcongres‟ in: Tijd & Taak, 9-2-1963 

 „Partijcongres‟ in: de Gasten-rubriek van In de Waagschaal, 9-3-1963 

 „Wending in de politiek‟ (samen met dr. J.M. van Veen) in: Wending, 18/2, april 1963, 

90-102 

 Boekbespreking van: Sociologische kanttekeningen bij actuele sociaal politieke vragen 

van H.J.M. Hoefnagels, in: Wending, 18/2, april 1963, 140 

 „Bevoogding‟ in: Tijd & Taak, 27-4-1963 

 „De Wereldraad en het vraagstuk van de economisch minderontwikkelde landen‟ in: 

Wending, 18/3, mei 1963, 179-192 

 „Het probleem van de gelijkheid‟ in: Wending, 18/3, mei 1963, 205-206 

 Boekbespreking over: The Rich Nations and the poor Nations van Barbara Ward, en 

over: Eenheid en chaos der kerken van dr. W.F. Golterman in: Wending, 18/3, mei 1963, 

207 

 „Volkstelling 1960‟ in: Remonstrants Weekblad, 4-5-1963 

 „Afstand tussen rijke en arme landen steeds groter‟ in: Hervormd Nederland, 25-5-1963 

 Kanttekening: „Het vraagstuk van de ondernemingsstructuur‟ in: Wending, 18/4, juni 

1963, 285 

 „Met de buren in de kerk‟ in: Remonstrants Weekblad, 8-6-1963  

 „Na de nederlaag: Houding en mentaliteit‟ in: Tijd & Taak, 15-6-1963 

 „Internationale hulp moet voorrang hebben‟ in: Hervormd Nederland, 22-6-1963 

 „Hulp aan de ontwikkelingslanden‟ in: De Vakbeweging, 16-7-1963 

 Kanttekening: „Macht en verantwoordelijkheid‟ en „Verkeerscriminaliteit‟ in: Wending, 

18/7, september 1963, 525-526 

 „Handboek Pastorale Sociologie‟ in: Remonstrants Weekblad, 21-9-1963 

 „De sociale kringen in het werkjaar 1963-1964‟ in: Remonstrants Weekblad, 5-10-1963 

 „Gelijkheid, ongelijkheid, ontplooiïng en verantwoordelijkheid. Enkele inleidende be-

schouwingen‟ (samen met Ed. van Cleeff) in: Gelijkheid en kwaliteit. Syllabus ten dien-

ste van de Sociale Kringen uitgegeven door de Sociale Commissie van de Remonstrantse 

Broederschap, september 1963.  

 „Economische gelijkheid en ongelijkheid‟ in: Gelijkheid en kwaliteit. Syllabus ten dien-

ste van de Sociale Kringen uitgegeven door de Sociale Commissie van de Remonstrantse 

Broederschap, september 1963 

 Boekbespreking van: Zuiver Uw Zilver van prof.mr. P. Lieftinck, en van drie boekjes uit 

de Carillon-reeks: De Wereldraad van Kerken in New Delhi, Licht uit New Delhi van 

G.P. Klijn, en Aanvaardt elkander van De 18, in: Wending, 18/8, oktober 1963, 599 

 „Misverstanden omtrent de oecumene‟ in: Remonstrants Weekblad, 26-10-1963 

 Kanttekening: „Doof uit voor het te laat is!‟ in: Wending, 18/9, november 1963, 668 

 „De encycliek vrede op aarde‟ in: Socialisme en Democratie, vol.20, november 1963, 

788-793 

 „Het aantal Remonstranten volgens de Volkstelling 1960‟ in: Remonstrants Weekblad,  

9-11-1963  

 

1964 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Welvaart en verantwoordelijkheid, rapport van de centrale studie commissie van de 

WPC (werkgemeenschap van Protestantse Christenen in de Pv.d.A), onder voorzitter-

schap van Harry de Lange, 1964 
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 „Welke factoren bepalen onze welvaart?‟ in: Gezin en Welvaart, uitgave van de Gezins-

weekcommissie Den Haag 1964, 17-27 

artikelen 

 Kanttekening: „Opmerkingen n.a.v. de reactie van Prof.dr. P. Kuin op de kanttekening 

van september 1963‟ in: Wending, 18/11, januari 1964, 895-896 

 „Volksontwikkeling en de massacommunicatiemiddelen‟in: Vrije Geluiden, 34/3, 1964 

 „Einde van de conjunctuurcyclus 1958-1964‟ in: Wending, 18/12, februari 1964, 927-937 

 „De werkgelegenheid op de Antillen‟ in: Sociaal Maandblad Arbeid, 19/2, 5-2-1964, 

116-121 

 Om te beginnen: „Het vormingswerk in de knel‟ in: Wending, 19/2, april 1964, 65-68 

 Boekbespreking over The sufficiency of God, Essays on the Ecumenical Honour of W.A. 

Visser ‟t Hooft en over Modern Commissariaat van mr. E. Bloembergen, in: Wending, 

19/3, mei 1964, 197-199 

  „Bij het aftreden van professor Banning als voorzitter van de Commissie voor Sociale 

Zaken‟ in: Gemeenschap der Kerken, juli/augustus 1964  

 Boekbespreking over De arbeidende mens in de toekomst, in: Wending, 19/7, september 

1964, 415 

 Boekbespreking over Visioen en Werkelijkheid o.r.r. Bert Bakker, over Federatie Con-

tact, over De Vlaamse Beweging van dr. M. van Hagendoren, over Ethiek van het ver-

keer van dr. E.L. Smelik en ir. M. van Witsen, en over Social Concern in the Thougth of 

William Temple van Robert Craig, in: Wending, 19/8, oktober 1964, 491 en 495  

 Om te beginnen: „Na tien jaar‟ in: Wending, 19/9, november 1964, 497-501 

 Bijdragen in de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 11-1-1964; 8-2-1964;      

29-2-1964; 21-3-1964; 11-4-1964; 16-5-1964; 6-6-1964; 27-6-1964; 18-7-1964;          

29-8-1964; 19-9-1964; 10-10-1964; 31-10-1964; 21-11-1964; 12-12-1964 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over de ontwikkelingsproblematiek tijdens de conferentie „Klassenstrijd, Kerst-

feest en co-existentie‟ op Kerk en Wereld, december 1964 

 

1965 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Verslag van de inleiding (zonder titel), met stellingen, en een verslag van de discussie, 

op het congres Cultuur en Volkshuishouding van het Nederlands Cultureel Contact, Hui-

ze Randenbroek, Amersfoort op 5 oktober 1965 (door de organisatoren in druk uitge-

bracht in 1966) 

 Welvaart en verantwoordelijkheid (met H. Wierenga e.a.), WPV, Amsterdam 1965 

artikelen 

 „Te veel inflatie en te weinig integratie‟ in: Wending, 19/12, februari 1965, 798-807  

  „In gebreke!‟ in: Reflector (uitgave van Keesing), februari 1965 

 „Eén en ander over de taak van de overheid‟: verslag van een inleiding t.g.v. de officiële 

opening van het Jaar van Internationale Samenwerking, opgenomen in: Onze Wereld, 

9/2, 1965 

 Boekbespreking van Arbeid en Samenleving, lustrumbundel van NEH, Rotterdam, 1964, 

in: Wending, 20/1, maart 1965, 61-62 

 Boekbesprekingen van G. Ebeling, Christelijk Geloof, Amsterdam, 1963 en prof.dr. J.E. 

Andriessen, Economie in spiegelschrift, Leiden, 1964, in: Wending, 20e jaargang nr. 2, 

april 1965 

 Boekbespreking van Christian Responsibility and World Poverty, Londen 1963 in: 

Wending, 20/3, mei 1965, 207 

 Boekbespreking van Veranderend gezinsontwerp. Pastorale Cahiers nr.18, Hilversum 

1964, in: Wending, 20/4, juni 1965, 276 

 „Oecumene en Europa‟, verslag van een inleiding op de 5e landelijke contactdag van de 

Oecumenische Leergang, in: Hervormd Nederland, 26-6-1965  
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 Boekbespreking van: Dietz Lange, Christliche Glaube und soziale Probleme, Gütersloh, 

1964, in: Wending, 20/7, september 1965, 430-431 

 Om te beginnen „Ontwikkelingshulp‟ in: Wending, 20/8, oktober 1965, 433-435  

 Kanttekening: „Het communiqué van de Nederlandse bisschoppen‟, in: Wending, 20/8, 

oktober 1965, 506-508 

 Boekbespreking van: Y. Lacoste, Het vierde miljard, Meppel, 1964, in: Wending, 20/8, 

oktober 1965, 511  

 „Menselijk samenleven in Nederland‟ (samen met dr. J.C. van Es) in: Wending, 20/9, 

november 1965, 519-529 

 Boekbesprekingen van: prof.dr. J.A.A. van Doorn, Sociale ongelijkheid en sociaal be-

leid, Utrecht, 1963, en dr. A. Hoogerwerf, Protestantisme en Progressiviteit, Meppel, 

z.j., en dr. A. Troost, Vermogensaanwasdeling en sociale ethiek, Kampen, 1964, in: 

Wending, 20/10, december 1965, 726-727 

 Bijdragen in de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 2-1-1965; 23-1-1965;        

6-3-1964; 27-3-1965; 17-4-1965; 8-5-1965; 29-5-1965; 19-6-1965; 10-7-1965;            

14-8-1965;  11-9-1965;  2-10-1965;  23-10-1965;  20-11-1965;  11-12-1965 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over Cultuur en Volkshuishouding, gehouden op een congres van een congres 

over dit thema, verslagen in: Cultuur en Volkshuishouding, uitgave van Nederlands Cul-

tureel Contact, Amersfoort, 1965 

 „Naar gelijke gerechtigheid in de samenleving‟, redevoering op een congres van de 

Vrouwenbond van de PvdA in maart 1965, afgedrukt in: Socialisme en Democratie, 

vol.22, mei 1965, 393-405 

 

1966 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij (proefschrift). Amsterdam 1966 

 „Werken. Memorandum van dr. H.M. de Lange, in: Werkgroep Toekomst Twente, Toe-

komst Twente, 1966 

artikelen 

 Boekbespreking van dr. L.J. Zimmerman, Arme en rijke landen, Den Haag 1964, in: 

Wending, 20/11, januari 1966, 791 

 Boekbespreking „Overwegingen betreffende de pil‟ in: Remonstrants Weekblad,          

22-1-1966 

 „Het universitair vormingswerk bedrijfsleven‟ in: Gemeenschap der Kerken, februari 

1966 

 „Het huis waarin wij wonen, is de wereld‟, in: Wending, 21/1, maart 1966, 17-28 

 Om te beginnen: „Wending in de bevolkingspolitiek van de Nederlandse regering‟, in: 

Wending, 21/2, april 1966, 73-75 

 Boekbespreking van: drs. Tine Govaart-Halkes, Storm na de stilte, Utrecht, 1964, in: 

Wending, 21/2, april 1966, 143  

 „Mens en toekomst vanuit economisch gezichtspunt‟, in: Rondom het Woord, 8/2, april 

1966, 96-101 

 „Vrijheid en verdraagzaamheid‟ in: Remonstrants Weekblad, 16-4-1966 

 Boekbesprekingen van: Bernard D. Nossiter, The Mythmakers, Boston, 1964, en: Angus 

Maddison, Economic Growth in the West, London 1964, en: D. van der Meulen, Ik stond 

erbij, Baarn, en: prof.dr. J.A.A. van Doorn, Beeld en betekenis van de Nederlandse Soci-

ologie, Bijleveld, 1964, in: Wending, 21/3, mei 1966, 197, 198, 203-204, 207 

 „Evangelie en welvaart. Tegen het gebruiksmaterialisme‟ in: In de tussentijd, mei 1966 

 „Genève 1966‟ in: Wending, 21/4, juni 1966, p.264-270 

 „Hoe kan onze kerk de wereld dienen en kerk blijven?‟ in: Remonstrants Weekblad,       

4-6-1966 

 „Tussen Oxford (1937) en Genève (1966)‟ in: NCRV-Gids 11-6-1966 
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 „De Wereldkonferentie voor Kerk en Samenleving‟ in: Gemeenschap der Kerken, juli 

1966 

 „Economische vraagstukken op een kerkenconferentie‟ in: Hervormd Nederland,         

16-7-1966 

 „Verhouding arme en rijke landen probleem nr.1‟ in: Trouw, 29-7-1966 

 „Evangelie en welvaart‟ in: Socialisme en Democratie, 23/6, juli/augustus 1966, 538-552 

 „Werken in de (naaste) toekomst‟, in: De Fakkel, juli/augustus 1966 

 „Genève 1966‟ I en II in: Remonstrants Weekblad, 27-8-1966 en 10-9-1966 

 „Genève… en verder‟ in: Gemeenschap der kerken, september 1966 

 „Meer doen, minder zuchten‟ (over de Nota Hulpverlening aan minderontwikkelde lan-

den), in: Opinie, 30-9-1966 

 „De wereldconferentie kerk en samenleving‟ in: Wending, 21/8, oktober 1966, 440-450 

 „Genève 1966‟ in: Reflector, 8/3, oktober 1966, 36-37 

 „De verhouding tussen rijke en arme landen‟ in: Gemeenschap der Kerken, 20/11,1966 

 „Het Christelijk Instituut van Zuidelijk Afrika‟ in: Remonstrants Weekblad, 10-12-1966 

 Bijdragen in de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 8-1-1966; 5-2-1966;        

26-2-1966; 19-3-1966; 9-4-1966; 30-4-1966; 21-5-1966; 11-6-1966; 2-7-1966;              

6-8-1966;  17-9-1966;  8-10-1966;  29-10-1966;  19-11-1966;  10-12-1966 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over inflatiebestrijding op de Economistendag van de vereniging van Afgestu-

deerden der Nederlandse Economische Hoogeschool in Rotterdam, op 1-6-1966 (versla-

gen in o.a. Algemeen Dagblad en Parool, 2-6-1966) 

 „Memorandum Werken‟ in: Toekomst Twente, verslagbundel van het Symposium TT, 

23-25 juni 1966 

 „Ontwikkelingen in het kerkelijk en maatschappelijk denken tussen 1937 en 1966‟, drie 

colleges (13, 20 en 27 juni 1966) voor de NCRV-radio 

 „Evangelie en welvaart‟. Jaarrede voor de WPC (werkgemeenschap), gedeeltelijk gepu-

bliceerd in In de tussentijd, mei 1966, en geheel gepubliceerd in Socialisme en Democra-

tie, 23e jaargang, juli/augustus 1966, 538-552; verslag en bespreking in VN, 25-6-1966 

 „Hoe kan onze kerk de wereld dienen en kerk blijven?‟, inleiding voor de AV van de 

Remonstrantse Broederschap, juni 1966, in Handelingen AV en los uitgegeven 

 Inleiding over C&S-bijeenkomst op de contactdag van de Oecumenische Leergang op  

27 augustus 1966 (genoemd in: Gemeenschap der Kerken, 20/8, 1966) 

 „Economie: heerser of dienstknecht?‟, diesrede op Dies van Kerk en Wereld en De Horst 

op 19 november 1966 (gepubliceerd in Horstcahier 1966 nummer 27)  

interviews 

 „Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de welvaart‟, interview door P. de K.-D. in: 

Nuttig Nieuws (blad van het R.K.Vrouwengilde), oktober 1966 

 „Niet alleen welvaart hébben - ook leren er mee te léven!‟, interview in: Het Vrije Volk, 

8-11-1966 

 

1967 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Rijke en arme landen. Een verantwoordelijke maatschappij in mondiaal perspectief, 

NOVIB, 1967 

artikelen 

 „Oecumene in Nederland‟ in: Gemeenschap der kerken, januari 1967 (overgenomen uit 

Remonstrants Weekblad) 

 Om te beginnen: „Politieke keuze 1967 in: Wending, 21/11, januari 1967, 745-749 

 „Appèl vanuit Geneve‟ in: Woord en Dienst, 14-1-1967 

 Boekbesprekingen van: Peter L. Berger, Sociologisch denken, Joan Robinson, Filosofie 

van de economie, Alfred J. Marrow, Top-reacties, allemaal: Rotterdam, 1966 in: Wen-

ding, 21/12, februari 1967, 879  
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 „Prioriteiten. Brief van O.R. aan kerken‟ in: Oecumene, februari 1967 

 Kanttekeningen „De duikboten voor Zuid-Afrika‟ en „Het begrotingstekort‟ in: Wending, 

22/2, april 1967, 126-128  

 „De betekenis van de Wereldconferentie voor Kerk en Samenleving van juli 1966 voor 

de verhouding tussen rijke en arme landen‟ in: De Heerbaan, 20/3 

 „Centraal sociaal-economisch beleid‟ in: Tijd & Taak, 1-4-1967 

 „Problemen van de maatschappij met overvloed‟ in: Gemeenschap der Kerken, april 

1967 

 „Radicaal en progressief‟ in: Tijd & Taak, 29-4-1967 

 „De encycliek Populorum Progressio‟ in: Onze Wereld, mei 1967 

 Kanttekening „Ontwikkelingshulp‟ in de rubriek in: Wending, 22/3, mei 1967, 196-197  

 Boekbesprekingen: prof.dr. Nic. Perquin, De pedagogische verantwoordelijkheid van de 

samenleving, Roermond, 1966, NESBIC-bulletin, dr. S. Bergsma, De vermaatschappelij-

king van de onderneming, Deventer 1965, P.E. Kraemer, The Societal State, Meppel, 

1966, Michel van der Plas (red.), De Paus van Rome, Utrecht, z.j. en dr. L.W. Nauta en 

prof.dr. J. Sperna Weiland, Vrijheid, Horizon der geschiedenis, Nijkerk z.j., in: Wending, 

22/3, mei 1967, 198-99, 201, 203, 205, 207 

 „De groep-Boukema‟ in: Tijd & Taak, 6-5-1967 

 „… In nieuwe tongen zullen zij spreken…‟ in: Remonstrants Weekblad, 13-5-1967 

 Boekbesprekingen van: dr. Ph.A. Idenburg, Het gezag in de onderneming, Leiden 1966, 

en dr. J.M.M. de Valk, Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, Rotterdam z.j. in: 

Wending, 22/4, juni 1967, 271 

 „Verhouding tussen rijke en arme landen‟ in: Gemeenschap der Kerken, juni 1967 

 Boekbespreking van: A. Tautscher, Die Wirtschaft als Schicksal und Aufgabe. Gesam-

melte Aufsätze, in: De Economist 115/6, 1967, 784-785 

 „Ja, maar…‟, in: Kosmos + Oecumene, 1/8, 1967 (themanummer over het Wereldleken-

congres), 281-282 

 „In het perspectief van Uppsala 1968‟ in: Wending, 22/7, september 1967, 359-361 

 Boekbesprekingen van: dr. S.W. Couwenberg, Oost en West op de drempel van een 

nieuw tijdperk, z.p., z.j., prof.dr. F. Hartog, Redelijke economie, Leiden, 1966, en Ben 

van Kaam, Opstand der gezagsgetrouwen, Wageningen, z.j., in: Wending, 22/7, septem-

ber 1967, 413-414 

 „Is Amerika onze bondgenoot?‟ in: Wending, 22/8, oktober 1967, 427-430 

 Boekbesprekingen van: L. Turksma, Sociologie en maatschappij, Haarlem 1967, C.F. 

von Weizsacker, Voorwaarden voor de vrede, Rotterdam, 1966, F. Houtart en E. Pin, 

The Church and the Latin American revolution, New York, 1965, Harvey Cox, Gods re-

volutie en de verantwoordelijkheid van de mens, Baarn z.j., prof.dr. J.A.A. van Doorn, 

Organisatie en maatschappij, Leiden, 1966 en enkele boekjes over „Genève 1966‟ in: 

Wending, 22/8, november 1967, 569-591 

 „De Wereldhandelsconferentie van 1968‟ in: Remonstrants Weekblad, 7-10-1967 

 „Rome in voorhoede bij het zoeken naar eenheid‟, in: Trouw, 27-10-1967  

 Bijdragen in de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 7-1-1967; 4-2-1967;          

4-3-1967; 25-3-1967; 22-4-1967; 3-6-1967; 15-7-1967; 26-8-1967; 23-9-1967;              

4-11-1967; 9-12-1967 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over achtergronden brief van de Oecumenische Raad van begin 1967, gehou-

den het Oecumensich Jongerencongres op 25 februari 1967 in Rotterdam 

 „Weerstanden tegen verwestelijking‟, college in het kader van de universitaire leergang 

ontwikkelingsproblematiek bij NUFFIC, Amsterdam, 16 december 1967 

interviews 

 „Por in de ruggen der economen en politici‟, interview door kerknieuwsredacteur in: 

Provinciale Zeeuwse Courant, 2-2-1967 
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 „Dominee‟s in de industriële keuken laten kijken‟, gesprek van A. Prinsen met dr. J.C.C. 

Rupp en dr. H.M. de Lange, in: Algemeen Dagblad, 5-8-1967 

 „Bevolkingsdruk baart - mondiaal gezien - de grootste zorgen‟, interview en artikel door 

Henk Biersteker in: Trouw, 12-12-1967 

 

1968 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Wereldsamenleving voor ontwikkeling‟ in: Uppsala en Nederland, uitgave van de 

Oecumenische Raad van Kerken en de YWCA, 1968 

 „Wij zullen ons een breder wereldbeeld moeten verwerven‟, gesprek met Harry de Lange 

in: Roel Teunis, Niet bij brood alleen (bundel voor Roscam Abbing), Wever, Franeker 

1968, 125-132 

 „Een poging tot toepassing‟ in het hoofdstuk „Sectie TWEE: Macro-ethiek‟ in: Uppsala, 

Voorbereiding op de Vierde Assemblee van de Wereldraad van Kerken, Horstcahier 33, 

Speciaal, Driebergen 1968 

 Bijdrage aan: Uppsala in Nederland, o.r.v. dr. E. Flesseman-van Leer, Amstel-

veen/Utrecht 1968 

 Inleiding in: Uppsala 1968: economische en sociale ontwikkeling op wereldschaal, DIC-

map, 1968  

 Economics master or servant of our human existence, english reprint series of the UIVB, 

no.2, 1968 

artikelen 

 Om te beginnen, „De NATO en de vrede‟ in: Wending, 22/11, januari 1968, 741-743 

 „Wessel Couzijn‟ en „Het defensie-beleid‟ in: Wending, 22/11, januari 1968, 807-809 

 „Van Genève naar Uppsala‟ in Tijd & Taak, 27-1-1968 

 „Arbeid en arbeiden in de naaste toekomst‟, in: Federatie Contact (maandblad van de 

Chr.Jonge Vrouwen Federatie YMCA), januari 1968 

 „Een poging tot toepassing‟ in het hoofdstuk „Sectie TWEE: Macro-ethiek‟ in: Kosmos + 

Oecumene, themanummer over Uppsala 1968, 2/2, 1968, 51-54 

 „Convergentie en congruentie‟, Een poging tot concreet belijden‟ en „Gustav Heine-

mann‟ in: Wending, 23/1, maart 1968, 65-67 

 Boekbesprekingen van: dr. Jac. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham 

Kuyper en Jean Fourastie, 40.000 uur in: Wending, 23/1, maart 1968, 69-70 

 „Dr.H.M. de Lange over rapport Ontwikkelingswerk in: Kosmos + Oekumene, thema-

nummer Reacties op Pastoraal Concilie, 2/3, 1968, 83 

 Om te beginnen „Vacuüm‟ in: Wending, 23/2, april 1968, 161-164 

 „Zagorsk, tussenstation … op de weg van Genève naar Uppsala‟ in: Hervormd Neder-

land, 13-4-1968 

 „Zagorsk, tussenstation … op de weg van Genève naar Uppsala‟ in: Remonstrants Week-

blad, 27-4-1968 

 „Ontwikkelingshulp en de gemeente‟ in: Ministerium, 2/4, april 1968, 63-68  

 „De mislukking van de wereldhandelsconferentie‟ in: Tijd & Taak, 18-5-1968 

 idem in: Algemeen Doopsgezind Weekblad, 23/21, 25-5-1968 

 idem in: Remonstrants Weekblad, 1-6-1968 

 „Economische en sociale ontwikkeling op wereldschaal‟ in: Rondom het Woord, 10/3, 

juli 1968, 303-307 

 „Twee boeken over ontwikkeling‟ in Hervormd Nederland, 6-7-1968 

 „Oecumene‟ in: Van Maand tot Maand, Kerkblad der Remonstrants gereformeerde 

Gemeente van ‟s Gravenhage en omgeving, 54/6, juli/augustus 1968 

 „Wachten op Meynen‟ en „Vormingswerk voor jongeren‟ in de rubriek „Kanttekeningen‟ 

in: Wending, 23/7, september 1968, 475-477 

 „Op de zijbanken van Uppsala‟ in: Wending, 23/8, oktober 1968, 511-523 
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 „Rijk en arm. Wat wordt er van ons verwacht?‟ in: Ons jonge platteland, oktober 1968 

 „Tsjechoslowakijje V‟ in: Wending, 23/9, november 1968 (special over Communisme), 

587-589 

 Boekbesprekingen van: De ontwikkelingshulp, Gent 1967, drs. G. Puchinger, Hergroepe-

ring der partijen? Delft z.j., dr. Ph.A. Idenburg, Ethiek van de ondernemingsleiding, 

Nijkerk 1968, Alan Booth, Niet alleen vrede, Baarn 1968, Experiment en ervaring, Rot-

terdam 1968, mr.dr. Ivo A.C. van Haren, Naar een nieuwe ondernemingsstructuur, As-

sen, 1967, prof.dr. W.J. van de Woestijne (red.), Economische en sociale aspecten van de 

technologische ontwikkeling, Leiden, 1968 en UNCTAD II, Den Haag 1968, in: Wen-

ding, 23/10, december 1968, 775-779, 786 

 Boekbespreking van Die reichen Christen und der arme Lazarus van Helmut Gollwitzer 

in bibliografisch gedeelte van Nederlands Theologisch Tijdschrift, 23/5, 1968, 396 

 Bijdragen in de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 20-1-1968; 10-2-1968;    

16-3-1968; 13-4-1968; 11-5-1968; 22-6-1968; 20-7-1968; 14-9-1968; 12-10-1968;        

9-11-1968; 7-12-1968 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „De uitdaging van de arme landen‟ (verkorte versie), inleiding gehouden op de 18e 

jeugdconferentie van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap op 11 mei 1968 in het KIT 

 Inleiding op de 18e Landelijke Jeugdwerk Conferentie, georganiseerd door de Neder-

landse Jeugd Gemeenschap op 11 mei 1968 in het KIT in Amsterdam, verslagen in Vrije 

Vaart, mei 1968  

 „Uppsala ‟68‟, voordacht voor VPRO-radio, 7 juni 1968  

 Inleiding op de voorjaarsconferentie „Noord-Zuid-vrede‟ van Kerk en Vrede op 3 en 4 

juni 1967 op Woudschoten, Zeist 

 „Het derde wereldcongres voor het lekenapostolaat‟, 11-18 oktober 1967 in Rome 

 oktober/november bezoek Berlijn. HK-Huis, inleiding in Haus der Kirche in Berlijn over 

„Die ökonomischen Probleme der Entwicklungspolitikals Frage an die Kirche‟. Verslag 

in Berliner Sonntagsblatt (zie interviews). Zie artikelen 1968 BijEEN.  

interviews 

 „Nieuwe woord voor vrede is ontwikkeling‟, interview door Jac. Roos in: Parool,        

26-1-1968 

 „Interview met Dr. H.M. de Lange, docent economie‟, Haagse Sociale Academie, Den 

Haag, februari 1968 (intern stuk) 

 „Westen slaaf van succes-agenda‟, interview door Leo M. van der Mey in: De Nieuwe 

Linie, 20-4-1968 

 „Dr.H.M. de Lange: “We weten nu dat UNCTAD een mislukking is geworden. Daarvan 

uitgaande moet nu iets gezegd worden”.‟ in: Militia Christi, 23/5, mei 1968 

 „Langs Geneve, Zagorsk, Beiroet, Uppsala en Rome (1)‟, BijEEN juni 1968 

 „Langs Delhi, Zagorsk, Beiroet, Geneve en Rome (2)‟, BijEEN juli/augustus 1968 

 „Wir sprachen mit Hendrik de Lange‟ in: Berliner Sonntagsblatt, 3-11-1968 

 „Confrontatie van theologen en industrie in Duits gebouw‟, in Provinciale Zeeuwse 

Courant, 14-11-1968 

 „Fischers jarenlange droom, een …‟teken‟ in Rotterdam‟, gesprek met dr. H.M. de Lange 

en ds. H.Fisscher, in: Hervormd Nederland, 16-11-1968 

 

1969 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Rijke en arme landen. 2e herziene uitgave, NOVIB 1969 

 „Taken voor kerk en christendom na Uppsala‟ in: Synoodkreet. Vragen met voorrang, In 

de Toorn, Baarn 1969, 28-35 

artikelen 

 Kanttekening in: Wending, 23/11, januari 1969, 858-859 
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 „Een vreemd rookgordijn waarachter regering en bedrijfsleven hun schimmenspel spe-

len‟ in: Opinie (veertiendaags orgaan van de P.v.d.A.), 17-1-1969 

 Kanttekening „Amerika‟ in: Wending, 23/12, februari 1969, 923 (reactie hierop van 

J.W.S.N. in Wending april 1969) 

 Kanttekening „Waarheid en licht‟ in: Wending, 24/1, maart 1969, 57-58 

 Boekbespreking van: Tullio Vinay, Nieuwe hoop voor Sicilië, Rotterdam, z.j., in: Wen-

ding, 24/1, maart 1969, 59 

 „Het dr. W.A. Visser ‟t Hooft-centrum te Rotterdam‟ in: Wending, 24/2, april 1969, 90-

99 

 „Oorlog in de ban, een pastorale brief over vrede‟ in: Remonstrants Weekblad, 26-4-1969 

 „Ontwikkelingssamenwerking, kroniek van feiten en opinies‟ in: Wending, 24/3, mei 

1969, 170-187 

 Om te beginnen „Enkele opmerkingen bij een democratiseringsvraagstuk‟ in: Wending, 

24/4, juni 1969, 193-195 

 „Curacao (al weer) vergeten‟ in: Wending, 24/5-6, juli/augustus 1969, 316-320 

 Boekbesprekingen van: B. Sundkler, Nathan Söderblom, Lund 1968 en Jack Newfield, 

Een profetische minderheid, Utrecht/Antwerpen, z.j. in: Wending, 24/5-6, juli/augsutus 

1969, 326 

 „Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen‟ in: Remonstrants Weekblad, 8-11-1969 

 „Waarom ontwikkelingssamenwerking?‟ in: Mens en Welzijn, november 1969, 3-4 

 „Nobelprijs voor een Remonstrants puritein‟ in: Hervormd Nederland, 29-11-1969 

 Boekbesprekingen van: mr.dr. A.A. van Rhijn, Arbeider of medewerker? Assen, 1968, 

Terzake, Utrecht/Baarn 1968, prof.dr. W. Drees en drs. F.Th. Gubbi, Overheidsuitgaven 

in theorie en praktijk, Groningen 1968, dr. M.J. Broekmeyer, De arbeidersraad in Zuid-

slavië, Meppel 1968 en Vormingswerk, een oriëntatie, Groningen 1969, in: Wending, 

24/10, december 1969, 710-712  

 Bijdragen in de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 4-1-1969; 1-2-1969;          

1-3-1969; 10-5-1969; 24-5-1969; 14-6-1969; 12-7-1969; 23-8-1969; 22-11-1969;        

20-12-1969 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over Ontwikkelingssamenwerking voor de Hervormde Synode op 12 februari 

1969, verslagen in Hervormd Nederland (1 maart 1969) onder de titel „Weer eens stond 

De Lange te profeteren. Een gegrepene die weet waarover hij spreekt.‟ 

 Inleiding bij de opening van het Mozes en Aäronhuis in Amsterdam, op 13-9-1969 

interviews 

 „In gesprek met Dr. H.M. de Lange‟, interview door ds. L.H. Ruitenberg, in: Woord en 

Dienst, 20-9-1969 

 „Kerkleden moeten politieke partijen onder druk zetten‟, in: De Rotterdammer,            

24-9-1969 

 „Kerkleden moeten politieke partijen onder druk zetten‟, in: Nieuwe Haagse Courant,   

24-9-1969 

 

1970 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Rijke en arme landen. 3e herziene uitgave, in de serie anatomie van de toekomst, We-

reldvenster, Baarn 1970 

 „Christianity and DDII‟ in: The YMCA and DD II, Report of the Consultation in Interna-

tional Cooperation for Development and the Role of the YMCA. 

 „Introduktie‟ en „Economische groei: vooronderstellingen en doeleinden‟ in: dr. H. 

Berkhof en dr. A.S. van der Woude (red.), Wat dunkt U van de mens? Kok, Kampen 

1970, 7-10 en 149-156 

 „Hymne aan de lapmiddelen‟ in: A.J.M. van Tienen (red.), Anatomie van het Welzijn, 

Van Loghum Slaterus, Deventer 1970 
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artikelen 

 „Enkele vragen aan christen-radicalen‟ in: Trouw, 10-1-1970 

 „De kerken en het tweede ontwikkelingsdecennium‟, in: Kultuurleven, januari 1970 

 Kanttekening „Snelle opheldering noodzakelijk‟ in de rubriek in: Wending, 24/12,   

februari 1970, 829 

 Boekbespreking van: H. Gollwitzer, De rijke christenen en de arme Lazarus, Den Haag 

1969, in: Wending, 24/12, februari 1970, 830-832 

 „Introduktie‟ (op het thema „Wat dunkt U van de mens?‟) in: Rondom het Woord, 12/1, 

februari 1970, 41-44 

 „Enkele vragen aan christen-radicalen‟ in: Tijd & Taak, 7-2-1970 

 Boekbesprekingen van: prof.dr. F. Hartog, Economische stelsels, Groningen 1968, en dr. 

J.H.N. Grandia, Uitdaging en antwoord, Purmerend 1968 in: Wending, 25/1, maart 1970, 

63 

 „Voorlopige antwoorden‟ in: Tijd & Taak, 7-3-1970 

 „Hymne aan de lapmiddelen‟ in: Wending, 25/2, april 1970, 76-91 

 „Revolutie en gerechtigheid‟ in: Remonstrants Weekblad, 15-4-1970  

 Kanttekening „Verbondenheid met welk Amerika?‟ in: Wending, 25/3, mei 1970, 194-

195  

 „Economische groei: voor-onderstellingen en doeleinden‟, in: Rondom het Woord, 12/2, 

mei 1970, 185-192 

 „Naschrift‟ bij de reactie van L.G.M. Jaquet op „Revolutie en gerechtigheid‟ in: Remon-

strants Weekblad, 6-5-1970 

 Kanttekening „Mistroostigheid en verder‟ in: Wending, 25/4, juni 1970, 266-267 

 Boekbesprekingen van: Dr. A.M. van Peski, Hendrik de Man, Utrecht z.j. en: Wonen, 

leven en werken in Rijnmond, Rotterdam, z.j. in: Wending, 25/5-6, juli/augustus 1970, 

338 

 „Zijn wij een kerk?‟ in: Remonstrants Weekblad, 1-7-1970 

 „Samenwerking KVP en PvdA‟ in: NRC, 7-8-1970 

 „Christian Institute for the Study of Religion and Society‟ in de rubriek „Kanttekening‟ 

in: Wending, 25/7, september 1970, 412-413 

 Boekbespreking van: Georg Picht, Mut zur Utopie, München 1969 in: Wending, 25/8, 

oktober 1970, 484-485 

 „Het besluit van de Wereldraad inzake racisme‟ en „De druivenplukkers‟ in de rubriek 

„Kanttekeningen‟ in: Wending, 25/8, oktober 1970, 481-483 

 „Nationale schuld‟ in: Hervormd Nederland, 6-10-1970 

 „Die Reichen werden auf Kosten der Armen reicher‟ in: Evangelische Kommentare, 

oktober 1970  

 „Rietsuiker‟ in: Hervormd Nederland, 31-10-1970 

 Boekbespreking van: prof.dr. J. Tinbergen, Een leefbare aarde, Amsterdam/Brussel 

1970 in: Wending, 25/10, december 1970, 631 

 „Kerstmis 1970‟ in: Van Maand tot Maand, maandblad van de Remonstrantse Gemeente 

van Den Haag en omgeving, december 1970 

 Bijdragen in de rubriek Zig-Zag in: Remonstrants Weekblad, 10-6-1970; 15-7-1970 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding in discussie met Piet Reckman ter gelegenheid van de opening van het akade-

miejaar van de Sociale Academie De Horst, september 1970 
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1971 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Lay reflections on Church Social Documents‟ in: Preston, R.H. (ed.), Technology and 

Social Justice, An Internationale Symposium on the Social and Economic Teaching of 

the World Council of Churches from Geneva 1966 to Uppsala 1968, SCM Press, London 

1971 

 „Economic Growth: Preliminary Assumptions and Aims‟ in: Political Dimensions of 

Economic Growth, an Economist‟s and Sociologist‟s View, (met Paul E. Kraemer), 

UIVB, English Reprint Series, nr.11, 1971, 5-14 

artikelen 

 „Integral Society Planning‟ in Planning and Development in the Netherlands (periodical 

of the Netherlands Universities Foundation for International Co-operation), 1971/1, 61-

68 

 Boekbespreking van prof.dr. P.E. de Josselin de Jong, Contact der continenten, Leiden 

1969, in: Wending, 25/11, januari 1971, 693-694 

 „Korte reactie op A.J. Nijks antwoord‟, en samen met A.J. Nijk en P.E. Kraemer „Natio-

nale politiek is wereldpolitiek, en omgekeerd‟ in: Wending, 25/12, februari 1971, 713-

714 en 717-728  

 Boekbespreking van: „Uitdaging aan kerk en maatschappij‟ van Richard Shaull in: Ne-

derlands Theologisch Tijdschrift, 25/1,1971, 106-107 

 „Voortgang van het evangelie (I) in: Remonstrants Weekblad, 24-3-1971 

 „Herstructurering van gezag en zeggenschap in de onderneming‟ in: Wending, 26/2, april 

1971, 156-169 

 Kanttekeningen „De overwinning van Indira Gandhi‟ en „Prioriteiten in de vakbeweging‟ 

in: Wending, 26/2, april 1971, 172-174 

 „Voortgang van het evangelie (II) in: Remonstrants Weekblad, 7-4-1971 

 „Het programma van de Wereldraad van kerken tot bestrijding van het racisme‟ in: 

Woord en Dienst, 20/8, 17-4-1971 

 „Het programma van de Wereldraad van kerken tot bestrijding van het racisme‟ in:  

Remonstrants Weekblad, 28-4-1971 

 Om te beginnen „Overgangsjaren‟ in: Wending, 26/3, mei 1971, 178-180 

 Kanttekening „Nodig: een Europese politiek‟ in: Wending, 26/3, mei 1971, 235-236 

 „De kritiek op het concept verantwoordelijke maatschappij‟ in: Wending, 26/4, juni 1971, 

266-278 

 „Realisering van vrijheid door middel van welvaart en welzijn‟ in: Gezondheidszorg, juli 

1971 

 Boekbespreking van: Dr. H. Faber, Geloof en Ongeloof in een industrieel tijdperk, in: 

Wending, 26/5-6, juli/augustus 1971, 371-373 

 „De kerken en het tweede ontwikkelingsdecennium‟ I, II en III in: Tijd & Taak,           

11-7-1971; 25-7-1971; 22-8-1971 

 Om te beginnen: „Nieuwe projecten van de Wereldraad‟ in: Wending, 26/7, september 

1971, 378-381 

 Boekbespreking van Pieter de Ruiter, Staalhard nee!, in: Wending, 26/7, september 

1971, 435 

 „Toekomstplanning een zaak voor iedereen‟ in: Hervormd Nederland, 4-9-1971 

 „Het motief van recht en vrijheid‟ in Tijd & Taak, 19-9-1971 

 Boekbespreking van „Een leefbare aarde‟ van prof.dr. J. Tinbergen, in: Economisch 

Statistische Berichten,56/2816, 22-9-1971, 852-854 

 Kanttekeningen „Christelijk radicalisme‟ in: Wending, 26/ 8, oktober 1971, 491-492 

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, oktober 1971 

 „Van kwaad tot erger. Kanttekeningen bij de loon- en prijspolitiek‟ in: Economisch 

Statistische Berichten, 10-11-1971, 1014-1017 

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, december 1971 
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inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over „Economische groei en politieke willoosheid‟ voor de Hervormde Kerk 

van Amsterdam-Zuid, 4-11-1971 

 Voordracht voor de I.K.O.R. over de memoires van Visser ‟t Hooft, op 16-12-1971 

 Lezing op de Graduate School van het Oecumenisch Instituut in Bossey over vraagstuk-

ken van industriële democratie 

 

1972 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Inleiding‟ en „Nieuwe sociale en ekonomische doeleinden‟ in: B. Delfgaauw e.a. (red.), 

Reflecties op de toekomst. Nieuw sociaal/ekonomisch/politiek handelen. In de serie Ana-

tomie van de toekomst. Baarn 1972, 7-14 en 33-51 

 „Ten geleide‟ en „Nieuwe sociale en ekonomische doeleinden‟, Kort Bestek-17 Wegwij-

zer-13, uitgave van Remonstrantse Broederschap en NPB, 7-14 en 33-51 

 De lotgevallen van de werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking 1967-1972, 

Voorburg 1972 

artikelen 

 Om te beginnen „Bangla Desh‟ in: Wending, 26/11, januari 1972, 642-643 

 „Ontwikkelingssamenwerking I, II en III‟ in: Remonstrants Weekblad, 16-2-1972;         

1-3-1972; 15-3-1972 

 „UNCTAD-Symposium‟ in: Vredesopbouw, februari 1972 

 „De oecumene en het werken aan de wereld‟ in: Wending, 26/11, februari 1972, 743-746 

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, februari, maart, april, juni, juli/augustus, november 

1972;  

 „Unctad Commentaar‟ in: Vredesopbouw, maart 1972 

 „UNCTAD III‟ in: Wending, 27/2, maart 1972, p.27-29 

 Kanttekening „Het Angola-comité‟ in: Wending, 27/2, maart 1972, 55-56 

 „De Europese Gemeenschap in socialistisch perspectief‟ in: Wending, 27/2, april 1972, 

84-87 

 Kanttekening „Bij de eerste verjaardag van Bangla Desh‟ in: Wending, 27/2, april 1972, 

122-123 

 „Ten geleide‟ (samen met J.E. van Veen) in special „In de greep van het milieu‟ van 

Kosmos + Oekumene, 6/5-6, 1972, 130-133 

 „De guerilla van NRC‟ en „Voor de zoveelste keer: de C‟ in de rubriek „Kanttekeningen‟ 

in Wending, 27/4, juni 1972, 262-263 

 „Een reactie‟ in: Kredo, 2/6, juni 1972 

 „Antwoord op reactie op „Ontwikkelingssamenwerking III‟ in Remonstrants Weekblad, 

5-7-1972 

 „Uit de wereldoecumene. De Camara-conferentie te Driebergen‟ in: Kredo, 2/7,       

juli/augustus 1972 

 Kanttekening „Het Centrale Comité in Nederland‟ in: Wending, 27/7, september 

1972,.377-378 

 „De vergadering van het Centrale Comité (I)‟ in: Remonstrants Weekblad, 13-9-1972 

 „De vergadering van het Centrale Comité (II)‟ in: Remonstrants Weekblad, 27-9-1972 

 Om te beginnen „Tussentijds bericht over enkele projecten van de wereldraad‟ in: Wen-

ding, 27/8, oktober 1972, 386-390 

 Om te beginnen „Korte en lange termijn denken en doen‟ in: Wending, 27/9, november 

1972, 457 

 „Marxist en christen ontmoeten elkaar op het grondvlak‟ (samen met dr. Joh. Pasveer) in: 

Trouw/Kwartet, 8-11-1972  

 „Economische groei, ja of neen?‟ in: Open Deur, 36/18, november 1972 
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 Boekbesprekingen van dr. Paul Ehrlich, De bevolkingsexplosie, Amsterdam 1971 en    

dr. G. Puchinger, Zending en ontwikkeling, Delft, 1972 in: Wending, 27/10, december 

1972, 575 

 Antwoord op reactie op „De vergadering van het Centrale Comité‟ in: Remonstrants 

Weekblad, 2-12-1972 

 „De Sektie voor Sociale Vragen‟ in: Gemeenschap der Kerken, december 1972 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Betoog inzake het wetsontwerp kollegegeldverhoging in de vergadering van de Universi-

teits Raad, 18-2-1972 

 Presentatie bij de bijeenkomst „Macht van machtelozen‟ ter herdenking van Martin 

Luther King, op 4 april 1972 in de Buurkerk in Utrecht 

 Opening Adress en Conclusion tijdens de Driebergen Consultation „The Violence of the 

Peacefull‟, 4-8 april 1972, afgedrukt in: The Power of Peaceforces, DIC-map 41  

 Inleiding „There are more questions than answers‟ tijdens de Nationale Conventie van 

Junior Kamers in Nederland, van 17-19 november 1972 in Eindhoven (opgenomen in 

verslagboek) 

interviews  

 „Dr.H.M. de Lange oecumenische economist‟, interview door Hans Bronkhorst in: De 

Tijd, 18-8-1972 

 „Niet één mijl, maar twee mijl meelopen‟, interview door Legien Dijkshoord in: Her-

vormd Nederland, 26-8-1972 

 Interview in ….geweldloos. Met beide benen op de grond, maar met de handen in           

‟t haar, IKV-brosjure 7 (n.a.v. het seminar op Kerk en Wereld van 4-8 april 1972) 

 

1973 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Rijke en arme landen. 4e herziene uitgave, in de serie Anatomie van de toekomst, 1973 

 Idem, NOVIB 1973 

 De lotgevallen van de Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking 1967-1972, 

Voorburg 1973  

 „Opnieuw: een Europese inkomenspolitiek‟ in: W. Begeer e.a. (red.), Economie dezer 

dagen. Opstellen aangeboden aan Prof.drs. H.W. Lambers ter gelegenheid van zijn 25-

jarige hoogleraarschap aan de NEH, UP, Rotterdam 1973, 117-135 

 „Van kwaad tot erger: kanttekeningen bij de loon- en prijspolitiek‟ in: dr. B. Peper (red.), 

De Nederlandse arbeidsverhoudingen: continuïteit en verandering, UPR, Rotterdam 

1973, 67-76 

artikelen 

 „Tegen het racisme‟ in: Remonstrants Weekblad, 10-1-1973 

 „Economische groei, ja of neen? ‟in: Countour (blad van de YWCA), februari 1973  

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, februari, maart, juni, september, oktober 1973 

 Boekbespreking van (7e druk van:) dr. W. Banning, Moderne Maatschappijproblemen, 

Haarlem 1971, in: Wending, 28/1, maart 1971, 63 

 „Letter from Holland‟ in: The Guardian (A Christian Weekly Journal of Public Affairs, 

India), LI/10, 8-3-1973, 75-77 

 „Letter from Holland. Uppsala and After‟ in: The Guardian (A Christian Weekly Journal 

of Public Affairs, India), LI/11, 15-3-1973, 84-85 

 „Het NEEN van de Wereldraad‟ in: Wending, 28/2, april 1973, 84-87 

 Boekbespreking van Europa 2000, Deventer 1972 in: Wending, 28/3, mei 1973, 191  

 „Remonstranten, opgelet‟ in: Remonstrants Weekblad, 2-5-1973 

 Boekbesprekingen van Barbara Ward en René Dubois, Only one earth, Londen 1972 en 

Jan Pen, Income Distribution, London, 1971 in: Wending, 28/4, juni 1973, 260-261, 263 

 „Wereldraad actief met verkenningen in de toekomst‟ in: Trouw/Kwartet, 7-6-1973 
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 „Procent als fata morgana‟ (over de opzet en de werking van de ontwikkelingshulp), 

aflevering 76, 14-20 juli 1973, opgenomen in: Onze jaren 1945-1970, deel V, 1973, 

2418-2422 

 „Prof. Berkhof vertaler en verteller‟ in: NCRV-Gids, 18-8-1973 

 Boekbesprekingen van Georg Woodcock, Gandhi, London 1972 en Nirmal Minz, Ma-

hatma Gandhi and Hindu-Christian Dialogue, Madras 1970, in: Wending, 28/7, septem-

ber 1973, 383 

 „Inkomensverdeling in Nederland‟ in: Vredeskrant 1973 

 „Bondgenoten in de internationale politiek‟ in de rubriek „Om te beginnen‟ in: Wending, 

28/8, oktober 1973, 386-390 

 „Uit de wereldoecumene. Economische groei in Azië moet ook nog gedeeld worden‟ in: 

Kredo, 3/10, november 1973 

 „A Letter from Holland‟ in: The Guardian (A Christian Weekly Journal of Public Af-

fairs, India), LI/47, 22-11-1973 354-355 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Openingswoord bij de eerste bijeenkomst van het studieproject „Reflecties op de toe-

komst‟, Kerk en Wereld, 11-5-1973 

 „Reflekties op de toekomst‟, toespraak voor de IKOR op zondag 25 november 1973  

interviews  

 „Je moet eelt op je ziel hebben om er mee door te gaan!‟, interview met Els van der Wal 

in: Vredesopbouw, februari 1973 

 „Vasten is: Verdrukten de vrijheid geven‟, interview door Hans Bronkhorst in: (onbe-

kend) , 2-3-1973 

 Verslag van het gesprek van Noortje van Oostveen met de heren V.d. Heuvel, Van Gen-

nip, Pronk en De Lange voor ‟De kerk vandaag‟, NCRV-radio, 10-5-1973 

 „Mensen schijnen te denken dat je in de samenleving alleen maar kunt slagen als je denkt 

aan je eigenbelang‟, interview door Jan Stoof, in: Trans-aktie, 2/7, september 1973 

 „Onrecht vraagt om rechtzetting‟, interview met de heren Hogebrink, De Lange en Pos, 

in: Hervormd Nederland, 17-11-1973 

 

1974 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Polarisatie en harmonie in politieke en sociale verhoudingen‟ in: W. Verkade e.a. (red.), 

Om het gelaat van een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de Koning, Het Wereldvenster, 

Baarn 1974, 210-217  

 „Perspectief voor verantwoordelijk handelen‟ in: Weerwoord, reacties op Dr. H. Berk-

hof‟s Christelijk Geloof, Nijkerk 1974, 217-227 

artikelen 

 „Uit de wereldoecumene‟, artikelen in: Kredo, februari, april, mei, juni, juli/augustus, 

september, november, december 1974 

 „Vragen aan C. Poppe‟ in: Wending, 29/1, maart 1974, 38-40  

 „Ethiek van de inkomensverdeling‟ in: Wending, 29/1, maart 1974, 44-47 

 „Reflecties op de toekomst‟ in: Gemeenschap der Kerken, april 1974 

 Boekbespreking van Overleven we dit? van Barry Commoner, Amsterdam 1972, in: 

Wending, 29/2, april 1974, 117 

 „Christenen zoeken nieuwe wegen voor Europa‟ in: NRC, 25-4-1974 

 „De toekomst voorbereiden‟ in: Woord en Dienst, 4-5-1974 

 „Klein is fijn‟, bespreking van Hou het klein van E.F. Schumachter, in: Hervormd Neder-

land, 25-4-1974  

 Boekbesperking van Mitbestimmung in der Industrie van Arthur Rich, Zürich 1973, in: 

Wending, 29/3, mei 1974, 181-183 

 „Het anti-racisme fonds van de wereldraad van kerken‟ in: Onze Wereld, 1-6-1974 
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 Bijdrage aan de IKV-brosjure nr.11 De vrede bij u thuis: bedrijf (waarschijnlijk 1974 of 

1975) 

 Om te beginnen „Wetenschap en techologie en de toekomst van de mens‟ in: Wending, 

29/8, oktober 1974, 378-382 (ook opgenomen in Normen en Waarden, 2/2, november 

1974) 

 „Op weg naar arbeiderszelfbestuur‟ in: Beleid en Maatschappij, oktober 1974 

 Boekbespreking „Van goederen naar mensen‟, Hou het klein van E.F. Schumacher, in: 

Remonstrants Weekblad, 18-10-1974 

 Kanttekeningen „Centralisatie / Decentralisatie‟ in: Wending, 29/10, december 1974, 

558-560 

 „Over arbeid‟ , gastkolom in: Hervormd Nederland, 7-12-1974 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Bevrijding tot gerechtigheid‟, inleidingstoespraak voor de Derde Kerkenvergadering in 

de Jaarbeurszaal in Utrecht op 5 oktober 1974, verslagen in: „Kom maar en breek de 

muur af‟, in: Hervormd Nederland, 12-10-1974  

 Panel discussion, with Rick van der Ploeg (chair), Jan Pronk, Lawrence Klein, Hans 

Singer Inder al Khosla and Harry de Lange. In: Out of the darkness light! Preceedings of 

the Memorial Symposium for Jan Tinbergen, 17-12-1974 at the Erasmus University Rot-

terdam. Editors: Piet Terhal and Thijs de Ruyter van Steveninck.  

notities  

 „Reflecties op de toekomst‟, notitie over de methode voor de voortgang van het beraad, 

onder het motto: „Wir sind zur Utopie gezwungen‟ (Picht), 11 juni 1974 

interviews 

 „Wat doen we met de energiecrisis?‟, interview met de heren De Lange en Van den 

Heuvel door Kees Waagmeester, in: Hervormd Nederland, 12-1-1974 

 „Economie mist hart en ziel‟, interview door Harry Rodenburg in: de Volkskrant,         

24-12-1974 

 „Ik voel me eigenlijk een volksonderwijzer‟, interview door Aldert Schipper in: 

Trouw/Kwartet, 31-12-1974 

 „Ik voel me eigenlijk een volksonderwijzer‟, interview door Aldert Schipper in: Nieuwe 

Haagse Courant, 31-12-1974 

 

1975 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Werkelijkheid en hoop. Nieuwe dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschap-

pij. Oekumene-reeks, Baarn 1975 

 „Bevrijding door gerechtigheid‟, in: dr. A.H. van den Heuvel e.a. Eenheid door bevrij-

ding. Nairobi 1975. Kok, Kampen 1975, 76-95 

 „Invloed van politiek en cultuur‟ in: Eten voor allen. Cahiers voor bio-wetenschappen en 

maatschappij, 43-46.  

 „Het programma tot bestrijding van het Racisme‟ in: Wie veel gegeven is, Kort Bestek 

19, Utrecht 1975, 13-16 

 Beschouwing over Lucas 24 in uitgave van de St. Willibrord Vereniging voor de Willi-

brordzondag 8-9 november 1975. 

 „Ten geleide‟ (met J.E. van Veen) in: Bouma, Hans en Wouter van Dieren: Brief aan de 

Raad van Kerken. Milieuverwoesting of feestelijk leven? Met commentaar van de Sectie 

voor Sociale Vragen van de Raad van Kerken en een repliek van de schrijvers, Het We-

reldvenster, Baarn, 1975, 7-8 

 „Ontwikkelingssamenwerking‟ in Encyclopdisch Jaarboek Winkler Prins 1975 

artikelen 

 „Dr.H.M. de Lange aan het woord‟ in: Remonstrants Weekblad, 15-2-1975 

 „Uit de wereldoecumene‟ artikelen in: Kredo, maart, april, mei, juli/augustus, oktober, 

november 1975 
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 „Socialisme en ondernemingsgewijze produktie‟ in: Wending, 30/1, maart 1975, 55-62 

 „Invloed van politiek en cultuur', in: Eten voor allen. Cahiers bio-wetenschappen en 

maatschappij, II, nr.3, 1975 

 „Fijn is anders. Enkele opmerkingen bij de uitgave van de Industriebond NVV‟ in: Tijd 

& Taak, 5-4-1975 

 „Vrijheid is nog geen bevrijding‟ in: Vredesopbouw, april 1975  

 „Open brief aan de voorzitter van de VARA‟ in: Tijd & Taak, 3-5-1975 

 „De defensie in Europa‟ in: Wending, 30/3, mei 1975, p.181-182 

 „Onverdraagzaanheid of nog minder‟ in: Tijd & Taak, 28-6-1975 

 „De macht in Europa‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 12-7-1975 

 „The Lome Convention‟ in: The Guardian (A Christian Weekly Journal of Public Af-

fairs, India), .LIII/30, 24-7-1975 

 „The Lomé Convention‟ in: Information Bulletin nr.10 of the Ecumenical Centre for 

Church and Society, Brussel, August 1975, 234-236 

 „Welke samenleving willen we in 1985?‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland,       

2-8-1975 

 „Ontwikkelingswerk en de kerken‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 16-8-1975 

 „Christenen voor het socialisme‟ in: Tijd & Taak, 23-8-1975 

 „Inzake Zuid-Afrika‟ in: Remonstrants Weekblad, 30-8-1975 

 „Is Amerika wel een bondgenoot van ons?‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland,   

30-8-1975 

 „Nairobi-1975‟ in: Kosmos + Oekumene, 9/9, 1975, 274-277 

 Boekbesprekingen van Autoriteit en democratie van Rob Boonzajer Fleas en Joop Ra-

mondt, Rotterdam 1974, Op weg naar arbeiderszelfbestuur van WBS, Deventer 1974, 

Bedrijfsdemokratisering zonder arbeiders van J. Ramondt, Alphen aan de Rijn/Brussel 

1974, Kleine ethiek van de inkomensverdeling van P.J. Roscam Abbing, Deventer 1974 

in: Wending, 30/7, september 1975, 369-371  

 „Nogmaals verduidelijking gevraagd aan „Christenen voor het socialisme‟ in: Trouw,  

12-9-1975 

 „Is Amerika onze bondgenoot?‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 27-9-1975 

 „Willen en kunnen we anders leven?‟ in: Open Deur, september 1975 

 „Nederland en de Nato‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 18-10-1975 

 Om te beginnen „Enkele kanttekeningen bij de vaderlandse politiek‟ in: Wending, 30/9, 

november 1975, 442-446 

 „Europa zwanger van Amerika?‟ in Hervormd Nederland, 8-11-1975 

 „Technologische en economische groei‟ in: bijlage Nairobi ‟75 bij Hervormd Nederland, 

Bazuin en Centraal Weekblad, 8-11-1975  

 „Geproclameerde revolutie?‟ In: Woord en Dienst, 6-12-1975 

 Boekbespreking van „Bevrijde tijd‟ van dr. Okke Jager, in: Woord en Dienst, 20-12-1975 

 „Berichten uit Kuala Lumpur‟ in: Kijk vooruit! Krant, nr.2 (zonder jaartal, waarschijnlijk 

1975) 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „In breder vaarwater of in de sloot?‟ inleiding voor de A.V. van Beraad 1975 van de 

Remonstranste Broederschap 

interviews 

 „Betekenis van de Wereldraad‟, interview door ds. S. van der Veen en ds. A.J. Janssens, 

in: Gereformeerde Kerkbode van Rotterdam, 21-11-1975 

 „Tussen theologie en economie; verslag van een gesprek‟ (tussen leden van de kernre-

dactie van Wending en drie economen: De Lange, Opschoor en Siddré) in: Wending, 

30/8, oktober 1975, 412-435 
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1976 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Kerk en samenleving in Nairobi‟, in: prof.dr. H.A.M. Fiolet e.a. (red.), Dat was Nairobi. 

Boekencentrum, Den Haag 1976, 67-88 

 „Herstructurering van gezag en zeggenschap in de onderneming‟ en „Afsluitend com-

mentaar‟ in: Democratisering. Gedachten en ervaringen. Publicatie van het Interuniver-

sitair Instituut Normen en Waarden in de Samenleving. Rotterdam 1976, 144-156  

 „Open voor de toekomst. Enkele indrukken van Nairobi 1976‟ in: Dienst und Reflexion, 

Fest-Schrift für Gerta Scharffenorth, Heidelberg 1976, z.p.  

 „Ontwikkelingssamenwerking‟ in: Encyclopdisch Jaarboek 1976 Winkler Prins 

artikelen 

 „Hardere politieke elementen in ontwikkelingsvraagstuk. Nieuwe problemen: voedsel-

produktie, verdeling, technologie‟ in: Hervormd Nederland, 3-1-1976 

 „Nairobi‟ in: Tijd & Taak, 10-1-1976; 14-2-1976; 20-3-1976 

 „Na Uppsala: Nairobi‟ in: Remonstrants Weekblad, 10-1-1976 

 „Nairobi 2,3 en 4‟ in: Remonstrants Weekblad, 24-1-1976; 7-2-1976; 21-2-1976 

 „Het gewicht van Europa‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 24-1-1976 

 „Open voor de toekomst; enkele indrukken van Nairobi‟ in: Wending, 30/12, februari 

1976, 635-641 

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, februari maart, april, juni, oktober, november, de-

cember 1976 

  „Wil Rusland echt ontspanning?‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 14-2-1976 

 „Kerk en samenleving in Nairobi‟ in: Algemeen Doopsgezind Weekblad, 28-2-1976  

 Boekbesprekingen van prof.dr. G. Goudzwaard, Schaduwen van het groei-geloof, Kam-

pen 1974 en dr. R. Hueting, Nieuwe schaarste en economische groei, Amster-

dam/Brussel, 1974 in: Wending, 31/1, maart 1976, 58-59 

 „CDU blokkeert verzoening‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 6-3-1976 

 „Kanttekeningen in de discussie over de Nieuwe Levensstijl‟, in: Wereld en Zending, 

1976 

 „Niet de vakbonden, maar de regering is verantwoordelijk‟ in: Trouw, 26-3-1976 

 „Anti-communisme, wat is dat?‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 10-4-1976 

 „Naar breder vaarwater? Wat willen wij?‟ in: Kredo, 6/5, mei 1976 

 „Christenen voor het socialisme‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 8-5-1976 

 „Naar een nieuwe levensstijl?‟ in: „Roos in de vuist‟, 21-5-1976 

 „Een programma tot bestrijding van het militarisme‟ in: De Bazuin, 21-5-1976 

 „Europese aanpak nodig‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 3-7-1976 

 „Het voornaamste vraagstuk is niet de produktie, maar de verdeling‟ in: Hervormd Ne-

derland, 7-8-1976 

 „Niet alles verwachten van Verenigd Europa‟ in: Hervormd Nederland, 21-8-1976 

 „De vergadering van het Centrale Comité‟ I en II in: Algemeen Doopsgezind Weekblad, 

11-9-1976; 18-9-1976 

 „Radicale veranderingen‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 25-9-1976 

 „Handvest wekt hoop bij Derde Wereld‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland,      

23-10-1976 

 „Strijd tegen militarisme mag geen woordenspel worden‟ in: Hervormd Nederland,      

30-10-1976 

 „Christenen en socialisme, een “dialoog”‟ in: NRC, 9-11-1976  

 Boekbespreking van W.G. Zeylstra, Aid or Development, Leiden 1975, in: Wending, 

31/9, november 1976, 494-495 

 „Ontwikkelingssamenwerking, feiten en gezichtspunten‟ in: Bulletin 7, november 1976 

(blad van het INW) 

 „Hulp aan arme landen nog matig‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 20-11-1976 
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 „Politiek en gerechtigheid‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 30-12-1976 

 „Kerken op zoek naar de toekomst‟ in Vredesopbouw, december 1976 

notities  

 „Inleiding en syllabus voor de werkgroep sociale ethiek‟ (gericht op medische groepen), 

september 1976 

 „Arbeid en arbeiden in de toekomst‟, discussiestuk over het arbeidsethos voor het sym-

posium „De arbeidsmarkt vandaag en morgen‟, georganiseerd door de Raad voor de Ar-

beidsmarkt‟ (gepubliceerd in Verslagboek in 1977) 

 „Transnational corporations and the Third World‟, discussiebijdrage voor een consultatie 

van de Wereldraad van Kerken 

 „Some notes on the discussion about the New Life-style in the Netherlands‟, discussie-

bijdrage voor een consultatie van de Wereldraad van Kerken 

interviews  

 „Solidariteit met derde wereld vraagt offers‟, interview door Toon van der Aa en Lies 

Janssen in: Roos in de vuist, 6-2-1976 

 „Vraaggesprek met H.M. de Lange‟ interview door Jonneke Bekkenkamp en Fred Gijs-

bers in: Areopagus, maart 1976 

 „Bewapeningswedloop is geen natuurramp‟, gesprek Cees Veltman met initiatiefnemer 

Dr. H.M. de Lange van programma ter bestrijding van het militairisme, in: Hervormd 

Nederland, 27-3-1976 

 „Gesprek met Dr. H.M. de Lange‟ verslag van een gesprek met Novib Wageningen 

(intern verslag), 9-4-1976 

 „Nu beginnen aan bewustwordings-proces‟ in: Opzij, 4e jaargang, december 1975 

 

1977 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Naar de toekomst leven. De verlegenheid en het vooruitzien van een groep onderzoekers 

door Mady A. Thung, H.J. Adriaanse, Erik van der Hoeven, H.M. de Lange, Hans Op-

schoor, Jacques A. Stalpers, Bart van Steenbergen en anderen, Oekumene-reeks, Baarn 

1977 (Woord vooraf, Bijlage VIII „Beleid ten opzichte van de Derde Wereld‟ en Bijlage 

IX „Vooruitgang en groei‟, resp. 5-6, 126-127, 128-132) 

 „Möglichtkeiten entwicklungspolitischer Bewusstseinsarbeit‟ in: Jan Tinbergen (Hrsg.), 

Der Dialog Nord-Süd, Frankfurt 1977, 198-214 

 „Nieuwe kansen voor betere arbeidsverhoudingen‟ in: A.F. van Zweeden, Arbeidsver-

houdingen in beweging, Utrecht/Antwerpen 1977, 81-90 

 „De functie van de (sociale) ethiek in het maatschappelijk veranderingsproces‟ in: God, 

goed en kwaad, Feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof.dr. H.J. 

Heering, Den Haag 1977, 206-219 

 „Ontwikkelingssamenwerking; balansproblemen en -perspectieven‟, in: deel 14 van de 

Algemene Winkler Prins Encyclopedie, 8e druk 

artikelen 

 „Kanttekeningen in de discussie over de Nieuwe Levensstijl‟ in: Wereld en Zending, 6/1, 

1977 

 „Europa met een menselijk gezicht‟ in: Contour (uitgave YWCA-Nederland), januari 

1977 

 „Het menselijk leefmilieu‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 29-1-1977 

 „Uit de wereldoecumene‟ artikelen in: Kredo, februari, maart, mei, juli/augsutus, sep-

tember, november, december 1977 

 „De Wereldraad en “de samenleving”‟ in: Remonstrants Weekblad, 5-3-1977 

 „Luistert de kerk wel voldoende?‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 12-3-1977 

 „De Wereldraad en “de samenleving”‟ in: Remonstrants Weekblad, 19-3-1977 

 „Transnationale ondernemingen en de Derde Wereld‟ in: Maatschappijbelangen, april 

1977 
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 „Bewapening‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 23-4-1977 

 „Het sociaal-politieke denken in de oecumenische beweging‟ in: Socialisme & Democra-

tie, 34/5, mei 1977, 248-257 

 „De verzorgingsmaatschappij‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 28-5-1977 

 „Buitenlandse investeringen in Zuidelijk Afrika. Het begin van een dialoog‟, in: Interna-

tionale Spectator, 31/6, juni 1977 

 „Wie vertelt president Carter eens wat mensenrechten zijn?‟ in: Hervormd Nederland, 

11-6-1977 

 „Verandering in of van het systeem?‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland,           

23-7-1977 

 „Notes on the Discussion on New Lifestyles‟ in: CCPD Documents 11, augustus 1977 

 „Hoe staat het met de 2%-regeling in de gemeenten en het Oecumenisch Ontwikkelings-

fonds?‟ in: Badkapeljeugd (Contact-magazine van de jeugddienstcommissie van de 

Nieuwe Badkapel te Scheveningen, Hervormde wijkgemeente Badkael III/IV Scheve-

ningen), 8/8, september 1977 

 „De gespleten ideologie van de verzorgingsstaat‟ in eigen rubriek in: Hervormd Neder-

land, 3-9-1977 

 „Op weg naar een programma tot bestrijding van het militarisme‟ in: Remonstrants 

Weekblad, 17-9-1977 

 „Zoeken naar nieuwe besluitvorming‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland,          

24-9-1977 

 „Nederland en de Ontwikkelingssamenwerking‟ in: Ons Erfdeel (Algemeen Nederlands 

tweemaandelijks Cultureel Tijdschrift), 20/4, 1977, 604-612 

 „Foreign Investments in Southern Africa‟ in: The Ecumenical Review, 29/4, October 

1977, 383-393 

 „Buitenlandse investeringen in Zuidelijk Afrika‟ in: Bulletin 14 „Zuidelijk Afrika: vra-

gen aan onze politiek-economische praktijk‟, oktober 1977, 345-352 

 „De functie van de (sociale) ethiek in het maatschappelijk veranderingsproces‟ in: Bulle-

tin 14 „Zuidelijk Afrika: vragen aan onze politiek-economische praktijk‟, oktober 1977 

 „Na de Vredesweek…..doorgaan!‟ in: Trouw, 3-10-1977 

 „Het nieuwe denken‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 22-10-1977 

 „De samenhang der problemen‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 19-11-1977 

 „Een “just, pariticpatory and sustainable society”‟, in: Remonstrants Weekblad,            

26-11-1977 

 „Praten over ontwapening is aan het verkeerde touwtje trekken. Het programma tot be-

strijding van het militarisme‟ in: Hervormd Nederland, 17-12-1977 

 „Naar de toekomst leven‟ in eigen rubriek in: Hervormd Nederland, 17-12-1977 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Nieuwe kansen voor betere arbeidsverhoudingen‟, inleiding „Tussentijds Bestek‟,       

22-23 april 1977 

 Op weg naar een programma tot bestrijding van het militarisme, gedrukte versie van 

een inleiding gehouden op de Jaarvergadering van het Genootschap der Vrienden (Qua-

kers) op 14 mei 1977 

 Inleiding voor de sectie kerk en krijgsmacht van de Raad voor de Herderlijke Zorg van 

de N.H.Kerk op de jaarlijkse conferentie van de N.H. Krijgsmachtpredikanten 

interviews  

 „Voldoeninggevend werk eist financieel offer‟, interview door Theo de Jong, in: onbe-

kend, 21-5-1977 

 „Barbertje moet hangen‟, interview door Joost Haenen in: Quod Novum, 25-5-1977 

 „Wat voor soort zekerheid zoeken mensen?‟, interview door Dick Rietbergen in: BijEEN, 

september 1977 
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 „De risico‟s van de kwetsbaarheid‟, gesprek van Rex Brico met mevrouw Klompé en de 

heren von Meyenfeldt, De Lange en Ter Veer, in: Elseviers Magazine, 1-10-1977  

 

1978 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Denken und Diskutieren über Arbeit und Arbeitsverhältnisse in den Niederlanden‟ in: 

Chr. Frey und Wolfgang Huber, Schöpferische Nachfolge. Festschrift für Heins Eduard 

Tödt, FEST, Heidelberg 1978, 489-506 

 „Wat te verwachten van de PvdA?‟ in: De PvdA is niet heilig, dr. Eddy v.d.Brink, dr. J.J. 

Buskes, dr. A.H. v.d. Heuvel, Jan ter Laak, dr. H.M. de Lange, In den Toren, Baarn 

1978, 73-81 

 „Berichtgeving over een internationale discussie. Studie en actie in de Wereldraad, ter 

zake van een zich vernieuwende samenleving‟ in: Ontwikkelingen in het sociale denken, 

opgedragen aan prof.dr. M.G. Plattel. Analen van het Thijngenootschap 66,4, Ambo, 

Baarn 1978, 21-32 

 „Ontwikkelingssamenwerking‟ in Encyclopdisch Jaarboek 1978 Winkler Prins 

 Inleiding in: Kernenergie: de kerken een zorg; een bijdrage to en zorgvuldige diskussie 

en gedachtenvorming over (kern)energie om tot een verantwoorde besluitvorming te 

komen. Sectie Sociale Varen van de Raad van Kerken, Driebergen 1978 

artikelen 

 „Uit de wereldoecumene‟ artikelen in: Kredo, maart, april, mei, juni, juli/augustus, sep-

tember, Kerst 1978 

 „Discussie in/met India‟ in: Wending, 33/2, april 1978, 117-123 

 „Een regering die niet kan landen in de 600.000 dorpen van India, is verloren‟ in de 

column De Lange in: Hervormd Nederland, 1-4-1978 

 „India en mevrouw Gandhi‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 29-4-1978 

 „De PvdA is niet heilig‟ in: Tijd & Taak, 13-5-1978 

 „Een bezoek aan India‟ (H.M. en R. de Lange) in: Remonstrants Weekblad, 13-5-1978 

 „India tussen de wereldmachten‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,      

20-5-1978 

 „India heeft Gandhi verraden‟, in: Remonstrants Weekblad, 10-6-1978 

 „India‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 17-6-1978 

 „Kerk en CNV‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 24-6-1978 

 „Work and the meening of work‟ in: Journal of Gandhian Studies (A Quaterly Publica-

tion of Institute of Gandhian Thought & Peace Studies, University of Allahabad), 5/20, 

July 1978, 238-241 

 „De boeren in India‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 15-7-1978 

 „De Vedchi-beweging‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 16-9-1978 

 „Kanttekeningen bij artikel ds. S. Kooistra‟ in: de nederlander, ledenkontaktblad CHU, 

22-9-1978 

 „De kerken in India‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 14-10-1978 

 „Naar Boston 1979‟ in: Remonstrants Weekblad, 23-10-1978 

 Boekbespreking van „Buber en Israel‟ door Klaas van Oosterzee, in: Socialisme en 

Democratie, 35/11, 1978, 548-549 

 „Het leiderschap van West-Duitsland‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 

11-11-1978 

 „Naar een aktieve vredespolitiek‟ in: Vredesopbouw, 23-11-1978 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Toespraak bij aanbieding aan Joop den Uyl van het boekje De PvdA is niet heilig 

notities 

 „Ready for the 21st century?‟ Working-document for a discussion in the ecumenical 

groups of Brussels and Rotterdam 
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 „Basisbehoeften en de Nieuwe Levensstijl Beweging‟, maart 1978 

interviews  

 „Nieuwe Levensstijl wil veranderen, niet afschrijven‟, artikel van Hans Bronkhorst en 

Ton Oostveen met interviews met o.a. Harry de Lange, in: De Tijd, 7-4-1978 

 „Nieuwe levensstijl. Hoe breder de basis, hoe groter de stootkracht‟, interview door 

Alfred van de Weijer in: Kosmos + Oekumene, 12/6, 1978, 186-190 

 „Shell ondermijnt grondslagen van de democratie‟, interview door Bert van Duijn, in: 

Hervormd Nederland 30-9-1978 

 „Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid‟, interview door Marius van Leeuwen, in: 

Remonstrants Weekblad, 9-10-1978 

 

1979 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Artikelen over economische ethiek, ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingslan-

den in: Encyclopedie van de Economie, Winkler Prins Bibliotheek, Amsterdam/Brussel 

1979 

 Bijdragen aan het Encyclopedisch Jaarboek 1979, Elsevier, Amsterdam 1979 

 „Foreign Investments in Southern Africa. The Beginning of a Dialogue‟, in: Western 

European Churches and Southern Africa, volume 1, ERE, Rotterdam 1979  

 „Vervreemding in het ekonomisch leven‟, in: Katholiek Centrum voor welzijnsbeharti-

ging, Vervreeemding in onze samenleving, Rotterdam 1979, 16-25 

artikelen 

 „De Russen in de wereldraad van kerken‟ in: Trouw, 6-1-1979  

 „De verwerking van het verleden‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,      

6-1-1979 

 „Uit de wereldoecumene‟ artikelen in: Kredo, februari, maart, april, mei, juni. ju-

li/augustus, oktober, november 1979 

 „Engelse kerken in deplorablele toestand‟ in: Hervormd Nederland, 10-2-1979 

 „Het conservatisme van Erhard Eppler‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 

24-2-1979 

 „Criticus in de SPD‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 17-3-1979 

 „B. Ruitenberg nam afscheid‟ in rubriek „Uit de raad van kerken‟ in: Saamhorig, april 

1979 

 Boekbespreking van „Dr. Jelle Zijlstra: Gesprekken en Geschriften‟ samengesteld door 

dr. G. Puchinger, met bijdrage van dr. W. Drees Sr. in: Socialisme en Democratie, 36/4, 

april 1979, 205-209 

 „Economische politiek en gezondheidszorg‟ in: Medisch Contact, nr.14, 6-4-1979, 437-

438 

 „Een gemiste kans‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 21-4-1979 

 „Een groot uur misverstand‟ in: Lokaal Bestuur, mei 1979, 13 

 „Boston 1979. De driehoek geloof, wetenschap en samenleving‟ in: Saamhorig, mei 

1979 

 „Hebben de kerken een Visie op de Europese Eenwording?‟ in: Wending, 34/5, mei 

1979, 296-302  

 „Voorsprong Duitse vrouwen‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,           

26-5-1979 

 „Denken over arbeid‟ in: Informatie. Berichten uit de Leidse studentenekklesia,           

78-79/16, 27-5-1979 

 „Weet hoe ver je gaan kunt‟ in: Wending, 34/6, juni 1979, 387-392 

 „Parmar tolk van Derde Wereld‟ in: Trouw, 5-6-1979 

 „Twee benoemingen‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 9-6-1979 

 „Geloof, wetenschap en toekomst‟ in: Remonstrants Weekblad, 16-6-1979 
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 „Kernenergie in de Bondsrepubliek‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 

23-6-1979 

 „Bij het heengaan van prof. S. Parmar‟ in: Remonstrants Weekblad, 30-6-1979 

 „De menselijke proteststem‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 21-7-1979 

 „Wetenschap is aan een tempelreiniging toe. De resultaten van Boston‟ in: Hervormd 

Nederland, 4-8-1979 

 „Grenzen aan de groei ter wille van ecologie en moraal‟ in: Hervormd Nederland,        

18-8-1979 

 „Antillen‟ in de rubriek Brieven van NRC, 22-8-1979 

 „Geloof, wetenschap en toekomst‟ in: Remonstrants Weekblad, 8-9-1979 

 Geloof, wetenschap en toekomst‟ in: Rondom het Woord, Theologische Etherleergang 

21/3, september 1979, 19-24 

 „Nationale schuld‟ in de column van De Lange in: Hervormd Nederland, 6-10-1979 

 „Regierung kritischer begleiten‟ in: EPD-Entwicklungspolitik, 9-10-1979, Dokumentati-

on, blz. h 

 „Geloof, wetenschap en samenleving‟ in: Socialisme en Democratie, 36/11, november 

1979, 543-549 

 „Kijken lieve mensen, kijken‟ in: Tijd & Taak, 17-11-1979 

 „De Europese tijdbom‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 17-11-1979 

 „Geloof, wetenschap en toekomst‟ in: Areopagus, 12/5, december 1979 

 „Pour une économie nouvelle‟ in: Réforme, 8-12-1979 

 Boekbespreking van Cees J. Hamelink, „Derde Wereld en culturele emancipatie‟, Baarn 

1978, in: Internationale Spectator, december 1979 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 deelname aan paneldiscussie over „De accountant en de derde wereld‟, Accountantsdag 

1979, 18 mei 1979 

 Inleidingen „Vervreemding in het ekonomisch leven‟ en „Politieke dimensies in het 

ontwikkelingsdebat‟, opgenomen in: Vervreemding in onze samenleving. Verslag lezin-

gen op 17 november 1979 gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Ka-

tholieke Centrum voor Welzijnsbevordering te Rotterdam, Rotterdam 

interviews 

 „Is economie bevoogdend?‟ in: De Vijgeboom, juni 1979 

 „Marxisten betrekken in gesprek over geloof en wetenschap‟ in: Leeuwarder Courant,   

2-8-1979 

 „Discussie over geloof en wetenschap dienst uitgebreid tot wereldniveau‟ in: Binnenhof, 

2-8-1979 

 „Grenzen aan het geloof in wetenschap‟, interview door Theo Potma in: Quod Novum, 

26-9-1979 

 „Worstelen om een nieuw ethos‟, interview door Rex Brico in: Elseviers Magazine,     

29-9-1979 

 

1980 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Het ontwikkelingsdebat in de oecumene‟ in: Delen in Ontwikkeling. De Remonstrantse 

broederschap en Ontwikkelingssamenwerking. Kort Bestek 22. Voorburg 1980, 14-20 

 „Geloof, Wetenschap en Toekomst. Een nieuwe ontmoeting. Boston 1979‟, in: Boston, 

Geloof en Wetenschap in een onrechtvaardige wereld. Dossier 11 bij het Archief van de 

Kerken, Amersfoort 1980, 4-7 

 „Trefwoord Ontwikkelingssamenwerking‟ in Encyclopedisch Jaarboek 1980, Elsevier, 

Amsterdam  

 Ontwikkelingssamenwerking en de Christelijke gemeente, Raad van Kerken Krommenie, 

1980  
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artikelen 

 „Praten met de Russen‟ 1 en 2 in de column De Lange in: Hervormd Nederland,            

5-1-1980 en 19-1-1980 

 „Op weg helpen‟ in: Remonstrants Weekblad, 26-1-1980 

 „DDR en kernenergie‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 2-2-1980 

 „Uit de wereldoecumene‟ artikelen in: Kredo, februari, maart, mei, juni, juli/augustus, 

september, oktober, december 1980 

 Boekbespreking over H. Hoefnagel, Voortuitgang zonder groei, in: Socialisme en De-

mocratie, 37/2, februari 1980, 95-96 

 „Kerk in het socialisme‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 8-3-1980 

 „Boston: een wereldconferentie en zijn vragen aan ons‟ in: Hier en Daar, 3/2, april 1980 

 „Aandacht voor Zimbabwe‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 5-4-1980 

 „Buber en Israël‟ en „Boston en nu verder‟ in: Rondom het Woord. Theologische Ether-

leergang, 22/1, voorjaar 1980, 5-11 en 43-49 

 „Kerk en politiek‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 17-5-1980 

 „Kerk in het socialisme‟ in: Remonstrants Weekblad, 19-4-1980 

 „De mens in de arbeid. Enkele kanttekeningen bij de vastenbrief 1980‟ in: Woord en 

Dienst, 26-4-1980 

 „Kan de VU iets doen voor Wereldraad van Kerken?‟ in: VU-magazine, mei 1980, 19 

 „Derde wereld begrijpt onze angst voor kernenergie niet‟ in: Trouw, 4-6-1980 

 „Cultuurkritiek‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 7-6-1980 

 „Wetenschap voor de vrede‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 19-7-1980 

 „Verspieden‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 2-8-1980 

 „Kairos‟ in: Remonstrants Weekblad, 5-8-1980 

 „Waakzaamheid‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 30-8-1980 

 „Arm en rijk‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 6-9-1980 

 „Armoedecirkels doorbreken‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,           

11-10-1980 

 „De kerk en de armen‟ in: Remonstrants Weekblad, 22-10-1980 

 „Enkele stellingen en uitgangspunten voor de vormgeving van vredespolitiek‟ in:     

Remonstrants Weekblad, 29-10-1980 

 „Dr. J.M. van Veen 75 jaar‟ in: Wending, 35/11, november 1980, 638-639  

 „Mooie woorden‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 29-11-1980 

 „Honger en dood‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 13-12-1980 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Boston: een wereldconferentie en zijn vragen aan ons‟, inleiding op de landelijke werk-

dag over ontwikkelingssamenwerking van ROS en SOS op 16 februari 1980, afgedrukt 

in Hier en Daar, 3/2, april 1980, 2-25 

 „De problemen van ontwikkelingslanden‟, inleiding weergegeven in: Ontwikkelingssa-

menwerking en de christelijke gemeente, een uitgave van de ZWO-werkgroep van de 

Raad van Kerken van Krommenie, 1980 

 Bijdrage aan paneldiscussie over „Towards a church in solidarity with the poor‟, tijdens 

de vergadering van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken in Genève 1980 

interviews  

 „Kerken hebben een studiecentrum nodig‟, interview door Aldert Schipper, in: Trouw, 

21-4-1980 

 „Vraagstuk van armoede moet geloofspunt worden‟, artikel met citaten van De Lange 

door Aldert Schipper, in: Trouw, 19-8-1980 

 „De kerk als laatste hoop voor de wereld?‟, artikel van Rex Brico met citaten van o.a. De 

Lange, in: Elseviers Magazine, 30-8-1980 

 „Nieuwe levensstijl geworteld in ekonomische struktuur‟, interview met Jaap van der Sar 

en Harry de Lange in: Ander Nederland Krant, nr.3, een speciale en extra uitgave van 
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NIO-Kroniek, rondom de speciale VN-zitting over een nieuwe ontwikkelingsstrategie, 

22-10-1980 

 

1981 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Enkele stellingen en uitgangspunten voor de vormgeving van vredespolitiek‟ (kopie van 

een artikel uit het Remonstrants Weekblad van 29-10-1980), in: Remonstrantse stemmen 

over kernbewapening, Kort Bestek 23, Utrecht 1981 

 „Naar een economie van het genoeg‟ in: Arbeid en Economie. Discussie binnen de ker-

ken, Dossier 12 bij Archief van de Kerken, Amersfoort 1981, 34-42 

 „Een maatschappij van het genoeg‟ (samen met P.E. Kraemer), in: B. van Steenbergen 

(samenstelling), Sociologie als sociale architectuur. Werkboek n.a.v. de NSAV-studiedag 

Van Analyse naar Ontwerp uit november 1981, Utrecht 1982 

artikelen 

 „Ontwikkelingsconferenties‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 3-1-1981 

 „Geloof, wetenschap en de toekomst‟ in: Remonstrants Weekblad, 10-1-1981 

 „Keuze voor de armsten, voorbeeld Indonesië‟ in: Remonstrants Weekblad, 22-1-1981 

 „Ontwikkelingsproblematiek‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,           

21-2-1981 

 „Niemand zal zijn overvloed vermeerderen zolang niet iedereen aan zijn basisbehoeften 

toekomt. De economie van het genoeg‟ in: Hervormd Nederland, 28-2-1981 

 „We kunnen niet beter worden van de middelen die ons ziek maken. De economie van 

het genoeg‟ in: Hervormd Nederland, 7-3-1981 

 „De A.V. van beraad en ontwikkelingssamenwerking‟ in: Remonstrants Weekblad,      

21-3-1981 

 „Welke produktie?‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 21-3-1981 

 „Uit de wereldoecumene‟ artikelen in: Kredo, maart, april, mei, juli/augustus, september, 

december 1981 

 „Ethiek en geloof‟, samen met M.A. Laeyendecker-Thung, ingezonden brief in: NRC, 

27-3-1981 

 „Zimbabwe‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 9-5-1981 

 „Nieuw Centrum voor studie van Kerk en Samenleving‟ in: Tijd & Taak, 30-5-1981 

 „India‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 30-5-1981 

 „Voor mij gaat het er om: waar wil je groeien‟ in: Maandblad van de Theologische Fa-

culteit te Leiden, nr.72, juni 1981 

 „Towards an Economy of Enough‟ in: Indian Journal of Economics, 62/244, July 1981,  

1-16 

 „Allerarmsten‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 11-7-1981 

 „PvdA‟ in: Trouw, 29-7-1981 

 „Orde verstoren‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 22-8-1981 

 „Weerzien met Zuid-Afrika‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 5-9-1981 

 „Bekrompenheid‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 3-10-1981 

 „De Wereldraad‟ in: Kredo, 11/9, oktober 1981 

 „De economie van het genoeg. Op zoek naar een nieuw denken en een nieuw handelen in 

de economie‟, in: Economisch Statistische Berichten, 66/3327, 21-10-1981, 1024 

 „Het Centrale Comité in Dresden bijeen‟ in: Remonstrants Weekblad, 24-10-1981 

 „Het Centrale Comité in Dresden bijeen II‟ in: Remonstrants Weekblad, 7-11-1981 

 „Woorden van hoop tegen dreiging van de kernbewapening‟ in: NRC, 16-11-1981 

 Boekbespreking van Inleiding in de economische Ethiek van dr. A. Kouwenhoven in: 

Economisch Statistische Berichten, 66/3333, 2-12-1981, 1205-1206 

 „Leger des Heils‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 12-12-1981 
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inleidingen, voordrachten, colleges 

 Toekomstdenken aan een theologische faculteit. Een gesprek met tijdgenoten. Inaugurele 

rede aan de RU, Den Haag, 1982 

 „Relatie huisarts en samenleving‟, verslag van een inleiding op het mini-symposium op 

6-10-1981 ter ere van dr. J.C. van Es, in: Domestica (periodiek van het Utrechts Univer-

sitair Huisartsen Instituut), 1982  

 „Erneuerung des Arbeitsethos‟, nota t.b.v. de gesprekken met de Bund in de DDR 

interviews 

 „Kerken richten eigen studiecentrum op‟, in: Trouw, 13-3-1981 

 „De economie moet niet uit de democratie worden getild‟, artikel met interviews met De 

Lange en Goudzwaard, in: Hervormd Nederland, 14-3-1981 

 „Kerken stichten centrum voor geloof en wetenschap‟ in: NRC, 20-3-1981 

 „Evangelie en Politiek‟, artikel van Frans Wijsen met interviews met De Lange en Van 

Kessel, in: Studio, nr.18, 1981 

 „Een concreet denker‟ in: Aat de Kwant en Evert Mathies (ed.), Twee dingen. Joop den 

Uyl geportretteerd door tijdgenoten, Spectrum, Utrecht 1981 

 

1982 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Bedreigd leven‟ in: Houtepen, A., Gerechtigheid, eenheid en vrede. De oecumenische 

agenda van de Wereldraadbijeenkomst te Vancouver 1983, Horstink, Amers-

foort/Utrecht/Voorburg 1982, 100-113 

 Toekomstdenken aan een Theologische Faculteit. Een gesprek met tijdgenoten, Boeken-

centrum, Den Haag 1982 

artikelen 

 „Uit de wereldoecumene‟ artikelen in: Kredo, januari, februari, mei, juni, juli/augustus, 

september, oktober, november, december 1982 

  „Werkgevers moeten niet klagen, maar het werk aantrekkelijk maken‟ in: Hervormd 

Nederland, 30-1-1982 

 „Een oecumenische visie op de christelijk-sociale beweging‟, in: Rondom het Woord, 

XXIV/1, 1982, 38-43 

 „De impotentie van de macht‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,             

6-2-1982 

 „Vervreemding‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 6-3-1982 

 „Europa en Amerika‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 27-3-1982 

 „De Wereldraad van Kerken: armoede en geloof. Het ontstaan van het CCPD-

programma‟ in: Kosmos + Oekumene, themanummer „Kerk van de Armen‟, 16/3, 1982, 

79-84 

 „Amerika als bondgenoot‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 15-5-1982 

 „De Wereldraad van Kerken en het vredesvraagstuk‟ in: Wereld en Zending (thema-

nummer over vredesvraagstukken en de Derde Wereld), 11/2, 1982, 199-202 

 „Amerika als bondgenoot (2)‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,             

5-6-1982 

 „De toekomst van de arbeid‟ in: Hervormd Nederland, 12-6-1982 

 Boekbespreking van „M.A. Thung: Naar en publiek ethos. Godsdienstsociologische 

kanttekeningen bij de jaren ‟60 en „70‟, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 36/3, juli 

1982, 261 

 „Amerika als bondgenoot (3)‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,           

10-7-1982 

 „De Wereldraad en de koningen van de jungle‟ samen met R.W.F. van Drimmelen, in: 

NRC, 7-8-1982 

 „Belangen‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 7-8-1982 

 „Paleisrevolutie‟ in: NRC, 13-8-1982 
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 „Eén wereld of geen wereld‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,             

21-8-1982 

 „Met armoede valt niet te spotten‟ in: Trouw, 1-10-1982 

 „Vrijheid, gelijkheid, broederschap‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland,   

9-10-982 

 „Kernwapens‟ in: Het Baken (PvdA-afdeling 10 Den Haag), 18-10-1982 

 „Vrijheid en broederschap‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 30-10-1982 

 „Arts en samenleving. Motor of rem?‟ in: Medisch Contact nr.44, 5-11-1982, 1411-1412 

 „Vrijheid en broederschap‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 20-11-1982 

 „Broederschap‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 11-12-1982 

inleidingen, voordrachten, colleges  

 Inleiding op de 1e beraadsdag van het MCKS op Kerk en Wereld, op 24-4-1982 (afge-

drukt in verslag) 

 „Relatie huisarts en samenleving‟, verslag van een inleiding op het mini-symposium op 

6-10-1981 ter ere van Dr. J.C. van Es, in: Domestica (periodiek van het Utrechts Univer-

sitair Huisartsen Instituut), 1982, 25-32 

interviews 

 „Militaire produktie goed voor economie - dat is kletskoek‟, interview door Wera de 

Lange, in: De Waarheid, 15-12-1982 

 „Een oecumenische visie op de christelijk sociale beweging‟, interview door Yko van 

der Groot in: Rondom het Woord, 24/1, voorjaar 1982, 38-43 

 „Wat zijn de ethische gevolgen van de wetenschap?‟, in: Hervormd Nederland, 8-5-1982 

 „De kerk voor dr. De Lange soms een beetje hardhorend‟, interview door Aldert Schip-

per, in: Trouw, 4-10-1982 

 „Als je God zegt, moet je iets zeggen over de bewoonbaarheid van de aarde‟, in: Utrechts 

Universiteitsblad, 22-10-1982  

 „Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen‟, interview door Gerard Swüste, in: 

Samen Kerk (blad van het bidsom Haarlem), Kerstmis 1982 

 „Brede maatschappelijke discussie over economie‟, verslag van een vraaggesprek in: Jan 

Engelen (red.) e.a., Arbeidsethos in Nederland in de jaren tachtig, Tilburg, 1982, 89-91 

 

1983 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Een snuifje Sociale Ethiek bij het TNO-programma‟ in: Liber Amicorum voor Rob van 

Drimmelen, OSACI, Amsterdam januari 1983, 26-27 

 „Waar visie ontbreekt‟ in: Tekens in de Tijd; 65 jaar Joop den Uyl, Arbeiderspers, Am-

sterdam 1983 

 „TNCs in the Light of the Vision of a JPSS‟ in: Churches and the Transnational Corpo-

ration, an Ecumenical Programme, CCPD, WCC, Geneva 1983 

 „Een snuifje ethiek bij het TNC-programma‟, in : Liber Amicorum voor Rob van Drim-

melen, bij zijn afscheid van OSACI, Amsterdam 1983 

artikelen 

 „Broederschap‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 8-1-1983 

 „Die Kirchen und die Einheit Europas‟ in: Zeitschrift für Evangelische Ethik, 27/1, Ja-

nuar 1983, 41-49 

 „Broederschap‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 5-2-1983 

 „Kiezen voor de armen. Het gesprek tussen de kerken en transnationale ondernemingen 

vordert uiterst langzaam‟ in: De Bazuin, 18-2-1993 

 „Ervaringen met arbeid. predikant werkzaam als arbeider‟ in: Woord en Dienst,            

19-2-1983 

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, februari, maart, april, juni, juli/augustus, november 

1983 
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 „Halbherziger Dienst der Versöhnung. Der Beitrag der Deutsche Kirche aus Holländi-

sche Perspektive‟, in: Themen der Praktischen Theologie - Theologica Practica, 

XVIII/1-2, 1983, 12-15 

 „Kerkmensen‟ in de column De Lange in: Hervormd Nederland, 26-3-1983 

 „Gelijkheid‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 30-4-1983 

 „Gelijkheid‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 21-5-1983 

 „Overvloedeconomie vervangen door economie van het genoeg‟ in: NRC, 20-6-1983 

 „Vernieuwing van de economie‟ in: Franciscaans Leven, 66/3, juni 1983, 99-107 

 „Vrijheid, gelijkheid, broederschap‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 2-7-1983 

 Boekbespreking van Gerechtigkeit. Themen der Sozialethik van A. Wildermuth en A. 

Jäger (ed.), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 37/1, juli 1982, 85 

 „Waarden‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 6-8-1983 

 „Wie meer heeft, zal meer krijgen. Hoera, de economie leeft op‟ in: HN-magazine,      

13-8-1983 

 „De Indonesische revolutie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 3-9-1983 

 „Nieuwe bondgenoten nodig in strijd voor de vrede. “Bloed en hoop” van Samuel Pisar‟ 

in: HN-magazine, 17-9-1983 

 „Kerk‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-9-1983 

 „Armoede, uitdaging voor kerk van komende eeuw‟ in: Trouw, 13-10-1983 

 „Unemployment - Work: the Ethical Questions‟ in: ECG-news (Europese Contactgroep 

voor Kerk en Industrie), November 1983, 5-6 

 „Loopt u mee?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 12-11-1983 

 Boekbespreking van Veiligheid - een dodelijke utopie‟ van Erhard Eppler, in: Vredesop-

bouw, december 1983 

 „Normen en waarden‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 10-12-1983 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding op de studieconferentie over „Zorgen om de verzorgingsmaatschappij‟ van de 

Bouw- en Houtbond FNV, juni 1983 

 Bijdrage aan forumdiscussie tijdens de derde jaarlijkse avondbijeenkomst van het Ojec, 

over de tekst „Oog om oog, tand om tand‟, gehouden in de VU, 15-11-1983 

interviews 

 „Blijven denken aan andere vormen van samenleving en economie‟ in: Omkeer, augustus 

1983 

 „Wie meer heeft, zal meer krijgen‟, artikel van Jos Theunissen met interviews met de 

economen De Lange, Douben en Schouten, in: HN-magazine, 13-8-1983. 

 „Een veteraan in de strijd tegen armoede en onrecht‟, interview door Kees Waagmeester, 

in: Onze Wereld, november 1983  

 „Economische groei moet middel zijn, géén doel‟, interview door Hans Spruijt, in: As-

pecten van internationale samenwerking, 16/10, december 1983 

 

1984 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Ten geleide‟ in: Onderneming in discussie. Een handreiking voor het gesprek over de 

industriële onderneming in kerk en samenleving, samengesteld door een taakgroep van 

de Raad van Kerken, uitgegeven in de serie Ecclesia, 38/3 

 „Inleiding‟ (samen met H. Noordegraaf) in: Sociale zekerheid in discussie. Een handrei-

king voor het gesprek over solidariteit tussen werkende en uitkeringsgerechtigde mensen 

in de verzorgingsmaatschappij, opgesteld door de Sektie Sociale Vragen, 1984, opge-

nomen in de reeks Ekklesia, 38/4, 2 

 „Economie, vrede en gerechtigheid‟ in: Henk Manschot e.a. (red.), Door gerechtigheid 

vrede, KTHU-reeks „Theologie en Samenleving‟, Hilversum 1984, 31-40 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

626 

artikelen 

 „Het Foster Parents Plan‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 21-1-1984 

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, januari, april, juni, oktober, december 1984 

 „Verzorgingsmaatschappij‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-2-1984 

 „De politiek-maatschappelijke visie van de Wereldraad van Kerken‟ in: Tijd & Taak,   

11-2-1984 

 „De toekomst van de sociale zekerheid‟ in: Remonstrants Weekblad, 3-3-1984 

 „Het CDA en de kerken‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-3-1984 

 „Een kerkelijk gesprek met Transnationale ondernemingen‟ in: Wending, 39/5, 1984, 

287-290 (themanummer over Markt en Ethiek) 

 „Uitspraken over Zuid-Afrika‟ in: Remonstrants Weekblad, 30-6-1984 

 „Politiek denken en handelen vanuit een oecumenisch concept‟ in: Kosmos + Oekumene, 

18/6, 1984, 175-181 

 „Kloof tussen socialisten en christen-democraten wijder?‟ in: Trouw, 7-7-1984 

 „De twee-rijkenleer van Van Ruler en het gereformeerde zwijgen‟ in: Trouw, 30-7-1984 

 „Regressie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-8-1984 

 Boekbesprekingen van: Chr. Gremmels en Franz Segbers, Arbeitslosigkeit, Herausforde-

rung der Kirchen; P. Schobel, Dem Flieszband ausgeliefert; Th. Ulrich, Leben in Ak-

kord; Chr. Gremmels en Franz Segbers (hrsg.), Am Ort der Arbeit, in: Nederlands Theo-

logisch Tijdschrift, 38/3, juli 1983, 260-261 

 „Scheefgroei‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 15-9-1984 

 „Sociale zekerheid‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 20-10-1984 

 „Diakonaat en verzorgingsmaatschappij gezien vanuit de kerk‟ in: Het Diakonaat (con-

tactblad voor de gereformeerde diakonale arbeid), 81/11, november 1984, 24-31 

 „Sociale zekerheid (2)‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 1-12-1984 

 „Burgerlijke ongehoorzaamheid‟, bespreking van Burgerlijke Ongehoorzaamheid van G. 

Manenschijn, in: Socialisme en Democratie, 41/12, 1984, 407-408 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Politische und wirtschaftliche Konsequenzen eines oekumenischen Konzepts: Towards 

a just, participatory and sustainable society‟, samen met dr. W.G. Graewe, t.b.v. de ge-

sprekken tussen RvK en de Bund in de DDR, januari 1984 

 Referaat van gehouden op de landelijke hervormde Algemene Diakonale Vergadering op 

10-11-1984 te Zwolle „Kerk en verzorgingsstaat‟ gepubliceerd in: Remonstrants Week-

blad, 2-2-1985 

 Dankwoord bij het afscheid van Paul Abrecht in Genève, 17-12-1984 

 „Arbeid, economische orde en mondiaal denken (I)‟, verslag van een inleiding op        

13-11-1984) in: Contour (blad van YWCA Nederland), januari 1985 

interviews  

 „Volwaardige en volledige werkgelegenheid? Vergeet het maar‟, in: Dekanoloog (Neder-

landse Vereniging van Schooldekanen), januari 1984 

 „De dubbelfunctie van de tropenarts‟, interview door René Koene, in: Arts & Fiets (blad 

van medische studenten Utrecht), 1/3, februari 1984 

 „Maar moet het dan weer van de zending komen?‟, artikel van Pieter Broertjes, met reeks 

interviews, in: de Volkskrant, 4-8-1984 

 „Portret van een volhouder‟, interview door Marc van der Post en Henk Brussel, in: 

Areopagus, november 1984 

 

1985 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Naar een concreet belijden‟ in: Een droom van een kerk. Mensen uit de Raad van Ker-

ken aan het woord, bundel voor dr. H.A.M. Fiolet, Horstink, Amersfoort/Voorburg 

1985, 104-108  
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artikelen 

 „Arbeid, economische orde en mondiaal denken (I)‟, verslag van een inleiding op        

13-11-1984) in: Contour (blad van YWCA Nederland), januari 1985, 7-11 

 „Ecumenical Social Ethics for the Future‟ in: The Ecumenical Review (special: Church 

and Society. Oecumenical Perspective. Essays in honour of Paul Abrecht), 37/1, 1985, 

106-115 

 „Kerk en verzorgingsstaat‟ in: Remonstrants Weekblad, 2-2-1985 

 „Regressie in de bondsrepubliek‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 9-2-1985 

 „Multinationals slechts uit op eigen gewin‟ in: de Volkskrant, 20-2-1985 

 „Onderneming in discussie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 2-3-1985 

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, maart, mei, december 1984 

 „Kerkelijk spreken over vragen van makro-ekonomie‟ (samen met H. Spee) in: Tijd-

schrift voor Theologie, 1985/25, 59-83 

 „Enkele vragen over “Actievoeren en Gereformeerde Maatschappijvisie”, ingezonden 

stuk in: de Waarheidsvriend, 73/15, 11-4-1985 

 „Trefpunt van socialisme en levensovertuiging‟ in: Tijd & Taak, 20-4-1985 

 Boekbespreking van De nacht van het kapitaal van Arend van Leeuwen, en van Econo-

mische theologie; een discussie over het werk van Arend van Leeuwen, Eltheto nr.69, in: 

Nederlands Theologisch Tijdschrift, 39/2, 1985, 170-171 

 „Onderneming in discussie (2)‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 27-4-1985 

 „8 mei 1985‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 25-5-1985 

 „Gesichtspunkte einer ökumenischen Sozialethik für die Zukunft‟ in: Materialdienst der 

Ökumenischen Centrale (vertaling van „Ecumenical Social Ethics for the Future‟) 

 „Visser ‟t Hooft, de man van de Oecumene‟ in: NRC, 8-7-1985 

 „Werknemers en het technologisch vernieuwingsbeleid‟ in: HN-magazine, 20-7-1985 

 „Zeggenschap‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 27-7-1995 

 „Dr. W.A. Visser ‟t Hooft 1900-1985‟ in: Remonstrants Weekblad, 10-8-1985 

 „Het protest van de kardinaal‟ in: HN-magazine, 17-8-1985 

 Boekbespreking van Het gevecht om de vijand; bijbels omgaan met een onwelkome 

bekende, van Wim Overdiep, in: Vredesopbouw, aug/sept. 1985 

 „Landelijke politiek‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 28-9-1985 

 „Jobless Growth‟ in: Areopagus, december 1985 

 „De keuze van de FNV‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-12-1985 

 „Identiteit‟ in: NRC, 23-12-1985 

interviews 

 „Dat is een goede vraag, zei de Philips-president‟, interview door Aldert Schipper, in: 

Trouw, 27-2-1985 

 „De stille doorbraak‟, artikel van Paul Scheffer met reeks interviews, in: Haagse Post,   

5-10-1985 

 „Wat sprong in 1985 uit hun boekerij?‟, reeks interviews, in: Trouw, 30-12-1985  

niet gepubliceerde notities 

 „Duizend gezichten van hen die lijden‟ (ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Bey-

ers Naudé) 

 

1986 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Genoeg van te Veel, Genoeg van te Weinig; Wissels omzetten in de economie. Samen 

met Bob Goudzwaard, Ten Have, Baarn 1986 

 „Ökonomie, Frienden und Gerechtigkeit‟ in Tu deinen Mund auf für die Stummen. Bei-

träge zu einer solidarischen Praxis der christlichten Gemeinde, Für Wolfgang Schweit-

zer, Gütersloh 1986, 228-236  
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 „Geloof, kerk en politiek‟ in: Terugblik voor de toekomst. Opstellen aangeboden aan dr. 

J.M. van Veen ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, o.r.v. Klaas van Oosterzee 

en Herman Zunneberg, Kok, Kampen 1986, 98-109 

 „Report of the Workinggroup on Transnational Corporations of the Council of Churches 

in the Netherlands‟ in: CCPD Documents Justice and Development, nr.7 WCC/CCPD, 

April 1986 

 „Ethiek en universiteit‟ in: Herinneringen voor morgen. Bundel voor Hiele Steendam, 

Rotterdam 1986, 71-75  

artikelen 

 „Ethiek in het ondernemingsgebeuren‟ in: Kosmos + Oekumene, 20/1, 1986, 8-12 

 Boekbespreking van Kloof zonder brug? van Julio de Santa Ana (ed.) in: Nederlands 

Theologisch Tijdschrift, 40/1, 1986, 91-92 

 Commentaar (over de Verzorgingsstaat), in: In de Waagschaal 14/17, 4-1-1986, 528-531 

 „De keuze van het CNV‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-1-1986 

 „CDA-programma‟ in: HN-magazine, 8-2-1986 

 „CDA-programma (2)‟ in: HN-magazine, 1-3-1986 

 „CDA-programma (slot)‟ in: HN-magazine, 29-3-1986  

 „Uit de wereldoecumene‟ in: Kredo, maart 1986 

 „PvdA-programma‟ 1 en 2 in de column De Lange in: HN-magazine, 3-5-1986 en        

17-5-1986 

 „Socialisme als opdracht‟ (boekbespreking van Socialisme als opdracht van Coos Huij-

sen) in: Tijd & Taak, 10-5-1986 

 „Lubbers en kerken‟, ingezonden stuk in: Trouw, 17-5-1986 

 Boekbespreking van Wirtschaftsethik van Arthur Rich, in: Nederlands Theologisch 

Tijdschrift, 40/3, juli 1986, 267 

 „Omzwaai‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 9-8-1986 

 „Economische (wan)orde is een ketterij‟ in: HN-magazine, 23-8-1986 

 „Reactie op „Solide en sociaal: het CDA nieuwe stijl‟ in: Christen Democratische Ver-

kenningen, 1986/3, 109-113  

 „CDA en kerken‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 13-9-1986 

 „Troonrede‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 27-9-1986 

 „The Jubilee Principle. Is it relevant for Today?‟in: The Ecumenical Review, 38/4, Octo-

ber 1986, 437-443 

 „Terug naar het verleden, daar is geen behoefte aan. De opkomst van het ongelijkheids-

denken‟ in: HN-magazine, 25-10-1986 

 „Stukje geschiedenis‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 15-11-1986 

 „Een avond over Zuid-Afrika‟ in: Remonstrants Weekblad, 15-11-1986 

 „Marga Klompé. In memoriam‟ in: Tijd & Taak, 21-11-1986 

 „De armoede in het omgaan met geld‟ in: AndersOm (blad van de NVOC), november 

1986 

 „In memoriam Marga Klompé‟ in: Oecumenisch Bulletin, december 1986 

 „In het slop?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 6-12-1986 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Keynote address op de Consultation on Global Survival van het Social and International 

Affairs Committee van de World Methodist Council, 17-7-1986 

interviews  

 „Oecumenische en socialistische beweging hebben dezelfde blikrichting‟, interview door 

Mijnke Bosman en Bert Barends, in: PvdA-ledenkrant, 1-1-1986 

 „Ethiek en werk‟, interviews door Milou van Sprang met Eimert van Herwijnen en Harry 

de Lange, in: Er is meer tussen hemel en aarde, januari 1986, 6-7 

 „We staan op gespannen voet met het CDA‟, interview in: Voor alle zekerheid. Het FNV-

voorstel voor een beter stelsel van sociale zekerheid, januari 1986, FNV, 18-19 
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 „Waar zouden wij de moed vandaan halen moedeloos te worden?‟, reeks interviews door 

Ton Crijnen en Jet Kunkeler, in: De Tijd, 21-2-1986 

 „Uitbouw van het MCKS onzeker door wegvallen bijdrage‟ in: HN-magazine,              

20-12-1986 

 

1987 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Desmond Tutu‟ in: Ambro Bakkers (red.) e.a., Bewogen grensgangers. 52 overwegin-

gen, Gooi en Sticht, Hilversum 1987, 69-72 

artikelen 

 „Om een denkstijl. De onmacht van de standaardrecepten‟ (samen met Bob Goudzwaard) 

in: Trouw, 7-1-1987 

 „Kans voor ondernemers‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-1-1987 

 „Wat ziet de top?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-2-1987 

 „Een nieuw beginselprogramma?‟ in: Tijd & Taak, 20-2-1987 

 „Zuid-Afrika‟ in: Remonstrants Weekblad, 21-2-1987 

 „Het goede boek op het juiste moment‟ (bespreking van Brücken der Verständigung van 

Chr.Streit e.a.) in: HN-magazine, 7-3-1987 

 „Een andere toekomst‟ in: Tijd & Taak, 20-3-1987 

 „Opnieuw: Zuid-Afrika‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 21-3-1987 

 „Nieuwe armoede‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 2-5-1987 

 „Gesprek met de delegatie uit de DDR‟ in: Oecumenisch Bulletin, mei 1987 

 „Verborgen waarden in de economie‟ (bespreking van Archeologie van economie. De 

economische theorie in de Griekse oudheid van W.N.A. Klever) in: HN-magazine,      

16-5-1987 

 „Het neorealisme, theologisch beschouwd‟ (bespreking van Het neorealisme in de poli-

tiek, theologisch beschouwd van M.B. ter Borg en L. Leertouwer) in: HN-magazine,    

23-5-1987 

 „TNO‟s op het matje‟ in: De Vijgeboom, juni 1987 

 „Vrouwenorganisaties‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 6-6-1987 

 „Een economie waarin alle mensen meetellen‟ in: de Bazuin, 19-6-1987 

 „Vom gebot Christi‟ in: Remonstrants Weekblad, 13-6-1987 

 „Worden mensen heilig als de overheid terugtreedt?‟ in: Podiumpagina van Trouw,      

23-6-1987 

 „Verhoudingen en verwachtingen‟ (bespreking van Verhoudingen en verwachtingen. Een 

sociologische verkenning naar de positie van de raad van commissarissen in zijn relatie 

tot directie en ondernemingsraad van structuurmaatschappijen van E.D.J. de Jongh) in: 

HN-magazine, 11-7-1987 

 „Nieuwe armoede‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 18-7-1987 

 „Bisschoppen kiezen partij in een schandaal‟ in: HN-magazine, 8-8-1987 

 „Bezuinigingen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 22-8-1987 

 „Geeft Nederland een ja-woord aan Tinbergen?‟ (bespreking van Wapens en Welzijn van 

J. Tinbergen en D. Fischer) in: HN-magazine, 29-8-1987 

 „Ik-cultuur is socialisten een gruwel‟, openingswoord studiedag PvdA en de zorgzame 

samenleving, in: Tijd & Taak, 5-11-1987 

 „Armoede‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-11-1987 

 „Verzoenen met de Russen‟ in: HN-magazine, 28-11-1987 

 „De rechtvaardiging van de macht‟ (bespreking van Macht en principe. Over rechtvaar-

diging van politieke macht van B.J. de Clercq) in: HN-magazine, 5-12-1987 

 „Binnenbrandjes‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 12-12-1987 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Overweging „Anders denken over economie en geld‟, uitgesproken op 9-1-1987  
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 Openingstoespraak bij gesprek PvdA en CDA over verzorgingsmaatschappij, Bentveld, 

17-10-1987 

interviews  

 „De zwarte kerken zeiden ons: zie wat uw eigen politieke verantwoordelijkheid is‟, in: 

Kaarsenkrant 1979, van SOS Wereldhandel 

 „Bent u daar nu nog mee bezig?‟ in: NIO-Kroniek, nr.49, april/mei 1987 

 

1988 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Genoeg van te Veel, Genoeg van te Weinig; Wissels omzetten in de economie. Samen 

met Bob Goudzwaard. Tweede druk. Ten Have, Baarn 1988 

 Wij moeten ons haasten. Meedoen met het Conciliair Proces, Kok, Kampen 1988 

artikelen 

 „Joop den Uyl. In memoriam‟ in: Tijd & Taak, 15-1-1988 

 „Het volle evangelie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 30-1-1988 

 „Handreiking in het conciliaire proces. Een bijdrage van Düchrow en Liedke‟ in: Remon-

strants Weekblad, 6-2-1988 

 „Economen over randproblemen‟ (bespreking van Politieke economie o.r.v. J. de Beus en 

F. Vuijsje) in: HN-magazine, 6-2-1988 

 „Zien, oordelen en handelen‟ in: HN-magazine, 6-2-1988 

 „Kunnen wij de aarde beheren?‟ (bespreking van Kunnen wij de aarde beheren van J. 

Tinbergen) in: HN-magazine, 20-2-1988 

 „Een trefpunt voor geloof en wetenschap‟ in: Evangelisch Commentaar, 6/4, 26-2-1988, 

5-6 

 „Helder uitgangspunt‟ in: Vrede, maart 1988  

 Boekbesprekingen (samen met Bob Goudzwaard) van Global Economy; a confessional 

Issue of the Churches van Ulrich Duchrow en Comfortable Compassion Poverty, Power 

and the Church‟ van Charles Elliot, in: The Ecumenical Review, 40/2, April 1988, 292-

294  

 „Duitsland en Rusland‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 2-4-1988 

 „Is geldzucht de wortel van alle kwaad? Gerrit Manenschijn en het eigenbelang‟, samen 

met B. Goudzwaard in: HN-magazine, 2-4-1988 

 „Overwinning?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 16-4-1988 

 „Lichtpunten‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 14-5-1988  

 Boekbespreking van Sjalom van Ulrich Duchrow en Gerhard Liedke (aan de hand van 

vragen aan Harry de Lange gesteld), in: LMC Bulletin, nr.8, mei/juni 1988 

 „De economische theologie van Ulrich Duchrow‟ in: Werkschrift, 8/8, juni 1988, 28-30 

 „Maakbaarheid‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 18-6-1988 

 „Het kan anders, maar wil Lubbers dat ook? Armoede is geen natuurverschijnsel‟ in: HN-

magazine, 23-7-1988 

 „Een belofte‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 6-8-1988 

 „Kerken al veertig jaar op bres voor eenheid in de wereld‟ in: Het Parool, 19-8-1988 

 „40 jaar Wereldraad van Kerken‟ in: Kloosterkerk-bode, 68/16, 1-9-1988 

 „Economisch Nieuws‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 3-9-1988 

 „PvdA moet aansluiten bij bezinning van Wereldraad van Kerken‟ in: Voorwaarts, 8/17, 

15-9-1988 

 „Deelnemen aan het werk van Kerk en samenleving‟ in: Evangelisch Commentaar,      

30-9-1988, 5-6 

 „Reactie op het conciliair proces‟ in: Areopagus 21/3, oktober 1988 

 „Economie als geloofszaak‟ in: Rondom het Woord, 30/4, 1988, 3-8 
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 „Verantwoording en opdracht. Denken over economie in de Wereldraad van Kerken‟ in: 

Wereld en Zending, themanummer „Verzuim en Verwachting, gelovig belijden in de we-

reldeconomie‟, 1988/4, 304-313 

 „Pover‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 15-10-1988 

 „Gesprek‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 19-10-1988 

 „De bevrijdingsethiek. Structureel geweld en het recht op tegengeweld‟ in: NVMP 

Nieuwsbrief, 8/4, november 1988 

 „Dubbele taak‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 16-11-1988 

 „Flinke averij‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-11-1988 

 „Een jubeljaar in 1995?‟ (bespreking van „Als het Nu niet is, wanneeer dan wel‟ van A. 

Soetendorp) in: HN-magazine, 19-11-1988 

 „Het falen van de sociale politiek‟ in: de Bazuin, december 1988 

 „Paard achter de wagen‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 14-12-1988 

 „Vijandsdenken‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-12-1988 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Toespraak bij de perspresentatie van de reactie van het NGO-overleg op het Brundtland-

rapport en op het regeringsstandpunt ter zake, d.d. 12-4-1988 

 Inleiding op de jaarvergadering van het Thijmgenootschap over „De vernieuwing van het 

christelijk sociale denken‟, gehouden in Nijmegen op 12-11-1988, verslagen in Het Bin-

nenhof, 14-11-1988 

 „Ondernemen en verantwoord handelen‟, inleiding voor de Najaarsconferentie van de 

Vereniging van Christelijke Grafische Ondernemers, in Bilthoven.  

 „Economics as a matter of faith‟, Montreux, november 1988 

 „Oude economie - nieuwe armoede‟, inleiding voor Disk Rotterdam-Zuid, 22-11-1988 

interviews  

 „Waar staan we voor?‟, gesprek met Ton in ‟t Veld, Margreet van Wijk, Hans Jacobs en 

Harry de Lange, in: Remonstrants Weekblad, 23-1-1988  

 „Joop den Uyl had haast, begrijpt u. Hij wilde het zichtbaar maken.‟, reeks interviews 

door Gerard Klaasen, in: Tijd & Taak, 13-2-1988  

 „Banning, bruggenbouwer tussen kerk en politiek‟, artikel en interview door Paul van 

Velthoven, in: het Binnenhof, 9-4-1988 

 „Tragisch dat de armoede nog niet is uitgebannen‟, tweegesprek met Minister Jan de 

Koning o.l.v. Jan Goossensen, in: HN-magazine, 20-8-1988 

 „We moeten ons haasten‟, interview door Mijnke Bosman en Fons van den Boogert, in: 

Remonstrants Weekblad, 17-9-1988 

 „Genoeg van economie‟, gesprek van Ronald van der Bie en Herman Hartkamp met 

Goudzwaard en De Lange, in: Appels en Peren, november 1988 

 

1989 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Godsdienst en Sociale Wetenschappen 2. Deelmodule Godsdienst en Economie. Open 

Theologisch Onderwijs, Kampen 1989. 

 „Economie voor vrede en gerechtigheid‟, in: Kerkendagboek. Verslagboek Kerkendag 

Conciliair Proces, Utrecht, 16 IX 1989. Amersfoort 1989, 76-77 

 „Gemeinsame Aufgabe‟ in: zonder titel: bundel voor de 60e verjaardag van dr. Heino 

Falcke, samengesteld door Ehrhart Neubert en Joachim Garstecki, Erfurt 1989 

 Een antwoord op de vraag: „Is het streunen van basisbewegingen in hun (eventueel 

gewapend) verzet een schending van de mensenrechten?‟ in: Mensenrechten voor armen 

weggelegd?, Evert Vermeer Stichting, Amsterdam 1989 

 „Het christelijke sociale denken geconfronteerd met Sollicitudo Rei Socialis‟ in: J.M.M. 

de Valk (red.), Vernieuwing van het christelijk sociaal denken, Ambo, Baarn 1989, 99-

106 
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 „De verantwoordelijke maatschappij en de Oecumenische beweging: 65 jaar consistentie 

en continuiteit‟ en „De werkwijze van de Wereldraad van Kerken en het Conciliair Pro-

ces‟ in: G. Schumachter (red.), Nu zullen we het beleven. Het CDA en de Raad van Ker-

ken in gesprek over de verantwoordelijke samenleving en het armoedevraagstuk, Voor-

burg 1989, 13-22 en 33-34 

artikelen 

 „Overvloed en hebzucht‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 11-1-1989 

 „Een “grande option”?‟ in: Schering en Inslag, 1989/1 

 „Hans Achterhuis en de schaarste‟ (bespreking van Het rijk van de schaarste van           

H. Achterhuis) in: HN-magazine, 21-1-1989 

 „Schiphol‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 21-1-1989 

 „Armoede‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 8-2-1989 

 „Niemand wilde de oorlog‟ in: Tijd & Taak, 16-2-1989 

 „Naar Gorbatsjow‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 18-2-1989 

 „Gerechtigheid en Economie‟ in: Periodiek (uitgave van OJEC), 5/1, maart 1989 

 „Economie als “zaak van het geloof”‟ in: Barchembladen, nr.22, maart 1989, 29-35 

  „Een vraag‟ in de rubriek Gastvrij, in: Friesch Dagblad, 8-3-1989 

 „Gerechtigheid - vrede - heelheid‟ in: Tijd & Taak, 11 maart 1989  

 „Extremisten‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 25-3-1989 

 „Denkend aan Duitsland‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 5-4-1989 

 „Welke groei hebben we nodig en waar?‟ (samen met B. Goudzwaard) in: Centraal 

Weekblad, 21-4-1989 

 „Armoede is resultaat van bewust kabinetsbeleid‟ in rubriek Open Forum in: de Volks-

krant, 29-4-1989 

 „Voorrang voor armen‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 3-5-1989 

 „Groen gaan‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 27-5-1989  

 „Hoe gebruik je een overwinning‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 31-5-1989 

 „Observations: the World Agenda‟ in: CCPD: For a Change, Spring 1989/1,13-14 

 „Lobbyen voor democratie‟ in: NRC, 10-6-1989 

 „De Wereldraad van Kerken en de economische orde‟ in: Wending, 44/3, 1989, 102-108 

 „Nu moeten de kerken naar voren treden‟ in: Tijd & Taak, 17-6-1989 

 „Bazel 1989. Transformerende kracht van Europese kerken?‟ in: Remonstrants Week-

blad, 24-6-1989 

 „Vrijheid‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 1-7-1989 

 „Realistische gids voor verantwoord milieubeleid‟ in: Trouw, 22-7-1989 

 „Arrogantie in een mantel van wetenschap‟ (bespreking van „Ontwikkelingsvraagstuk-

ken, theorie, beleid en methoden‟ o.r.v. D. Kruijt en K. Koonings) in: HN-magazine,   

22-7-1989 

 „Sartre‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 29-7-1989 

 „Verantwoorde samenleving‟ in: Evangelisch Commentaar, 7/15, 11-8-1989, 5-7 

 „Recht‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 12-8-1989 

 „Is er een Nederlandse Dehaene?‟ in: Trouw, 24-8-1989 

 „Kanttekeningen bij het bezoek van President Bush‟ in: Tijd & Taak, 26-8-1989 

 „Is D‟66 een progressieve partij?‟ in: Tijd & Taak, 23-9-1989 

 „Verkiezingen‟ in: Evangelisch Commentaar, 29-9-1989, 7-8 

 „Economische groei‟ in: Gelderland op Schrift, september 1989 

 „Socialistische gerechtigheid‟ (bespreking van „Die Gorbatsjov-strategie‟ van T. Sas-

lawskaja, in: HN-magazine, 30-9-1989 

 „Naschrift‟ in: Tijd & Taak, 21-10-1989 

 „Taken‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 23-10-1989 

 „Economie en rechtvaardigheid‟ (bespreking van „Economie en rechtvaardigheid‟ o.r.v. 

J. Verstraeten) in: HN-magazine, 28-10-1989 
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 „Collaboratie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 28-10-1989 

 „Conciliair Proces verplicht (I)‟ in: Remonstrants Weekblad, 4-11-1989 

 „Stap vooruit‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 20-11-1989 

 „Bondgenoten?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 18-11-1989 

 „Naar een ontwikkelingsvisie: een brug voor de kloof arm-rijk‟ in: Wapenveld (blad van 

de reünistenvereniging van de CSFR), themanummer Om armen, 39/6, novem-

ber/december 1989, 196-203  

 „Enkele vragen‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 15-12-1989 

 „Reclame‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 16-12-1989 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Gedenken om te leven‟, overweging uitgesproken tijdens de Sjoa-dienst in de Klooster-

kerk, 7-5-1989 

 „Naar een ontwikkelingsvisie: een brug voor de kloof arm-rijk‟, inleiding op de zomer-

conferentie van de CSFR in Epe op 10-7-1989, verslagen in Reformatorisch Dagblad, 

11-7-1989; tekst afgedrukt in: Wapenveld, 39/6, november-december 1989 

 „Ontwikkelingssamenwerking in kerk en politiek‟, inleiding op een symposium t.g.v. het 

afscheid van Jone Bos van de Commissie Werelddiakonaat van de N.H.Kerk op 25 au-

gustus 1989, gepubliceerd in: Twintig jaar verbeelding en werkelijkheid, ontwikkelingen 

van de beeldvorming in de voorlichting van het werelddiakonaat, Diaconale Cahiers 

nr.5, 1990 

 „Wissels omzetten in de economie‟, lezing voor Evangelie en Industrie Gelderland.  

 Inleiding over het begrip „gerechtigheid‟ op de Enschedese Kerkendag op 4-11-1989, 

verslagen in een regionale krant 

interviews 

 „Veel politici slapen‟, interview door Rex Brico, in: Elsevier, 11-2-1989 

 „Geen recht de moed te verliezen‟, interview door Harriët Salm, in: Trouw, 2-3-1989 

 „Raad van Kerken staat geen andere economische orde voor‟, interview door Paul van 

Velthoven, in: het Binnenhof, 15-4-1989 

 „Economie: een zaak van geloof‟, interview door Ruud Foppen, NCRV-gids, april 1989 

 „Gerechtigheid-Vrede-Heelheid van de Schepping: nieuwe vertalingen van woordje 

“God”„, interview van Fred Keesen, in: Tussenbeide (blad van het bisdom Rotterdam), 

16/5, mei 1989 

 „De wereld mag geen woestijn worden‟, interview door Frans Oudejans, in: Missie in 

Aktie, 44/4, juli/augustus 1989 

 „Welvarend ten onder‟, interview door Willem Scheer, in: Leidse Courant, 26-8-1989 

 „Gerechtigheid-Vrede-Heelheid van de Schepping: nieuwe vertalingen van woordje 

“God”„, interview van Fred Keesen, in: Bisdomblad (blad van het bisdom „s Hertogen-

bosch, 67/35, 1-9-1989 

 „Het „echte socialisme‟ van de Kerk contra het „reële socialisme‟ van de Spieszbürger‟, 

interview door Gied ten Berge, in: Kernblad van het IKV, december 1989 

niet gepubliceerde notities 

 „Notitie voor de Duchrow-groep‟ (plaatsbepaling terzake van economie en oecumene) 

 

1990 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Inleiding‟ samen met Mady A. Thung, in: Dr.Mady A. Thung en prof.dr.H.M. de Lange 

(red.), Genoegdoening gevraagd. Opstellen over de Derde Wereld, de Vierde Wereld en 

onszelf. Den Haag, 1990, 9-14 

 Weder Armut noch Überfluss. Vertaling van „Genoeg van te Veel, Genoeg van te Wei-

nig‟, samen met Bob Goudzwaard, Kaiser, München 1990 

 „Armoedebestrijding in het kader van een economie van het genoeg‟, (met Goud-

zwaard), in: Herman Noordegraaf e.a. (red.), Sociaal-economisch beleid en de arme kant 

van Nederland, Eburon, Delft 1990, 32-41 
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 „Sociale Vernieuwing‟, in: De boel bij elkaar houden, dat is het dus. Visies op sociale 

vernieuwing. Congresbundel van de werkconferentie van de PvdA „Over Sociale Ver-

nieuwing‟, 8-3-1990 in de RAI in Amsterdam, PvdA, Amsterdam 1990, 117-120 

 „Ökumenische Initiativen in der Laienfrage‟, in: Gerhard Grohs und Gernot Czell (he-

rausg.), Kirche in der Welt - Kirche der Laien? Frankfurt am Main 1990, 181-204 

 „De Wereldraad van Kerken en de sociaal-economische orde‟ in: Tussen Kapitaal en 

Arbeid. Een eeuw katholiek en protestants denken, DISK-cahier XV, 1990, 69-74 

artikelen 

 „Toekomst‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 12-1-1990  

 „Social Justice, Economics and the Transformation of Society‟ in: Brethren Life and 

Thought (Quaterly Journal published in the Interest of the Church of the Brethren), 

XXXV/1, 1990, 96-106 

 „Shell is boos‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 13-1-1990 

 „Zuid-Afrika‟, commentaar in: ad Rem, februari 1990 

 „Zeer goed‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 3-2-1990 

 „Duurzaamheid‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 9-2-1990 

 „Moreel beraad‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 9-3-1990 

 „Basisbehoeften‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 10-3-1990 

 „Kan de DDR bevrijd worden door de BRD?‟ in: Evangelisch Commentaar, 23-3-1990, 

5-6 

 „Andere economie, ander geloof‟ (bespreking van Een andere economie vraagt een 

ander geloof van R. Steur) in: HN-magazine, 31-3-1990 

 „Bevolking‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 6-4-1990 

 „CDA-CDU‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-4-1990 

 „Ontmoeting in Erfurt‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 21-4-1990 

 „Europa 1992‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 4-5-1990 

 „De leefwereld van langdurig werklozen‟ (bespreking van Publieke bijstandsgeheimen - 

het ontstaan van een onderklasse in Nederland van C. Engbersen) in: HN-magazine,   

19-5-1990 

 „Het huiswerk van Seoul‟ in: Trouw, 26-5-1990 

 „Belastingen‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 1-6-1990 

 „Lessen over de oecumenische beweging‟, (bespreking van: Kom Heilige Geest, ver-

nieuw de hele schepping o.r.v. dr. M. Brinkman) in: Tijd & Taak, 2-6-1990 

 „Beraad in Moskou‟ in: ad Rem, juni 1990 

 „1992‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 16-6-1990 

 „Kerken in Oost-Europa staan voor een zware taak‟ in: Tijd & Taak, 16-6-1990 

 „Koppeling‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 23-6-1990 

 „Duitsland‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 28-7-1990 

 „Subsidies‟ column in: ad Rem, augustus 1990 

 „Modernisering‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-8-1990 

 „Derde Wereld betaalt gelag van onze economische groei‟ in: NRC, 16-8-1990 

 „Het rode economenboekje‟, (bespreking van het Rode Economenboekje van het LMC) 

in: Kerk en Milieu, 1/2, september 1990  

 „Blijvende vrede‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 8-9-1990 

 „Vrije markt in Oost-Europa?‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 12-9-1990 

 „Ongeduld als eigenschap‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 10-10-1990 

  „Onbeschaafd‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 13-10-1990 

 „Moraalbegrip in criminologie verouderd‟ in: NRC, 16-10-1990 

 „Naar een nieuw TNO programma‟in: 15 jaar OSACI, Vriendenbrief nr.20, Vrienden 

van OSACI, november 1990 

 „F.W. de Klerk‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 7-11-1990 

 „Tegendraads‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-11-1990 
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 „Remonstrant in Geneve‟ in: ad Rem, december 1990 

 „Een brief uit het Zuiden‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 5-12-1990 

 „Gegroet armen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 22-12-1990 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over Sociale Vernieuwing op een bijeenkomst in Het Dorp op 31-8-1990 

interviews 

 „Paus treedt niet in oecumenische disscussie‟, interview van Gerard Klaasen met Hebe 

Kohlbrugge en Harry de Lange, in: Tijd & Taak, 8-6-1990 

 „Ontwikkeling is revolutie‟, in; Vice Versa, 24/3, 1990 

 

1991 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Een eeuw kerkelijk en oecumenisch sociaal denken 1891-1991‟, samen met 

B.Goudzwaard. In: Visie en Volharding, opstellen voor Mady A.Thung. MCKS, Drie-

bergen 1991, 43-58 

 3e herziene en uitgebreide druk van Genoeg van te Veel, Genoeg van te Weinig 

 4e opnieuw herziene en uitgebreide druk van Genoeg van te Veel, Genoeg van te Weinig 

 „Gerechtigkeit‟ in: Antoinette Panhuis (red.), Recontres. Reflections on Europe, Agricul-

ture and the Churches in honour of Helmut von Verschuer (Festschrift zum 

65.Geburtstag), Brussel 1991, 135-142 

 „Kritische “leken” uit industrie en universiteit nodig voor kerk en samenleving‟, in: 

MCKS Lustrum-nieuwsbrief, MCKS, Driebergen, 1991, 6-9 

artikelen 

 „De zevende Assemblée‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 9-1-1991 

 „Economie van het genoeg is geen blauwdruk‟ in: Tijd & Taak, 19-1-1991  

 „Socialisme‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-1-1991 

 „De cultuur van en in Europa‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 6-2-1991 

 „Een suggestie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 9-2-1991 

 „Sleutelteksten bevrijdingstheologen‟ (bespreking van Bevrijdingstheologie in de derde 

wereld; teksten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Gekozen en ingeleid door               

dr. J.Th. Witvliet) in: HN-magazine, 23-2-1991 

 „Gerechtigkeit und Ökonomie. Gesichtspunkte einer ökumenischen Sozialethik‟, in: 

Wider dat Gelt und die Macht. Alte und neue Utopien, Rothenfelser Gesprächskreis, Bei-

lage zum Rundbrief nr.39, maart 1991 (ook verschenen als bijdrage aan de Leuenberger 

Lehrgespräche, September 1990) 

 „1492-1992‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 6-3-1991 

 „Oriëntatie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 16-3-1991 

 „Vertimmeren‟ (bespreking van De sociale grenzen van beleid van R.J. van der Veen) in: 

HN-magazine, 16-3-1991 

 „Hoe christelijk is de CDA-ideologie?‟ in: Wending, 46/2, 1991, 102-109 

 „De C in de politiek‟ in: ad Rem, april 1991 

 „Haast maken‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 3-4-1991 

 „Betrapt‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 6-4-1991 

 „In Nederland meer armoede dan we dachten. Raad van kerken op de bres voor recht-

vaardigheid voor de “nieuwe armen”‟, in: NRC, 9-4-1991 

 „Hoe christelijk is de Ser?‟ (bespreking van Verzuilde dromen; 40 jaar Ser van 

A.Klamer) in: HN-magazine, 20-4-1991 

 „Revolutionair‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 27-4-1991 

 „De kerk in de voormalige DDR‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 1-5-1991 

 „Aangenaam bestaan?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 25-5-1991 

 „Polen‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 29-5-1991 

 „Economie als zaak van het geloof‟ in: Rondom het Woord, 33/2, juni 1991, 32-37 
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 „Mens en Gemeenschap‟ in: Schering en Inslag „Honderd jaar na 1891‟ (een uitgave 

van de Stichting Vorming en Scholing „Evangelie en Samenleving‟), 4/2 

 „Reflections on the Present Economic Situation‟ in: Reformed World, 41/6, June 1991, 

182-192 

 „Het sociale komt niet vanzelf. Christen-democratie en sociaal-democatie zijn correctie-

ven op het pure marktmechanisme‟ in: Tijd & Taak, 8-6-1991 

 „Decentralisatie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 15-6-1991 

 „Zijderveld vaag over verzorgingsstaat‟ (bespreking van Staccato cultuur; flexibele 

maatschappij en verzorgingsstaat van A.C. Zijderveld) in: HN-magazine, 22-6-1991 

 „Vervuiling‟ in de rubriek Gastvrij in: Friesch Dagblad, 26-6-1991 

 „Inflatie‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 29-6-1991 

 „Grenzen aan de bruikbaarheid van de markt‟ in: Tijd & Taak, 6-7-1991 

 „Geld‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 20-7-1991 

 Verslag van het gesprek „Europa in de Negentiger jaren‟, deel III, in: Schering en Inslag, 

4/4, 1991 

 „Vergissing‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 3-8-1991 

 „WAO‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-8-1991 

 „Arbeid is een cultuurprobleem‟ (bespreking van Arbeid om te leven en Arbeidsleven; 

een theologisch-ethische verkenning van het fenomeen “arbeid” van P.J. Mulders) in: 

HN-magazine, 7-9-1991 

 „Herhaling‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 28-9-1991 

 Boekbespreking van Arbeid om te leven en arbeidsleven van P.J. Mulders, in: Beleid en 

Maatschappij, september/oktober 1991, 247-249 

 „Kritische “leken” uit industrie en universiteit nodig voor kerk en samenleving‟ in: 

MCKS Lustrum-Nieuwsbrief, 5-10-1991, 6-9 

 „Rellen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-10-1991 

 „De arbeider is zijn loon waardig‟ (bespreking van De arbeider is zijn loon waardig 

onder redactie van G.J. Schutte) in: HN-magazine, 2-11-1991 

 „De paus‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 9-11-1991 

 „Kwaliteitskrant‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-12-1991 

 „De harde economische werkelijkheid‟ in: Tijd & Taak, 21-12-1991 

 „Christelijk-sociaal congres‟ in: ad Rem, december 1991 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over oecumenische sociale ethiek op de ökumenischen Sommeruniversität van 

22-31 juli 1991 in Mülheim/Ruhr 

 Inleiding op bijeenkomst over Economie en Theologie in het Oecumenisch Centrum van 

Agape (Italië) op 10-8-1991 

 Overweging over een Psalm in de Kloosterkerk, 3-11-1991 

interviews 

 „Geweld in Golf gerechtvaardigd, maar proportionaliteit raakte zoek‟, in: het Binnenhof, 

5-3-1991 

 „Vooruitlopend op de beslissing van de kerken‟, interview door Ruth Winsemius, in: 

Algemeen Doopsgezind Weekblad, 46/41, 12-10-1991 

 „Er zijn geen lezers meer‟, artikel over Wending door Peter Sierksma, op basis van ge-

sprekken met o.a. De Lange, in: Trouw, 24-12-1991 

 

1992 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Gerechtigheid‟, in: Cuperus R. en G.Schumachter (red.). Om een draagvlak in de sa-

menleving. De Partij van de Arbeid en de Raad van Kerken in gesprek over gerechtig-

heid, sociale rechtvaardigheid en recht doen aan allochtonen (30-31 november 1990), 

Amsterdam 1992 
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 Verslag van de Studiedag „TNO‟s en de Derde Wereld‟ in Oikos, 11 februari 1992, 

voorgezeten door H.M. de Lange, publicatie van Oikos, Utrecht 1992 

 „Vom Scherflein der armen Witwe und vom ungerechten Mammon‟ in: ….Aus dem 

Schlaf der Sicherkeit…., Dokumentationen 1.Ökumenischen Sommeruniversität. Mühl-

heim/Ruhr, 1992 

 „Struggling for the Human Face of Europe‟, in: Europe 1992. Promise and Challenge, 

Commission of the Churches on International Affairs, WCC, Geneva, 1992, 12-18 

 „Gezamenlijke verantwoordelijkheid‟ in: W.A. Arts (red.), Tempora mutantur. Over 

maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken, Liber amicorum 

aangeboden aan prof.dr. J.M.M. de Valk, Analen van het Thijmgenootschap. Jaargang 

80/1, 1992, 112-126 

artikelen 

 „De kerken en Europa‟ in: Oecumenisch Bulletin, 7/1, januari 1992 

 „Economie van het genoeg 1 en 2‟ in: Kerk en Vrede, januari en februari 1992 

 „Sorry‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-1-1992 

 „Bundeling van krachten. Met het einde van Wending is er een nieuw begin door de 

samenwerking met Tijd & Taak‟ in: Tijd & Taak, 11-1-1992 

 „De noodzaak van een moraal‟ (bespreking van Armoede in de maatschappelijke ver-

beelding [1945-1990] van R. Engbersen en Th. Jansen) in: HN-magazine, 18-1-1992 

 „Circus?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 1-2-1992 

 „Economie is normatief‟ (bespreking van „In het teken van de economie‟ van H. Tiele-

man) in: HN-magazine, 22-2-1992 

 „UNCED-conferentie‟ in: Kerk en Milieu, maart 1992 

 „Bovengrenzen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-3-1992 

 „Presteren en verdelen‟ (bespreking van Presteren en verdelen in Nederland; over indi-

viduele belangen en maatschappelijke solidariteit o.r.v. L.J.M. d‟Anjou en A.P.J. Bernts) 

in: HN-magazine, 21-3-1992 

 Boekbespreking van R.C. Janssen et al. Een veranderende wereld, Liber Amicorum ter 

gelegenheid van de 60e verjaardag van Ferdinand van Dam, Amsterdam 1991, in: 

Transaktie 21/2, 1992, 207-209 

 „Struggling for the human face of Europe: Promise and Challenge‟ in: Background 

Information CCIA 1992/2, WCC, Geneva 

 „Obsceen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 4-4-1992 

 „Bekering in Zuid-Afrika?‟ in: ad Rem, mei 1992 

 „Dubbele moraal‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 9-5-1992 

 „België‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 30-5-1992 

 „Stokje‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 13-6-1992 

 „Heilige stoel‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 4-7-1992 

 „Belastingen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-7-1992 

 „Blamage‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 8-8-1992 

 „Heineken„ in: NRC, 8-8-1992 

 „Krimpen aan de Rijn‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 22-8-1992 

 „Aanval‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-9-1992 

 „Katholieke sociale denken blijft onhelder‟ (bespreking van Katholieke kritiek op het 

kapitalisme 1891-1991; honderd jaar debat over vrije markt en verzorgingsstaat van  

Th. Salemink) in: HN-magazine, 19-9-1992 

 „Heering als dominee‟ in: ad Rem, oktober 1992 

 „Misverstand over de Economie van het Genoeg‟ in: NRC, 10-11-1992 

 „Bevrijdend‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 31-10-1992 

 „Verzoening‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 14-11-1992 

 „Ethiek‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-12-1992 



Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) 

Greetje Witte-Rang Boekencentrum, Zoetermeer 2008 

638 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Inleiding over Europa, in de Geertekerklezing, verslagen in ad Rem, januari 1992 

 „Soziale Marktwirtschaft in Deutschland - Probleme und Gefahren für das europäische 

und globale Umfeld‟ op kerkelijke bijeenkomst in Dresden op 22-2-1992 

 Inleiding over het EKD-Denkschrift Gemeinwohl und Eigennutz tijdens de ontmoeting 

van de Raad van Kerken en de EKD, februari 1992 (tekst in archief Raad van Kerken) 

 „Weder noch Überfluss - Wie funktioniert die Weltwirtschaft?‟ voor kerkelijke werkers 

in Südbaden, in Beuggen op 9-5-1992  

 „Die Beziehung zwischen Kirche und Staat in werdenden Europa‟ (plaats e.d. onbekend) 

interviews 

 „Andere sectoren moeten gezondheidszorg steunen‟, artikel met interview door Gerard 

van Eck, in: Ondersteboven, 6/3, september 1992 

 

1993 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Brief‟ in: Gedeelde herinneringen. Liber Amicorum aangeboden aan Jan Tinbergen ter 

gelegenheid van zijn negentigste verjaardag, 12-4-1993, Rotterdam 1993, 91-94 

 Advies: Milieu, een mondiale zorg. Naar een politiek van Duurzame ontwikkeling, NAR-

advies nr.101, juni 1993 

 „De aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven‟ in: Part en Deel. Kerk-zijn in de   

samenleving. Opstellen voor Jan van Veen. Kerk en Wereld, Driebergen 1993, 65-70 

 „Struggling for the Human Face of Europe‟ in: Jurjen Wiersma (red.), Discernment and 

Commitment in de serie „On the making of Europe‟, Pharos Kok, Kampen 1993, 155-

167 

artikelen 

 „De wet houdt de wereld bijeen…‟ in: ad Rem, januari 1993 

 „Belastingen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 9-1-1993 

 „Japan‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 23-1-1993 

 „Verzwegen armoede‟ (bespreking van Arm in Nederland van L.F. van Loo) in: HN-

magazine, 23-1-1993 

 „In Memoriam Ds. Ruitenberg‟ in: Pro (Maandblad over de Partij van de Arbeid), 2/2, 

februari 1993 

 „Tweedeling bedreigt politieke stabiliteit in ons land‟ in: Trouw, 20-2-1993 

 „Overbelast‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 27-2-1993 

 „Wie bindt de kat de bel aan?‟ (bespreking van: Heeft de raad van commissarissen nog 

vragen? van E.D.J. de Jongh) in: HN-magazine, 6-3-1993 

  „Waddenzee‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 20-3-1993 

 „Naar een economie van het genoeg‟ in: Bulletin van de Erasmus Liga, nr.33, april 1993 

 „Tijd van oorlog, tijd van vrede‟. Boekbespreking van Tijd van oorlog, tijd van vrede 

van Koos v.d. Bruggen, in: een-twee-een. Boekenkatern 1993/2 

 „Na 1989‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 10-4-1993 

 „Ulrich Duchrow stelt oude vragen‟ (bespreking van Europe in the world system, 1492-

1992 van U. Duchrow) in: HN-magazine, 10-4-1993 

 „Criminaliteit‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 1-5-1993 

 „Groei‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 29-5-1993 

 „Nieuwe taken‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 12-6-1993 

 „Albeda: Afstandelijk en met kennis van zaken‟ (bespreking van: De crisis hoort bij de 

verzorgingsstaat van W.Albeda) in: HN-magazine, 19-6-1993 

 „Misverstand‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-6-1993 

 „Wat een kwaad is, moet een kwaad genoemd worden‟ in: Trouw, 23 juni 1993 

 „Een telegram‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-7-1993 

 „Paus bij Pinochet‟ in: NRC, 31-7-1993 
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 „Duurzaam Leven niet gebonden aan politieke voorkeur‟ in: NRC, 13-8-1993 

  „Waar blijft het Marshall-plan voor de aarde?‟ (samen met B. Goudzwaard) in: Tijd & 

Taak, 12-8-1993 

 „Communisme‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 14-8-1993 

 „Geldzucht‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-9-1993 

 „Het milieu en Amerika‟ (bespreking van De wereld in de waagschaal van A. Gore) in: 

HN-magazine, 11-9-1993 

 „Het gespek over waarden en normen‟ in: Terecht (Nieuwsbrief van de Liga voor de 

rechten van de mens), nr.45, oktober 1993 

 „Buthelezi‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 16-10-1993 

 „Bevolkingsbeleid, duurzame sociaal-economische ontwikkeling en armoedebestrijding‟ 

in: Bevolking en Gezin. Tijdschrift van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën. 

Brussel/Den Haag, november 1993, 41-52 

 „Uitzonderlijk‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 18-12-1993 

 „Maken CDA en PvdA zelfde keuzen voor de toekomst?‟ in: Trouw, (datum onbekend), 

1993 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Presentatie over schuld en verantwoordelijkheid, ten bate van een discussie tijdens de 

conferentie van de Wiardi Beckman Stichting over CO2-beleid op 18-9-1993 

interviews 

 Radio interview NOS met Willem de Haan in de serie „Een leven lang‟ op 13-5-1993 

(beschikbaar op cassetteband) 

 „Tweespalt in de Remonstrantse Broederschap‟, artikel met interviews door Frits Groe-

neveld, in: NRC, 17-9-1993 

 

1994 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Medezeggenschap in het geding‟. In: Als jullie zwijgen, zullen de stenen gaan schreeu-

wen. Een afscheidsbundel bij gelegenheid van de pensionering van Ds. Johan Plasman 

als arbeidspastor. Raderwerk Special, 1994, 31 

 Vierde opnieuw herziene en uitgebreide druk van Genoeg van te Veel, Genoeg van te 

Weinig 

 Beyond Poverty and Affluence. Towards an Economy of Care. With a Twelve-Step Pro-

gram for Economic Recovery. With a Foreword by Maurice F. Strong. Translated and 

Edited by Mark R. Vander Vennen. Grand Rapids, Michigan/WCC Publications, Ge-

neva 1994 

 „Recurrent Themes in the Work of the Indian Economist Samuel Parmar‟. In: Jan Wil-

lem Gunning and others (ed.) Trade, Aid and Development. London/New York 1994, 

232-246  

 „Ter inleiding‟ en „Milieupolitiek en inkomensbeleid‟ (verslag van een gesprek tussen 

Henk Leemreize, Harry de Lange en Paul Kalma) in: Pieter van Driel (red.), Terugtocht 

en vooruitgang. Discussies en perspectieven in de milieupolitiek. Wiardi Beckman 

Stichting, Opleidingsinstituut PvdA en AG der Woodbrookers, Amsterdam 1994, 15-16, 

166-178 

 „Pleidooi voor een nieuwe moraliteit‟ in: Kiest dan heden. Over engagement, spirituali-

teit en reflectie (geschreven voor het remonstranten-festival), Remonstrants Vlugschrift 

8, Utrecht 1994, 5-12 

 „Economie en milieu. Duurzame ontwikkeling als politiek-maatschappelijk concept‟ in: 

Een gezonde economie? (samen met o.a. Bob Goudzwaard en Bert Laeyendecker), Kok, 

Kampen 1994, 206-213 

 „Doodgaan‟, in: Elze Jan Kuiper en Peter Kattenberg (red.), Puzzelstukjes. Vrienden- en 

vriendinnenboek voor Hans Paardekoper, Amsterdam 1994, 100 
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artikelen 

 „Een wereld in geschil‟ in: ad Rem, januari 1994 

 „Het gaat om het maken van keuzes‟ in: Tijd & Taak, 15-1-1994 

 „Europa en de derde wereld‟ (bespreking van Europa en de derde wereld van G.van 

Roon), in: HN-magazine, 15-1-1994  

 „Reclame‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 15-1-1994 

 „Bij de dood van Ien Dales‟ in: Socialisme en Democratie, 51/2, 1994, 119 

 „Plan Kok 4 miljard het best. Lastenverlichting lage inkomens om reden van rechtvaar-

digheid‟ in: Podium, Trouw, 2-2-1994 

 „Christelijk‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-2-1994 

 „De politiek is traag van begrip‟ (samen met Bob Goudzwaard) in: Tijd & Taak,          

26-2-1994 

 „Wereldraad‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-3-1994 

 „Toegestane methode‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 16-4-1994 

 „Waarden‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 21-5-1994 

 „CDA moet duidelijk kiezen voor eigen rapport‟, in: Trouw, 25-5-1994 

 „Een schraperige maatschappij‟, in: In de Peiling, XX/5, 1994 

 „De wereld van strategische makelaars‟ (bespreking van De wereld van het werk; politiek 

en economie in de 21e eeuw van R.B. Reich) in: HN-magazine, 11-6-1994 

 „Ieder voor zich‟ (bespreking van Frits de Lange Ieder voor zich? Individualisering, 

ethiek en christelijk geloof) in: Tijd & Taak, 18-6-1994 

 „Kabinetsformaties‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 25-6-1994 

 „Maakbaarheid van samenleving is een illusie‟, tweegesprek met C. Huijsen in: Tijd & 

Taak, 2-7-1994 

 „In Memoriam Jan Tinbergen‟ in: ad Rem, juli 1994 

 „Waarden en normen in de economie‟ in: Wijsgerig Perspectief (themanummer „Waar-

den in het geding‟), 35/4, 1994, 119-125 

 „Aandelen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 13-8-1994 

 „Conservatief‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 27-8-1994 

 „”Word wat je bent” leidt tot ellebogerij‟ in: Tijd & Taak, 19-9-1994  

 „Steek geld loonruimte in fondsen voor goede doelen‟ in: Podium, Trouw, 6-10-1994 

 „Cijfers‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 8-10-1994 

 „Regenboog van de hoop‟ (bespreking van: A long struggle - the involvement of the 

World Council of Churches in South Africa van P. Webb [ed.]) in: HN-magazine,        

15-10-1994 

 „Ontwikkelingshulp‟, in de rubriek Opinie in NRC, 27-10-1994 

 „Great Depression stimulated new attitude. The birth of a new school of economic 

thought‟ in: Internationale Samenwerking, Special Issue (over Tinbergen), november 

1994  

 „Ethiek‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 19-11-1994 

 „Duurzaamheid‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-12-1994 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Weltwirtschaft und Gerechtigkeit - Führt unsere Weltwirtschaftsordung ins Chaos?‟, 

inleiding aan de Volkshochschule Ganderkesee-Hude in maart 1994 (gevonden op 

http://www.vhs-ganderkesee.de/radius/biblio.htm, oktober 2005) 

 „Uitdaging tot een gave economie‟, lezing en verslag van een gesprek ter gelegenheid 

van het tienjarig jubileum van de Opleidingen Economie en Theologie op 27-5-1994, 

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle 

interviews 

 „Waarom wordt nooit het succes onderzocht?‟, in: Hervormd Den Haag, april 1994 

 „Maakbaarheid van samenleving is een illusie‟, tweegesprek van C. Huijsen en H. de 

Lange, door Martin Gebraad, in: Tijd & Taak, 2-7-1994 

http://www.vhs-ganderkesee.de/radius/biblio.htm
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 „Grenzen waren er eigenlijk niet‟, verslag van een gesprek voor KRO-radio n.a.v. het 

overlijden van Tinbergen, in: Tijd & Taak, 2-7-1994 

 „Desnoods verbied je alle vluchten binnen het continent‟ in: Avenue, september 1994 

 „De overheid moet wel een richting aangeven‟, in: Reformatorisch Dagblad, 3-9-1994 

 

1995 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Beyond Poverty and Affluence. Towards an Economy of Care. Een vertaalde en aange-

paste uitgave van de derde druk van Genoeg van te Veel, Genoeg van te Weinig, met een 

voorwoord van Maurice F. Strong, WCC-Publications, Geneva 1995 

 Beyond Poverty and Affluence. Towards a Canadian Economy of Care. Een vertaalde en 

aangepaste uitgave van de derde druk van „Genoeg van te Veel, Genoeg van te Weinig‟, 

met een voorwoord van Maurice F. Strong, University of Toronto Press, Toronto 1995 

artikelen 

 „Indonesië‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-1-1995 

 Boekbespreking van: Ulrich Duchrow, Alternativen zur kapitalistischen Weltwortschaft, 

in: The Ecumenical Review, 47/1, 1995, 112-114 

 „Marktdenken‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 11-2-1995 

 „Reactie‟ in: Tijd & Taak, 18-2-1995 

 „Hoezo afscheid van de armoedebestrijding?‟ in: Onze Wereld, maart 1995 

 „Sociale top‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 4-3-1995 

 „Op zoek naar evenwicht‟, bespreking van Politiek als evenwichtskunst van A. Hoger-

werf, in: HN-magazine, 25-3-1995 

 „Vinger aan de “Culturele” pols‟ in: Bulletin van het LMC, maart/april 1995 

 „Sociale top in Kopenhagen een flop?‟ in: ad Rem, april 1995 

 „Ik eerst‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 8-4-1995 

 „Belastingen moeten nu niet verlaagd worden‟ in: Podium, Trouw, 11-4-1995 

 „Politiek als evenwichtskunst‟ in: Tijd & Taak, 29-4-1995 

 „De bovenbazen‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 13-5-1995 

 „Waar wringt de schoen? Politici en deskundigen zoeken het juiste spoor‟ in: Tijd & 

Taak, 10-6-1995 

 „Geld in kas‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 17-6-1995 

 „Onder onderzoekers‟, bespreking van Wij kunnen het niet langer aan de politici overla-

ten van Leo Molenaar, in: HN-magazine, 17-6-1995 

 „Hypocriet?‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 8-7-1995 

 „Galbraith blijft actueel‟, bespreking van John Kenneth Galbraith, het economisch den-

ken van een dissident van Jan Beishuizen, in: HN-magazine, 19-8-1995 

 „Hoopgevende elementen in het denken van CDA-leidslieden‟ in: Trouw, 23-8-1995 

 „Armoede in Nederland‟, bespreking van Economische gerechtigheid van de Commissie 

Justitia et Pax, in: HN-magazine, 9-9-1995 

 „Zuid-Afrika‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 9-9-1995 

 „Vinger aan de pols‟ in: Bulletin van het LMC, september/oktober 1995 

 „Eeuwwisseling‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 7-10-1995 

 „Spirituality for combat‟ in: De Vijgeboom, 20/120, november 1995 

 „Dag Hammerskjöld‟ in de column De Lange in: HN-magazine, 4-11-1995 

 „CDA-rapport miskent armoede‟ in: Friesch Dagblad, 25-11-1995 

 „Woord “belang” blijft zonder inhoud‟ in: Tijd & Taak, 25-11-1995 

  „Paars‟ in de column De Lange in: HN-magazine 9-12-1995 

 „Het tanende gezag van de Stichting van de Arbeid‟, bespreking van Aan de arbeid; in de 

wandelgangen van de Stichting van de Arbeid van Maarten Bottenburg, in: HN-

magazine, 9-12-1995  
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inleidingen, voordrachten, colleges 

 „Het Rijnlandse model van Michel Albert‟, inleiding voor gesprekskring „Grondslagen 

van de sociale rechtstaat‟, 18-9-1995 

 „Toward a Just and Sustainable Society, Toward an Economy of Care‟, inleiding ge-

houden in San Francisco op 4-11-1995, op een conferentie van de Westminster Presbyte-

rian Church en de Resource Renewal Institute 

interviews 

 „Mensen springen niet meer voor elkaar in de bres‟, interview door Tijs van den Brink, 

in: Friesch Dagblad, 25-3-1995 

 „Een gesprek met ouders die een dochter verloren‟, Interview met Harry en Ruth de 

Lange in: Carel ter Linden, Een land waar je de weg niet kent. Omgaan met rouwenden, 

Boekencentrum, Zoetermeer 1995, 49-54 

 

1996 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 „Weg zu einer gerechten und zukunftsfähige Gesellsschaft‟ in: Eva Hanfstängl u.a., 

Menschenrechte und Entwicklung. Beiträge zum ökumenischen und internationale Dia-

log. Herausgegeben von Lothar Brock in Verbindung mit dem Kirchenamt der EKD. 

Frankfurt am Mainz/Hannover 1996, 158-170 

 „Politiek-economische visies op ontwikkeling‟ in: Overleven in armoede. Sociale zorg in 

de niet-westerse wereld. Themabundel Ontwikkelingsprobematiek nr.7. VU, Amsterdam 

1996, 41-50 

 „Beyond Poverty and Affluence‟ in: Bob Goudzwaard, Harry de Lange en Lars Ingel-

stam, Towards an economy of Care and Compassion, Occasional Paper nr.3, Ecumeni-

cal Association for Church and Society, Ecumenical Centre, Brussel 1996, 13-18 

 „Veränderungen des Sozialstaats Deutschlands aus der Sicht Ökumene‟ in: Verhandlun-

gen der Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 12. Tagung, 

Achte Synode, Juni 1996, 86-96 

 Zo niet nu … wanneer dan? Naar een politiek van duurzame ontwikkeling, deel II. NAR-

advies 110, opgesteld door de Referentiegroep van de NAR onder voorzitterschap van 

Harry de Lange 

 „Hoe leggen wij de maatlat?‟ in: Vormgeven; gisteren, vandaag, morgen. Ter gelegen-

heid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Christelijke Grafische Ondernemers 

in Nederland. Speciale editie van Vormgeving, 24/4, november 1996, 29-30  

 „Ein neues Verständnis von Arbeit ist gefordert‟, in: Zukunft der Arbeit. Die Aufgabe der 

Kirche in einer sich wandelnden Gesellschaft, Jörg Hübner und Ulrich Hack (red.), Düs-

seldorf 1996, 64-70 

artikelen 

 „Ideologische veren‟ in: Tijd & Taak, 3-2-1996 

 „In memoriam Henk Berkhof‟ in: Tijd & Taak, 3-2-1996 

 Werktekening. Werkgroep Europese Unie van de sectie Internationale Zaken in: Oecu-

menisch Bulletin, 11/2, februari 1996 

 „Naargeestige feiten‟ in: HN-magazine, 3-2-1996 

 „Armoede, noodlot of onrecht?‟ in: ad Rem, maart 1996 (tekst ook uitgesproken voor 

IKON-radio, 24-12-1995) 

 „Gesol met waarden‟ in: HN-magazine, 23-3-1996 

 „Vinger aan de pols‟ in: Bulletin van het LMC, maart/april 1996 

 „Keuze en verantwoordelijkheid‟ in: Campagnekrant (van het project „Economie: een 

zaak van geloven‟), april 1966 

 „Nieuwe wegen‟ in: HN-magazine, 13-4-1996 

 „De armen van de “Vierde wereld”, bespreking van Armoede, noodlot of onrecht? van 

Henri van Rijn, in: HN-magazine, 13-4-1996 
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 „Ontwikkelingsbeleid onder de loep‟, bespreking van Politici in de schoolbanken. Theo-

retische concepten in het Nederlandse en EG ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 

Paulien van den Tempel e.a., in: HN-magazine, 24-8-1996 

 „De ziel van Europa. Heeft Europa een hart nodig?‟ in: Gereformeerd Den Haag, 31/10, 

14-9-1996 

 „De economie van het genoeg. De lotgevallen van een boek‟ (samen met Bob Goud-

zwaard) in: Socialisme en Democratie, 53/9, 1996, 484-491 

 „Vinger aan de pols‟, in: Bulletin van het LMC, september/oktober 1996  

 „Weg naar minder egoïsme blijft onhelder‟, (bespreking van Economie van de barmhar-

tigheid van R.A. Jongeneel) in: HN-magazine, 19-10-1996 

 „De eerste groeispurt van Nederland‟, (bespreking van Nederland 1500-1815 - De eerste 

ronde van moderne economische groei van J. de Vries en A. van der Woude) in: HN-

magazine, 2-11-1996 

 „Behoud van het milieu vergt een andere economische groei‟ in: NRC, 27-11-1996 

inleidingen, voordrachten, colleges 

 Kanttekeningen over de Theologie van het Leven, als opening van de vergadering van de 

Sectie Sociale Vragen, d.d. 10-12-1996 

interviews 

 „Belasting verlagen is slecht voor milieu‟, interview door Roelof Bouwman en Jan 

Schuurman Hess, in: Pro (maandblad van de PvdA), maart 1996 

 „Pathos voor gerechtigheid‟, interview door Peter van Olst, in: Koers, 27/16, 30-8-1996 

 „Nederland: superminister van economische zaken‟, artikel met interviews van Jos Theu-

nissen, in: HN-magazine, 14-9-1996 

 

1997 

artikelen 

 „Nodig: creativiteit en volharding‟ in: ad Rem, februari 1997 

 Boekbespreking van H.-R. Weber, „A laboratory for Ecumenical Life‟ in: Oecumenisch 

Bulletin, 12/2, 1997 

 Boekbespreking van In search of a global ethics: theological, political and feminist 

perspectives based on a critical analysys of JPIC and WOMP, Elisabeth Gerle, Lund, 

1995 in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, 1997/3, juli 1997, 261 

 „Een onnauwkeurig signaal‟, boekbespreking van: Markt, ongelijkheid, solidariteit: op 

zoek naar een herkenbare PvdA, J. Berkouwer en A. Hoogerwerf (red.), in: Roodkoper, 

maart 1997, 37-38 

 „De leer of de praktijk‟ in: Infobulletin van de Haagse Gemeenschap van Kerken, nr.177, 

maart 1997 

 „Vinger aan de pols‟ in: Bulletin van het LMC, maart/april 1997 

 „De wrok van een religieus-socialist‟, bespreking van De bergrede en het socialisme van 

Johan S. Wijne, in: Socialisme en democratie 54/3, 1997, 133-135 

 „De Bergrede en het Socialisme‟ in: Civis Mundi (themanummer Ideologie en Moderni-

teit), 36/2, april 1997, 101-102 

 ‟25 jaar Grenzen aan de groei‟ in: ad Rem, mei 1997 

 

1998 

boeken, brochures en hoofdstukken van boeken 

 Di balik Emiskinan & emakmuran (Indonesische vertaling van GvT, GvT), Kanisius, 

1998 

 „Spreken en luisteren in de Noord-Zuid-dialoog‟ in: H.C. Blauwkuip (red.), Opties voor 

de toekomst. Op weg naar een duurzame samenleving. Stichting Erasmus Liga, Kok, 

Kampen 1998, 73-84 
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Afkortingen 
 

 

 

AG Arbeiders Gemeenschap (der Woodbrookers) 

AGEM Advisory Group on Economic Matters (Wereldraad van Kerken) 

ARP Anti-Revolutionaire Partij 

AV Algemene Vergadering (Remonstrantse Broederschap) 

C&S Church and Society (afdeling Wereldraad van Kerken) 

CCIA Commission of the Churches on International Affairs (afdeling 

Wereldraad van Kerken) 

CCPD Commission on the Churches’ Participation in Development 

(Wereldraad van Kerken) 

CDU Christelijk-Democratische Unie 

CHU Christelijk-Historische Unie 

COR Centrale Ondernemings Raad 

CPB Centraal Planbureau 

CPN Communistische Partij Nederland 

CSZ Commissie voor Sociale Zaken (Oecumenische Raad van Kerken) 

CvS Christenen voor het Socialisme  

DISK Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken 

EECOD European Ecumenical Organisation for Development  

ECCSEC Ecumenical Commission for Church and Society in the European 

Community 

EECCS European Ecumenical Commission for Church and Society 

EDF Ecumenical Development Fund 

EKD Evangelische Kirche in Deutschland 

ERE Ecumenical Research Exchange 

ESB Economisch Statistische Berichten 

EVS Evert Vermeer Stichting 

F&O Faith and Order 

FEST Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft 

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 

IIMO Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica 

IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

INW Interuniversitair Instituut Normen en Waarden in de Samenleving 

IONW Interuniversitaire Instituut tot Onderzoek van Normen en Waarden 

ISS Institute of Social Studies 

IVB Instituut voor Vormingswerk in het Bedrijfsleven  

JPIC Justice, Peace and Integrity of Creation 

JPSS Just, Participatory and Sustainable Society 

KHV (bijeenkomsten van) Kerken, Humanisten en Vakbeweging 

K&O Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking (Raad van Kerken) 

KRKS Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving 

KVP Katholieke Volkspartij 

LMC Landelijk Missionair Collectief 

MCKS Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving 
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MIT Massachusetts Institute of Technology 

NAR Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-

Ontwikkelde landen, vanaf 1975 Nationale Advies Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

NCO Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording 

Ontwikkelingssamenwerking, later:  

NCDO Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en 

Duurzame Ontwikkeling 

NCSV Nederlandse Christen Studenten Vereniging 

NVOC Nederlandse Vereniging tot steun aan de Oecumenische 

Ontwikkelingscoöperatie 

NEH Nederlandsche Economische Hoogeschool 

NGO Niet-Gouvernementele Organisatie 

NPB Nederlandse Protestanten Bond 

NVB Nederlandse Volksbeweging 

NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen 

NZR Nederlandse Zendings Raad 

OCIPE Office for Catholic Initiatives in the Promotion of Europe 

OIKOS Oecumenisch Instituut Kerk en Ontwikkelingssamenwerking 

OSACI Oecumenisch Studie- en Actie Centrum voor Investeringen 

PBO Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 

PCR Program to Combat Racism (van de Wereldraad van Kerken) 

PCWG Protestants Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA 

PWG Protestantse Werkgemeenschap in de PvdA 

PvdA Partij van de Arbeid 

RDV Radicaal Democratische Volkpartij 

RKSP Rooms Katholieke Staatspartij 

ROS Raad voor de Zaken van Overheid en Samenleving (N.H.Kerk) 

RS Responsible Society 

SDAP Sociaal Democratische Arbeiders Partij 

SER Sociaal Economische Raad 

SODEPAX Society, Develoment en Pax 

TNO Transnationale Onderneming 

UIVB Universitair Instituut voor Vormingswerk in het Bedrijfsleven  

UNCED United Nations Conference on Environment and Development 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNIAPAC Conférences Internationales des Associations de Patrons Catholiques 

VCJB Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond  

VCSB Vrijzinnig Christelijk Studenten Bond  

VDB Vrijzinnig-Democratische Bond 

WARC World Alliance of Reformed Churches 

WCC World Council of Churches 

WET Werkgemeenschap van Economen en Theologen 

WPC Werkgemeenschap van Protestantse Christenen in de PvdA 

WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

WSCF World Student Christian Federation 

YMCA Young Men’s Christian Association  

YWCA Young Women Christian Association  
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opleiding aan het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Vanaf 1972 studeerde zij theo-

logie aan de Theologische Hogeschool Kampen (nu: Protestantse Theologische 

Universiteit, verstiging Kampen), waar zij in in 1978 afstudeerde in de Evangelis-

tiek. In 1974 huwde zij de theoloog Harry Witte. Uit hun huwelijk werden geboren 

Nol (1978) en Puk (1980), die op eigen initiatief het gezin verrijkten met respectie-

velijk Eva (1981) en Roland (1979).  

Na haar studie was Greetje gedurende 3,5 jaar werkzaam als studiesecreta-

ris van het Deputaatschap voor de Bestudering van het Oorlogsvraagstuk van de 

Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1983 trad ze als onderzoeker in dienst bij 

het Oecumenisch Studie- en ActieCentrum voor Investeringen (OSACI) in Amster-

dam, dat in de jaren ’90 met het Interkerkelijk Vormingswerk Ontwikkelingssa-

menwerking (IKVOS) fuseerde tot Oikos, het Oecumenisch Instituut voor Kerk en 

Ontwikkelingssamenwerking, gevestigd in Utrecht. Ze werkte daar tot 1 juni 2007. 

In het kader van haar werk als onderzoeker bij Oikos verschenen vele publicaties 

van haar hand op het gebied van verantwoord bankieren, geloof en economie, schul-

denproblematiek, globalisering en andere thema’s op het terrein van economie, 

ethiek en ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast publiceerde zij in het kader van 

haar lidmaatschap van de Theologische Werkgroep van de Vereniging Kerk en Vre-

de. 
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