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Schep ping & sa men le ving: een duur za me re la tie

In 2011 is het 120 jaar ge le den dat dr. Abra ham Kuy per op 9 no vem ber 1891 het

eer ste chris te lijk-so ci aal cong res open de met het uit spre ken van de re de Het so ci a le

vraag stuk en de chris te lij ke re li gie. In dat jaar ver scheen de eer ste so ci a le en cy cliek Re -

rum No va rum van paus Leo XIII. 

In 1919 vond het Twee de Chris te lijk-So ci aal Cong res plaats. Ook het 2e cong -

res wil de de een heid in chris te lijk-so ci a le kring be na druk ken, maar het had een

meer be schou we lijk ka rak ter dan het eer ste cong res. Fei te lijk zocht het cong res

naar mo ge lijk he den om de chris te lijk-so ci a le lei ders de weg te wij zen op so ci aal

ter rein.

In 1991, 100 jaar na Re rum No va rum, was er in Doorn het Der de Chris te lijk-So -

ci aal Cong res on der de ti tel Be dreig de Ve rant woor de lijk heid.

De ver bin ding tus sen de ze his to ri sche ge beur te nis sen is dat chris te nen ant -

woord wil len ge ven op de roep om recht en ge rech tig heid, in het bij zon der in het

so ci aal en eco no misch le ven.

Vo rig jaar, in 2010, was het Cong rest he ma ‘Een huis om in te wo nen. Een sa men le ving met

hart en ziel’. Het voor jaar ses say 2011, Het on be ha gen als ‘sociale kwestie’ sluit af met een tien tal

dicht bij de prak tijk staan de aan be ve ling en.

Het komt er nu op aan dat de ste nen die wij bij dra gen aan on ze sa men le ving en de con -

cre te stap pen die wij van uit on ze chris te lijk-so ci a le over tui ging zet ten, houd baar en duur -

zaam zul len zijn.

Daar om kie zen wij nu voor het Cong res 2011 het the ma Schep ping & Sa men le ving: Een duur -

za me re la tie. Met dit the ma wil de Chris te lijk-So ci a le be we ging haar ei gen tijd se ant woord ge -

ven op de bood schap van de pro feet Je sa ja waar in hij zegt dat God de aar de ge for meerd en

haar ge maakt heeft, Hij heeft haar ge grond vest; niet tot een baai erd heeft Hij haar ge scha -

pen, maar ter be wo ning heeft Hij haar ge for meerd. (Jes. 45,18)

Dit vraagt om een we reld waar recht en ge rech tig heid op bloeit. Dit vraagt om on ze bij -

dra ge. Dit vraagt om het be sef dat on ze bij dra ge er toe doet.

En dat on ze bij dra ge er toe doet wordt ook tref fend tot uit druk king ge bracht door de

jood se denk er Abra ham Jos hua He schel wan neer hij zegt dat het Gods droom is om niet al -

leen te zijn, om de mens heid als bond ge noot te heb ben in de voort gang van de schep ping. 

Door al les wat wij doen, door el ke daad die wij ver rich ten be vor de ren of be lem me ren wij

de ver los sing; wij ver zwak ken óf ver ster ken de macht van het kwa de.

Het is kort om aan de mens, het is aan ons om door on ze da den de hoop en het uit zicht op 

een recht vaar di ge en so li dai re sa men le ving le vend te hou den.

 

Met de keu ze voor het the ma Schep ping & Sa men le ving geeft het Chris te lijk-So ci aal Cong res

ook uit druk king aan het be sef dat duur zaam heid be trek king heeft op zo wel het eco lo gi sche

als het men se lij ke as pect. 

Het geldt de ver hou ding van de mens tot de Schep per en heel de schep ping en de re la tie

van de mens tot zijn me de mens.

Ook ver le den, he den en toe komst zijn met el kaar ver bon den. Ver schil len de ge ne ra ties,
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jong en oud zijn op el kaar aang ewe zen. Allen, au tocht o nen en al locht o nen, man nen en vrou -

wen zijn deel van een en de zelf de mens heid.

De ze na vel streng van duur za me ver bon den heid en af hank elijk heid wordt door de Duit se 

fi lo soof Hans Jo nas op aan spre ken de wij ze tot uit druk king ge bracht: ‘Handel zo dat de ef -

fec ten van je han de len in har mo nie zijn met de duur zaam heid van het men se lijk le ven op aar -

de.’

Het is nu dan ook tijd om zo te han de len.

Het feit dat het cong res in 2011 plaats vindt 20 jaar na het Der de Chris te lijk-So ci aal Cong res,

is voor het be stuur van de stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res ook aan lei ding om u dit bij -

zon de re cong res boek aan te bie den.

In de ze bun del vindt u de ge schie de nis van het Chris te lijk-So ci aal Cong res, le ven dig be -

schre ven door Piet Ha zen bosch. Ver der zijn er ar ti ke len over de be te ke nis van  christelijk-

 sociaal denk en op de ge bie den van duur zaam werk en on der ne men, on der wijs en zorg, duur -

zaam heid tus sen de ge ne ra ties en in ter na ti o na le sa men wer king van de hand van di ver se be -

stuurs le den.

Het be stuur van de stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res wenst u bij het le zen veel ge noe -

gen.

Wim Ei kel boom, se cre ta ris CSC, ju li 2011
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Ope ning van het nieu we ge bouw van de Maat schap pij voor de Wer ken de Stand in Amster dam op  13

 juni 1883. In de ze zaal werd in 1891 het Chris te lijk-So ci aal Congres ge hou den.
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De slot ma ni fes ta tie van het Chris te lijk So ci aal Cong res 1991, Ja co bi kerk, Utrecht



“ …. dat deze perzik naar meer smaakt.”1

— over de christelijk-sociale congressen —

Cong res sen als mar ke rings pun ten in de tijd en als bouw ste nen voor de iden ti teit.

Dat beeld komt op als naar de drie Chris te lijk-So ci a le Cong res sen wordt ge ke ken

die in 1891, 1919 en 1991 zijn ge or ga ni seerd — mar ke rings pun ten in een land -

schap dat aar ze lend in kaart is ge bracht en ge te kend wordt door een reeks an de re

ontmoetingen en activiteiten. 

Het is dit jaar 20 jaar ge le den dat het Der de Chris te lijk-So ci aal Cong res in

Doorn bij eenk wam. De Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res is een van de recht -

streek se ge vol gen van dat der de cong res. Vol doen de aan lei ding om ach ter om te

kij ken, zij het dat tot slot voor al vooruit wordt gekeken.

1 Eerste Christelijk-Sociaal Congres

Op de win ter avond van de 3e ja nu a ri 1876 ko men 9 man nen in een Amster dams

grach ten huis bij el kaar. Onrust drijft hen. Onrust over de maat schap pe lij ke ont -

wik ke ling, over de “so ci a le que as tie”, over de vraag wat zij als over tui gen de chris -

te nen moe ten doen. Die avond wordt de eer ste chris te lijk-so ci a le or ga ni sa tie in

Ne der land op ge richt — Pat ri mo ni um, “Ons Va der lijk Erfdeel.” Een naam als slo -

gan, want het va der lijk erf deel be staat toch — daar van zijn die 9 man nen diep

over tuigd — uit het be vrij den de evang elie. Daar van moet de be te ke nis wor den

her steld om de so ci a le kwes tie op te kun nen oplos sen. Een van die ne gen man nen,

W.C.  Beeremans, schrijft in De Werk mans vriend dat no dig is “te rug keer tot ene zui -

ve re Chris te lij ke maat schap pij.” Want “er be staan gee ne bloot maat schap pe lij ke

vraag stuk ken! Alle, zo ve le als er zijn, moe ten hun nen oplos sing vin den in het

Chris ten dom, moe ten op ge lost wor den naar de eisch van Gods wet ten. En daar -

om is het ook van uit het per spec tief van de ar bei ders ge zien dat de sa men le ving te -

rug keert naar het Woord. En dat kan al leen maar als werk lie den zich aan een slui ten

in een or ga ni sa tie, die de chris te lij ke be gin se len als uit gangs punt neemt.”2 De

grond leg gers van Pat ri mo ni um zien de oplos sing van de pro ble men niet in de con -

fron ta tie, maar in de sa men wer king tus sen werk lie den en pa troons. Bei den moe ten 

im mers wor den aang espro ken van uit de ge deel de over tui ging, van uit de Bij bel. In

De Werk mans vriend schetst Pat ri mo ni um-voor zit ter Klaas Ka ter het ver schil met

an de re so ci a le or ga ni sa ties: “Wij wil len het zelf de, dat is waar, maar wij wil len het niet uit het -

zelf de be gin sel, niet op de zelf de wij ze, niet langs den zelf den weg, niet tot het zelf de doel.”3

“... dat deze perzik naar meer smaakt” 1
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1 Pro ces-Ver baal van het So ci aal Cong res ge hou den te Amster dam den 9,10,11,12 No vem ber 1891, (Amster dam, 1892), 100.
Kuy per stelt tij dens de mid dag zit ting van het Cong res “al ler eerst de vraag aan de or de, of men het bij dit Cong res
zal la ten, dan wel of men de thans aang evang en werk zaam he den op een la ter te hou den Cong res wenscht te her vat -
ten. … De Voor zit ter zegt dat hij uit die toe juiching meent te mo gen op ma ken, dat men al ge meen met zijn voor stel 
in stemt: waar op de ver ga de ring dit door ver nieuw de toe juiching be ves tigt.” Kom daar van daag de dag nog eens
om!
2 R. Ha goort, Pat ri mo ni um (Va der lijk Erfdeel) — Ge denk boek bij het gou den ju bi leum, (Kam pen, 1927) 135.
3 R. Ha goort, Pat ri mo ni um, 176-179. Zie ook Jan Ja cob van Dijk, Bou wers en bouw ste nen — naar een nieu we chris te -



De twee de helft van de 19e eeuw is een pe ri o de van gro te ve ran de ring en — niet al leen

mon di aal, maar ook in Ne der land. De ag ra risch ge o ri ënteerde stan den maat schap pij komt in

be we ging en er be gint een lang du rig, die ping rij pend ve ran de rings pro ces. De in dus trie komt

op met al le daar bij be ho ren de maat schap pe lij ke pro ble men. De ar beids ver hou ding en ve ran -

de ren ing rij pend: ar beid wordt steeds meer als een lou ter eco no mi sche fac tor be schouwd,

als koop waar.4 De sociale kwestie wordt geboren.

In de ja ren ’60 van de 19e eeuw komt in Ne der land een pro ces van eco no mi sche groei

over een breed front op gang. Er ont staat als ge volg van het door ge voer de li be ra li se rings pro -

gram ma een nieu we dy na miek die on der an de re ge paard gaat met de dis ci pli ne ring van ar bei -

ders in steeds gro te re fa brie ken. De ve ran de ring en in de struc tuur van de eco no mie heb ben

ing rij pen de ge vol gen. Bij voor beeld voor de ruim te lij ke in rich ting van het land: som mi ge ste -

den (Amster dam, Rot ter dam) groei en uit tot ‘grote’ ste den, be paal de regio’s (Twen te) in dus -

tri a li se ren. Voor de so ci a le in rich ting: de so ci a le sa men hang, die in een klein scha li ge sa men -

le ving be staat, dreigt te ve ran de ren in een naam lo ze maat schap pij. Voor de in rich ting van

het on der wijs, het hand ha ven van de open ba re or de. De in dus tri ële re vo lu tie, die in de wes -

ter se we reld hand in hand gaat met de op komst van het ka pi ta lis me, laat op den duur geen

on derd eel van de sa men le ving on be roerd. De in vloed is groot. Voor ar bei ders be te kent het

wer ken on der diep treu ri ge ar beids om stan dig he den die ge paard gaan met een even droe vig

leef- en woonk li maat. De mees te ar bei ders verd ie nen te wei nig om echt in le ven te blij ven.

Zij zijn ge vang en in ar moe de. Veel al is het no dig dat vrou wen en kin de ren hun ar beids kracht 

in zet ten om het ge zins ink omen aan te vul len. Op enig mo ment werkt meer dan éénder de

van de kin de ren in Noord-Bra bant in fa brie ken of werk plaat sen. Ove ri gens lig gen de lo nen

van de vrou wen al tijd on der die van de man nen met het zelf de werk.5 Aardappels, opgediend

met wat azijn en mosterd, vormen lange jaren het hoofdvoedsel van de werklieden. Van

Gogh schildert dus niet voor niets zijn beroemde ‘aardappeleters.’ 

Op zich ge no men zijn de er bar me lij ke om stan dig he den waar in ar bei ders le ven en wer ken 

niet nieuw. Al eeu wen lang lei den zij een on ze ker (en vaak kort) be staan. Het is het be wust zijn

van die om stan dig he den en het zicht op mo ge lij ke ver be te ring en daar in, die de so ci a le kwes -

tie tot een op te los sen pro bleem maakt.6

De ve ran de ring en in de eco no mi sche struc tuur gaan hand in hand met ve ran de ring en in

de maat schap pe lij ke struc tuur. Er ont staan maat schap pe lij ke of so ci a le or ga ni sa ties, die op -

ko men voor de be lang en van men sen; die voor de slacht of fers van de eco no mi sche ve ran de -

ring en in de bres spring en. Er staan men sen op die zelf de strijd te gen so ci aal on recht ter

hand ne men, zich ontworstelen aan de traditionele mogelijkheden.

Eén van de re de nen — zo niet dé re den — om Pat ri mo ni um op te rich ten vormt de so ci -

a le kwes tie. Maar be staat er ook een echt so ci aal pro gram ma? Niet in de ogen van de Frie se

af de ling en, want de ze plei ten van af het mid den van de ja ren ’80 voor een ac tie ver op tre den

op maat schap pe lijk ter rein.7 Het is voor al P. (Piet) van Vliet jr., voor zit ter van de af de ling

2 Schep ping & Sa men le ving

lijk-so ci a le be we ging (Amster dam, 2006), 65.
4 Jan Lui ten van Zan den en Arthur van Riel,  Ne der land 1780-1914 — staat, in sti tu ties en eco no mi sche ont wik ke ling
(Amster dam, 2000), 309.
5 R. Ha goort, Pat ri mo ni um, 25-26.
6 Jan Lui ten van Zan den en Arthur van Riel,  Ne der land 1780-1914, 316.
7 H.J. Lang eveld, “Pro tes tant sche Chris te nen van Ne der land, ver ee nigt u — al thans wat de so ci a le nood en be -
treft”, in G.J. Schut te, e.a., Een ar bei der is zijn loon waar dig — Hon derd jaar na Re rum No va rum  en Chris te lijk-So ci aal Cong -



Leeuw ar den, die op treedt als woord voer der. De ‘Grote Depressie’, waar in de eco no mie en

ze ker ook de Frie se land bouw zich be vindt, vormt ong etwij feld een be lang rij ke ver kla ring

voor dit plei dooi.8 Ka ter — als woord voer der van de lan de lij ke or ga ni sa tie — aar zelt en

voelt in eer ste in stan tie niet veel voor zo’n pro gram ma.9 Maar hij denkt wel een mo ge lijk heid

te zien om de ARP wel licht on der druk te zet ten. Dat is in de ogen van Ka ter hard no dig,

want hij heeft nog een paar ap pel tjes met die par tij te schil len. Ka ter vindt dat ook ar bei ders

hun par tij moe ten kun nen mee bla zen in de Twee de Ka mer, maar Pat ri mo ni um-man nen krij -

gen geen kies dis trict toe ge we zen.10 Als de Pat ri mo ni um-af de ling Sneek in 1888 voor stelt om

Ka ter kan di daat te stel len, zorgt de an ti re vo lu ti o nai re lei der A. (Abra ham) Kuy per er per -

soon lijk voor dat W.G. ba ron Brand sen van Zijp kan di daat wordt. Een ‘heer’ in plaats van

een ar bei der. Als de ba ron ook nog wordt ge ko zen voelt Ka ter zich — be grij pe lijk — in de

hoek ge zet. Naast dit pro bleem met een per soon lijk tint je heeft Ka ter ook an de re mo tie ven.

Het chris te lij ke ka bi net-Mac kay11 heeft — te gen de be lof te in — geen wet ge ving op so ci aal

ter rein tot stand gebracht noch het kiesrecht uitgebreid. Kortom: Kater wil het Friese

pleidooi gebruiken om de invloed van Patrimonium binnen de ARP uit te breiden.

Is Ka ter wel licht wat am bi va lent over het ont wer pen van een so ci aal pro gram ma, Kuy per

is ge woon te gen. Kuyper’s be lang rijk ste ar gu ment is zijn vrees dat een ei gen so ci aal pro -

gram ma zal lei den tot een ei gen po li tie ke par tij. En dat gaat dan ten kos te van Kuy per’s ei gen

ARP. Toch doet Kuy per meer dan het voor stel af wij zen. Hij maakt nog eens dui de lijk dat het 

“strooien van wat so ci a le suiker” vol ko men on vol doen de is. Er moet wel de ge lijk wat ge beu -

ren. Kuy per her haalt zijn plei dooi voor re gi o na le Ka mers van Arbeid. Het zijn de ze Ka mers,

die de so ci a le pro ble men in overleg tussen werkgevers en werknemers moeten oplossen.

Het ligt nog al voor de hand om vast te stel len dat Pat ri mo ni um niet ge luk kig is met de re -

ac tie van Kuy per. De par tij en staan dan ook lijn recht te gen over elkaar. 

Pat ri mo ni um ver ga dert op 11 no vem ber 1890. Het ont wer pen van “Een So ci aal

Program” staat als eer ste op de agen da. Ka ter heeft zijn eer de re be zwa ren blijk baar la ten va -

ren ten voord ele van de nog te schil len ap pel tjes én om een scheu ring bin nen Pat ri mo ni um

te voor ko men. De jaar ver ga de ring wordt een dag eer der voor af ge gaan door een huis hou de -

lij ke ver ga de ring, waar op de agen da wordt be spro ken. Kuy per is ge no digd en hij komt ook.

Hij spreekt zo in dru kwek kend dat be slo ten wordt het voor stel van de agen da te ha len en te

ver vang en door een an der voor stel. Pat ri mo ni um zal een brief schrij ven aan het Cen traal Co -

“... dat deze perzik naar meer smaakt” 3

res 1891: De ont wik ke ling van het chris te lijk-so ci a le denk en en han de len in Ne der land 1891 — 1914 (’s-Gra ven ha ge, 1991),
106-107.
8 De “Gro te Depres sie” duur de van 1873 tot 1896. De ge vol gen in de ag ra ri sche sec tor zijn aan zien lijk ook
doord at als ge volg van toe ne mend han dels ver keer ag ra ri sche pro duc ten uit de VS wor den ge ïmporteerd. Zie ook:
Grif fiths, Achter lijk, Achter of Anders? –as pec ten van de eco no mi sche ont wik ke ling van Ne der land in de 19e eeuw (Amster dam,
1980) 14.
9 In de li te ra tuur — waar in ook de aan lei ding tot het So ci aal Cong res wordt be schre ven — wordt tel kens ge wag
ge maakt van de am bi va len tie van Ka ter. Waar om hij even wel een te gen stan der zou zijn van een ei gen so ci aal pro -
gram ma wordt ner gens ver meld. Wel licht is hij be vreesd voor de ont wik ke ling van on af hank elij ke vak bon den of
ver een zel vi ging met de ver lang ens van de so ci a lis ten. Het lijkt niet waar schijn lijk dat hij als lid van de ARP vreest
voor een scheu ring in de par tij — een vrees die bij Kuy per wel be staat.
10 Tot 1918 kent Ne der land een dis tric ten stel sel, waar bij per dis trict een af ge vaar dig de voor de Twee de Ka mer
wordt ge ko zen. In 1918 wordt het (hui di ge) stel sel van even re di ge ver te gen woor di ging ing evoerd.
11 Het ka bi net-Mac kaay re geert van 21 april 1888 tot 21 au gus tus 1991.



mité van de ARP met het voor stel om een so ci aal cong res te or ga ni se ren.12 Dat cong res moet 

“de mid de len be spre ken, die bij den te gen woor di ge stand der So ci a le que as tie ten goe de on -

zes volks en in zon der heid der werk lie den die nen te wor den beproefd.”13 Die brief wordt ge -

schre ven en er komt ant woord: Het Cen traal Co mité “is ge ne gen een So ci aal Cong res saam

te roepen.” Ver der werd be slo ten “saamwerking te zoe ken, niet al leen met Pat ri mo ni um, maar 

ook met den Chris te lij ken Volks bond te ’s-Gra ven ha ge en met de Ve re ni ging tot het Heil des

Volks.”14 

De pro ble men lij ken op ge lost, maar op de jaar ver ga de ring zelf haalt Ka ter fel uit naar de

ARP. De ze ac tie leidt tot ver schil len de re ac ties, die dui de lijk ma ken dat op het chris te lijk-so -

ci a le erf uit een lo pen de op vat ting en bestonden en blijven bestaan. 

Het bij een roe pen van een cong res staat niet op zich zelf. De so ci a le kwes tie is niet een spe ci -

fiek Ne der lands vraag stuk. In april 1891 pu bli ceert paus Leo XII zijn en cy cliek Re rum No va -

rum (Over nieu we ding en). Uit gangs pun ten van de en cy cliek zijn een recht vaar dig loon, het

recht op ei gen dom en so li da ri teit met de zwak ke ren. Als in stru men ten om de ze doel stel ling en 

na te stre ven, wor den zo wel over heids ing rij pen als de vor ming van vak bon den ge noemd. De

en cy cliek vormt een be lang rij ke bron voor het werk van de A.M.A.J. (Alphons) Ari ëns, die

aan de wieg van de Twent se tex tiel ar bei ders bon den staat.

In de ons om ring en de lan den staan ook chris te nen op om zich voor de so ci a le pro ble men 

in hun land in te zet ten. In Enge land, waar de Indus tri ële Re vo lu tie al veel eer der dan in con -

ti nen taal Eu ro pa plaats vindt, is er een veel heid van ini ti a tie ven om de so ci a le pro ble men te

lijf te gaan. Voor ons land is het werk van de the o loog F.D. Mau ri ce van be te ke nis. Hij is

maar een be perk te pe ri o de ac tief als cri ti cas ter van het ong ebrei del de ka pi ta lis me, maar zijn

werk be ïnvloedt het denk en van A.S. (Sieb) Tal ma  en daar mee het denk en in de Ne der land -

se chris te lijk-so ci a le we reld over de rol van de over heid.15 Ook in Duits land en Bel gië wordt

van uit de chris te lij ke ker ken aan dacht voor de so ci a le kwes tie ge vraagd. Kuy per is — zo

blijkt ook uit zijn ope nings re de op het So ci aal Cong res — be ïnvloed in zijn denk en door het

Evang elisch-So ci aal Cong res dat in 1890 plaats vindt.16 En wie wil we ten hoe de so ci a le kwes -

tie in Bel gië speelt, kan heel goed terecht bij de prachtige roman van Louis-Paul Boon Pieter

Daens.

Op maan dag 9 no vem ber 1891 ’s avonds om 8 uur vindt de ope nings bij eenk omst van het So -

ci aal Cong res plaats. Kuy per opent met zijn be roemd ge wor den toe spraak Het so ci a le vraag stuk

en de chris te lij ke re li gie.17 Hij maakt al snel dui de lijk wel ke vraag het cong res “op ernsti ge wijze”

4 Schep ping & Sa men le ving

12 Impli ciet er kent Pat ri mo ni um daar mee de lei ding ge ven de rol van “de po li tiek” in de zuil-in-wor ding.
13 Pro ces-Ver baal, (Amster dam, 1892), 11-12.
14 Pro ces-ver baal, 13. De Chris te lij ken Volks bond in Den Haag en de Ve re ni ging tot Heil des Volks in Amster dam
(in 1855 op ge richt door Jan de Lief de) heb ben tot doel de ver sprei ding van Gods heil on der de ar men in Ne der land 
om op die ma nier hun si tu a tie te ver be te ren. De or ga ni sa ties staan in de tra di tie van het Re veil.
15 Lam mert de Hoop en Arno Bor ne broek, De ro de do mi nee — A.S. Tal ma, (Amster dam 2010), 28-34.
16 Jürgen C. Hess, “Die Her ren Pas to ren sol len die Po li tik aus dem Spiel las sen” in G.J. Schut te, Een ar bei der is zijn
loon, 226-241.
17 De mo der ne le zer raakt on der de in druk van het ver mo gen van de spre ker om te boei en en van de toe hoor ders
om ge boeid te blij ven. Naar gang ba re maat sta ven, waar in cir ca 100 wor den één mi nuut spreek tijd in be slag ne men,
duurt Kuy pers toe spraak op ba sis van de tekst van het pro ces-ver baal ze ker 3,5 uur. Men sen moe ten in die tijd er -



moet be spre ken: “wat ons als be lij ders van den Chris tus te doen staat, met het oog op de

nood en van on ze tijd.” Niet al leen in Ne der land wordt met die vraag ge wor steld, ook in het

bui ten land is de ze aan de or de en met die vraag staat het cong res in de tra di tie van de dich ter

W. Bil der dijk — de oprich ter van het Ne der land se Re veil — en zijn op vol gers. Hij schetst in

fel le kleu ren de oor zaak van het so ci a le vraag stuk, hij ver woordt zijn “architectonische

maatschappijkritiek.” Die kri tiek ligt in het los la ten van de band met God. De ech te oplos sing

van het vraag stuk ligt dan ook in het her stel van die band. Kuy per zet zich daar bij af te gen het

so ci a lis me: “revolutie is dan ook door Je zus, noch door zijn apos te len ooit ge pre dikt,” zij het

dat Hij zijn plaats nooit kiest “bij de meer gegoeden.” Maar Kuy per spaart ook an de re stro -

ming en niet. Zo ver wijt hij de rooms-ka tho lie ke kerk de voe dings bo dem te heb ben ge scha -

pen voor de Fran se re vo lu tie. Een re vo lu tie, die een vol strek te, maar on juis te om me keer te -

weeg bracht. De on der wer ping aan God werd ver vang en door de au to no mie van het in di vi du;

“eener uit God ge wel de liefde” werd ver vang en door “het ego ïsme van den om het be zit wor -

ste len de hartstocht.” De so ci a le nood, die ten grond slag ligt aan het hui di ge so ci a le vraag stuk,

moest dus wel ont staan. Daar bij spe len ook an de re fac to ren, zo als de tech no lo gi sche ont wik -

ke ling, een rol, maar die vor men niet de fun da men te le oor zaak. Kuy per ci teert met in stem -

ming de apos tel Ja co bus: “geldzucht is de bron van al le kwaad,” geld zucht als ver wer pe lij ke

bron van en voor het ka pi ta lis me. Ver vol gens spreekt Kuy per in meer po si tie ve zin over de

so ci aal-de mo cra tie en die stel ling na me zal hem niet door al len in dank zijn af ge no men. Op

de ze ma nier neemt Kuy per af stand van de li be ra le op vat ting en, die ook in zijn ei gen ARP

opgeld doen.

Kuy per doet ver vol gens uit de doe ken, dat de Fran se re vo lu tie nog een ge volg heeft, de

so ci a le que as tie. “Wie van een so ci a le que as tie spreekt, be doelt hier meê in den al ge meen sten

zin, dat er ernsti ge twij fel is ge re zen aan de deug de lijk heid van het maat schap pe lijk ge bouw,

waar in we wo nen. ... de so ci a le que as tie ... be staat voor u dan eerst, zo ge ar chi tec to ni sche

cri tiek oe fent op de men se lij ke so ci ëteit zel ve, en dien vol gens een an de re in rich ting van het

maatschappelijk gebouw gewenscht én mogelijk acht.”

In het twee de deel van zijn be toog zegt Kuy per zich te rich ten op de oplos sings rich ting

van de so ci a le kwes tie. Hij gaat in op een reeks on der wer pen, in de ze weer ga ve be perk ik mij

tot zijn op vat ting en over ar beid. Kuy per neemt ste vig stel ling: “den werk man als een “stuk

gereedschap” te mis brui ken, is en blijft een “aanranden van zijn menschenwaarde.” Ster ker

nog, het is een zon de, recht streeks ing aan de te gen het zes de ge bod: “Gij zult den ar bei der

ook maat schap pe lijk niet dooden.” We lis waar staat ge schre ven “in het zweet uws aan schijns

zult gij uw brood eten, maar daar naast staat ook: “de ar bei der is zijn loon waardig” — zo

zegt Kuy per. Dat geldt ook voor de dag lo ner, want “ook die dag loon er moet als naar den

beelde Gods geschapen, kunnen leven.”

Er ligt in het so ci a le vraag stuk ook een rol voor de over heid. Daar bij her haalt Kuy per zijn 

eer de re plei dooi om te ko men tot de in rich ting van een “Wetboek voor den Arbeid.” “De

“... dat deze perzik naar meer smaakt” 5

va ren lui ste raars zijn. Wel licht ligt het meer voor de hand dat Kuy per een kor te ver sie van zijn be toog heeft uit ge -
spro ken en dat de “lange” ver sie in het pro ces-ver baal is op ge no men. Zie ook R. van der Wou de: “Be gin sel en Be -
lang — De chris te lij ke-so ci a le cong res sen en con fe ren ties en de vor ming van de iden ti teit van de
pro tes tants-chris te lij ke vak be we ging” in G.J. Schut te (red.) 90 jaar CNV: men sen en uit gangs pun ten, (Amster -
dam-Utrecht, 2001) 26-30.



Over heid hel pe den ar beid aan recht. Ook voor den ar beid moet de mo ge lijk heid ge bo ren,

dat hij zich zelf stan dig or ga ni see re en voor zijn rech ten kun ne opkomen.” Daar bij moet de

over heid zich — in de vi sie van Kuy per — als het om gel de lij ke on der steu ning gaat, be per -

ken tot een mi ni mum, want “blijvend heil schuilt voor volk en va der land, en zoo voor on zen

ar bei ders stand, al leen in een krach tig ei gen initiatief.”18

Met de ze toe spraak bindt Kuy per de link er vleu gel van de ARP aan zich,19 en ac cep teert

daar mee tot op ze ke re hoog te het ri si co dat de par tij zal wor den ge sple ten ge let op de

“vervaarlijke ra di ca le taal”20 die hij liet ho ren. De vraag is of zijn toe spraak vol doen de te ge -

moet komt aan de be hoef te tot een so ci aal pro gram, zo als dat bin nen Pat ri mo ni um ge wenst

wordt. Om die vraag te be ant woor den moe ten we verd er kij ken dan de toe spraak zelf, we

moe ten ons rich ten naar de cong res con clu sies, waar voor de re de de op maat is. De re de zelf

wijst immers eerder af dan dat er voorstellen worden gedaan.

Wel licht de be lang rijk ste en in ie der ge val een van de meest be spro ken con clu sies is ver -

woord in de pa ra graaf De so ci a le que as tie van haar maat schap pe lij ke zij de. Daar wordt het recht

van werk sta king, “mits in elk ge val nooit als po li tiek in stru ment of als moe dwil li ge con tract -

breuk,” er kend. De werk sta king is niet al leen een recht, want “in som mi ge ge val len even wel

kan werk sta king plicht ma tig zijn.”21 Zelfs his to ri ci die wei nig waar de ring voor de chris te lij ke

po li tiek en vak be we ging eta le ren, spre ken over de ze con clu sie in wel haast war me woor den.22

Een twee de con clu sie, die van be lang is, be treft de in stel ling van Ka mers van Arbeid,

die — zo meent men — de sleu tel vormt tot de oplos sing van de so ci a le kwes tie. Maar veel

meer dan de ze ge dach te was er niet. Over hun sa men stel ling, over hun be voegd he den, noch

over de wij ze waar op zij tot stand moes ten ko men, be staat een heid van in zicht.23

Er zijn meer con clu sies, maar het ge heel vol doet ui tein de lijk niet in de ogen van de Frie se

man nen, die de sa men roe ping van het cong res heb ben ver oor zaakt. Nog het zelf de jaar ont -

staat de ‘Friese bond’ van Pat ri mo ni um. Be lang rij ke oor zaak is dat de vra gen rond de grond -

po li tiek, die moes ten wor den op ge lost als oor zaak van werk loos heid, on vol doen de aan de

or de zijn ge ko men. Althans in Frie se ogen. Uit de ac ti vi tei ten van de ze bond volgt in 1894

dan toch een ei gen so ci aal pro gram ma — het So ci aal Cong res heeft dit pro gram dus hoog uit 

een aan tal ja ren ver traagd. Ove ri gens leidt het pro gram ma niet tot de door Kuy per gevreesde 

scheuring in antirevolutionaire kring.

Het So ci aal Cong res heeft dus eer der rem mend dan sti mu le rend ge werkt op de tot stand -

ko ming van een so ci aal pro gram ma. We lis waar is het sta kings recht er kend, maar dat is nog

geen pro gram ma. We lis waar is het recht er kend, een recht dat soms zelfs plicht kan zijn,

maar “het is meest al niet raad zaam van dat recht ge bruik te maken” zo con clu deert rap por -

teur A. Wier singa.24 De Ka mers van Arbeid — waar voor ook Kuy per in zijn ope nings re de

pleit te — zijn het aang ewe zen or gaan om juist sta king en te voor ko men door als scheids rech -
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18 Pro ces-Ver baal, 38-69.
19 Rienk Jans sens, “Een heid en verd eeld heid 1879-1894”, in Ge or ge Ha rinck e.a., De Anti re vo lu ti o nai re par tij,
1829-1980 (Hil ver sum, 2001), 91.
20 Jan & Annie Ro mein, Erfla ters van on ze be scha ving — Ne der land se ge stal ten uit zes eeu wen, (Amster dam, 1979), 766.
21 Pro ces-ver baal, 142.
22 Ger Harm sen en Bob Rei nal da: Voor de be vrij ding van de ar beid. Be knop te ge schie de nis van de Ne der land se vak be we ging,
(Nij me gen, 1975), 52.
23 H. Lang eveld, Pro tes tant sche Chris te nen van Ne der land, ver ee nigt u , 128.
24 Pro ces-Ver baal, 243.



ter tus sen par tij en op te tre den. Toch heeft de con clu sie van Wier singa niet de be doe ling de

werk ne mers klein te hou den, want zijn con clu sie over de werk sta king is nauw ver bon den

met een an de re con clu sie. De con clu sie na me lijk, dat ar bei ders zich zelf stan dig moe ten or ga -

ni se ren. Bin nen Pat ri mo ni um — zo is zijn plei dooi — moe ten “corporatiën van  Christen -

arbeiders” ont staan. En met een beet je goe de wil kan ge zegd wor den dat hier het startpunt

ligt voor christelijke vakorganisatie — maar zover is het nog niet.

Als ge volg van het So ci aal Cong res zijn het niet de ar bei ders die zich als eer ste or ga ni se ren,

het zijn de chris te lij ke werk ge vers die een ei gen or ga ni sa tie oprich ten — de Ve ree ni ging van

Ne der land se Pa troons Bo az (18 ja nu a ri 1892). Veel heeft Bo az niet om het lijf — het blijft

voor al een de ba ting club, waar eerst de boe ren en la ters de mid den stan ders do mi ne ren. Het

doel van Bo az laat zich kort for mu le ren: “God vrucht in het be drijf.”25 In 1917 treedt Hen drik 

Co lijn — di rec teur bij de Ba taaf se Pet ro leum Maat schap pij — op als tij de lijk voor zit ter. Hij

vormt “Bo az” om tot drie nieu we or ga ni sa ties: de Ne der land sche Chris te lij ke Boe ren- en

Tuin ders bond (CBTB), de Chris te lij ke Werk ge vers ve re ni ging (CWV) en de Ve ree ni ging van

den Chris te lij ken Han del drij ven den en Indus triee len Mid den stand (VCHIM).26 

In de CWV ligt het ac cent op nieuw op be zin ning, want “voor de be har ti ging van de ma te -

ri ële be lang en kun nen de chris te lij ke werk ge vers be ter te ra de gaan bij de neu tra le

verenigingen.”27 Zo meent Co lijn. Daar bij ver laat hij na druk ke lijk de ui tein de lij ke op vat ting -

en van Kuy per, die neu tra le (d.i. li be ra le) or ga ni sa tie had af ge we zen. Bin nen de CWV richt

het ge sprek zich op de men se lij ke ver hou ding en tot God, de over heid of de naas te. Maar

prak tisch ge beurt er wei nig.28

De eer ste werk ge vers or ga ni sa tie die tot le ven komt is de CBTB. De eco no mi sche cri sis

slaat in het be gin van de ja ren ’30 on barm har tig toe in de land- en tuin bouw. Een mis luk te in -

ter ven tie om over heids steun voor de ag ra ri sche sec tor te krij gen, dwingt de CBTB (en an de -

re ag ra ri sche) or ga ni sa ties tot een ac tief be leid ge richt op de be lang en be har ti ging van hun le -

den.29 Het duurt tot het mid den van de ja ren ’30 voord at ook de twee an de re or ga ni sa ties het

be zin nings per spec tief ver la ten om zich om te vor men tot een werk ge vers or ga ni sa tie. De

mid den stand ver enigt zich in Chris te lij ke Mid den stands bond (CMB) en de gro te werk ge vers 

verenigen zich in het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers (VPCW).

In 1909 slui ten een aan tal chris te lij ke vak bon den, die sinds het So ci aal Cong res zijn ont staan

zich aan een tot het Chris te lijk Na ti o naal Vak ver bond in Ne der land (CNV). De vak cen tra le

“aan vaardt de chris te lij ke be gin se len en ver werpt mits dien de klas sen strijd.” Met de ze
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25 P.E. Werk man, “‘Rijken en ar men ont moe ten elkander’?  De pro tes tan te or ga ni sa ties van werk ge vers en werk -
ne mers” in J. de Bruijn, Een land nog niet in kaart ge bracht — as pec ten van het pro tes tants-chris te lijk le ven in Ne der land in de ja -
ren 1880-1940 (Amster dam, 1987), 119.
26 Paul E. Werk man, “Voor ge schie de nis” in “Ethiek en Be lang” — 50 jaar Con vent van Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa ties
(’s-Gra ven ha ge, 1987), 11-25.
27 Ge ci teerd in Jan Brug ge man en Aart Ca mijn, Onder ne mers ver bon den — 100 jaar cen tra le on der ne mers or ga ni sa ties in
Ne der land (Wor mer, 1999), 57.
28 J.J. van Dijk, “Adri aan Borst Pzn — Prin ci pieel prag ma ti cus met en lange adem” in Paul Werk man en Rolf van
der Wou de (red.), Ge loof in ei gen zaak — Mar kan te pro tes tant se werk ge vers in de ne gen tien de en twin tig ste eeuw (Hil ver sum,
2006).
29 Rolf van de Wou de, Op goe de gron den — ge schie de nis van de Ne der land se Chris te lij ke Boe ren- en Tuin ders bond, 1918-1995
(Hil ver sum, 2001), 37.



for mu le ring wil het CNV zich on der schei den van de so ci a lis ti sche vak be we ging en het poogt

ook — maar te ver geefs — een brug te slaan tus sen de pro tes tants-chris te lij ke en de

rooms-ka tho lie ke vak bon den.

Uit de CNV Ver sla gen blijkt dat er fei te lijk wei nig con tact is tus sen de drie werk ge vers or -

ga ni sa ties en de chris te lij ke vak cen tra le. Dat ve ran dert in 1937. De drie werk ge vers bon den

vor men een co mité van sa men wer king en no di gen het CNV uit deel te ne men aan het Con -

vent van Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa ties.  Het CNV gaat op die uit no di ging in, ook om dat

wordt af ge spro ken dat het Con vent het ka rak ter van een per ma nent col le ge zal krij gen, dat

ac tu e le kwes ties be spreekt en tot ge meen schap pe lij ke stand pun ten tracht te ko men.30 Op 21

ok to ber 1937 komt het Con vent voor het eerst bij een.31 

Zo ont staan in de ja ren na het So ci aal Cong res van 1891 zo wel aan werk ge vers als aan

werk ne mers zij de chris te lij ke or ga ni sa ties.  En daar mee heeft het Eer ste Chris te lijk-So ci aal

Cong res, zo als het la ter in de wan de ling gaat he ten, be lang rij ke in vloed ge had op de in sti tu ti -

o ne le vorm ge ving van de Ne der land se ar beids ver hou ding en in de 20e eeuw.

Het cong res kan — ze ker in his to risch per spec tief — wor den ge zien als een mar ke rings -

punt in de ont wik ke ling van de pro tes tants-chris te lij ke we reld. Het rem de de ont wik ke ling

van een so ci aal pro gram eer der dan dat het zo’n pro gram sti mu leer de, maar het was wel haast 

een pau ken slag van de ‘kleine luyden’ die hun eman ci pa tie be we ging krachtig voor het

voetlicht brach ten.

Wel licht is er nog een an de re con clu sie te ver bin den aan het cong res: het legt de bijl aan

de wor tel van Pat ri mo ni um. Het so ci aal pro gram komt — zo als op ge merkt — tot stand bui -

ten het Pat ri mo ni um-be stuur om en dat be stuur ver liest daar mee in be lang rij ke ma te de grip

op de om bouw van Pat ri mo ni um, ge richt op de so ci a le ver hef fing van de ar bei den de stand,

naar een or ga ni sa tie die werk ne mers be lang en be har tigt. Pat ri mo ni um on der neemt wel is -

waar po ging en om dat pro ces te stu ren o.a. door de oprich ting van het Chris te lijk Arbei ders -

se cre ta ri aat, maar dat ini ti a tief loopt op niets uit en autonome christelijk-sociale vakbonden

richten in 1909 het CNV op.

Het cong res heeft ove ri gens wel een be lang rij ke rol ge speeld in de tot stand ko ming van

een ei gen en her ken ba re chris te lijk-so ci a le iden ti teit en het kan ook ge zien wor den als een

be lang rijk mo ment in het denk en over de rol van de over heid in het maat schap pe lijk le ven.

In dat per spec tief is het Cong res van gro te be te ke nis ge weest voor de so ci a le ont wik ke ling

van Ne der land en voor de om scha ke ling van de 19e eeuw se stan den maat schap pij naar de 20e

eeuwse klassenmaatschappij.
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30 P. Werk man en R.E. van de Wou de, “‘In broe der lij ke geest’? — Het Con vent van Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa -
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or ga ni sa ties al tijd met eni ge arg waan naar het voor hen on be grij pe lij ke Con vent ke ken. Het gaat even wel te ver te
spre ken over “de gou den draad in de ont wik ke lings gang der Chris te lijk-so ci a le be we ging.”



2 Het Tweede Christelijk-Sociaal Congres

De dis cus sies gaan ook na het Cong res verd er. We za gen al dat de Frie se man nen een ei gen

so ci aal pro gram ont wik kel de, waar mee zij te gen de wen sen van voor aan staan de lie den ing ing -

en. Het komt niet tot een con fron ta tie tus sen de ver schil len de stro ming en om dat de na ti o na le 

eco no mie zich goed ont wik kelt en de al ler scherp ste kant jes van de sociale kwestie worden

afgeslepen.

De eman ci pa tie van het chris te lijk volks deel ver loopt voor spoe dig — in 1901 breekt

voor Kuy per zijn fi nist hour aan: hij vormt een chris te lijk ka bi net.32 Een ka bi net dat in 1903 als 

ge volg van de spoor weg sta king en de zo ge noem de worg wet ten door het par le ment loodst.

“Gans het ra der werk staat stil als uwen macht i gen arm het wil” zet te ke naar Albert Hahn op

zijn be roem de prent. Hahn heeft ong elijk, want de trei nen staan niet stil, maar dat stil staan is

wel toe pas sing op de so ci a le wet ge ving van Kuy per, waar wei nig van te recht komt.

Die eman ci pa tie speelt zich op een bre der dan al leen het po li tie ke ter rein af. Na het cong -

res van 1891 blijft Pat ri mo ni um wor ste len met de vraag op wel ke ma nier de be lang en be har -

ti ging van ar bei ders het best vorm kan krij gen. Daar bij komt dat de verd eeld heid op het ker -

ke lijk erf toe slaat. Ve len in de Ne der lands Her vorm de Kerk zien Pat ri mo ni um als een

ge re for meer de or ga ni sa tie en dat leidt in 1894 tot een split sing in die zin dat naast Pat ri mo ni -

um de Christelijk Nationale Werkmansbond wordt opgericht.

Om Pat ri mo ni um om te vor men tot een mo der ne ar bei ders or ga ni sa tie wordt op ad vies

van twee ge zag heb ben de le den — A.S. Tal ma en J. Hui zinga — be slo ten tot de oprich ting

van een Chris te lijk Arbeids se cre ta ri aat (CAS). Om het CAS een in hou de lij ke steun in de rug

te ge ven pu bli ceer de Tal ma zijn brochu re De vrij heid van den ar bei den de stand. Daar in stelt hij de

re la tie pa troon-ar bei der aan de or de, een re la tie die niet ge ken merkt wordt door een ge zags -

ver hou ding, maar een re la tie is op ba sis van een vrij wil li ge over eenk omst. Het gaat in de

ziens wij ze van de her vorm de pre di kant Tal ma niet om ge zag en ge hoor zaam heid, maar om

lei ding en za ke lij ke on der ge schikt heid. De ar bei der is vrij, maar het pro bleem is even wel dat

die vrij heid be perkt is als ge volg van de eco no mi sche om stan dig he den. Een ar bei der moet

wer ken om de kost verd ie nen en komt zo toch in een on der wor pen po si tie te recht. Het is in

de vi sie van Tal ma de taak van de vak be we ging om te strij den voor de eco no mi sche vrij heid

van de ar bei der.33

De Spoor weg sta king van 1903 maak te dui de lijk dat de strijd met ho de van de so ci a lis ti -

sche vak be we ging en van de ont lui ken de chris te lij ke vak be we ging on over brug baar van el -

kaar ver schil den. Die dui de lijk heid draagt bij aan de groei van die christelijke organisaties. 

Op 17 ju ni 1903 spreekt de voor aan staan de en ge zag heb ben de pre di kant J.C. Sik kel op

een bij eenk omst van Bo az. Zijn be toog, op ge bouwd rond maar liefst veer tig stel ling en, slaat

in chris te lij ke vak bonds kring en in als een bom. Sik kel be toogt im mers dat de chris te lij ke vak -

be we ging uit gaat van on chris te lij ke re vo lu ti o nai re be gin se len en zich daar mee op de zelf de

be gin se len ba seert als de so ci a lis ti sche vak be we ging. En dat op het mo ment dat de chris te lij -

ke bon den het ge voel heb ben tot hun recht te ko men na hun rol bij de Spoor weg sta king.34
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32 Prof. Dr. J. de Bruijn, “Kuy per is ein Leug ner” — de ka bi nets for ma tie van 1901 (Amster dam, 2001).
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Tal ma vreest een te rug slag in de ont wik ke ling van de vak be we ging, want de be na de ring van

Sik kel lijkt op steun in de chris te lij ke we reld te kun nen re ke nen. Tal ma zoekt het de bat met

Sik kel — een de bat dat ove ri gens op ver zoe nen de toon wordt ge voerd. Toch is Pat ri mo ni -

um niet ge rust op de af loopt en de vrees voor te gro te ver schil len van me ning breng en het

be stuur er toe om voor te stel len een nieuw chris te lijk-so ci aal cong res bij een te roe pen. Die

op zet mis lukt, want de ARP wei gert me de wer king — blijk baar zien de an ti re vo lu ti o nai re po -

li ti ci er geen heil in om te wor den be trok ken in het de bat tus sen Tal ma en Sik kel.

Pat ri mo ni um zet even wel door en or ga ni seert in 1905 een Chris te lijk-So ci a le Con fe ren -

tie — jhr. J.D. de Geer — een rij zen de ster bin nen de Chris te lijk-His to ri sche Unie — blijkt

be reid de con fe ren tie voor te zit ten. Tij dens de 2-daag se con fe ren tie spre ken zo wel Tal ma

als Sik kel en op nieuw is hun toon ver zoe nend. Het doel van de con fe ren tie als toon beeld van 

een heid van vi sie bin nen de we reld van chris te lijk-maat schap pe lij ke or ga ni sa ties wordt dan

ook ge re a li seerd. Niets staat de ont wik ke ling van de zelf stand i ge chris te lij ke vak be we ging

meer in de weg.35

De ont wik ke ling van de chris te lij ke vak be we ging gaat verd er; een ont wik ke ling die los

komt te staan van Pat ri mo ni um. Het CAS blijkt geen suc ces en chris te lij ke bon den, die niet

voort ko men uit “Ons Va der lijk Erfdeel” ne men in de win ter van 1907 het ini ti a tief om in na -

vol ging van de ge beur te nis sen in de so ci aal-de mo cra ti sche we reld te ko men tot de oprich -

ting van een vak cen tra le. Op 13 mei 1909 ziet het CNV het dag licht in een ge heel ont hou -

ders kof fie huis in Arnhem. Ge heel in chris te lijk-so ci a le geest aan vaardt het de chris te lij ke

beginselen en verwerpt het mitsdien de klassenstrijd.

In 1910 wordt op nieuw een so ci a le con fe ren tie ge hou den. Een con fe ren tie van een dag

en een con fe ren tie “ter kennismaking” zo als de her vorm de pre di kant en con fe ren tie voor zit -

ter P.A. Klap mee deelt. Het the ma van de con fe ren tie be treft de grond po li tiek en de po si tie

van de land ar bei ders. De con fe ren tie draagt niet echt bij aan oplos sing en voor de pro ble men 

die het ge volg zijn van de ve ran de ring en in de ag ra ri sche we reld en tot veel meer dan wat ge -

mop per in di ver se pu bli ca ties leidt de con fe ren tie dan ook niet.36

De wens om op nieuw een vol waar dig chris te lijk-so ci aal cong res te or ga ni se ren blijft even wel

le vend. We lis waar zijn de maat schap pe lij ke ver hou ding en ve ran derd, maar juist het feit dat

chris te lij ke po li ti ci toon aang evend zijn, maakt be zin ning op de agen da voor de toe komst ge -

wenst. Dat chris te lij ke po li ti ci toon aang evend zijn blijkt uit het feit dat A.S. Tal ma — de

‘Leeuw van Patrimonium’ — als mi nis ter van Han del, Nij ver heid en Land bouw tus sen 1908

en 1913 de wet ge ving op het ter rein van so ci a le ze ker heid kan ink leu ren in een ka bi net o.l.v.

de an ti re vo lu ti o nai re pre mier Th. Heem skerk. Het ge wen ste twee de cong res gaat even wel

niet door, om dat in au gus tus 1914 de Twee de We rel door log uit breekt — die oor log laat Ne -

der land links lig gen, maar de ge vol gen zijn ook hier te lan de zo groot dat de aan dacht niet ge -

richt is op een cong res.

In no vem ber 1918 ca pi tu leert Duits land. Onder in vloed van de re vo lu ti o nai re be we ging -

en die over al in Eu ro pa ge stal te krij gen, bre ken ook in Ne der land on rus ti ge tij den aan. Dat
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(Amster dam, 1996), 78-79.
35 Rolf van der Wou de, “Be gin sel en be lang — De chris te lijk-so ci a le cong res sen en con fe ren ties en de vor ming
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36 Rolf van der Wou de, “Be gin sel en Be lang”, 38



leidt o.a. tot de in voe ring van de 8-uren-dag door mi nis ter P.J.M. Aal ber se. De we reld gaat

niet voor bij aan Ne der land, ter wijl door het ka bi net-Cort van der Lin den twee tra di ti o ne le

splijt zwam men in de Ne der land se po li tiek met de grond we twij zi ging van 1917 zijn op ge lost:

er komt een al ge meen man nenk ies recht en de school strijd wordt be ëindigt met de ge lijk stel -

ling van chris te lijk en open baar on der wijs.37 Daar mee moet met na me de ARP na denk en

over haar toe komst: de School strijd vorm de im mers de bron van haar ont staan. In zijn door

A.W.F. Iden burg uit ge spro ken re de op de De pu ta ten ver ga de ring van de ARP op 2 mei 1918, 

gaf Kuy per38 aan dat het nu tijd werd voor so ci a le her vor ming en. Die oproep vormt de basis

voor het besluit het in 1914 niet doorgegane tweede congres nu wel bijeen te roepen.

Van 10 tot en met 14 maart 1919 komt het Twee de Chris te lijk-So ci aal Cong res bij -

een — op nieuw in Amster dam. Het cong res is toe gank elijk voor “mannen en vrou wen die,

Christus’ Ko ning schap al om er ken nend, bij het licht van de Hei li ge Schrift als Gods Woord

de oplos sing der maat schap pe lij ke vraagstukken zoeken.”

Dit cong res heeft het een an der ka rak ter dan het mo bi li se ren de cong res van 1891. De

cong res ope ning maakt dat dui de lijk. Uit het Pro ces Ver baal blijkt dat het cong res wordt voor -

ge ze ten door ge zag heb ben de hoog le ra ren — prof. Mr. P.A. Die pen horst en prof. Dr. J.R.

Slo te ma ker de Brui ne — en dat tal van hoog waar dig heids be kle ders de moei te heb ben ge no -

men om het cong res (ge deel te lijk) bij te wo nen. De ont lui ken de zuil heeft zijn plaats ver -

overd in het Ne der land se so ci a le en po li tie ke land schap. Na de ope nings re de door Die pen -

horst spre ken twee mi nis ters, Th. Heem skerk en J. Th. de Vis ser. Het the ma van het Cong res 

blijkt uit het te le gram dat na de war me mi nis te ri ële woor den aan Ha re Ma jes teit de Ko ning in

wordt ge zon den: het gaat om een volk “dat so ci a le ge rech tig heid lief heeft.”39 Een te le gram

dat ove ri gens ook moet wor den be gre pen in het licht van de tijd. Een paar maan den eer -

der — in de da gen na 11 no vem ber 1918 — poog de Troel stra de re vo lu ti o nai re geest die in

Eu ro pa woei, ook in Ne der land te laten opsteken. Mede door toedoen van chris te lijk -maat -

schap pe lij ke organisaties werd dat gevaar in de kiem gesmoord.

Nog iets an ders brengt het meer be zin nen de ka rak ter van dit cong res tot uit druk king. Er

is naast het of fi ci ële hoofd pro gram ma ook aan dacht voor ont span ning. Zo is er op de avond

van de 11e maart een “gezellige bijeenkomst.” Daar wordt ge spro ken over “Ze de loos heid,”

over “Zondagrust” en over “So ci a le voor zorg en barmhartigheid.” Ook is er “muziek en

zang” met kla vier be gel ei ding. Het moe ten “gezellige” avonden zijn geweest.

In zijn ope nings re de waar schuwt Die pen horst te gen te veel staats in meng ing in het maat -

schap pe lij ke en eco no mi sche le ven. In na vol ging van Tal ma maakt hij dui de lijk dat de staat

een taak heeft als schild voor de zwak ke ren. Hij stelt dat er niet een al ge meen gel den de wet -

ma tig heid is voor over heids be moei e nis met het maat schap pe lijk le ven, maar “een ramp is

het, M.H, wan neer het maat schap pe lijk le ven zucht on der den lood en last der staats over -

heer sching.”40 Hij meent dat me de als ge volg van de bij zon de re oor logs om stan dig he den de
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37 Jo han den Her tog, Cort van der Lin den (1846-1935) — mi nis ter-pre si dent in oor logs tijd, een po li tiek bi og ra fie (Amster -
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38 Kuy per was ziek en zelf niet (meer) in staat om zijn re de uit te spre ken.
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en 39.
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weer geeft. De vraag van de een — wat is de staat? — wordt door de an der be ant woord met “de staat, dat is een



over heids be moei e nis te sterk in het maat schap pe lijk le ven is door ge drong en. “Bij de taak

der nor ma li see ring van het maat schap pe lijk le ven, die wacht, moet ons uit gangs punt zijn:

aan het par ti cu lier ini ti a tief, aan de vrij heid van in di vi du en en or ga ni sa ties wor den zoo veel

doen lijk haare ere te rug ge ven en van den hui di ge staats dwang slechts be hou den, wat na

ernsti ge keu ring on mis baar is te ach ten.” In de ziens wij ze van Die pen horst gaat het niet om

de staat, maar “or ga ni sa tie is het wacht woord on zer eeuw voor ar bei ders en be drijfs lei ders.”

In het ver volg van zijn re de maakt Die pen horst ove ri gens dui de lijk dat staat en or ga ni sa tie

twee be lang rij ke mach ten zijn, “even wel, de be lang rijk ste niet: hoog er dan de ze stel len wij de 

gees te lij ke ac tie, die na dert tot de ziel.” Alhoe wel het cong res voor al over eco no mi sche

thema”s han delt, is dui de lijk dat in de pro tes tants-chris te lij ke we reld het heil cen traal moet

staan. Daar voor moet al het an de re wij ken.41

Met eni ge goe de wil kan wor den ge zegd dat het der de cong res ge con fron teerd wordt met

dat ge ne waar te gen het twee de cong res — blijk baar te ver geefs — waar schuwt. Die pen horst

wijst niet al leen op het be lang van de rol van het werk ge vers- en werk ne mers or ga ni sa ties,

maar ook op een ri si co: “licht rijst de vraag of niet te hoog ge stemd is de lof van de maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties, waar im mers het ver ee nigd op trek ken ernsti ge ge va ren met zich

brengt. Wij ken nen het ge vaar en on der schat ten het niet, dat het per soon lijk ve rant woor de -

lijk heids be sef in de com bi na tie wordt ver zwakt.”42 Tij dens het der de cong res — het komt

nog aan de orde — is het thema ‘de bedreigde verantwoordelijkheid.”
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Het Twee de Chris te lijk Soci aal Cong res, ge hou den van 10-13 maart 1919 te Amster dam. Op de ze fot

het da ge lijks be stuur van het Cong res en een groep stu den ten die aan het cong res mee werk ten.

 Zittend vlnr: C. Smeenk, Mr.dr. J. Schok king, H. Die mer, Prof.mr. P.A. Die pen horst (voor zit ter),

J.R. Snoeck Henk emans, P.J. Na huy zen en K. Kruit hof.

gril li ge en slecht ge hu meur de mijn heer, die ach ter een lo ket je zit.” De af kor ting ‘M.H.’ staat voor ‘Mijne Heeren’ en 
maakt dui de lijk tot wie Die pen horst zich richt — wel is er een tij dens het cong res een apart vrou wen pro gram ma.
41 Pro ces Ver baal, 11-33.
42 Pro ces Ver baal, 27.



Het Twee de Chris te lijk-So ci aal Cong res toont — on danks de dis cus sies en de ver schil len 

van op vat ting op het ni veau van de be zin ning — een ze ke re ma te van eens ge zind heid in de

chris te lijk-so ci a le we reld. Dat is ze ker niet zon der be te ke nis, maar het cong res heeft niet het

ka rak ter van de kla roen stoot van het eer ste. Het is dan ook niet erg dui de lijk wat de ge vol gen

van het cong res zijn. De door wroch te in lei ding en vor men ze ker voor ve len stu die ma te ri aal

en de ge dach te wis se ling in spi reert chris te lij ke-so ci a le or ga ni sa ties om ook in ei gen kring na

te denk en over de be te ke nis van de ge deel de be lij de nis. Maar meer dan dat is er niet van te

zeg gen. Wel licht ook om dat de ide a len die breed wor den uit ge me ten tel kens weer wor den

ge con fron teerd met de prak tijk van alledag, waarin compromissen gesloten moeten worden

met andersdenkenden, vooral met liberalen.

Leidt het eer ste cong res tot her ken ba re ac ties, ver volg dis cus sies en nieu we po ging en tot

een cong res, die be we ging is na het twee de cong res niet echt her ken baar. We lis waar wor den

er chris te lijk-so ci a le stu dies con fe ren ties ge or ga ni seerd, waar bij het CNV een be lang rij ke rol

speelt, een oproep tot een der de congres moet tot na de oorlog wachten.

Di rect na de oor log over weegt het be stuur van de ARP een nieuw cong res bij een te roe pen.

Doel van dat cong res moet de be vor de ring van de een heid bin nen de pro tes tants-chris te lij ke

zuil zijn. Daar is ook een re den voor: de Door braak. De Door braak is de be we ging, die di rect

na en als ge volg van de oor log, van uit een per so na lis tisch so ci a lis me streeft naar de vor ming

van één pro gres sie ve be we ging — ook pro mi nen te chris te nen, met na me uit de kring van de

CHU, Sbre ken door en dra gen bij aan de vor ming van de PvdA. De pro tes tants-chris te lij ke

zuil lijkt open- en af ge bro ken te wor den.

De oproep van het ARP-be stuur stuit op ver zet bij het CNV. F.P. (Frans) Fuyk -

schot — de twee de voor zit ter van het CNV — ver woordt de be zwa ren te gen een cong res

met een an ti re vo lu ti o nair of chris te lijk-his to risch stem pel. Met dat stem pel zul len le den van

chris te lijk-so ci a le or ga ni sa tie, die zich aang espro ken voe len door het per so na lis tisch so ci a lis -

me weg blij ven en dat acht hij ong ewenst. Op die ma nier — zo re de neert Fuyk schot — zal

eer der de verd eeld heid in de chris te lij ke we reld tot ui ting ko men dan dat de twee stro ming en

tot el kaar ko men. Eerst moet dat pro bleem wor den op ge lost.43

Be gin 1948 geeft het CNV bij mon de van de nieu we, cha ris ma ti sche voor zit ter M. (Ma ri -

nus) Rup pert, toch een aan zet voor een nieuw cong res. Rup pert heeft een dui de lijk apos to li -

sche vi sie op de rol van chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties. De kern van zijn tel ken ma le her haald

be toog is dat met na me chris te lijk po li tie ke par tij en voor op moe ten lo pen op so ci aal ge bied.

Doen zij dat niet dan zul len de ar bei ders eerst ver lo ren gaan voor de chris te lij ke po li tiek, dan

voor de chris te lij ke vak be we ging en tot slot voor het chris te lijk ge loof. Een chris te lijk-so ci aal 

cong res kan de weg wij zen naar een pro gram dat die ge loofs af val keert.44

De po ging van Rup pert krijgt steun uit kring en van de Vrije Uni ver si teit met na me in de

per soon van W.F. de Gaay Fort man.45 Rup pert meent — in na vol ging van Fuyk schot — dat 
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43 Doe ko Bos scher, Om de er fe nis van Co lijn — De ARP op de grens van twee we rel den (1939-1952), (Alphen aan de Rijn,
1980), 161-163.
44 Piet Ha zen bosch, Voor het Volk om Christus’ Wil — een ge schie de nis van het CNV (Hil ver sum, 2009), 253 — 264.
45 Die sa men wer king ligt voor hand, want van af be gin 1948 is De Gaay Fort man rec tor van de door Rup pert op -
ge rich te Ka der school van het CNV.



het cong res niet on der lei ding van de ARP moet staan. Daar mee raakt hij op nieuw aan de

Door braak, de open ze nuw van die da gen — al thans bij chris te lij ke par tij en. De niet-par tij -

po li tie ke be na de ring van Rup pert stuit op weer stand van de ARP-lei der, J. (Jan) Schou ten,

die meent dat het cong res voor al een bij eenk omst moet zijn van chris te lij ke or ga ni sa ties.

Ondanks de ze ver schil len van in zicht, wordt in 1948 be slo ten de voor be rei ding van het der -

de cong res in han den te leg gen van een co mité be staan de uit ver te gen woor di gers van re for -

ma to risch Ne der land. Maar ook bin nen het co mité te kent zich het con flict rond de Door -

braak al snel af. Toch maakt men vor de ring en. Als ech ter vroeg tij dig uit lekt dat A.A. van

Rhijn46 — een uit de CHU door ge bro ken lid van de PvdA — tij dens het cong res het woord

zal voe ren, ont staat er een pu bli ci tai re rel. In maart 1952 kan het cong res be stuur niets an ders 

con clu de ren dat de ver schil len van me ning zo groot zijn dat een der de cong res — dat toch

een heid moet uit stra len — geen haal ba re kaart meer is. Wel komt men tot het bij een roe pen

van een Chris te lijk-So ci a le Con fe ren tie — de ge schie de nis her haalt zich. Onder voor zit ter -

schap van De Gaay Fort man wordt in een min of meer be zin nen de sfeer ge spro ken over

“Mens, mas sa en ge meen schap” — al thans zo be noemt de cong res voor zit ter het the ma.

Vier da gen lang zijn chris te lijk-so ci a le or ga ni sa tie in het Utrecht se Espla na de bij een, maar het

leidt niet tot over een stem ming over de vraag naar de nood zaak van chris te lij ke or ga ni sa tie.

Daar over wa ren, zijn en blij ven de me ning en verd eeld.47

Na de Con fe ren tie van 1952 blijft het stil in de chris te lijk-so ci a le we reld, al thans wat be -

treft de roep om een nieuw cong res. Jaar lijks ont moe ten de le den van het Con vent voor

Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa ties el kaar tij dens het laat ste au gus tus week end en zijn er tal lo ze

con tac ten met de ARP en de CHU, la ter met het CDA. Een heid stra len die con tac ten niet

uit.48 Het duurt tot 1985 totdat een nieuwe oproep klinkt.

3 Derde Christelijk-Sociaal Congres

Op 6 sep tem ber 1985 volgt de Twent se pro fes sor H.J. (Henk) van Zut hem de VU-hoog le raar 

B. (Bob) Goud zwaard op als rec tor van de CNV Ka der school. In zijn in au gu re le re de her in -

nert hij aan het So ci aal Cong res van 1891 en be klem toont hij de nood zaak om in 1991 op -

nieuw zo’n cong res bij een te roe pen.49 Zijn be lang rijk ste ar gu ment om tot een nieuw cong res

te ko men is zijn waar ne ming dat er on der de op per vlak te van het eco no mi sche een be we ging

tot ont wik ke ling komt, waar uit ver lang en naar nieuw elan spreekt. Van Zut hem meent dat de

chris te lijk-so ci a le be we ging op dat ver lang en moet in spe len en daar aan lei ding moet ge ven.

Zijn oproep vindt weer klank bin nen het CNV. Be gin 1986 vin den de eer ste, ver ken nen de
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46 A.A. van Rhijn speelt een be lang rij ke rol tij dens de oor logs ja ren — on der zijn lei ding wor den voor stel len ont -
wik keld rond de or ga ni sa tie van de so ci a le ze ker heid. Na de oor log is hij nauw be trok ken bij de ont wik ke ling van de 
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47 Pe ter Bak, Een soe ve rein le ven — Bi og ra fie van W.F. de Gaay Fort man (Sint-Pan cras, 2004), 134-138.
48 Zie bij voor beeld: P.E. Werk man, “Kou de oor log tus sen het CNV en de chris ten-de mo cra tie” in E&M, ju ni/ju -
li 1985, 9-15 en J. de Bas, “Twee ru zi ënde broers — een im pres sie van de re la tie tus sen het CNV en het CDA in de
pe ri o de 1977-1994” in G.J. Schut te, (red.) Belang en po li tiek, 3e Ca hier over de ge schie de nis van de chris te lijk-so ci a le be we ging
(Amster dam-Utrecht, 2001), 97-111.
49 De ze pa ra graaf is me de ge ba seerd op Piet Ha zen bosch, Voor het volk om Christus’ Wil, 585-588.



be spre king en plaats tus sen Van Zut hem, Goud zwaard en CNV-be stuur der G.A. (Ger ard)

Cre mers. Zij be slui ten in de zo mer van 1986 een aan tal per so nen uit te no di gen om met hen te 

over leg gen over het mo ge lijk bij een roe pen van een cong res. De ze Ini ti a tief groep Chris te lijk

So ci aal Cong res ziet niet al leen heel goe de mo ge lijk he den, maar acht een congres ook

gewenst. Er is immers meer dan genoeg om in christelijk-sociale kring te bespreken.

Vaak heeft een goe de ge dach te meer de re va ders. Zo ook de ze. Op 11 ju ni 1985 be sluit

het over leg or gaan Vrije Uni ver si teit — Con vent van Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa ties een

stu die op te zet ten naar het chris te lijk-so ci aal denk en.50 In dat ka der vindt op 14 ok to ber

1987 op nieuw over leg plaats, waar bij ook per so nen bui ten de di rec te kring van het over leg

wor den uit ge no digd. Tij dens dat over leg wordt op ge merkt dat er op ver schil len de plaat sen

wordt ge werkt aan de her denk ing en ac tu a li se ring van het So ci aal Cong res en het ver schij nen 

van de Ency cliek Re rum No va rum. Dat brengt de aan we zi gen op de ge dach te om eens te

 onderzoeken of de ver schil len de ac ti vi tei ten niet kun nen wor den ge co ördineerd.  De deel ne -

mers aan het be raad zeg gen toe die vraag in ei gen kring te be spre ken. Dat ge beurt en op 1

 juni 1988 blijkt dat er bre de steun voor de ge dach te be staat en ook om die co ördinatie te

 laten plaats vin den in een apar te stich ting, los van de VU of het Con vent. Op 20 de cem ber

1988 wordt de Stich ting 1991 op ge richt. Een van de ta ken van de Stich ting is om te on der -

zoe ken of er vol doen de draag vlak is voor een Chris te lijk-So ci aal Cong res in 1991.  Ge zien de 

ini ti a tief ne mers en de be stuurs le den van de Stich ting is in een oog op slag dui de lijk dat de

 samenstelling af wijkt van die bij eer der cong res sen. Het eer ste en het  twee de cong res wa ren

 nadrukkelijk pro tes tants-chris te lij ke bij eenk om sten. De voor be rei ding en van een der de

cong res rich ten zich op ka tho lie ken en pro tes tan ten. De pro tes tant D. (Dick)

 Kuiper — hoog le raar aan de VU — is voor zit ter, P.A.G. (Pe ter) Cam maert — de ka tho lie ke 

al ge meen se cre ta ris van het CNV — is se cre ta ris. Te recht merkt Van Zut hem in zijn ope -

ningsrde dan ook op dat “een der ge lij ke cong res niet eer der is ge hou den in ons land.”51

Hier past een kant te ke ning over de be trok ken heid van het CDA. Voor het or ga ni se ren

van het eer ste en het twee de cong res was de rol van de ARP door slag ge vend — toen men in

1905 een twee cong res wil de or ga ni se ren, liet de ARP we ten daar geen be hoef te aan te heb -

ben en dus kwam er geen cong res. Daar om kan het op val lend wor den ge noemd dat het

CDA — de rechts op vol ger van o.a. de ARP — niet for meel was be trok ken. Daar kun nen

twee ver schil len de ver kla ring en voor wor den ge ge ven. De eer ste is dat het ini ti a tief tot een

mo ge lijk nieuw cong res na druk ke lijk uit het maat schap pe lijk mid den komt en daar hoort de

po li tiek niet bij — maat schap pe lij ke or ga ni sa ties wil den voor al el kaar ont moe ten. De twee -

de ver kla ring schuilt el ders. Is het cong res een bij eenk omst van chris te nen of is het een ont -

moe ting van chris te lij ke or ga ni sa ties? De vraag die ook tij dens de voor be rei ding en van een

nieuw cong res in 1952 speelt. Bij van Zut hem staat het eer ste voor op — hij wil een ont moe -

ting tus sen chris te nen ong e acht tot wel ke or ga ni sa tie zij be ho ren. Bet rok ken heid van het

CDA past daar bij niet, om dat Van Zut hem na druk ke lijk ook chris te nen, die ac tief zijn in an -

de re po li tie ke stro ming en wil aan spre ken.52 Geen be trok ken heid van het CDA als or ga ni sa -
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50 De ze stu die mondt uit in een pu bli ca tie: Dr. A. Kou wen ho ven, De dy na miek van het chris te lijk-so ci aal denk en (Nij -
kerk, 1989).
51 Mr. P.A.G. Cam maert en C.A. van den Berg (red), Cong res boek van het Chris te lijk So ci aal Cong res 1991 (Kam pen,
1992), 27.
52 Ge ba seerd op in for ma tie van mr. P.A.G. Cam maert, die op treedt als se cre ta ris van de Stich ting en la ter ve rant -
woor de lijk is voor het pro ces-ver baal van het cong res.



tie, wel be trok ken heid van voor aan staan de CDA-ers. Prof. D. Th. (Dick) Kui per is voor zit -

ter van het Stich tings be stuur en CDA-lid van de Eerste Kamer; Mevr. M.H.M.F. (Til)

Gardeniers-Berendsen zit in november 1991 het derde congres voor — zij is Kamerlid en

minister voor het CDA geweest.

De vraag naar de aard van het Cong res speelt ook een rol bij de be trok ken heid van de

FNV. De ze fe de ra tie ont staat in 1976 uit het so ci aal de mo cra ti sche NVV en het rooms-ka -

tho lie ke NKV.53 De FNV is geen chris te lij ke or ga ni sa tie maar kent wel een groot le den be -

stand met een chris te lij ke ach ter grond of een chris te lij ke le vens over tui ging. Dat krijgt bin -

nen de FNV vorm in een Se cre ta ri aat Le vens be schou wing. Het be stuur van de Stich ting

1991 vraagt oud-NKV-voor zit ter W. (Wim) Spit en L. (Leo) Mes man om toe te tre den tot

het Raad ge vend Co mité dat het be stuur van de stich ting ad vi seert over de op zet en in houd

van het Cong res. Spit en Mes man hou den dit ver zoek in be raad tot dat dui de lijk is wel ke rol

de FNV speelt in het ver band van de Stich ting. Op 19 no vem ber 1989 vindt be stuur lijk over -

leg plaats en dat leidt tot toe tre ding van de FNV tot het Raadgevend Comité. Maar daarmee

blijken de problemen met de FNV niet voorbij.

Op 9 fe bru a ri 1990 schrijft het Stich tings be stuur een brief aan een groot aan tal or ga ni sa -

ties en per so nen, die ge acht wor den zich aang espro ken te voe len door het chris te lijk-so ci aal

denk en. De vraag is of zij be trok ken wil len wor den bij het ko men de Cong res. De brief aan de 

FNV wordt ge richt aan het Se cre ta ri aat Le vens be schou wing en dat schiet FNV-voor zit ter J.

(Jo han) Ste ke len burg in het ver keer de keel gat. Niet het Se cre ta ri aat, maar de FNV moet

wor den ge vraagd. De FNV voelt zich bui teng eslo ten om dat “er in on ze kring ernsti ge twij -

fels (is) op ge roe pen of uw Stich ting wel be reid is de ei gen heid van de FNV als le vens be -

schou we lij ke plu ri for me or ga ni sa tie te er ken nen en te res pec te ren en over uw be reid heid om 

de FNV op een ge lij kwaar di ge wij zen te be trek ken bij het werk van uw Stich ting en ini ti a tief -

groep, met na me met het oog op het voor ge no men Chris te lijk-So ci aal Cong res 1991.” Die

brief leidt tot ste vi ge stel ling na me van CNV-voor zit ter H. (Henk) Hofstede, die een balletje

opgooit over de in zijn ogen onduidelijke identiteit van de collega vakcentrale. 

Het ru moer speelt zich verd er bin nens ka mer af, al thans dat is aan ne me lijk, want eind

sep tem ber blijkt uit een kran tenk nip sel dat be waard wordt in het nog al rom me li ge archief

dat de “strub be ling en over FNV-deel na me aan het cong res nu wel voor bij zijn,” al thans vol -

gens Leo Mes man. “De stich ting wek te aan vank elijk de in druk dat het al leen om chris te lij ke

or ga ni sa ties ging. Bo ven dien wa ren we eerst niet uit ge no digd in het co mité van aan be ve -

ling.” Uit een brief van 11 sep tem ber 1990 blijkt dat “de FNV aan het ini ti a tief en de te ver -

wach ten re sul ta ten van het voor ge no men Chris te lijk-So ci aal Cong res een groot ge wicht toe -

kent” en daar om stemt het be stuur er mee in dat “de heer J. Ste ke len burg toe treedt als lid van 

het Co mité van Aan be ve ling.”54 De vre de lijkt ge slo ten, maar de FNV zal tij dens het der de

cong res een be schei den rol spe len en tij dens de vor ming van de Stich ting wordt dui de lijk dat

de vre de slechts van tij de lij ke aard is. Blijk baar is er ver schil tus sen de the o re ti sche op vat ting

dat het cong res voor al le chris te nen moet open staan en de uit voe ring daar van de prak tijk.

Op de ach ter grond speelt het CNV ze ker een rol. De chris te lij ke vak cen tra le is nog niet ver -
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53 De fe de ra tie vor ming in 1976 wordt in 1981 ge volg door een for me le fu sie.
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te lijk be treft het 3 do zen ong esor teerd ar chief ma te ri aal, die af kom stig zijn van het CNV.



ge ten op wel ke ma nier de FNV zich in de eer ste ja ren van zijn be staan op stel de te gen over

het CNV. En die her in ne ring weegt ze ker mee in de op stel ling van Hof ste de.55

Het Cong res wordt gron dig voor be reid, o.a. door het be leg gen van een aan tal voor be rei -

den de bij eenk om sten. De eer ste deel con fe ren tie, die of fi cieel door de Ini ti a tief groep on der

lei ding van Henk van Zut hem wordt ge or ga ni seerd, vindt plaats van 1 tot 3 de cem ber 1988.

De con fe ren tie be raadt zich op de eco no mi sche or de. In een twee de deel con fe ren tie van 19

tot en met 22 mei 1989 staan de deel ne mers stil bij de vraag wat nu de so ci a le kwes tie is in de

eco no mi sche or de. Er wor den een aan tal kwes ties be noemd: ar moe de, struc tu re le werk loos -

heid,56 par ti ci pa tie en non-par ti ci pa tie en het mi lieu. Tij dens de der de deel con fe ren tie (15-16

de cem ber 1989) wor den de ze so ci a le kwes ties ge con fron teerd met de Bij bel se bood schap.

Bij na een jaar la ter (23-24 november) vindt de laatste deelconferentie plaats met de

arbeidsmarkt als belangrijkste thema.

Ook wordt een ba sis do cu ment op ge steld, waar op de or ga ni sa ties, die bij het Cong res wil -

len zijn be trok ken, ge vraagd wordt te re a ge ren. Het do cu ment “Bedreigde ve r ant woor de lijk heid”

ver schijnt in ok to ber 1990. Het ba sis do cu ment stelt dat het Cong res in 1991 meer moet zijn

dan her denk en, want er is “de over tui ging dat ook thans spra ke is van ernsti ge ‘sociale

quaesties,’ waar on der de ‘vacante verantwoordelijkheid’.” Aan de ene kant de bur ger, die

niet meer de ruim te voelt om nog ve rant woor de lijk heid te dra gen, want dat heeft toch geen

in vloed op het ge heel; aan de an de re kant de over heid, die maat schap pe lij ke or ga ni sa ties niet

meer in staat stelt om hun ve rant woor de lijk heid te dra gen. Daar bij komt de ver sta te lij king

van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties — zij zijn fi nan cieel meer en meer af hank elijk van de

over heid ge wor den en steeds meer uit voer ders van over heids be leid. Dat baart veel

christelijk-sociale organisaties — waaronder het CNV — grote zorgen. 

Het ba sis do cu ment wil in de eer ste plaats een beeld schet sen van de “huidige so ci a le

situatie.” Ver vol gens wordt ge pro beerd “de so ci a le pro ble men zelf in kaart te brengen.” In

de der de plaats is er aan dacht voor be zin ning en wil men pro be ren “nieuwe impulsen” te

 geven. En in de vier de plaats “vragen si tu a tie en pro ble ma tiek om een dui de lij ke

plaatsbepaling.” De ze ver ken ning mondt uit in een dui ding van het kern pro bleem: “De

span ning tus sen ener zijds het be roep op men sen als ve rant woor de lij ke we zens en an der zijds

de drei ging van de on mo ge lijk heid er van zal naar on ze me ning voor een groot deel de so ci a le 

pro ble ma tiek van de toe komst be pa len. In the o rie was de men se lij ke ve rant woor de lijk heid

al tijd al be dreigd, voor al van we ge de een zij di ge verd eling van ken nis, zeg gen schap en be -

wust zijn. Nu op dit ge bied een en an der ten goe de is ve ran derd, doen zich aan de kant van de

com plexi teit en de ano ni mi se ren de krach ten bin nen on ze sa men le ving nieu we be per king en

voor. Zij vra gen als te gen wicht nog meer ken nis, een meer ont wik keld be wust zijn en ing rij -

pen der ve ran de ring en in zeg gen schaps ver hou ding en. Zij vra gen ook om maat schap pe lij ke

or ga ni sa ties, be drij ven, ker ken en over he den, die de moed heb ben de mens als aang espro ken 
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55 Het gaat hier ong etwij feld om ‘hogere’ vak bonds po li tiek, want op 5 ok to ber 1991 staan FNV, CNV en MHP
een drach tig op het Haag se Ma lie veld om te pro tes te ren te gen de plan nen van het ka bi net-Lub bers III in za ke de
WAO.
56 De ho ge werk loos heid die eind ja ren ’70, be gin ja ren ’80 ont staat als ge volg van de eco no mi sche re ces sie, daalt
te lang zaam en voor al de lang du ri ge werk loos heid loopt sterk op. Ve len vre zen dat werk loos heid een per ma nent
as pect blijft van de ma nier waar op de (wes ter se) eco no mie func ti o neert.



per soon tot uit gangs punt van be leid te nemen.”57 

Als ant woord op de ze ont wik ke ling en be pleit het cong res zo wel de per soon lij ke als de

col lec tie ve ve rant woor de lijk heid. De per soon lij ke ve rant woor de lijk heid gaat er van uit dat

 iedere per soon ve rant woor de lijk is voor zijn ei gen keu zes en han de ling en, maar dat hij bij

 alles re ke ning moet hou den met de ge meen schap waar van hij deel uit maakt — hij houdt

 rekening met de ge vol gen van keu zes en han de ling en. Het is zijn per soon lij ke ve rant woor de -

lijk heid dat het de ge meen schap goed gaat.58 De col lec tie ve ve rant woor de lijk heid vraagt aan -

dacht voor de rol van maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. Zij heb ben een au then tiek do mein

waar voor ze ve rant woor de lijk zijn. De over heid mag hun speel ruim te bin nen dat do mein

niet on no dig be per ken, zo als in de ja ren ’70 en ’80 wel is ge beurd. Er wordt ge con sta teerd

dat te veel be voegd he den en ve rant woor de lijk he den bij na stil zwij gend zijn neer ge legd bij de

over heid, waard oor de per soon lij ke ve rant woor de lijk heid in het ge drang is ge ko men.59

 

Op de avond van de 11e no vem ber 1991 opent Dick Kui per het Der de Chris te lijk-So ci aal

Cong res dat dit keer bij eenk omst in de bos sen van Doorn, in het Slo te ma ker de Bru ïne Insti -

tuut, het scho lings- en vor mings in sti tuut van de chris te lijk-so ci a le be we ging. zo’n 250
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Het cong res pre si di um van het Chris te lijk So ci aal Cong res 1991. Vlnr. C.A. van den Berg, D.Th. Kui per, 

A. Kou wen ho ven(†), P.A.G. Cam maert, M.H.M.F. Gar de niers-Be rend sen, A. Vroon, M.J.T. Mar tens,

L.B.M. Wüst, H.J. van Zut hem

57 Be dreig de Ve rant woor de lijk heid — ba sis do cu ment ten be hoe ve van het Chris te lijk So ci aal Cong res, 11-15 no vem ber 1991,
(Utrecht, ok to ber 1990).
58 Dit in te gen stel ling tot het li be ra le be grip ‘eigen ve rant woor de lijk heid.’ Daar in is ie der per soon ve rant woor de -
lijk voor zijn ei gen keu zes en han de len. De in vloed op de ge meen schap wordt bui ten be schou wing ge la ten.
59 Zie ook Jan Ja cob van Dijk, “Enke le be schou wing en over so li da ri teit” in Ver bin dend bou wen — over so li da ri teit en
ver zor gings staat, (Kam pen, 2008).



deel ne mers lui ste ren naar zijn wel komst woord en naar de in lei ding van de cong res voor zit ter,

mevr. Gar de niers-Be rend sen. Daar na spreekt Henk van Zut hem, de man die vijf jaar eer der

opriep tot het der de cong res. In zijn re de ‘Dynamisering van verantwoordelijkheid’ gaat hij in

op een reeks van as pec ten die met het ve rant woor de lijk heids be grip zijn ver bon den. Van Zut -

hem zet zich af te gen de do mi nan te func ti o ne le ve rant woor de lijk heid — ik ben al leen ve rant -

woor de lijk voor zo ver het mijn taak be treft — en hij be pleit de sub stan ti ële ve rant woor de lijk -

heid — ik ben ook ve rant woor de lijk voor de doe len en de zin van mijn han de len. De es sen tie

van het chris te lijk-so ci aal denk en wordt, in de lijn van de tra di tie waar in Van Zut hem wil

staan, ge vat in de woor den ge rech tig heid, so li da ri teit en ve rant woor de lijk heid. Ve rant woor -

de lijk heid als con se quen tie van ge rech tig heid en so li da ri teit. Dat zijn ou de woor den, lij ken

wel haast ver sle ten ter men, maar het zijn ook woor den die nieuw le ven krij gen door con se -

quen te uit wer king en toe pas sing. Met min der kan — zo stelt Van Zut hem aan het slot van

zijn be toog — de chris te lijk so ci a le be we ging niet toe.

“De kern vraag voor dit cong res is in hoe ver re het niet waar ma ken van ve rant woor de lijk -

heid de oor zaak is van de so ci a le pro ble men.” Door de on vol le di ge toe de ling van ve rant -

woor de lijk he den en door de ster ke rol van de func ti o ne le ve rant woor de lijk heid zijn men sen

als sub jec ten verd we nen. Maar “mede dank zij de chris te lijk-so ci a le be we ging zijn ve le in sti -

tu ties ont staan en zij heb ben ze gen rijk werk kun nen doen tot de dag van daag toe. Maar in die 

in sti tu ties schuilt een groot ge vaar. Zij kun nen de mens als per soon weg druk ken, zelfs voor

een groot deel over bo dig ma ken.” En daar mee sluit Van Zut hem naad loos aan bij Die pen -

horst, die in zijn re de tot het twee de cong res al op dit ri si co wees. En met Die pen horst meent 

ook Van Zut hem dat hier “een ge wel di ge taak voor het chris te lijk-so ci aal denk en” ligt.60

In de da gen vol gend op zijn toe spraak wordt door een groot aan tal an de re spre kers het

woord ge voerd over on derd elen van de door Van Zut hem ge for mu leer de kern vraag en er

wordt in werk groe pen in ten sief van ge dach ten ge wis seld. In dat op zicht wijkt het der de

cong res niet eens zo gek veel af van de eer de re cong res sen of con fe ren ties. Wel an ders is dat

er naast het cong res een uit voe rig cul tuur pro gram ma is en dat het sa men zijn in Doorn op

vrij dag avond met een groot deelnemersfeest wordt afgesloten.

Op za ter dag 16 no vem ber vindt in de Utrecht se Ja co bi kerk de slot ma ni fes ta tie plaats in

aan we zig heid van de Ko ning in. Het Cong res — het is ook niet de be doe ling — re sul teert

niet in een con cept dat de ge sig na leer de span ning en tot een oplos sing brengt. “Maar,” zegt

de cong res voor zit ter, mevr. Gar de niers-Be rend sen, te gen de deel ne mers en tal rij ke an de re

ge no dig den “wan neer een ge groei de in spi ra tie en een ge deeld per spec tief op een deug de lij ke 

toe komst als re sul taat mo gen wor den aang emerkt, dan is het Chris te lijk So ci aal Cong res

1991 in ve le op zich ten een bij zon der vrucht ba re aang ele gen heid geweest.”61

Inspi ra tie — dat is niet het doel van Van Zut hem, die in zijn ope nings re de voor al wil de dat

het cong res van abs tract naar con creet zou toe wer ken. Wel licht dat hij an de re beel den had bij

het be gin dan aan het eind, maar net als bij eer der cong res sen en con fe ren ties, vormt een bij -

eenk omst van ve len — zo wel per so nen als or ga ni sa ties — niet het plat form om tot een

(nieuw) pro gram ma te ko men. 

Het der de cong res: de chris te lijk-so ci a le we reld op zoek naar zijn wor tels, naar in spi ra tie
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60 Mr. P.A.G. Cam maert en C.A. van den Berg (red), Cong res boek, 27-35.
61 Mr. P.A.G. Cam maert en C.A. van den Berg (red), Cong res boek, 273.



en naar een toe komst per spec tief. Daar in lij ken ze ker het eer ste en der de cong res op el kaar.

De kla roen stoot van het eer ste cong res wordt niet her haald, kan ook niet wor den her haald,

want de tij den zijn an ders. Het eer ste cong res komt bij een in een tijd waar in het chris te -

lijk-so ci aal denk en op gang be gint te ma ken, het twee de cong res komt bij een als chris te lij ke

or ga ni sa tie een do mi nan te rol spe len en on derd eel van ‘de macht’ zijn ge wor den, ter wijl het

der de cong res bij een is in een tijd dat die macht steeds min der van zelf spre kend wordt. Een

paar ja ren la ter zal het CDA zijn groot ste ver kie zings ne der laag ooit lei den en nog weer wat

la ter gaan een reeks toon aang even de chris te lijk-so ci a le werk ge vers or ga ni sa ties op in gro te re

neu tra le ve re ni ging en. De deel ne mers aan het Amster dams cong res zou den dat ze ker ge we -

ten heb ben aan de te loor gang van de be te ke nis van Gods woord, maar daar over sprak het

der de congres niet. Secularisatie laat niet alleen sporen na in de samenleving, maar ook in de

christelijk-sociale wereld.

4 De Stichting Christelijk-Sociaal Congres

Kort na de af slui ting van het Cong res wordt hard op de vraag ge steld of er geen ver volg moet

ko men — de per zik smaakt blijk baar naar meer. De re sul ta ten van het Cong res moe ten im -

mers wor den voort ge dra gen, zo re de ne ren de oprich ters van een nieu we stich ting, de Stich -

ting Door wer king Chris te lijk-So ci aal Cong res. In een brief, ge da teerd op 14 sep tem ber 1992,

schrij ven Van Zut hem, Goud zwaard, VKMO-di re ceur M.J. Th. (Ma ria) Mar tens en SBI-di -

rec teur A. (Bert) Vroon aan een lange reeks per so nen uit de chris te lijk-so ci a le we reld dat be -

slo ten is tot de oprich ting van de Ini ti a tief groep Door wer king Chris te lijk-So ci aal Cong res. De 

vraag is of de aang eschre ve ne “op per soon lij ke ti tel dan wel na mens hun or ga ni sa ties, ker ken,

etc. wil len deel ne men aan het be raad over de ac tu a li se ring en re vi ta li se ring van het chris te -

lijk-so ci aal denk en en han de len, als me de over de door wer king daar van op be paal de con cre te

thema’s, thema’s die tij dens het Cong res on vol doen de uit ge werkt kon den worden.”62 De re -

ac ties op de brief zijn blijkbaar voldoende positief, want op 4 november 1992 wordt besloten

de oprichting van een nieuwe stichting. 

Het doel van de stich ting wordt ver woord in de sta tu ten: “De stich ting heeft tot doel een

plat form te bie den voor ge dach te-uit wis se ling ten be hoe ve van de ac tu a li se ring en sti mu le -

ring van het chris te lijk-so ci aal denk en en handelen.”63

De nieu we stich ting gaat voort va rend aan het werk. Er wor den op den duur maar liefst 6

werk groe pen ing esteld, die op hun deel ge bied pro be ren na de re ge dach ten te ont wik ke len.

Het gaat om Eco no mi sche or de, Onder wijs, Pu blie ke door wer king, Me dia en om roep be stel,

Arbeid en ar beids ver hou ding en en in ter na ti o na le be trek king en. Met eni ge re gel maat ko men

rap por ten ge reed en wor den er soms bij eenk om sten be legd om die rap por ten in bre de re kring 

te be spre ken. Maar wan neer een rap port tot een bre de re be spre king aan lei ding geeft is wat

on dui de lijk en niet al tijd is ie der een even te spre ken over de be han de ling van een be paald the -

ma. Zo is het CNV nog al ong eluk kig met het rap port van de werk groep Eco no mi sche or de,
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62 Brief van de ini ti a tief ne mers d.d. 14 de cem ber 1992 — Archief doos Chris te lijk-So ci aal Cong res, HDC.
63 Sta tu ten Stich ting CSC, ar ti kel 2, lid 1 in Archief map 2002-2003, SBI.



maar de Vak cen tra le zegt dat lie ver niet hard op en het ver wijt het be stuur in plaats daar van

zich niet aan de pro ce du re le af spra ken te heb ben ge hou den. Een zelf de ver wijt treft eni ge la -

ter een con cept-eind rap port van de werk groep Arbeid en Arbeids ver hou ding en.64 De kri tiek

op het func ti o ne ren van de Stich ting krijgt ook vorm in kri tiek op de rol van Werk groep 11.

De ze werk groep, die ook een rol speel de tij dens het Chris te lijk-So ci aal Cong res in no vem ber

199165 en voor al be staat uit the o lo gen en fi lo so fen, lijkt als een soort ge we ten van de Stich ting 

Door wer king te func ti o ne ren. Aad Kou wen ho ven vormt de drij ven de kracht ach ter de com -

men ta ren die de ze werk groep le vert op al le rap por ten die verschijnen.

De kri tiek die van ver schil len de kan ten wordt uit ge oe fend is voor het be stuur aan lei ding

het func ti o ne ren van de Stich ting Door wer king te eva lu e ren. Op 5 sep tem ber 1995 be sluit

het be stuur een eva lu a tie com mis sie in te stel len on der lei ding van mevr. Gar de niers-Be rend -

sen.66 

De com mis sie ver ga dert  twee keer (op 26 ok to ber en op 11 de cem ber). Daar na ver -

schijnt het Rap port van de eva lu a tie-com mis sie aan het be stuur van de Stich ting Door wer king Chris te -

lijk-So ci aal Cong res.

Aller eerst stelt de com mis sie vast dat “de Stich ting Door wer king Chris te lijk-So ci aal

Cong res in der daad in een be hoef te voor ziet. De ze be hoef te uit zich in het ver lang en zich te

rich ten op de ac tu a li se ring van chris te lijk-so ci aal denk en en het daar uit voort vloei en de ge -

dach te goed over de sa men le ving van nu en mor gen, het een en an der in het licht van nieu we

maat schap pe lij ke ontwikkelingen.” Min der ent hou si ast is de com mis sie over de werk wij ze,

die zij “te gecompliceerd”  en daar mee te tij dro vend vind, ter wijl de be sluit vor ming over het

al dan niet or ga ni se ren van con fe ren ties “arbitrair” is. Daar bij komt dat door de ge ko zen

werk wij ze het aan tal on der wer pen on be perkt lijkt en dat de pres ta ties van de pro ject groe pen

te veel ge wicht in de schaal leg gen. Daar om stelt de com mis sie een an de re werk wij ze voor: er

ko men twee con fe ren ties per jaar op “vaste da gen, bijv. een in mei en in een in no vem ber.

Daar naast sluit de ge ko zen struc tuur niet goed aan op de fei te lij ke wen sen met be trek king tot 

die struc tuur — zo komt van een bot tom up be na de ring in de prak tijk niets te recht. Daar bij

meent de com mis sie dat de po si tie van werk groep 11 am bi va lent is. De struc tuur moet der -

hal ve wor den aang epast. Het Alge meen Bes tuur moet gaan be staan uit ver te gen woor di gers

van de dra gen de or ga ni sa ties; er komt een klein(er) da ge lijks be stuur en werk groep 11 wordt

op ge he ven en ver vang en door een raad van ad vies.67

De eva lu a tie o.l.v. Gar de niers leidt tot de in stel ling van een klein com mis sie be staan de uit P.

(Pe ter) Klep (NCW), Kou wen ho ven en en de al ge meen se cre ta ris van het CNV, J. (Hans)

Brüning, die de voor stel len van de com mis sie moe ten ver ta len in een con cre te aan pak. Die

werk groep komt op de ge dach te om een nieu we stich ting op te rich ten. Een stich ting die ge -

vormd wordt door deel ne men de or ga ni sa ties en niet lang er door per so nen op per soon lij ke ti -

tel. 
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64 Ver sla gen van de ver ga de ring van het CNV ver bonds be stuur d.d. 11 en 25 april 1994.
65 Tij dens het Cong res func ti o neer den tien werk groe pen, die voor al be ston den uit re pre sen tan ten van de deel ne -
men de or ga ni sa ties. Werk groep 11 vorm de het be wus te bui ten been tje.
66 Me vrouw Gar de niers heeft als Cong res voor zit ter er va ring met chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties, maar meer nog:
zij was voor zit ter van de CDA-com mis sie die de ver kie zings ne der laag van 1994 on der de loep nam.
67 Rap port van de eva lu a tie-com mis sie aan het be stuur van de Stich ting Door wer king Chris te lijk-So ci aal Cong res, de cem ber
1995 — Archief doos Chris te lijk-So ci aal Cong res, HDC.



De voor stel len van de werk groep lei den op nieuw tot een aan va ring met de FNV, die ster -

ke ge lij ke nis ver toont met een eer de re aan va ring in de aan loop naar het Cong res van 1991.

Ste ke len burg schrijft in een nij di ge brief aan Stich tings voor zit ter Van Zut hem: “ik hecht er

aan u  te la ten we ten, dat wij ons ernstig ge griefd voe len door het feit dat de FNV in de toe ge -

zon den voor stel len wordt uit ge slo ten van de kring van or ga ni sa ties die in aan mer king ko men 

om als dra gers te fung eren van de nieuw op te rich ten Stich ting Chris te lijk- So ci aal Congres.” 

De FNV — zo re de neert Ste ke len burg — is wel is waar geen chris te lij ke or ga ni sa tie, maar

laat zich — me de door het gro te aan tal chris te nen in de FNV-ge le de ren — wel de ge lijk door 

het chris te lijk-so ci aal denk en in spi re ren. De be trok ken heid van de FNV blijkt ook uit de ma -

nier waar op in 1991 en la ter is deel ge no men. Waar heb ben wij dat aan te dank en, vraagt Ste -

ke len burg zich bij na ver twij feld af.68 Hij moet even op ant woord wach ten. Pas hal ver we ge

sep tem ber ont vangt hij een door Kou wen ho ven ge te ken de re ac tie. De kern van die brief:

“Een eva lu a tie (van de st. Door wer king) heeft uit ge we zen dat voor een goe de en hech te ver -

ank er de voort zet ting van de ac ti vi tei ten een nieu we Stich ting wen se lijk is, met na me met het

oog op de op de be trok ken heid van or ga ni sa ties en ver ban den. De con clu sie is, dat de nieu -

we stich ting — Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res ge he ten — in haar werk zaam he den na -

druk ke lijk van or ga ni sa ties en ver ban den moet uit gaan. Zij im mers pro be ren chris te lijk-so ci -

a le uit gangs pun ten in hun maat schap pe lijk han de len te vertalen.”69

De brief van Kou wen ho ven lokt een re ac tie uit. In een op mil de toon ge schre ven brief

zegt Ste ke len burg op 30 ok to ber 1996 dat de FNV graag wil toe tre den tot de nieu we stich -

ting. Maar de ont werp-sta tu ten be pa len dat de dra gende or ga ni sa ties “in hun maat schap pe -

lij ke ac ti vi tei ten uit gaan van de bij bel se bood schap, daar op in tern en naar bui ten ge or ga ni -

seerd zijn en zich daar op la ten aanspreken.” Ste ke len burg: “Strikt ge no men, sluit de ze

for mu le ring een par ti ci pa tie van de FNV als dra gen de or ga ni sa tie van de nieu we stich ting

uit.”70 Hij stelt dan ook voor om het woord je “mede” op te ne men, zo dat de FNV wel kan

deel ne men. Maar de oprich ters van de Stich ting Chris te lijk-So ci aal Congres nemen het

voorstel niet over en de FNV haakt af.

Nog een keer komt de ze zaak aan de or de. J.W. (Jan-Wil lem) van den Braak

(VNO-NCW) meldt in de loop van 2002 dat hij bij ge rucht heeft ver no men dat de FNV lid

wil wor den. De voor zit ter meldt dat dat niet mo ge lijk is, maar dat de FNV wel wel kom is om

deel te ne men aan de cong res sen. “Terzijde — zo ver volgt het ver slag — niet LTO, maar

NCBTB en KNBTB zijn aang eslo ten an ders zou een zelf de be zwaar gelden.”71

Opval lend is dat de strik te be na de ring van de FNV een paar jaar la ter niet geldt voor de

nieu we werk ge vers or ga ni sa tie, die het ge volg is van een fu sie tus sen VNO en NCW. In eer -

ste in stan tie maakt niet het ge fu seer de VNO-NCW deel uit van de Stich ting, maar de Ve re ni -

ging NCW (tot 2003) resp. de Stich ting NCW. Die stich ting wordt in 2005 op ge he ven72,
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68 Brief d.d. 11 ju ni 1996 van Jo han Ste ke len burg aan Henk van Zut hem — Archief doos Chris te lijk-So ci aal Cong -
res, HDC.
69 Brief d.d. 16 sep tem ber 1996 van de Stich ting Door wer king ge te kend door Kou wen ho ven — Archief doos
Chris te lijk-So ci aal Cong res, HDC.
70 Brief d.d. 30 ok to ber 1996 van Jo han Ste ke len burg aan Aad van Kou wen ho ven — Archief doos Chris te lijk-So -
ci aal Cong res, HDC.
71 Ver slag CSC be stuurs ver ga de ring 22 jan. 2002 — Archief map 2002-2003, SBI.
72 Brief d.d. 19 mei 2005 van J.W. van den Braak aan H.J. Kai ser. Van den Braak meldt dat de Stich ting NCW



maar zon der merk baar de bat wordt de rol van de Stich ting NCW over ge no men door

VNO-NCW.  In de sta tu ten van de ze nieu we werk ge vers club staat even wel niets over Bij bel -

se in spi ra tie.73 Blijk baar spe len an de re ook nog andere overwegingen, maar welke blijft

onduidelijk.

Het CNV be pleit in de ge sprek ken over de toe komst van de Stich ting een gro te re en na druk -

ke lij ke rol voor het Con vent van Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa ties. Daar mee vindt het CNV

een ele gan te oplos sing voor een drei gend pro bleem. 

Het is hier niet de plaats om de ge schie de nis van het Con vent te schrij ven, maar de na da -

gen van het Con vent lo pen ge lijk op met de eer ste da gen van de Stich ting Chris te lijk-So ci aal

Cong res. Der hal ve is een kor te dui ding van die na da gen op zijn plaats.

Op 22 ju ni 1937 ont staat het Con vent van Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa ties, een sa men -

wer kings ver band tus sen pro tes tants-chris te lij ke werk ge vers or ga ni sa ties en het CNV. In de

loop der ja ren doet het Con vent met eni ge re gel maat van zich spre ken doord at de  deel -

nemende or ga ni sa ties een ge za men lijk stand punt be rei ken. Jaar lijks ont moe ten de ver te gen -

woor di gers van Chris te lijk Na ti o naal Vak ver bond (CNV), de Ve re ni ging van Pro tes tants-

Chris te lij ke Werk ge vers (VPCW), de Ne der land se Chris te lij ke Boe ren- en Tuin ders bond

(CBTB) en de Chris te lij ke Mid den stands bond el kaar op de zo ge noem de Con vent scon fe ren -

tie, die veel al in de laat ste week van au gus tus plaats vindt. In de om ge ving van het Con vent

wordt met een ze ker wan trou wen naar dit over leg ge ke ken en dat ver sterkt de waas van ge -

heim zin nig heid, die ove ri gens op niets ge ba seerd is.74 Me de on der in vloed van de fu sie tus -

sen NVV en NKV en de daar mee sa men hang en de aan slui ting van een aan tal rooms-ka tho -

lie ke or ga ni sa ties bij het CNV, wordt de grond slag van het Con vent in 1980 ver breed door

de toe tre ding van de Kat ho lie ke Ne der land se Boe ren- en Tuin ders bond.75 Het feit dat de

Con vent spart ners van het CNV nauw gaan sa men wer ken met an de re or ga ni sa ties heeft ge -

vol gen voor het sa men wer kings ver band, dat dui de lijk op wank elen staat. Des ge vraagd deelt

Brüning in sep tem ber 1995 in de Ver bonds raad van het CNV mee dat be slo ten is het Con -

vent ‘het ko mend sei zoen in stand te houden.”76 Hij ont leent die con clu sie aan de Con vent -

scon fe ren tie, die op 25 au gus tus  wordt ge hou den en waar wordt na ge dacht over de ge vol -

gen voor het Con vent “nu di ver se or ga ni sa ties een sa men wer king zijn aang egaan met an de re 

or ga ni sa ties, die geen ex pli ciet le vens be schou we lij ke grond slag kennen.” De deel ne men de

or ga ni sa ties wil len met el kaar verd er wer ken “van uit de ei gen uit gangs pun ten. Daar voor

wordt ge zocht naar nieu we uitingsvormen.”77 Blijk baar wor den die niet ge von den, want op 3 

maart 1997 deelt Brüning de Ver bonds raad mee dat het Con vent niet lang er kan be staan. Be -

hou dens het CNV — zo stelt hij — be staan er geen so ci aal-eco no mi sche chris te lijk-so ci a le
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wordt op ge he ven, “de werk zaam he den wor den in de ko men de pe ri o de vol le dig ge ïntegreerd bin nen de Ve re ni ging 
VNO-NCW.”
73 In art. 2, lid 2 van de sta tu ten van VNO-NCW staat “Be zin ning op ba sis van een rij ke tra di tie op le vens be -
schou we lijk ter rein maakt in te graal deel uit van de be lang en be har ti ging.”
74 Bin nen het CNV wordt het over leg tus sen VNO en FNV in de ja ren ’80 vaak aang eduid als het ‘heidens
Convent’, een grap die in die kring en niet al tijd wordt ge waar deerd.
75 http://www.hdc.vu.nl/hdc/Inven ta ris sen/140%20Con vent%20van%20CSO.pdf
76 No tu len Ver bonds raad, 4 sep tem ber 1995, 72.
77 Chris te lijk-So ci aal Con vent heeft dui de lij ke op dracht in Bun del Ver bonds raads stuk ken, ok to ber 1995.



or ga ni sa ties meer. Dat klop te, want op 1 ja nu a ri 1995 gaan de drie land bouw or ga ni sa tie,

waar on der de Con vent spart ners CBTB en KBTB op in LTO Ne der land.78 De mid den -

stands or ga ni sa tie vormen in het zelfde jaar samen MKB Nederland. En ook de christelijke

werkgevers, verenigt in het NCW, fuseren op 1 januari 1997 met het VNO. Het CNV is

vanaf dat moment nog de enige zelfstandige christelijk-sociale organisatie.

Om te voor ko men dat het net werk ver lo ren gaat, wordt een Con vent nieu we stijl ing -

ericht uit re pre sen tan ten van de le vens be schou we lij ke de len uit de LTO, MKB, VNO-NCW 

als me de het CNV.79 Dit Con vent nieu we stijl gaat func ti o ne ren als de sec tie Arbeids ver hou -

ding en van de Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res, zo als blijkt uit de Over eenk omst tot op hef -

fing en over gang van het Con vent van Chris te lijk-So ci a le Orga ni sa ties.80 For meel wordt het Con vent

op 1 ja nu a ri 1998 op ge he ven en het ba tig sal do wordt toe ge voegd aan de mid de len van de

Stich ting. In de over eenk omst wordt na druk ke lijk be paald dat het de be doe ling is “dat de be -

staan de Con vent scon fe ren ties in het nieu we ver band van de Stich ting Chris te lijk-So ci aal

Cong res zal wor den voort ge zet. Waar om het nog tot 2000 duurt al vo rens die af spraak vorm

krijgt in het eer ste CSC-cong res is niet dui de lijk, maar blijk baar me nen de ou de Con vent -

spart ners dan hun rol is uit ge peeld en in de zo mer van 2001 meldt Terp stra aan het Alge -

meen Bes tuur van het CNV dat de sec tie met ie ders in stem ming is op ge he ven.81

Niet al leen het Con vent gaat op in de Stich ting, maar ook het Adri aan Borst fonds gaat in 2007 

deel uit ma ken van de ze sa men bal ling van chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties. Adri aan Borst,82 een

chris te lijk-so ci aal be wo gen werk ge ver, richt bij zijn af scheid in 1962 als voor zit ter van het

VPCW (Ver bond van Pro tes tants-Chris te lij ke Werk ge vers) een fonds op ter on der steu ning

van pro jec ten, ge richt op chris te lijk-so ci a le vor ming. Dit Adri aan Borst fonds ver leent tot

2006 sub si dies aan con cre te ini ti a tie ven. In over leg met de stich ting wordt in 2006 be slo ten

dat de doel stel ling van het Adri aan Borst fonds be ter tot zijn recht komt bin nen het ka der van

de stich ting in de vorm van een in te stel len Adri aan Borst prijs. De prijs wordt uit ge reikt aan

een per soon die zich op bij zon de re wij ze ac tief en be trok ken heeft ge toond op het ter rein van

het chris te lijk-so ci aal han de len. De prijs be staat uit een geld be drag en een bron zen beeld je.

Het geld be drag komt ten goe de aan een door de ont vang er van de prijs te be pa len pro ject op

het ter rein van het chris te lijk-so ci aal han de len.83 De eer ste Adri aan Borst prijs wordt aan de

voor avond van het cong res in 2006 uit ge reikt aan Leen dert Bik ker.

De dis cus sies op ba sis van de eva lu a tie van de Stich ting Door wer king lei den tot een nieu we

Stich ting. De Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res komt of fi cieel op 1 ja nu a ri 1997 tot stand.

P.J.H (Piet Hein) Don ner, die op dat mo ment voor zit ter is van de We ten schap pe lij ke Raad

voor het Re ge rings be leid, wordt de eer ste voor zit ter. Wat er ge du ren de de eer ste ja ren van de

nieu we stich ting aan ac ti vi tei ten wor den ont wik keld blijft on dui de lijk. Een ar chief ont breekt,
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78 Rolf van der Wou de, Op goe de gron den, 536.
79 No tu len Ver bonds raad CNV, 3 maart 1997, 21-22.
80 Het con cept van de over eenk omst is te vin den in de ar chief map Sta tu ten, die be waard wordt bij het SBI. Een
of fi ci ële, ge da teer de en door par tij en on der te ken de ver sie was in het ka der van dit on der zoek niet te rug te vin den.
81 No tu len Alge meen Bes tuur CNV, 16 ju li 2001, 36.
82 Jan Ja cob van Dijk, Adri aan Borst Pzn. 269 e.v.
83 Staf groep Le vens be schou wing en Onder ne men VNO-NCW, Jaar ver slag 2009 en Jaar plan 2010 (’s-Gra ven ha ge,
2010), 15.



her in ne ring en zijn ver bleekt. Er wor den wel twee ere-le den be noemd, Van Zut hem en Kou -

wen ho ven, maar er zal meer zijn ge beurt, maar wat?84

Wel is dui de lijk dat op 25 en 26 au gus tus 2000 het eer ste CSC-cong res plaats vindt on der

de ti tel Getto’s en plei nen — Ontmoe ting en sa men hang; de op ga ve voor de 21 e eeuw. Een cong res dat

in hou de lijk ste vig wordt voor be reid en dat door de deel ne mers als een goe de bij eenk omst

wordt ervaren.

Daar mee ont staat de tra di tie van het jaar lijk se au gus tus-cong res. Een cong res dat ove ri -

gens zoekt naar zijn maat. In 2000 duurt het twee da gen, in 2001 komt men 1 dag bij el kaar,

in 2002 weer twee da gen. Weer la ter ont staat het ge bruik om de cong res dag voor af te la ten

gaan door een net werk bij eenk omst en in 2011 maakt de net werk bij eenk omst deel uit van het 

cong res — dat ove ri gens niet lang er op vrij dag bij een is, maar op woens dag en don der dag.

Jaar lijks ver schijnt een ver slag van het cong res, waar in de in lei ding en en de ge voer de dis cus -

sies wor den weer ge ge ven.85 De cong res sen heb ben — zo blijkt bij le zing van de ver sla -

gen — niet het doel tot con cre te ac tie op te roe pen, maar ken nen een be zin nend en in spi re -

rend ka rak ter. Ondanks dat wordt het cong res in 2006 af ge slo ten met de Mis sie van Doorn. In

zijn slot toe spraak tot het cong res vat voor zit ter Kai ser de bood schap van het cong res sa men

in een ver kla ring. Tij dens het cong res on der de ti tel Het ver schil ma ken komt de vraag aan de
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Wim van de Donk opent in 2000 het cong res Getto’s en plei nen op het SBI te Doorn, staand voor

een fo to van de Chris te lijk-So ci a le Con fe ren tie van 1952

84 Het CSC-ar chief dat in be wa ring is bij het SBI be gint — op enk ele stuk ken na — fei te lijk pas met do cu men ten
uit 2002. In het ar chief van het HDC be vin den zich ook stuk ken die bij eeng ebracht zijn bin nen het CNV rond het
Cong res van 1991, maar die stuk ken rei ken niet veel verd er dan 1994/5. In het lo pen de CNV-ar chief be vin den zich 
even eens geen do cu men ten uit de pe ri o de 1994-2002. Wel licht dat op an de re plaat sen nog wel ar chief ma te ri aal is
te vin den, maar het ont brak mij aan de tijd om daar gron dig on der zoek naar te doen. Ik sprak een aan tal van de toen 
be trok ke nen, maar zij kon den geen beeld schet sen, dan wel het ont brak hen aan tijd om dat te doen.
85 Elders in dit cong res boek is een over zicht op ge no men van de thema’s van al le cong res sen sinds 2000.



or de op wel ke wij ze te gen wicht kan wor den ge bo den aan de ver splin te ring in de sa men le -

ving. In de Mis sie van Doorn be plei ten de chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties een ster ke in span ning

om uit slui ting van men sen aan maat schap pe lij ke deel na me te voor ko men.86 Een boodschap

tegen de tijdgeest in, maar ook een missie die geen herkenbare resultaten heeft.

Op 19 ju li 2002 legt Don ner het voor zit ter schap van de Stich ting neer om dat hij mi nis ter van

Jus ti tie wordt. “De stich ting moest het af leg gen te gen de roe ping van Ha re Ma jes teit Ko ning -

in Be at rix en het ver zoek van de pre mier Bal ke nen de,” zo con clu deert het jaar ver slag over

2002.87 In zijn af scheids brief ana ly seert Don ner de stand van za ken. “Ik be treur het ver trek

zeer want ook na vijf ja ren blijft het nog zoe ken naar de juis te vorm” on danks de door hem

her ken de “behoefte aan maat schap pe lij ke or ga ni sa ties op le vens be schou we lij ke grondslag.”88

Na het ver trek van Don ner treedt CNV-voor zit ter Doe kle Terp stra op als waar ne men de

voor zit ter.

Don ners ver trek dwingt tot het zoe ken van een nieu we voor zit ter. Daar bij pas seert een

lange lijst na men de re vue. Opvalt is dat uit die lijst voor al be staat uit toon aang even de

CDA-ers. Tot op ze ke re hoog te ligt dat voor de hand, want de stich tings sta tu ten be pa len dat

de voor zit ter niet mag voort ko men uit een lid-or ga ni sa tie en het CDA maakt geen deel uit

van de stich ting.89 Al snel raakt de waar ne mend voor zit ter in ge sprek met H. (Hans) Borst -

lap, die even wel be dankt om dat hij zich wil rich ten op zijn nieu we werk als staats raad.90 Een

paar maan den la ter komt er con tact tot stand met H.J. (Her man) Kai ser. Kai ser heeft het

bur ge mees ter schap van Roer mond ing ewis seld voor een func tie bij Rijn con sult en is van af

zijn stu die tijd ge ïnteresseerd in de re la ties in de drie hoek sa men le ving-kerk-po li tiek. Hij is

ac tief in de ka tho liek we reld en een rij zen de ster in het CDA. Blijk baar lei den de ge sprek ken

tot over een stem ming want op 23 de cem ber meldt wnd. voor zit ter Terp stra aan de be stuurs -

se cre ta ris dat de for me le pro ce du re voor Kai sers be noe ming in gang kan wor den ge zet.91

Opmer ke lijk is wel licht dat Kai ser niet uit de protestants-christelijke traditie stamt, maar zijn

achtergrond heeft in het rijke roomse leven.

De wor ste ling met de or ga ni sa tie vorm blijkt ook uit het feit dat de bij de oprich ting ge ko zen

struc tuur na een eva lu a tie wordt her zien. In de ver ga der stuk ken van 14 fe bru a ri 2002 kan

wor den ge le zen dat het func ti o ne ren van het hoog ste or gaan van de Stich ting — de Stich -

tings raad — moet wor den her over wo gen. Uit de sa men stel ling van die raad blijkt de or ga ni -

sa to ri sche kern ge dach te ach ter de Stich ting: de dra gen de par tij en zijn chris te lijk-so ci a le or ga -

ni sa ties. Maar de deel na me aan de raads ver ga de ring laat — vol gens se cre ta ris Jan Ekke
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86 Co rien Lam bregt se en Wim Ool bek kink (red), Het ver schil ma ken; met in spi ra tie naar daad kracht — Ver slag van de
con fe ren tie van het Chris te lijk-So ci aal Cong res, 25 au gus tus 2006 (Doorn, 2006), 37-38.
87 Jaar ver slag 2002, 1, Archief map 2002-2003, SBI.
88 Brief van J.P.H. Don ner d.d. 19 ju li 2002, Archief map 2002-2003, SBI.
89 Sta tu ten Stich ting CSC, art. 2, lid 2.
90 Infor ma tie ver strekt door H. Borst lap.
91 E-mail van Terp stra aan Wig bol dus, d.d. 23-12-2002, ar chief map 2002-2003. Kai ser wordt op grond van de sta -
tu ten (art. 3, lid 4) be noemd voor een pe ri o de van vier jaar. In 2007 en 2011 volgt zijn her be noe ming — Archief -
map 2002-2003, SBI.



Wig bol dus92 — veel te wen sen over: “de helft van de or ga ni sa ties is niet pre sent.”93 Daar om

is een eva lu a tie op zijn plaats.

Het be stuur deelt de op vat ting en van de se cre ta ris en be sluit om de half jaar lijk se ver ga de -

ring en van de stich tings raad te be ëindigen, maar het wil de in hou de lij ke com po nent die ver -

bon den is met die ver ga de ring wel in stand hou den. Uit de be raad sla ging en blijkt ove ri gens

dat het niet een vou dig is on der wer pen en spre kers te be noe men die op de be lang stel ling van

al le le den van het breed sa meng estel de cong res mo gen re ke nen.94 Toch hecht het be stuur

aan de ze jaar le zing, om dat op die ma nier kan wor den bij ge dra gen aan be zin ning op en de be -

te ke nis van het chris te lijk-so ci aal denk en bin nen de li dor ga ni sa ties. Orga ni sa ties die sa men

een net werk wil len vor men dat zich overigens — getuige de Europese Sociale Week — niet

beperkt tot eigen land.

De dis cus sies over de rol van de stich tings raad lei den ove ri gens tot een her zie ning van de

sta tu ten, zo dat de ze be ter pas sen bij de ge groei de ver hou ding en. Op 2 ju li 2003 keurt het

 bestuur voor stel len ter za ke goed, maar de no ta ris ziet al ler lei pro ble men om dat de nieu we

sta tu ten een ju ri disch vreem de meng eling zijn van een ve re ni ging en een stich ting.95 Het

 bestuur kiest na eni ge over leg voor een dui de lij ke stich tings vorm met een be stuur en een

Raad van toe zicht. De Raad van toe zicht vormt het hoog ste or gaan en be staat uit

vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties.

De Stich ting heeft blijk baar aan trek kings kracht, want in de loop van de ja ren mel den zich met 

eni ge re gel maat nieu we or ga ni sa tie’s aan met het ver zoek te mo gen toe tre den. In dat ver band

is het op mer ke lijk dat het be stuur op 24 april 2003 be sluit tot een qua si-le den stop, want “het

is van be lang eerst de re la tie met de aang eslo ten or ga ni sa ties te ver ster ken en voor lo pig geen

ac tie ve wer ving te on der ne men.” Wel zal — zo wordt ter ge rust stel ling op ge merkt —  “ui ter -

aard ade quaat ge re a geerd wor den op or ga ni sa ties die in te res se heb ben voor aansluiting.”

Uit het zelf de ver slag blijkt dat “met ing ang van he den zal nieu we or ga ni sa ties ge vraagd

wor den om con tri bu tie te be ta len. Voor lo pig gel den daar voor nog de be dra gen van 1250,

2500 en 5000 per jaar.” Maar zo als een chris te lijk-so ci a le or ga ni sa tie be taamt: “Het be stuur

moet wel in bij zon de re ge val len ont hef fing kun nen ver le nen (‘barmhartigheid”).” Een or ga -

ni sa tie mag ove ri gens zelf be pa len wel ke con tri bu tie be taalt kan wor den.96

De aan trek kings kracht van de Stich ting blijft ove ri gens niet be perkt tot nieu we toe tre -

ders, maar ook jong eren ma ken dui de lijk dat het chris te lijk-so ci aal denk en ook in hun kring

men sen aan spreekt. Op 20 april 2005 schrijft de voor zit ter van CNV Jong eren A. (Antoon)

Blo kland na mens een aan tal chris te lij ke jong ere nor ga ni sa ties een brief aan de Raad van Toe -

zicht en het be stuur van de Stich ting. De brief meldt dat “binnen de chris te lijk-so ci a le be we -
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92 Jan Ekke Wig bol dus is Aad van Kou wen ho ven, die aan vank elijk als se cre ta ris werk zaam was, op ge volgd in
1999. Wig bol dus werkt bij het SBI, dat het se cre ta ri aat van de Stich ting op zich heeft ge no men. In sep tem ber 2005
wordt hij op ge volgd door Wim Ool bek kink, die eind 2007 het SBI ver laat. Hij wordt op zijn beurt op ge volgd door
de hui di ge se cre ta ris Wim Ei kel boom, die niet bij het SBI werk zaam is. Met het ver trek van Ool bek kink be ëindigt
het SBI zijn on der steu ning van de Stich ting ove ri gens niet, maar be perkt het zich tot on der steu nen de ta ken en
biedt het on derd ak aan de ac ti vi tei ten van de Stich ting.
93 No ti tie eva lu a tie Stich tings raad CSC, d.d. 11 febr. 2002, 1, Archief map CSC be stuur 2002-2003, SBI.
94 Ver slag be stuurs ver ga de ring 14 fe bru a ri 2002, Archief map CSC 2002-2003, SBI.
95 E-mail van Wig bol dus aan be stuur CSC, d.d. 8 nov. 2003,  Archief map 2002-2003, SBI.
96 Ver slag be stuurs ver ga de ring 24 april 2003, Archief map 2002-2003, SBI.



ging spra ke (is) van een ernsti ge ontgroening” dat is ong ewenst om ook “in de toe komst

maat schap pe lijk re le vant te blijven.” Daar om heb ben een aan tal jong ere nor ga ni sa ties be slo -

ten een Chris te lijk-So ci aal Jong eren Cong res bij een te roe pen. Dat cong res zal voor het eerst

bij eenk omen op 4 ju ni 2005. Het CSJC “richt zich op maat schap pe lijk ge ëngageerde jong -

eren (16-28 jaar) die in te res se heb ben in de chris te lijk-so ci a le beweging.” Het be stuur re a -

geert po si tief en on der steunt het jong ere ni ni ti a tief, dat ook in vol gen de ja ren ge stal te zal krij -

gen, financieel.

5 Op weg naar 2016?

Drie of fi ci ële Chris te lijk-So ci a le Cong res sen, een aan tal chris te lijk-so ci a le con fe ren ties en een 

reeks van an de re ac ti vi tei ten. De chris te lijk-so ci a le we reld op zoek naar zijn iden ti teit en zijn

daar bij be ho ren de agen da. Een beeld dat ge lijk blijft maar waarin toch ook veel verandert. 

Een op val len de ve ran de ring is het feit dat de rol van de po li tie ke par tij en is weg ge val len.

Geeft de ARP lei ding aan het eer ste en twee de cong res — en be paalt die par tij fei te lijk of er

een cong res komt — het der de cong res en de stich ting ken nen an de re ver hou ding en. Het

CDA is ver bon den met de Stich ting, maar speelt for meel geen enk ele rol — daar mee is het

cong res meer dan eer der een bij eenk omst van mid den vel dor ga ni sa ties ge wor den. Mid den -

vel dor ga ni sa ties die op zich ge no men ook een an der ka rak ter heb ben ge kre gen, om dat ve len

voor hun voortbestaan financieel afhankelijk zijn geworden van overheid.

De ve ran de ring en op het mid den veld blij ken ook uit de sa men stel ling van de cong res sen. 

De eer ste cong res sen be staan voor al uit deel ne mers uit de we reld van de po li tie ke en de

 sociaal-economische we reld, ter wijl op het der de cong res — en ze ker in de sa men stel ling

van de par ti ci pan ten in de stich ting — de ve ran der de ont wik ke ling en in de tijd dui de lijk

wor den. Naast so ci aal-eco no misch ge rich te or ga ni sa tie zijn zorg en onderwijs sterk

vertegenwoordigd.

Het ge heel over zien de kan een con clu sie zijn dat elk chris te lijk-so ci aal  cong res niet al leen ac -

tu e le re de nen kent voor zijn or ga ni sa tie, maar ook dat er een die pe re oor zaak aan ten grond -

slag ligt. De aan lei ding tot het eer ste cong res in 1891 vormt de on vre de bin nen Pat ri mo ni um

over het ont bre ken van een so ci aal pro gram ma. Daar ach ter schuilt de wens om de so ci a le

kwes tie aan te pak ken. Het twee de cong res in 1919 kent niet zo zeer een di rec te aan lei ding,

maar wil op de ach ter grond dui de lijk ma ken dat er kracht i ge chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties

zijn ont staan die een rol wil len spe len in de Ne der land se sa men le ving. De aan lei ding voor het

der de cong res is het feit dat het eer ste cong res een eeuw eer der bij eenk wam. De ach ter lig gen -

de ge dach te is een her be zin ning op de rol van chris te lijk-so ci a le or ga ni sa tie in een sa men le -

ving waar in de ver zui ling tot een ein de is ge ko men. De cen tra le vraag — die ove ri gens op het

der de cong res niet hard op werd ge steld — is “welke rol kun nen en moe ten chris te lijk-so ci a le

or ga ni sa ties spe len in een ont ker sten de wereld.”

Een vier de cong res in 2016 kan zijn aan lei ding vin den in de tra di tie van chris te lijk-so ci aal

Ne der land om el kaar re gel ma tig te ont moe ten — een tra di tie die niet al leen vorm krijgt in de 

drie “grote” cong res sen, maar ook in de chris te lijk-so ci a le con fe ren ties en in de jaar lijk se bij -

eenk om sten van de Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res. De die per lig gen de vraag die aan
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de or de kan ko men is die naar de rol van chris te lijk-so ci a le or ga ni sa ties in de ko men de tijd.

De van zelf spre kend he den, die tot op ze ke re hoog te in 1991 nog een rol spe len zijn nu ook

verd we nen. In 1991 zat het CDA nog ste vig in het re ge rings za del, groei de het le den tal van de 

chris te lij ke vak be we ging nog en wa ren er nog chris te lij ke werk ge vers or ga ni sa ties. Sinds die

tijd heeft het CDA twee keer een bui teng ewoon groot elec to raal ver lies ge le den, stokt de le -

den ont wik ke ling van de vak be we ging en zijn er geen au to no me chris te lij ke werk ge vers or ga -

ni sa ties meer ac tief. Re den ge noeg tot be zin ning op de taak en de positie van het

christelijk-sociale middenveld en op de actuele betekenis van het christelijk-sociaal denken.

Elk cong res stelt de vraag naar de so ci a le kwes tie en naar de agen da om die kwes tie aan te

pak ken om op te los sen. De so ci a le kwes tie van de ze tijd is die van de maat schap pe lij ke twee -

de ling. Een twee de ling die zich op dit mo ment lang zaam maar ze ker vol trekt. Een twee de -

ling tus sen men sen met een goe de oplei ding, vast ba nen en een leuk ink omen en men sen met 

wei nig oplei ding, voort du ren de wis se len de ba nen en een laag ink omen. Een sa men le ving,

waar in de over heid als scheids rech ter moet op tre den maar vaak zijn ge zag niet maar kan la -

ten gel den. Een sa men le ving waar in het po pu lis me vorm krijgt en waar uit de on vre de van

men sen blijkt. Een sa men le ving waar in men sen zeg gen “met mij gaat het goed”, maar ook

met “ons gaat het niet goed.” Kor tom re den ge noeg voor een vier de cong res al is het maar

om Kuyper recht te doen toe hij zei “deze perzik smaakt naar meer.”

Piet Hazenbosch

Piet Ha zen bosch (’s-Gra ven ha ge, 1947) stu deer de Eco no mie aan de Era mus Uni ver si teit in Rot ter -

dam en is sinds 1978 in di ver se func tie werk zaam bin nen het CNV. Van uit die rol was hij o.a. lid van de

Raad voor de Arbeids markt en lid van het Cen traal Bes tuur Arbeids voor zie ning. Van 1996 tot 2000 was

hij lid van het CNV-ma na ge ment team van het CNV en eni ge tijd di rec teur van de werk or ga ni sa tie. Sinds 

2001 is hij be stuurs ad vi seur. Op 13 mei 2009 — de dag waar op het CNV pre cies een eeuw be -

stond — pro mo veer de hij aan de Vrije Uni ver si teit; zijn proef schrift kreeg als ti tel Voor het Volk om

Christus’ Wil — een ge schie de nis van het CNV.

“... dat deze perzik naar meer smaakt” 29
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Het be sef dat het chris te lijk-so ci aal denk en een di rec te re la tie heeft met eco lo gie

en be houd van de schep ping is bij mij pas ge lei de lijk door ge drong en. Op de een of

an de re ma nier had ik een blin de vlek voor de ze re la tie, die ik wel the o re tisch kon

be re de ne ren maar die ik niet kon ver bin den met de prak ti sche zoek tocht naar de

nieu we so ci a le kwes tie in de ze tijd. Toen Ruud Lub bers enk ele ja ren ge le den op

het Chris te lijk-So ci aal Cong res een lans brak voor het Earth Char ter had ik daar -

voor wel sym pa thie, maar ik vond het the ma nog al los staan van de so ci a le on der -

wer pen waar over de chris te lijk-so ci a le be we ging zich al hon derd vijf en twin tig jaar

buigt. 

Eni ge ja ren te rug las ik de we reld wij de best sel ler van Tho mas L. Fried man De aar de 

is plat. Ik raak te in de ban van de ze schrij ver. Onder wer pen waar over ik als ver -

woed kran ten- en week blad le zer da ge lijks wordt ge ïnformeerd kwa men door dit

boek in een ver ras send sa men hang end ka der te staan. Opeens be greep ik veel hel -

der der de re la tie tus sen glo ba li se ring, eco no mi sche in no va tie en in ter net. Toen

Fried man eind 2008 zijn vol gen de boek “ De toe komst is groen” pu bli ceer de was

ik er als de kip pen bij. Ik was nieuws gie rig of ik op nieuw een soort aha-er leb nis zou 

krij gen. En in der daad, Fried man slaag de er an der maal in om mijn ge dach ten te or -

de nen en mij nieu we ver bin ding en te la ten ont dek ken. Ik be sef te dat eco no mie en

eco lo gie geen te geng estel de do mei nen zijn, maar dat zij el kaar juist ver on der stel -

len. Ik be sef te dat als er een dis ba lans is tus sen bei de het so ci a le do mein hier van de

du pe zou wor den. Ik ging in zien dat groe ne po li tiek niet een niche in het po li tie ke

spec trum is maar het hoofd the ma zou wor den in het cen trum van de po li tiek. Ik

snap te de re de ne ring dat er straks al leen ruim te is voor een groe ne eco no mie of he -

le maal geen eco no mie. Inves te ring en in duur zaam heid zijn geen hin der paal voor

suc ces vol on der ne men maar bie den juist een kans op een in no va tie ve en winst ge -

ven de eco no mie. 

Het boek ver scheen vlak voor de bank en cri sis. Toen ik met on der ne mers en

over heids be stuur ders be gin 2009 rond de ta fel zat hoe op re gi o naal ni veau een

ant woord op de ge vol gen van de ze cri sis ge von den kon wor den at ten deer de ik

hen op het boek van Fried man. Ve len ging en het boek ook le zen en wer den met

het vi rus van de groe ne po li tiek en groen on der ne men be smet. Wij be sef ten dat

als wij straks ster ker uit de cri sis wil den ko men wij moes ten voor sor te ren op de

toe komst.

Me dio 2009 ver scheen de so ci a le Ency cliek Ca ri tas in Ve ri ta te van Be ne dic tus XVI.  Aanvan -

kelijk bracht ik dit do cu ment nog niet in ver bin ding met het boek van Fried man. In de nieu we

Ency cliek geeft de ka tho lie ke kerk een scher pe ana ly se van de ge vol gen van een door ge scho -

ten glo baal ka pi ta lis tisch stel sel waar in te wei nig cor rec tie fac to ren zijn voor een so ci a le wer -

king van de markt. De on recht vaar dig heid ten op zich te van mil joe nen we reld bur gers die hier -

uit voort vloeit is een be drei ging voor de sta bi li teit van ge meen schap pen en on der graaft de

fun da men ten van de de mo cra ti sche recht staat. De eco no mie moet zo zijn ge or ga ni seerd dat

de ze een zo groot mo ge lij ke wel vaart voor ve len ople vert en dienst baar is aan de ont plooi ing
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van ie der mens en van de ge meen schap pen waar van men sen deel uit ma ken. Winst ma ken is

niet ver keerd. Het is een mid del om de hu ma ni se ring van de markt en de sa men le ving te be -

vor de ren. Er is dus een brug tus sen eco no mie en hu ma ni teit. De eco no mie staat in dienst van

het so ci a le.

Hoe zit het dan tus sen de re la tie tus sen eco lo gie en het so ci a le? Staat het eco lo gi sche do mein

in dienst van het so ci a le do mein of om ge keerd? In Ca ri tas in Ver ti ta te wordt ge we zen op het

ge vaar van twee val kui len waar in chris te nen niet te recht moe ten ko men. Ener zijds is er het

ge vaar van een ve rab so lu te ring van de schep ping; de na tuur wordt een doel in zich zelf. Er

ont staat een ta boe op het aan tas ten van de na tuur. De na tuur wordt als be lang rij ker ge acht

dan de men se lij ke per soon. Er dreigt dan een soort nieuw pan the ïsme te ont staan. Uit een

der ge lijk pri maat voor de na tuur kan niet het heil van de mens en de mens heid wor den af ge -

leid.

Een twee de ge vaar ligt in pre cies de om ge keer de re de ne ring. Als de mens de schep ping

niet res pec teert als een ge schenk dat door al le ge ne ra ties moet kun nen wor den ge bruikt, zal

de na tuur als een ge bruiks voor werp wor den be nut tot dat al les ge woon op is. Het uit bui ten

en op ge brui ken van de na tuur is een mis ken ning van de be doe ling van on ze Schep per. De

na tuur is ons ge ge ven om ons te kun nen ont plooi en, maar niet ten kos te van an de ren. Die

an de ren zijn de ar men van nu die wij de hulp bron nen ont hou den die hen in de ze tijd en de ze

ge ne ra tie toe ko men. Het zijn ook de toe kom sti ge ge ne ra ties. Door roe ke loos met on ze

schep ping om te gaan be le di gen wij in fei te on ze Schep per en on ze kinds kin de ren.

Net als het chris te lijk-so ci aal denk en in prin ci pe niet af ke rig is te gen markt wer king en winst is

het ook niet af ke rig te gen het be nut ten van de na tuur door de mens. Het sleu tel be grip is hu -

ma ni teit. Als markt wer king leidt tot eco no mi sche uit bui ting en so ci a le uit slui ting staat de ze

haaks op het prin ci pe dat per so nen zich in vrij heid bin nen hun ge meen schap moe ten kun nen

ont plooi en. Het gaat om het cre ëren van wel vaart voor ve len.

Zo is het ook met het ge brui ken van de na tuur. Als de na tuur wordt uit ge buit ont staat er

uit slui ting van ar men en van toe kom sti ge ge ne ra ties. De schep ping is er voor be doeld dat ie -

der mens daar van mag ge nie ten. Maar dat recht heb ben al le men sen, ook ko men de ge ne ra -

ties. Wij heb ben met an de re woor den niet het recht op de schep ping zelf, maar op het

vrucht ge bruik er van. Een hu maan ge bruik van de schep ping laat de ze duur zaam in tact. In

tact is iets an ders dan ong erept! De aar de moet be werkt wor den om vruch ten voort te dra -

gen. Dat kan niet in een ong erep te na tuur. Als wij de na tuur zo be wer ken dat zij in de toe -

komst geen vruch ten meer kan voort breng en doen wij so ci aal on recht. Als wij de na tuur

braak la ten lig gen en er te wei nig vruch ten wor den voort ge bracht om ie der een een hu maan

be staan te bie den doen wij even eens so ci aal on recht.

Bin nen de chris te lijk-so ci a le be we ging moe ten wij er voor op pas sen dat er geen val se

goed/fout-schema’s gaan ont staan. Dat ri si co ligt in tij den van po pu lis me en op per vlak kig -

heid op de loer. De re cen te dis cus sies over die ren wel zijn en re li gieu ze tra di ties bij het slach ten 

van vee to nen aan hoe snel en dog ma tisch oor de len wor den ge veld. De hu ma ni se ring van het

dier is een voor beeld van een vi sie op de na tuur die op ge span nen voet staat met het chris te lijk 
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denk en. In het chris te lijk denk en be staat er res pect voor het dier als on derd eel van de na tuur.

Maar dier en mens ne men een fun da men teel an de re po si tie in bin nen de schep ping.

Bes pie ge ling en over de re la tie tus sen schep ping en het chris te lijk-so ci aal denk en zul len

niet in vrij blij vend heid mo gen eind i gen. Zij lei den im mers tot de con clu sie dat er een im -

mens gro te so ci a le kwes tie op ons af komt, na me lijk de vraag of er door ong erem de eco no mi -

sche mecha nis men een si tu a tie ont staat dat de schep ping op houdt om vrucht voort te breng -

en voor ve len en voor toe kom sti ge si tu a ties.

Het ga ran de ren van een ve rant woord vrucht ge bruik van de schep ping nu en straks vraagt om

een po li tie ke, maat schap pe lij ke en eco no mi sche agen da.

Chris te nen zijn men sen die denk en en han de len van uit een per spec tief van hoop en ve r -

ant woor de lijk heid. Wij slui ten ons niet aan bij doem denk ers en aarts pes si mis ten. Maar wij

moe ten wel wer ken aan een dui de lij ke agen da. Daar op moe ten in ie der ge val de vol gen de

pun ten staan:

» Wat be kent ve rant woord vrucht ge bruik voor pro du cen ten en con su men ten in de

wes ter se we reld en in de nieu we economieën?

» Hoe voor ko men wij dat ong erem de glo ba le markt krach ten tot tur bo-ef fec ten lei den

die de hulp bron nen op aar de snel doen verbruiken?

» Hoe kun nen wij te gen wicht bie den aan nieu we vor men van pan the ïsme en

ve rab so lu te ring van de na tuur die lei den tot ver schra ling van de vrucht op brengst van

de aarde?

» Hoe kun nen wij po li ti ci en in ves teer ders over tui gen van een groe ne lo gi ca die leidt tot 

meer in no va tie, meer wel vaart en meer duurzaamheid?

» Hoe hou den wij on ze ge loof waar dig heid als wel vaarts ge ne ra tie door te gen an de ren te

zeg gen: “Het is nu mooi ge weest, van af nu moet het al le maal min der…?”

Her man Kai ser

Her man Kai ser (1954) stu deer de po li ti co lo gie en is werk zaam in het open baar be stuur. Mo men teel is

hij bur ge mees ter van Doe tin chem en voor zit ter van de Re gio Achter hoek. Hij zoekt in zijn ac ti vi tei ten

en ne ven werk zaam he den de ver bin ding tus sen be zie ling van uit een chris te lij ke le vens hou ding en het

prak tisch or ga ni se ren van re sul ta ten. Hij is een aan hang er van het Rijn land se mo del. Hij is sinds 2003

on af hank elijk voor zit ter van de Stich ting Chris te lijk So ci aal Cong res. Daar naast ver vult hij be stuur lijk

vrij wil li gers werk in po li tie ke, maat schap pe lij ke en ker ke lij ke or ga ni sa ties. Twit ter: @Her manKai ser;

Link edIn
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Leen dert Bik ker, 2006

Han nie van Leeu wen, 2007

bis schop Ad van Luyn, 2008

Jos van Gen nip, 2009,

Piet Hein Don ner, 2010



1. Elders in dit cong res boek biedt Piet Ha zen bosch de le zer een boei en de ge schie -

de nis van het Chris te lijk So ci aal Cong res. Het eer ste in 1891 mar keer de de op -

komst van het chris te lijk-so ci a le denk en als al ter na tief voor zo wel het pu re li be ra -

lis me als het op ko men de so ci a lis me van die tijd. In 1919 was het tijd om te la ten

zien wat er in enk el de cen nia be reikt was en wat er nog te be rei ken was.

Het der de Cong res van 1991 ten slot te mar keer de in ze ke re zin het be gin van

de oogst fa se: de staats ide o lo gie ën van com mu nis me en so ci a lis me wa ren de fi ni -

tief fail liet en de ver zor gings staat an nex me de zeg gen schap had de scher pe kan ten

van het liberalisme volledig weggeslepen.

2. Bij som mi gen kwam na het ein de van de Kou de Oor log en de her le ving van het

Eu ro pe se pro ject, cul mi ne rend in het Ver drag van Maas tricht, de vraag op — ze -

ker in li be ra le kring — of hier mee niet de oplos sing voor al les aan de markt en de

ei gen ve rant woor de lijk he den van in di vi du en ener zijds en de staat an der zijds kon

wor den over ge la ten. De over le ge co no mie werd in die kring en wel ha te lijk als

‘corporatisme’ aang eduid. 

De SER maak te ech ter in 1992 in het ad vies Con ver gen tie en Over le ge co no mie met

over tui ging de keu ze voor een der de mecha nis me van over leg en dus ook een rol

voor het mid den veld. De SER: en dus daar mee ook de le den van VNO en NCW.

3. De bur gers raak ten in de ja ren daar na wel va ren der en te vre de ner dan ooit, Eu -

ro pa leek een pe ri o de van een Nieu we Eco no mie van eeu wi ge voor spoed en har -

mo nie in te gaan. Neder land leek wel af.

De bloei van het mid den veld (‘poldermodel’) was zelfs zo ong ekend, dat Clin -

ton en Blair on der ver wij zing daar naar van de Der de Weg be gon nen te spre ken.

Be lang en uit ruil en ver zoe ning in plaats van strijd tus sen ka pi taal en ar beid: kon

het al le maal meer chris te lijk-so ci aal, ook al zou den de paar se po li ti ci van die tijd

dat nooit zo noemen? 

Zo be zien leek het CSC in ong eveer een eeuw tijd zijn mis sie te heb ben vol -

bracht. Geen won der dat er aan het der de Cong res niet veel meer leek toe te voe -

gen, laat staan een vier de Cong res. Uit de be schou wing van Ha zen bosch blijkt dit

ook: de he le ja ren ne gen tig door was het een wat moei zaam zoe ken naar een ver -

volg, dat pas in 1997 uit mond de in de hui di ge Stich ting CSC en pas van af 2000 in

een jaar lijk se con fe ren tie, zo als we die tot nu toe kennen.

4. Zo ging en we de nieu we eeuw bin nen en heb ben we het eer ste de cen ni um daar -

van in mid dels ach ter de rug. Ne der land bleek toch niet af, laat staan Eu ro pa en de

we reld.

Het mid den veld van toen is nu de we reld wij de civil so cie ty van nu. In het ad vies

over Duur za me Glo ba li se ring uit 2008 wer den de ana ly ses van het SER-ad vies van

1992 over het be lang van Eu ro pa én van de over le ge co no mie vol mon dig her be -

ves tigd — en op ba sis daar van een in be gin sel po si tie ve ana ly se van de on ont -

koom ba re glo ba li se ring, waar Ne der land bij juist be leid ook van kan pro fi te ren.
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Maar die ra ti o ne le ana ly se kon en kan niet ver he len dat ook spra ke is van toe ne men de ont -

wor te ling van de sa men le ving, die al les te ma ken heeft met in di vi du a li se ring, mul ti cul tu ra li teit, 

in ter na ti o na li se ring en tech no lo gi se ring (van tekst ver wer ker via in ter net naar ‘sociale

media’) steeds meer cul mi ne rend in de vorm van di ver se, sa men hang en de (we reld)cri ses: ten 

aan zien van wa ter, voed sel, kre diet, kli maat, het Eu ro pe se project, het achterblijvende

financiële toezicht enz. enz.

Ont-wor te ling in de let ter lij ke zin van een sa men le ving die geen wor tels meer heeft, een

sa men hang end ver band van waar uit ge leefd wordt. 

Tot ver in de ja ren ze ven tig werd dit laat ste als van zelf aang ereikt, in na ti o na le ka ders, van 

kerk en ide o lo gie. Maar het ge loof in c.q. de ge loof waar dig heid van po li tie ke oplos sing en is

sinds dien ge lei de lijk ge ërodeerd, tot ui ting ko mend in het po pu lis me dat in ve le Eu ro pe se

lan den nieu we par tij en baar de. Die nieu we par tij en met hun na ti o na lis tisch-be hou den de in -

slag heb ben na tuur lijk geen ech te oplos sing maar dat heb ben de meer klas sie ke par tij en met

hun klas sie ke ide o lo gie ën ook niet meer. Dat ver wijt snijdt dus even min hout als dat bij voor -

beeld For tuyn in 2001-2002 werd ge maakt (ter wijl de ze nu door ve len als een groot zie ner

wordt be ti teld).1 Dat po pu lis me is geen oor zaak van de ge noem de pro ble men maar het ge -

volg daar van. De ze po pu lis ti sche tak proberen af te snijden heeft dus geen zin zolang de

wortel van de problemen intact blijft. 

 

5. De so ci a lis ti sche ide o lo gie kwam in 1991 de fi ni tief tot een ein de, na de maak baar heids ex -

pe ri men ten in West-Eu ro pa in de ja ren ze ven tig en de val van de Ber lijn se Muur en het ein de

van de Sow jet-Unie in de pe ri o de 1989-1991. Achter af ge zien kan ge zegd wor den dat in Ne -

der land de so ci aal-de mo cra tie met de op bouw van de ver zor gings staat al in de ja ren vijf tig on -

der Drees c.s. zijn de fi ni tie ve over win ning be haal de, de rest was na spel.

Het li be ra lis me be wan del de als het wa re de om ge keer de weg: van het on ver sne den li be ra -

lis me in eco no mi sche en staats rech te lij ke zin in de 19e eeuw naar steeds verd ere aan pas sing

en ink ade ring daar van tot in de ja ren ne gen tig de ui tein de lij ke mix wel gevonden was.

Geen won der dat Fu kuy a ma juist toen sprak over ‘het ein de van de geschiedenis’ in de zin 

van de over win ning van de so ci aal ing eka der de li be ra le de mo cra tie. En trou wens: Da niel

Bell schreef al in 1960 zijn be roem de boek over The end of ide o lo gies met als al les zeg gen de on -

der ti tel: On the ex haus ti on of po li ti cal ide as in the fif ties.

Maar als de ze klas sie ke ide o lo gie ën hun po li tie ke func tie ver lo ren heb ben, dan geldt dat

in ze ke re zin dus on ver mij de lijk ook voor de ‘derde weg’ van het chris te lijk-so ci a le denk en,

dat zich im mers in zijn ont wik ke lings gang al tijd heeft ge de fi nieerd in re la tie resp. te gen stel -

ling tot die twee seculiere ideologieën.

6. Ik ad stru eer de ze ziens wij ze aan de hand van het ruim 200 jaar ou de be grip pen trio vrij -

heid-ge lijk heid-broe der schap, waar bij de le zer wel weet welk be grip bij wel ke stro ming hoor de. 

Maar had niet Den Uyl had het al in de ja ren zes tig over De weg naar de vrij heid en een Bol -
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1 Wat po pu lis me nu pre cies is, is trou wens verd ere doord enk ing waard. Be hal ve PVV en SP, die daar mee door -
gaans ge as so cieerd wor den, gel den ken mer ken hier van (toe ne mend) ook de klas sie ke par tij en. Zie bij voor beeld
ex-se na tor Le ijn se van de PvdA, die voor zijn par tij een toe komst ziet c.q. vreest van “een vaag meng sel van al ge -
me ne voor uit stre vend heid en ge leend po pu lis me” (De Volks krant, 31 mei 2011).



kest ein in de ja ren ne gen tig over de nood zaak van een ge deel de waar den sa men hang? En is

Hal sema niet de ver zin ne beel ding van een nieu we com bi na tie van so ci a lis me en vrij zin nig -

heid? En sprak ex-PSP-aan hang er Andreé van Es niet on langs over de gro te be te ke nis van

(fat soens)nor men voor de ste de lij ke sa men le ving? En spre ken niet ve le chris ten-de mo cra ten 

in de ze tijd ook over het be lang van ei gen ve rant woor de lijk heid van burgers én het belang

van een sterke staat?

Trou wens: in het chris te lijk-so ci aal denk en was ook nog weer on der scheid te ma ken tus -

sen het ka tho lie ke resp. pro tes tant se denk en, waar van de wacht woor den sub si di a ri teit resp. soe -

ve rei ni teit in ei gen kring wa ren. Inge wik kel de kost, waar mee men ook on der ling een eeuw lang

figuurlijk op de vuist kon.

Al der ge lij ke klas sie ke be grip penk aders heb ben hun func tie als ‘wachtwoorden van on -

der scheid’ sa men met de ide o lo gie ën die ze een lange 20e eeuw heb ben ge stut, de fi ni tief ver -

lo ren. Het heeft dus geen zin meer de ze als een man tra te blij ven her ha len, als een qua si-in -

tel lec tu eel ver toon van het gewicht van het eigen vertoog.

Het zelf de geldt m.m. voor zgn. maat schap pij mo del len als af ge zwak te vorm van de klas -

sie ke ide o lo gie ën. Ik doel daar bij op het in 1992 op ge ko men on der scheid (Albert) tus sen het

Rijn land se en Angel sak si sche mo del van het ka pi ta lis me. Hoe veel dis cus sies over wat het bes te

van de ze twee mo del len was, zijn er niet ge voerd? Niet voor niets merk te mi nis ter Mel kert

ech ter na dien al eens op dat we in Ne der land met ons pol der mo del goe de ele men ten van bei de

mo del len ver enig den. Maar ook dát model is niet te exporteren en heeft geen vaste inhoud. 

Dit nog af ge zien er van dat de ze in fei te uit gaan van een li be raal (Angel sak sisch) en so ci aal 

(Rijn lands) twee stro men land. Bin nen de chris ten-de mo cra tie gold des al niet te min ja ren lang

een ster ke voor keur voor het Rijn land se mo del als een wacht woord voor goed ge drag, ook al 

past het he le on der scheid nau we lijks of niet in het chris te lijk-so ci a le ge dach teng oed. En zou

de Engel se sa men le ving nu echt min der chris te lijk zijn dan de Scan di na vi sche of de Ne der -

land se? Na tuur lijk niet, het zijn na ti o na le voor keu ren voor een be paal de ordening die

democratisch gefundeerd zijn en dus respect verdienen.

Maar het ap pel leert al le maal aan de oer be hoef te in het chris te lijk-so ci a le denk en om niet

al leen de mens maar ook de maat schap pij fun da men teel te her vor men. Voor dat laat ste werd 

al tijd weer – en nog steeds wel – ge re fe reerd aan de “ar chi tec to ni sche kri tiek” van Kuy per,

welk be grip ook de sta tus van wachtwoord heeft verworven. 

7. Tus sen tijds con clu de rend. Nu, 120 jaar na het be faam de jaar 1891, le ven we in een com -

plexe, in ter na ti o na le net werk sa men le ving, waar voor de klas sie ke be grip penk aders van de

klas sie ke ide o lo gie ën geen soe laas meer bie den. Het zijn hoog stens nog, in al le re la ti vi teit te han te ren,

in vals hoe ken voor be ant woor ding van de on der lig gen de kern vraag wat het we zen is van de sa men le ving.

 

8. Hoe werkt dit nu uit op het be drijfs le ven? Is het chris te lijk-so ci a le denk en nog re le vant

voor de ze kring, zo als dat tot ge du ren de de he le 20e eeuw gold voor de ve le chris te lij ke on der -

ne mings or ga ni sa ties op cen traal, sec tor- en re gi o naal ni veau?

Het lid maat schap van de Stich ting CSC ging in 2005 van de Stich ting NCW over naar het

eni ge tijd eer der ge fu seer de VNO-NCW, ook al was dat niet lang er spe ci fiek chris te lijk.

Maar sinds dien be vat ten de sta tu ten van VNO-NCW wel de be pa ling dat le vens be schou we -
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lij ke be zin ning, o.a. op een recht vaar di ge so ci aal-eco no mi sche or de ning, in te graal onderdeel

is van de missie.

Je zou kun nen zeg gen dat het chris te lijk-so ci a le ge dach te goed veel al niet lang er meer

hoeft te wor den ‘ondergebracht’ bij spe ci fiek chris te lij ke or ga ni sa ties, zo als in de 20e eeuw

het ge val was, om dat het in mid dels de zo ge naamd neu tra le or ga ni sa ties daar mee vol doen de

‘doortrokken’ heeft.2

Je zou kun nen zeg gen dat het an no 2011 niet lang er gaat om een ex pli cie te ad he sie aan de

chris te lijk-so ci a le leer (zo min als het ou de VNO dat deed aan het li be ra lis me trou wens) maar

om een le vens be schou we lijk ge ïnspireerde be zin ning op het we zen van be drij vig heid als on derd eel van de sa -

men le ving.

De be hoef te daar aan is in het be drijfs le ven in de laat ste ja ren ex plo sief toe ge no men, zo als 

blijkt uit de tal lo ze ac ti vi tei ten en in stel ling en die als pad de stoe len uit de grond zijn op ge -

scho ten. Spi ri tu a li teit is geen ta boe woord meer in het be drijfs le ven, in te gen deel, steeds va -

ker wordt werk ne mers bij sol li ci ta tie ge sprek ken ge vraagd door wel ke prin ci pes zij zich la ten

leiden, wat hen ten diepste motiveert of bezielt. 

9. In dat licht kan de op komst van het con cept van maat schap pe lijk ve rant woord on der ne -

men (MVO) in de ze eeuw ook be ter ver staan wor den. Kern van dit con cept is de be ken de

Triple P van pro fit (of soms pros pe ri ty), pe ople, pla net, zo als voor het eerst uit be reid uit ge werkt in

het SER-ad vies De winst van waar den (2000). En in 2008 was de tijd rijp om de in ter na ti o na le di -

men sie daar van uit te wer ken in het eer der ge noem de glo ba li se rings ad vies.3

Met dit con cept van MVO wordt dus ex pli ciet er kend dat be drij ven re ke ning moe ten

hou den met de be hoef ten van mens en pla neet, en wel uit wel be gre pen ei gen be lang. Het

wordt im mers steeds evi den ter dat de kwa li ta tie ve be staans voor waar den van de mens én van 

de aar de ook door be drij ven ge res pec teerd moe ten wor den om het le ven als zo da nig in stand 

te hou den.

En daar hoort ook als van zelf bij dat de on der ne ming ge zien wordt als een sta ke hol ders com -

mu ni ty, die zich trans pa rant op stelt naar al zijn sta ke hol ders en de sa men le ving (via ver slag ge -

ving maar ook anderszins). 

10. De Triple P kan daar bij ge zien en ge han teerd wor den als een ra ti o neel-tech nisch-op por tu -

nis tisch con cept dat an no 2011 let ter lijk en fi guur lijk pro fij te lijk is: MVO als bu si nes sca se. Daar

is op zich zelf ook niets mis mee, in te gen deel. Maar toch is er nog een vier de di men sie aan toe

te voe gen, waard oor het een wer ke lijk zing evend con cept wordt. In dat ver band wordt toe ne -

mend ge spro ken over de ‘vier de P’, wel ke dan ver wijst naar woor den als Prin ci ples, Prop he cy en
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2 H.J.A. van de Kamp en N.J. van Kes te ren (bei den werk zaam ge weest voor het NCW en la ter voor VNO-NCW) 
gaan hier in 25 jaar de ont zui ling voor bij. Een re tro(per)spec tief van twee par ti ci pe ren de ob ser van ten uit voe rig op in (in: “Ge -
ïnspireerde or ga ni sa ties; ca hier 7 over de ge schie de nis van de chris te lijk-so ci a le be we ging”; Uit ge ve rij
Aksant/CNV 2007).
3 Dat zelf de jaar bracht de we reld wij de chris te lij ke on der ne mers or ga ni sa tie UNIAPAC, waar van VNO-NCW
nog steeds lid is, zijn ba sis vi sie op het be lang van (I)MVO uit on der de ti tel The pro fit of va lu es (let ter lijk ont leend dus
aan het SER-ad vies uit 2000!). Van de Kamp en van Kes te ren leg gen het be gin van het MVO-con cept in Ne der land 
ove ri gens al in 1977, toen het NCW de no ta Ve rant woor de lijk he den voor on der ne ming en on der ne mer uit bracht (op ba sis
van de dis cus sies in de be tref fen de Bil der berg con fe ren tie van 1976).



Pneu ma (bis schop van Luyn van af 2001). Be doeld is in al le ge val len dat het on der lig gend gaat

om het in zicht dat het ui tein de lijk gaat om de in te gri teit, de heel heid, de waar dig heid van

mens en pla neet. En de ze is in he rent im ma te rieel, gees te lijk van aard. Vaak wordt in dit ver -

band ook ge spro ken over de bin nenk ant van duur zaam heid.

En van daar uit is het slechts een stap naar het die pe re in zicht, het niet-ra ti o ne le maar di -

rec te be sef dat al les we zen lijk één is. (Dat de pla neet on der ge schikt zou zijn aan de mens (of

om ge keerd) is in dat licht trou wens even eens een staal tje van vol le dig du a lis tisch denk en).

MVO c.q. duur zaam heid in zijn vier di men sies is de 21e eeuw se ver ta ling van uit het be -

drijfs le ven van de oe rou de vraag “waar toe we op aar de zijn.” Je zou kun nen zeg gen dat het

chris te lijk-so ci a le denk en (met zijn spe ci fie ke con cep ten in za ke de men se lij ke waar dig heid,

com mon good enz.)4 al tijd al een ver wij zing was naar de on be noem ba re Een heid, waar van steeds

meer men sen zich be wust wor den, om dat deze onze eerst en laatste Identiteit is.

Het ein de van al le denk beel den (in de zin van het on der ken nen van de re la ti vi teit daar -

van) is het be gin van de ze be wust zijns re vo lu tie.5

Jan-Wil lem van den Braak

Jan-Wil lem van den Braak (Til burg, 1952) stu deer de rech ten en fi lo so fie. Sinds 1977 is hij werk zaam

voor VNO-NCW (tot 1997 VNO). Van 2000-2006 was hij daar di rec teur So ci a le Za ken en van

2006-2009 di rec teur van het Brus sel se kan toor. Van 1988-2008 was hij te vens na mens zijn or ga ni sa tie

lid van de SER.

Thans is hij ad vi seur van de di rec tie en te vens hoofd van de Staf af de ling Le vens be schou wing en Onder -

ne men. Hij is sinds 2006 be stuurs lid van de chris te lij ke werk ge vers or ga ni sa tie UNIAPAC en sinds 2002

van de Stich ting Chris te lijk So ci aal Cong res.

Hij pu bli ceer de bij van Gor cum een tri lo gie over zijn wer ker va ring en: Keer punt ‘82; her in ne ring en aan het

VNO en de cri sis tijd 1977-1982 (2002), Dag boek van een pol der cri sis; met een te rug blik op twin tig pol der ja ren (2006)

en Eu ro pa be gint pas! (2009).
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4 Anno 2011 is er (dus) ter mi no lo gisch ook al le re den om niet lang er al leen te spre ken van chris te lijk-so ci aal denk -
en maar even zeer van chris te lijk-eco no misch resp. chris te lijk-eco lo gisch. Maar tot wel ke over koe pe len de nieu we term
zou dit kun nen lei den? Onlangs was er een bij eenk omst van Cen trum de Bos kant in Den Haag over ‘christelijk-ve -
rant woord on der ne men”(CVO). Het on der ne men laat zich ech ter niet op de ze wij ze ide o lo gisch op knip pen.
5 Zie ook van de au teur “Ve rant woor de lijk heid en be wust zijns re vo lu tie” (in: Nieu we ve rant woor de lijk he den; dis cus sie -
no ta Bil der berg con fe ren tie 2011; VNO-NCW 2010). In de in noot 3 ge noem de UNIAPAC-no ta wordt ook uit ge breid
ing egaan op de spi ri tu e le di men sie.
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De ver beel ding van het mid den veld (2007)

o.a. Mgr.Po ly car pus A. Ay din en Mgr. G.J.N. de Kor te (2010)



Invloed chris te lijk denk en op aan pak mi lieu vraag stuk aan zien lijk ge ring er

dan bij het ar moe de- of oor logs pro bleem

De ac tu a li teit van de the ma tiek

De drie hoek in ter na ti o na le sa men wer king — mi lieu — chris te lijk so ci aal denk en

is juist dit jaar van een uit zon der lij ke ac tu a li teit.

Bin nen het ka der van Rio + 20 maakt de we reld ge meen schap zich op om een

nieu we en zo nood za ke lij ke im puls te ge ven aan een te ge na gen da tegen af na me

van bi o di ver si teit, vrij wel on ver min der de CO-2 uit stoot, uit put ting, ver vui ling en

de hardnekkigheid van armoede.

In de Eu ro pe se Unie is een ur gen te be zin ning no dig over de con se quen ties

van de soms al voel baar wor den de nieu we schaar ste aan ener gie, wa ter en voed -

sel, con se quen ties voor eco no mie, po li tiek, maar ook per soon lijk ge drag. No ta

be ne con ser va tie ve po li ti ci als Chris Pat ten, o.a. in zijn laat ste boek What Next?,

on der stre pen de nood zaak van een ra di ca le aan pak en ve ran de ring.

In ons land con sta te ren we de ver war ring hoe on ze meer dan een hal ve eeuw

ou de tra di tie van be trok ken heid bij ar moe de- en on recht be strij ding we reld -

wijd — over al zo ge waar deerd — om te zet ten, of niet, in een bre der we reld wijd

eng age ment voor een hu maan en duur zaam glo ba li se rings pro ces. Bij ve len, met

na me bij jong eren, wordt daar bij ook dui de lijk de con se quen tie naar het per soon -

lij ke ge drag ge trok ken in het be sef, dat ook ie de re per soon lij ke aank oop- en con -

sump tie be slis sing ge no men moet wor den naar de norm van wat zij be te kent voor

het mi lieu.

Inder daad het gaat om dub be le ke tens: mijn in di vi du e le ge drag mag niet los

ge zien wor den van zijn con se quen ties voor me de men sen, voor me de schep se len

en voor de toe komst van de aar de als ge heel, én wat er gens in de ke ten ge beurt

heeft re per cus sies op alle andere onderdelen. 

Glo ba li se ring en chris te lij ke in spi ra tie

Dit is een denk en, dat chris te nen niet vreemd mag voor ko men. Wij zijn op ge -

groeid met een Schep pings ver haal van sa men hang, met de ge dach te, dat daar bij de 

mens het sluit stuk vorm de van dat al les, wat goed was, en met de ge dach te van een

Schep per, die een va der voor al len is. In de chris te lijk so ci a le tra di tie zijn no ties als

re la ti ve ring van ei gen dom tot ge bruik in ge noeg en ve rant woor de lijk heid es sen -

tieel even als de uni ver sa li teit van men sen en hun ve rant woor de lijk heid voor de

leef kan sen van vol gen de ge ne ra ties.

Op het CSC van au gus tus 2011 zal o.a. aan dacht be steed wor den aan de door -

braak in de ka tho lie ke ge loofs ge meen schap van so ci aal eng age ment en ver nieu wing in de

Ency cliek Re rum No va rum van 120 jaar ge le den.1 En in de leer van Tho mas van Aqui no, tot
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1 Wei nig be kend is de pas sa ge in die en cy cliek: “Daar om zal de mens niet al leen de vruch ten van de aar de be zit ten,
maar hij heeft de plicht om van uit wat die aar de voort brengt, de voor zie ning en voor de toe komst aan te leg gen ... De



het Va ti caans Con ci lie de be lang rij kste ver tol ker van de ka tho lie ke doc tri ne én de in spi ra tor

van Jac ques Ma ri tain en daar mee be lang rij ke de len van de chris ten de mo cra tie, stond de uni -

ver sa li teit van de mens heid cen traal en daar mee ook de ba sis voor su pra-na ti o na le wet ten.

(De band tus sen Schu man en het denk en van Tho mas bij de blauw druk van Eu ro pa wordt in 

een re cen te stu die van Alan Fim ister scherp aang etoond.2)

Ook in de pu bli ca ties en con fe ren ties van de We rel draad van Ker ken is de dub be le in ter -

de pen den tie tus sen de men sen on der ling en tus sen de ge ne ra ties een be lang rijk the ma met

daar bij op het kruis punt van die twee lij nen de zorg en ve rant woor de lijk heid voor de Schep -

ping. Onder haar in spi ra tie kreeg het zg. Con ci li air Pro ces voor ge rech tig heid, vre de en heel -

heid van de Schep ping (Ba sel, 1989) mo men tum. (De eer ste min ister pre si dent van de vrij

ge wor den DDR, Tho mas de Ma zière, ver klaar de la ter, dat dit pro ces een wel licht door slag -

ge vend ele ment is ge weest in het suc ces vol le ver zet van de met na me de Pro tes tant se Ker ken 

in Oost Duits land te gen het re gi me).3

Hon derd twin tig jaar eng age ment

Heeft op zich het chris te lijk denk en heel veel om te ko men tot een breed en diep eng age ment

met aar de en mi lieu, toch is zijn be te ke nis op val lend ge ring er dan ten op zich te van de vier eer -

de re gro te maat schap pe lij ke uit da ging en van de laat ste hon derd vijf tig jaar.

Armoe de, in dus tri a li sa tie en ur ba ni sa tie wa ren de eer ste gro te uit da ging; de re ac ties van -

uit ker ke lij ke kring wa ren be pa lend voor een maat schap pe lij ke, eco no mi sche en po li tie ke

blauw druk, die tot op he den in ve le Eu ro pe se lan den ken mer kend is ge weest en die, juist in

het licht van de re cen te in ter na ti o na le fi nan ci ële crisis, nog steeds uitermate relevant is. Ten -

min ste ze ven tig jaar lang heeft er daar bij een his to risch ge zien unie ke in spi ra tie en rich ting -

ge ving plaats ge von den van de mo der ni se ring van de eco no mie naar mens waar dig heid en

ge rech tig heid. De pe ri o de zal in die ge schie de nis niet on derd oen voor b.v. de or de ning in de

Mid del eeu wen door de Gil den. Ons ei gen CSC houdt de her in ne ring le vend aan het ge deel -

de mo ment van 1891 van Re rum No va rum en het eer ste Chris te lijk So ci aal Cong res van Abra -

ham Kuy per. We rel dwijd heeft de ge dach te, dat in he rent aan chris ten zijn ver bon den is de

in zet voor ge rech tig heid tot ong e ëvenaarde so ci a le, po li tie ke en eco no mi sche ve ran de ring en 

ge leid of ener gie daar toe los ge maakt. Niet te ver ge ten ook in zo veel ont wik ke lings lan den

van af de vijf ti ger en zes ti ger jaren.

Onder schat en on der be licht is een twee de in ter ven tie, de ze keer be perkt voor na me lijk

tot de Kat ho lie ke Kerk, na me lijk de be strij ding van de haat, zo als be lichaamd in het ex treem

na ti o na lis me, en het weer baar ma ken te gen nieu we — in dit ge val com mu nis ti sche — dic ta -

tuur in de vorm van een su pra- na ti o na le, liefst fe de ra le sa men wer king van de Eu ro pe se sta -

ten. Van af 1939 werkt Pi us XII aan dit grand de sign, dat zijn mo men tum krijgt in het Hei lig
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na tuur moet daar om een sta bie le bron zijn, die ... al tijd bij hem blijft en hem een con ti nue uit zicht geeft op be voor ra -
ding ...’’ (RN pg. 3-7).
2 Alan Paul Fi mis ter, Ro bert Schu man: Neo-Scho las tic Hu ma nism and the Reu ni fi ca ti on of Eu ro pe, Brus sel 2008.
3 Het is ach ter af in dit per spec tief wel op mer ke lijk, dat de op ho ge leef tijd re ac ti o nair ge wor den Pa ter Prof. V.d.
Ploeg OP in het Kat ho liek Maand blad ful mi neer de te gen het Con ci li air Pro ces als een door de com mu nis ti sche ge -
hei me dien sten op ge zet com plot en de deel na me van ka tho lie ken laak te!



Jaar 1950, met Schu man als mi nis ter van Bui ten land se Za ken, Ade nau er als Kan se lier in

Bonn en De Gas pa ri als pre mier in Ro me. In die zelf de pe ri o de al pleit de Paus b.v. voor een

Eu ro pe se Mo ne tai re Unie!4 Ondanks het feit, dat met het ver wer pen van de Eu ro pe se De -

fen sie Ge meen schap door de Fran se Assem blee in 1954 de fast track naar een Po li tie ke Unie,

zo als de Paus die voor zien had, niet door ging en slechts via de om weg van de eco no mie de

lan den aan el kaar ge klonk en wer den, heeft hij en heb ben zijn op vol gers aan een heid en he -

ling van Eu ro pa vast ge hou den.5 Het is daar om bit ter iro nisch, dat zo ve len in het Eu ro pees

Par le ment zich ver zet ten te gen be zoek van Pau sen — zon der wie er waar schijn lijk nooit

zo’n in stel ling ge weest zou zijn — maar geen be zwaar had den te gen een toe spraak van de

Da lai La ma!6

Een der de be we ging be gint op gang te ko men aan het ein de van de vijf ti ger, be gin zes ti -

ger ja ren, als de de ko lo ni sa tie en het ont wik ke lings vraag stuk aan dacht vra gen. Onder ster ke

im puls van de We rel draad van Ker ken en de H. Stoel krijgt dit po li tie ke en eco no mi sche pro -

bleem een dui de lijk et hi sche en nor ma tie ve di men sie. Het de len van de wel vaart in de vorm

van de één pro cents af dracht door het rij ke Wes ten (met Tin ber gen als be lang rijk ste ad vo -

caat en de We rel draad als een plat form bij uit stek) wordt in pau se lij ke en cy clie ken voor al

ver bon den met een bre der con cept van ont wik ke ling dan het eco no mi sche, na me lijk dat van

in te gra le men se lij ke ont wik ke ling. Pas laat in de ne gen ti ger ja ren zal de VN de ze be na de ring,

en dan nog half har tig, over ne men. Door een op mer ke lij ke his to ri sche con fi gu ra tie zijn het

voor al de so ci aal de mo cra ten en de ‘echte’ chris ten de mo cra ten we reld wijd, die de nor ma tie -

ve be na de ring van de hulp af dracht en een vast ge steld per cen ta ge omar men en in een aan tal

lan den tot po li tie ke re a li teit ma ken. Het is on mis ken baar de co a li tie van chris te nen, me de ge -

ïnspireerd door hun zen dings- en mis sie tra di tie, met so ci aal de mo cra ten en la ter aang evuld

met Groe nen, die een hal ve eeuw die his to risch ge zien ook weer unie ke be we ging voor in ter -

na ti o na le so li da ri teit heeft vorm ge ge ven.7
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4 Pi us XII sagt, Fi scher Ver lag 1958.
5 De ul tie me be ves ti ging daar van vond plaats in de cem ber 1989, toen Gor bat schow Jo han nes Pau lus II be zocht en 
bin nen kwam met de woor den: U en nie mand an ders heeft het Ijze ren Gor dijn neer ge trok ken, en U hebt het ei gen -
han dig ge daan!
6 Ove ri gens was de We rel draad van Ker ken in de na-oor log se pe ri o de ge ëngageerd in een boei end pa ral lel pro ces
en wel de be vor de ring van de trans at lan ti sche sa men wer king! De ze wei nig be ken de in zet, waar van som mi gen zich la -
ter ook wil den dis tan cie ren, is van niet te on der schat ten be te ke nis ge weest voor het vast klink en van de VS aan Eu ro -
pa en om ge keerd. (Er had zich in de VS ge mak ke lijk een zelf de ont wik ke ling kun nen voord oen als in 1918/19 toen
het Atlan tisch eng age ment van Woo drow Wil son om sloeg in neu tra li teit.)
Onder in spi ra tie van the o lo gen als Nie buhr ko zen de toen nog do mi nan te main stre am chur ches voor de ver ta ling van
hun an ti com mu nis me in een ster ke so li da ri teit met het ver arm de, ver scheur de Eu ro pa. Na men als die van John Fos -
ter Dul les en Wal ter Mon da le – de laat ste met zijn in ten sie ve con tac ten bij de We rel draad in Ge ne ve – staan van uit de
VS sym bool voor die al li an tie. Zie ook hier voor het fas ci ne ren de boek van Ro bert N. Bel lah: Ha bits of the He art (Uni -
ver si ty of Ca li for nia, 1995). 
7 De ze nieu we co a li tie had ook een groot na deel. Het ge deel de be gin sel van so li da ri teit werd niet ge com ple teerd
met an de re waar den als sub si di a ri teit of het chris te lijk mens beeld. Daard oor over heers te in het be leid het ge loof in de
maak baar heid van de sa men le ving, een ster ke top-down be na de ring, een mar gi na li se ring van de ci vil so cie ty en een
ont ken ning van de zwak heid van de mens: al le maal ele men ten, die me de ten grond slag lig gen aan ve le mis luk king en
bij de bi-la te ra le en mul ti la te ra le ont wik ke lings sa men wer king. Ook de af stand van de be we ging van in ter na ti o na le so -
li da ri teit te gen over het stre ven naar Eu ro pe se een wor ding valt voor een be lang rijk deel te rug te voe ren op de ze an de -
re ba sis. Daar komt bij, dat in met na me de mul ti la te ra le bu reau cra tie ën, in clu sief hun we ten schap pers, de se cu la ris ti -
sche cul tuur de bo ven toon voert, in clu sief een sys te ma ti sche on der schat ting van de be te ke nis van re li gie in het



Een vier de kracht, die ook een be lang rij ke ver ta ling is van de maat schap pe lij ke ve rant -

woor de lijk heid van chris te nen, is de vre des be we ging. Ze is in de ze op som ming wat moei lij -

ker te plaat sen dan de ge con cen treer de im puls ter za ke maat schap pe lijk on recht en be vor de -

ring van so ci a le ge rech tig heid. Voor som mi gen was zij een voor waar de voor Eu ro pe se

een wor ding. Denk aan de ver zoe nings ont moe ting en zo als die in de Pax Chris ti voet toch ten

in de be gin ja ren ge or ga ni seerd wer den tus sen Fran se en Duit se jong eren. Voor an de ren was

on der het mot to ‘ontwikkeling is de nieu we naam voor vrede’ die be we ging een ster ke sti mu -

lans voor in ter na ti o na le so li da ri teit. Die be na de ring werd dui de lijk ver woord in de eer ste van 

de gro te en cy clie ken over de in ter na ti o na le ar moe de be strij ding, Pa cem in Ter ris. Ook de Pau -

se lij ke Com mis sie Ius ti tia et Pax (sa men met de ge lij kna mi ge na ti o na le com mis sies) was en is

een ook let ter lij ke weer slag van die kop pe ling van ge rech tig heid aan vre de. Ook de im pul sen

van de Ker ken van de Re for ma tie en van de We rel draad zijn juist op dit ge bied van enor me

be te ke nis ge weest. Denk aan de brief van de Her vorm de Kerk over de atoom be wa pe ning en

in ons land, maar ook in de Bonds re pu bliek, de soms be pa len de in vloed, die op de an -

ti-atoom be wa pe ning uit ging van Ker ken en chris te nen. Het voor beeld van de groot ste na -

oor log se de mon stra tie, die te gen de kruis ra ket ten, van het IKV ligt ve len nog vers in het ge -

heu gen.8 Een ken merk van de chris te lij ke vre des be we ging is ook haar ster ke re la tie met de

ba sis in on ze sa men le ving en. We rel dwijd ont wik kelt de ze be we ging een be won de rens waar -

di ge in zet voor be ëindiging lo ka le con flic ten en ver zoe ning.

En nu het milieu?

Van de mi lieu- en kli maat spro ble ma tiek kan dit al les niet ge zegd wor den. Hoe wel die pro ble -

ma tiek even zeer exis ten tieel is als de bin nen land se so ci a le kwes tie, de vre des-, vei lig heids- en

vrij heids uit da ging in het na-oor log se Eu ro pa en het in ter na ti o na le post ko lo ni a le ar moe de

vraag stuk, wordt de ini ti ërende, in spi re ren de en rich ting ge ven de bij dra ge van de chris te lij ke

ker ken hier no de ge mist, al thans is zij niet met de zelf de vi geur aan we zig. Dat heeft met in ter -

ne en ex ter ne fac to ren te ma ken en het cong res van 2011 is een goe de gelegenheid om dat ook 

in ons land te analyseren en enigszins te corrigeren.

Daar is al ler eerst het ver wijt, dat het Chris ten dom te zeer ge vang en is in haar soms let ter -

lij ke cul ti ve ren de op dracht: de ver eng ing van het Schep pings ver haal tot on der wer pen en be -

wer ken van de aar de. In zijn baan bre ken de stu die Schep ping en Rent mees ter schap van 1992 be -

toogt het WI ove ri gens, dat dat be wer ken van Ge ne sis9 veel meer is dan ex ploi te ren, maar

ook in houdt be he ren. Met na me de the o loog Hou te pen10 heeft daar aan sterk bij ge dra gen. Ik

ge bruik te be wust de term ‘cultiveren’, want wie als ik op de ou der lij ke boer de rij met de cul ti -
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ont wik ke lings pro ces. (Zie ook Paul Col lier in een re cen te re de - maart 2011 – voor SID aan de VU.) 
8 Bij zon der le zens waar dig over de be te ke nis van de vre des be we ging voor de con tac ten met voor al de be vol king
van de DDR is de stu die van Be at ri ce De Graaf: Over de Muur. De DDR, de Ne der land se ker ken en de vre des be we ging
(Amster dam: Boom, 2004). In de ze deels op Sta si-ar chie ven ge ba seer de ana ly ses komt zij tot een te wei nig be kend ge -
wor den soort re ha bi li ta tie van de chris te lij ke vre des be we ging als niet meel o pend en juist niet af hank elijk van de com -
mu nis ti sche in lich ting en dien sten, in te gen stel ling met an de re, Ne der land se vre des- en an ti-kern wa pe nor ga ni sa ties en 
een aan tal na ïevelingen.
9 Ge ne sis 28.
10 Anton Hou te pen, Gel oven in ge rech tig heid - bij dra gen tot een oe cu me ni sche so ci a le ethiek (2005).



va tor leer de om gaan, weet wat het ver schil is tus sen zor gen en her or de nen van de aarde óf

het ploe gen en open bre ken er van. Maar toch heeft de klas sie ke chris te lij ke an tro po lo gie,

waar bij de mens naast God cen trum van de Schep ping was, min stens bij ge dra gen tot de mis -

vat ting, dat er een span ning was tus sen de chris te lij ke le vens over tui ging en res pect voor na -

tuur en het in tact la ten er van. De bin nen het Cal vi nis me zo dui de lijk vast ge leg de ver bin ding

tus sen ei gen ve rant woor de lijk heid en ar beid heeft dat beeld van de ho mo fa ber al leen maar

versterkt. 

Dat is niet al les. Het veel min der luid door klink en van de stem van de chris te lij ke ker ken

t.a.v. dit vraag stuk heeft ken ne lijk ook te ma ken met hun in sti tu ti o ne le ver zwak king en hun

an de re pri o ri tei ten. De in sti tu ti o ne le ver zwak king uit zich in het ver stom men van met na me

het pu blie ke spre ken over maat schap pe lij ke aang ele gen he den van de We rel draad, maar ook

van de dra ma ti sche te rug loop van in vloed van de main stre am chur ches in de Ver enig de Sta ten.

Mis schien nog be lang rij ker zijn ook hun an de re pri o ri tei ten. In de VS is daar bo ven op nog

eens de kracht van dat spre ken ge vang en in de ver lam ming tus sen de con cen tra tie op de

‘kleine’ et hi sche vra gen, zo als ver bod op em bryo re search en me de fi nan cie ring van abor tus

in het nieu we ge zond heids zorg sys teem én de ‘grote’ et hi sche uit da ging en, zo als het we reld -

wij de ar moe de vraag stuk en de kli maats ve ran de ring. Ook in de Kat ho lie ke Kerk we reld wijd

is de aan dacht voor het we reld wij de ar moe de vraag stuk nog steeds groot, maar wordt dat

enigs zins over scha duwd met de zor gen over de ont ker ste ning van Eu ro pa, de mis brui ken in

ei gen ge le de ren en die ‘kleine’ et hi sche vraag stuk ken.11

Buiten gehoorafstand geraakt.

Maar het zijn niet al leen ker ken zelf en hun op vat ting en en pri o ri tei ten, die de mar gi na le in -

breng van uit de chris te lijk so ci a le tra di tie in het mi lieu de bat ver kla ren. Niet al leen de zen der is 

zwak ker dan bij de eer de re uit da ging en, ook de ont vang ers zijn bui ten ge hoors af stand ge -

raakt. Ze ker in Ne der land. Veel zeg gend is in dit ver band het ent hou si as me waar mee een

kwart eeuw ge le den ac tie ve en als zo da nig her ken ba re chris te nen mee werk ten aan de tot

stand ko ming van een groe ne po li tie ke be we ging (met na me van uit de toen ma li ge PPR) en dat 

nu de lei ding van die par tij een soms ag res sief se cu la ris me voor staat.12 Bij mul ti la te ra le or ga ni -

sa ties zijn net als bij de ont wik ke lings sa men wer king geen of wei nig an ten nes aan we zig voor

re li gieu ze in spi ra tie ter za ke mi lieu zorg. Dat blijkt ook in de di kwijls sterk ma te ri a lis ti sche

toon zet ting en op in ter na ti o na le con fe ren ties. Door haar stand punt op het ter rein van be vol -

kings be leid wordt met na me de Kat ho lie ke Kerk in de be klaag den bank ge zet als vij and en

wel licht groot ste mi lieu bel as ter.13 Ook helpt het niet, dat bij som mi ge mi lieu or ga ni sa ties de
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11 De pro mi nen tie van de rol van de Kat ho lie ken, in de me nings vor ming en in de prak tijk werd in de af ge lo pen ja -
ren nog eens dui de lijk ge mar keerd door het be zoek, dat Mi nis ter Pre si dent Brown bracht aan het Va ti caan om steun
te krij gen voor zijn po ging de G8 ‘te bekeren’ ten gun ste van dat we reld wij de ar moe de vraag stuk en de uit no di ging, die 
hij daar bij deed voor het la ter his to risch te noe men be zoek van Be ne dic tus XVI aan het Ver enigd Ko nink rijk.
12 Ty pe rend is de uit spraak van mevr. Hal sema, toen zij ge con fron teerd werd met het ver zet van de vo ri ge paus te -
gen de in val in Irak, dat ze op zo’n bond ge noot schap niet zat te wach ten!
13 Alhoe wel re cent op grond van de nieuw ste de mog ra fi sche ont wik ke ling en — di kwijls zeer snel le te rug loop van
de groei cij fers — hier wat ge nu an ceer der over ge dacht wordt. En ook vindt een her waar de ring plaats van de rol van
de Ker ken bij het meest ef fec tie ve mid del voor af vlak king van die groei, na me lijk goed en lang du ri ger



aan dacht voor het mi lieu, of on derd elen daar van, ab so lu tis ti sche trek ken heeft ge kre gen en

als een soort se mi re li gie is gaan fung eren. Som mi gen spre ken daar over in ter men van

eco-fas cis me. In ie der ge val is de re cep ti vi teit voor het spre ken van de Ker ken — op welk

 terrein ook — in het laat ste kwart eeuw in Eu ro pa dra ma tisch af ge no men en is haar au to ri teit

in za ke so ci a le kwes ties na ge noeg verd ampt. Ver ge lijk dat eens met b.v. de in ter ven tie van

Kar di naal Alfrink bij het toen ma li ge Ka bi net De Jong me dio ja ren zes tig om de ont wik ke -

lings hulp met jaar lijks 200 mil joen gul den te ver ho gen, op ba sis van de aan spo ring van de gro -

te en cy cliek ter za ke, Po pu lo rum Prog res sio!

Uit de marge treden

Maar er zijn twee be lang rij ke re de nen, waar om het hoogst ong ewenst is, dat de rol van chris -

te nen mar gi naal zou blijven. 

Aller eerst: de uit put ting van de aar de, de ver vui ling er van en ze ker het niet af rem men van

ge drags pa tro nen, die de kli maats ve ran de ring tot stand breng en, ma ken pas si vi teit, vrij blij -

vend heid en on ver schil lig heid vol strekt on ver enig baar met de kern waar den van de chris te lij -

ke le vens over tui ging. De unie ke verd ien sten van de chris te lijk so ci a le be we ging was, dat zij

so ci aal eng age ment maak te tot een in te graal en niet vrij blij vend be stand deel van de ge loofs -

over tui ging en daar mee chris te nen uit de sa cris tie en de pi ëteit dreef naar de so ci a le en po li -

tie ke ac tie. De eer ste grond ligt dus bij de chris te nen en het chris ten dom zelf. Vol waar dig

chris ten zijn be te kent be reid heid en open heid de con se quen ties te trek ken van de re a li tei ten

van de 21e eeuw: glo ba li se ring, de uit da ging van natuur, milieu en klimaat, en de uitbreiding

van verantwoordelijkheid voor de naaste wereldwijd.

En de twee de re den is, dat een zo ing rij pen de ve ran de ring van leef pa tro nen, eco no mie,

po li tiek nooit tot stand zal ko men op ba sis van ei gen be lang en kor te ter mijn denk en. De

oplos sing van de pro ble ma tiek vraagt mo ti va ties, over we ging en en au to ri tei ten, die re fe re ren 

aan zelf over stij gen de waar den. Er is dat woord van Au gus ti nus, dat wat over he den an ders

zou den zijn dan ro vers ben den, als zij niet ge nor meerd en ge richt wor den door re ligieu ze

over tui ging en en waar den. De Ker ken, maar ook de an de re We reld gods dien sten dan de

chris te lij ke kun nen dat mo reel ap pel en die in ner lij ke over tui ging be vor de ren en zo een

draag vlak voor de nood za ke lij ke om me keer ver schaf fen. Of om ge keerd: zon der hun ap pel,

hun au to ri teit soms, hun voor beeld zal het moei lijk wor den om we reld wijd tot een sa men -

hang end be leid te ko men. Want dat is ook nog een nieu we com pli ca tie: wel licht voor het

eerst is de con se quen tie van het mon di a le ka rak ter van met na me de mi lieu- en kli maat spro -

ble ma tiek, dat de ve ran de ring en ook ge dra gen zullen moeten worden door de gehele

wereldbevolking, en dat op een moment, dat er nog geen echte mondiale autoriteit bestaat.

De her ont dek king van ve rant woor de lijk heid voor de Schep ping

Wat het eer ste be treft: chris te nen staan niet he le maal met le ge han den, hoe ven he le maal niet

met le ge han den te staan.

46 Schep ping & Sa men le ving

meis je son der wijs. Ty pe rend is ook, dat een aan tal ja ren ge le den aan de Kat ho lie ke Kerk in Indo ne sie de prijs werd uit -
ge reikt voor de meest doel tref fen de be vor de raar van ve rant woord ge zins be leid. 



Ik re fe reer de al aan de Schep pings the o lo gie van Prof. Hou te pen. Maar een be paal de be -

na de ring van on ze ve rant woor de lijk heid voor de na tuur ligt diep ver ank erd in de lange chris -

te lijk tra di tie, naast die oproep tot ve rant woor de lijk heid, ar beid en ploe gen. Het zon ne lied

van St. Fran cis cus en zijn res pect voor die ren zijn spre kend. Ver ge ten is, dat al in Re rum No -

va rum een soort eco no mie van het ge noeg werd ge pre dikt. Ne gen tig jaar la ter wordt dat in

on ze Ker ken her haald. En ook ver ge ten is, dat in die zelf de chris te lijk so ci a le tra di tie een be -

paal de res pec te ren de en ont zien de be na de ring van de na tuur ligt be slo ten. Bij ver schil len de

ge le gen he den, ook in po li tie ke de bat ten, heb ik ge we zen op het ja ren lange fel le me nings ver -

schil tus sen Pa ter van den Elsen en Pas toor Roes. Bei de voor man nen van de Bra bant se boe -

ren ston den lijn recht te gen over el kaar in hun op vat ting en over wat de maat der mo der ni se -

ring moest zijn. Hoe wel de eer ste ge gre pen was door de ar moe de van de klei ne boe ren en die 

met de in voe ring van de co öperatieve ge dach te op re vo lu ti o nai re wij ze be stre den

heeft — Ra bo, Inter po lis, Agri firm en Cam pi na zijn enk ele er fe nis sen van me de zijn mis -

sie — stel de hij dui de lij ke gren zen aan de om gang met de na tuur. Geen niets ont zien de ont -

gin ning en, geen die ron waar di ge pro duc ties. Pas toor Roes koos daar en te gen voor een veel

ra di ca le re be nut ting van de na tuur lij ke hulp bron nen. Dit dis puut over de span ning eco no -

mie-na tuur heeft ook na hon derd jaar niets van zijn be te ke nis ver lo ren. Inder daad: de chris -

te lijk so ci a le be we ging ging niet al leen over het lot van de ar bei ders. Tot in re cen te en cy clie -

ken wordt ook nog over het vraag stuk van de klei ne boe ren ge spro ken. Hier bo ven werd ook

al ge re fe reerd aan het Con ci li air Pro ces over Ge rech tig heid, Vre de en Heel heid van de

Schep ping, dat on der ster ke in vloed van de We rel draad tot stand is ge ko men. Ook de plei -

dooi en van mgr. Van Luijn voor so ber heid en te gen de vie ren twin tig suur se co no mie pas sen

in die an de re om gang met de eco no mie.14 En ik kon een klei ne glim lach niet on derd ruk ken

tot on langs o.a. van uit de jong ere Worldcon nec tors het plei dooi kwam om ten min ste één

dag per week geen vlees te con su me ren. Waar om heb ben we die eeu wen lange tra di tie van

vrij dag la ten weg glij den? Voor de chris te lijk so ci a le be we ging en voor ons cong res hoeft de

in clu sie van mi lieu be paald geen nieuw lich te rij te zijn. De We rel draad heeft er een dui de lijk

la bel aan ge ge ven, dat twee mil le nnia van zorg en ve rant woor de lijk heid mar keert, — en als

ik de Jood se tra di tie er bij neem nog zo veel lang er — de heel heid, de in te gri teit, niet van mi -

lieu, niet van na tuur, niet van de kos mos, maar van de Schep ping. In dat be grip ligt ons ank er

en onze oriëntering. 

Het Hand vest van de Aar de

Maar in de laat ste twin tig jaar is er ook nog iets an ders aan de hand. In Rio met de aan we zig -

heid van lei ders van de gro te gods dien sten, zo als de Da lai La ma, werd dat al enigs zins voel -

baar. Tast baar wordt dan, dat er een be gin nen de di a loog komt tus sen de We reld gods dien sten

over de vra gen van Glo ba li se ring, Ge rech tig heid en Zorg voor Na tuur en Mi lieu. Het hangt

sa men met het door Hans Küng ge dra gen UNESCO-Pro ject Wel te thos.15 Er groeit  inder daad

een ge za men lijk be wust zijn, dat de Schep ping op het spel staat. Die no tie van de Schep ping
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14 Zie o.a. mgr. Van Luijn in di ver se pu bli ca ties over de ver bin ding tus sen So li da ri teit, So ber heid en Spi ri tu a li teit.
15 Hans Küng, Chris ti a ni ty and the World Re li gi ons; Ju daism; Chris ti a ni ty; Glo bal Res pon si bi li ty; A Glo bal Ethics for Glo bal
Po li tics and Eco no mics. 



wordt ove ri gens niet door al len ge deeld. Maar er is wel een an de re ge meen schap pe lij ke noe -

mer, die van de Aar de! En zo zien we eerst tas tend nog, maar la ter dui de lijk een we reld wij de

stro ming, die het be houd van de Aar de — ook met hoofd let ter — cen traal in het we reld be -

wust zijn wil ver ank eren. Ste ve Roc ke fel ler, maar ook men sen als Gor bat schow, Lub bers,

Rab bijn Soe ten dorp, Mau ri ce Strong, Le o nar do Boff, etc. ko men in de vol gen de ja ren via het

zg. Green Cross tot het Hand vest van de Aar de, het Earth Char ter.16 Het unie ke van de ze be -

na de ring en het leer za me juist voor het CSC is, dat hier een dui de lij ke link wordt ge legd tus sen 

de gro te vra gen van de ze tijd, met een spe ci a le aan dacht voor de over le ving van de aar de, en

de spi ri tu a li teit, die no dig is om tot een om me keer te ko men, per soon lijk, maat schap pe lijk, als 

be drijfs le ven, in de na ti o na le en in de we reld ge meen schap, ook in haar po li tie ke di men sie. 

De di a loog van de gods dien sten in ten si veert zich juist rond om de ze the ma tiek, de ze

over le vings vra gen en rond het bou wen aan een mo reel sub straat on der het glo ba li se rings -

pro ces. In nauw con tact met het Earth Char ter ver schij nen stu dies en ana ly ses, die de rijk -

dom van het denk en en de tra di ties van de we reld gods dien sten on der ge za me nlij ke noe mers

pro beert te breng en. Maar die ook aan slui ten bij die in West Eu ro pa ver ge ten of verd rong en

re a li teit, na me lijk dat in de rest van de we reld er een re sur gen ce of re li gi on, een her op stan ding in

plaats van een weg kwij nen, plaats vindt.17 In naam van re li gies kun nen te gen stel ling en en

con flic ten wor den ver er gerd, maar door re li gies kun nen men sen en hun ge meen schap pen

ook tot ech te ge drags ve ran de ring en ko men, noem het ont wik ke ling, en tot zelf over stij gen de 

keu zes. Ie mand als Ka ren Armstrong pro beert dan ook het Earth Char ter te ver bin den met

het in al le we reld gods dien sten aan we zig be grip com pas si on, voor al niet te ver ta len met me de -

lij den, met pi ty, maar met no ties als barm har tig heid en ve rant woor de lijk heid ne men.18 In

haar re cen te re de in Brus sel voor het Cen ter for Eu ro pe an Stu dies (CES), de denk tank van

de Eu ro pe se Chris ten de mo cra ten, heeft zij haar denk en nog eens ver bon den met po li tie ke

en maat schap pe lij ke ac tie en daar mee is ook de cir kel met het Earth Char ter rond. Het gaat

om een we reld wij de be na de ring, po li tiek en qua in stel ling en spi ri tu a li teit, juist om dat het

ook om vraag stuk ken van een we reld wij de di men sie gaat.

Be wust wordt dan ook bin nen de be we ging voor het Earth Char ter ge ko zen om te par ti -

ci pe ren in dat nieu we fe no meen, na me lijk de in ter na ti o na le, glo ba le ci vil so cie ty. Die glo ba le

bur ger ge meen schap heeft juist van af Rio een storm acht i ge ont wik ke ling door ge maakt, die

werd be vor derd en mo ge lijk ge maakt door de op komst van ICT. Tij dens de bij eenk omst in

Rio maak te ik voor het eerst ken nis met Inter net en de mo ge lijk he den van e-mail con tact.

Aan de vrij blij vend heid van de gro te in ter na ti o na le con fe ren ties was de fi ni tief een ein de ge -

ko men. Staats hoof den met mooie praat jes en toe zeg ging en kre gen op eens te ma ken met ge -

a ler te bur gers thuis: waar blij ven Uw da den? Com mu ni ties van ge lijk ge zin den za gen hun lo -

kaal of hoog stens re gi o naal net werk uit ge breid tot glo ba le pro por ties en in ter na ti o na le ngo’s

kon den op eens hon derd dui zen den dol lars op hun bud get ten aan por ti en te le foonk os ten be -

spa ren en zo over le ven. De krach ten ach ter het Earth Char ter be gre pen als wei nig an de ren

dat die nieu we, meest al vir tu e le in ter na ti o na le ge meen schap pen daar bij in houd, de con tent,
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no dig had den van eng age ment, des kun dig heid, ve rant woor de lijk heid en ja, sa men bin den de

spiritualiteit. 

De ka rak te ris tie ke open heid van die ge meen schap pen voor bron nen van in for ma tie en

in spi ra tie biedt juist voor Ker ken met hun ei gen glo ba le net wer ken unie ke kan sen, even als

voor so ci a le be we ging en, die stoe len op de christelijk sociale traditie.

Ca ri tas in Ve ri ta te.

De hui di ge Paus heeft dat be gre pen. In zijn en cy cliek Ca ri tas in Ve ri ta te, Lief de in Waar heid,

van twee jaar ge le den heeft hij veel min der dan in de tra di ti o ne le so ci a le en cy clie ken ge ko zen

voor voor al een mo reel ap pel aan chris te nen om zich te eng age ren met de vra gen van de tijd,

die dan ge noemd en ge a na ly seerd wor den. In dit ge schrift ge beurt dat ook, maar op val lend is

de ong ewoon gro te aan dacht, die aan de ver bin ding met ge loof en spi ri tu a li teit wordt be -

steed.19 Kern is de zin: “In de waar heid, weer spie gelt lief de de per soon lij ke, maar te ge lij ker tijd 

pu blie ke di men sie van het ge loof in de God van de Bij bel, die te ge lij ker tijd Aga pe en Lo gos is;

Lief de en Waar heid, Lief de en Woord” (par.3). In een re de voor het CSC mocht ik uit voe rig

ing aan op dit plei dooi voor een nieu we hu ma ne eco lo gie.20 Die spi ri tu e le be na de ring komt

eerst en dan pas gaat het om so ci a le en po li tie ke ve rant woor de lijk heid:

» de glo ba li se ring ver eist een an der ma na ge ment, een hu ma ni se ring, een even wicht met 

de na druk ke lij ke keu zen op vor men van we reld au to ri teit, zelfs “om een dring en de

be hoef te aan een ech te po ten tië le wereldautoriteit;”21

» de glo ba le ar moe de vraagt een voort ge zet te in span ning, zo als die al in Po pu lo rum

Prog res sio bepleit werd;

» en de mi lieupro ble ma tiek vraagt een aan dacht, zo als die in de ka tho lie ke tra di tie nog

nooit op een zo scher pe wij ze is ge de fi nieerd.

Die aan pak zelf sluit winst, noch markt uit, en er is oog voor de voord elen en kan sen van

het glo ba li se rings pro ces. Maar er is ook die an de re op stel ling t.a.v. eco no mie en so ci aal be -

leid, die de en cy cliek zo ac tu eel maakt te gen het licht van de fi nan ciële cri sis van heb zucht,

van greed. Eco no mie en so ci aal be leid zijn geen ge schei den een he den. Die dicho to mie moet

wor den op ge he ven tus sen de har de en de zach te kan ten van de sa men le ving, en dat niet al -

leen in de zin, dat eco no mi sche ac ti vi tei ten zich moe ten ver bin den met so ci a le, maar ook

heel dui de lijk, dat de so ci a le di men sie niet ethisch ac cep ta bel is, wan neer so ci a le po li tiek zich 

al leen maar met her ver de ling be zig houdt en te weinig rekening houdt met de aanwezige

middelen en verantwoordelijkheden.

Na druk dus op de re la tie met spi ri tu a li teit en de on der stre ping, dat de mens het mid del punt is

van de eco no mie, de po li tiek en ook van de Aar de. Aldus biedt de en cy cliek voor het CSC

een kost ba re hand rei king, in uit gangs pun ten en in uitwerkingen.

Die hand rei king is in de Ne der land se sa men le ving niet op ge pakt, in te gen stel ling met de

ge wel di ge aan dacht, die in som mi ge an de re lan den aan de en cy cliek is be steed. Dat heeft ook 

te ma ken met de on te rech te iden ti fi ca tie in ve ler ogen van het CSC als een ver leng stuk van
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CDA-po li tiek en van tra di ti o ne le chris te lij ke or ga ni sa ties en met hun ver eng ing tot bin nen -

land se vraag stuk ken van so ci a le ge rech tig heid. Dat heeft mis schien ook te ma ken met de

breuk die is ont staan tus sen de ge nen, die zich met de eer ste twee be we ging en bin nen de tra -

di tie be zig hiel den, de be strij ding van bin nen lands on recht en de be vor de ring van Eu ro pe se

ver zoe ning, en die voor al ge stal te kre gen in een nau we ver bin ding van chris te lijk maat schap -

pe lij ke or ga ni sa ties en de chris ten de mo cra ti sche po li tiek, in clu sief hun bei der fun de ring in

de neo tho mis ti sche scho las tiek (al thans voor zo ver het de ka tho lie ken be trof). Ter wijl de in -

ter na ti o na le solidariteit en het milieuvraagstuk juist dikwijls aandacht kreeg van denkers en

activisten buiten die kaders. 

Trend breuk bij CSC.

Voor het CSC be te kent dit even wel een dub be le uit da ging. 

Het is mis schien nog al re vo lu ti o nair voor het CSC om een ver bin ding te leg gen met het

denk en in an de re we reld gods dien sten dan de chris te lij ke, maar het au gus tus cong res kan dui -

de lijk ma ken, dat t.a.v. de exis ten tie le pro ble men, waar voor wij als we reld ge meen schap in de

21e eeuw staan, juist de in spi ra tie uit ónze en an de re re li gieu ze bron nen heel erg ver rij kend

kan zijn, nieu we in spi ra tie en ook elan aan bie den. Hoe die bron nen te ver bin den met on ze ei -

gen schat ka mer van waar den en over tui ging en. Hoe aan slui ting te vin den ook bij de hier bo -

ven ge noem de be we ging en en com mu ni ties, van het Hand vest van de Aar de tot de ver groe -

nings be we ging en in de fi nan ciële we reld.

En het twee de is, dat we on ze klas sie ke in zet voor ge rech tig heid en het her stel van de

weef fou ten bin nen het ei gen sys teem moe ten open bre ken. Ten de le heb ben we dat al ge daan 

bij die drie an de re gol ven in de in zet voor so ci a le ge rech tig heid. Maar het boei en de nu is, dat

de vra gen in dub bel op zicht gren ze loos zijn ge wor den, in de tijd en in de af stand. Het gaat er -

om de so ci a le kwes tie glo baal te zien en het gaat er om ze in het per spec tief van straks, van

zelfs nog niet geboren generaties te beschouwen. 

Onze voor zit ter, dr. Her man Kai ser, heeft o.a. in zijn in lei ding op het sym po si um ‘Geld,

Goed en Gemeenschap’ op het Cen trum van de Fo co la re Be we ging in Nieuw kuijk de ver bin -

ding tus sen on ze his to rie en die nieu we agen da we ten te leg gen.22 Ook ie mand als René Gro -

ten huis, de di rec teur van Cor daid laat niet na de brug te slaan tus sen de chris te lijk so ci a le in -

spi ra tie en het aan pak ken van de uit da gingen van de 21e eeuw. Moe dig in een kli maat, dat

sub si die ver le ning bij voor keur ver bindt aan ver al ge me ni se ring en se cu la ri se ring.23

Ver bre ding van on ze in spi ra tie zon der het ei ge ne op te ge ven en open bre ken van de ge -

og ra fi sche en tijds ho ri zon is een trend breuk, niet minder dan dat.

Het kan ook an ders ge for mu leerd wor den. De con fe ren tie in Rio van twin tig jaar ge le den

pro beer de met het con cept van duur za me ont wik ke ling zo wel het ont wik ke lings vraag stuk

als de mi lieupro ble ma tiek aan te pak ken. Op bei de fron ten wis sel den in de af ge lo pen twin tig

jaar suc ces sen en te gen sla gen el kaar af. Di kwijls ook werd de ene doel stel ling aan de an de re

on der ge schikt ge maakt: ont wik ke lings lan den zet ten in op eco no mi sche groei; wij lie ten niet
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zel den, als we al über haupt een be wus te po li tiek voer den, de mi lieum aat re ge len fi nan cie ren

ten kos te van ont wik ke lings sa men wer king. En ook de brug naar ong elijk heid in ei gen land

werd niet ge sla gen, noch minder die naar de onmisbare rol van een versterkte Europese

samenwerking.

Nu moe ten we hu ma ni se ring van de glo ba li se ring ver bin den met door gaan de aan pak van

het ar moe de vraag stuk en dat weer met het bre de mi lieu vraag stuk, van bi o di ver si teit tot nieu -

we schaar ste tot kli maats ve ran de ring. En daar in ko men al le ele men ten van on ze tra di tie sa -

men: de ong elijk heid be strij den, de ver zoe ning en re gi o na le sa men wer king, met na me in Eu -

ro pa, sti mu le ren — en die in zet ten voor glo ba le ve rant woor de lijk heid24 — en de agen da

uit wer ken van een hu ma ne eco lo gie. In al de ze ele men ten en voor al in een co he ren te, el kaar

ver bin den de aan pak ligt een ge wel dig in spi re ren de toe kom stuit da ging en voor ons een enor -

me kans voor her won nen re le va tie in de 21e eeuw. Wij zijn het op ne men van die op dracht

ver plicht aan ons zelf en aan on ze naas ten, we reld wijd en aan vol gen de ge ne ra ties.

Jos J.A.M. van Gen nip

Jos J.A.M. van Gen nip is voor zit ter van So ci res, een denk tank over de ve rant woor de lij ke sa men le ving,

en Worldcon nec tor. Hij is te vens ad vi seur van het Bes tuur van het CSC.
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Het cong rest he ma Schep ping & Sa men le ving: een duur za me re la tie biedt me de ge le gen -

heid enk ele ge dach ten te de len over de zorg, die niet van zelf spre kend in ver band

ge bracht wor den met het as pect van duur zaam heid. Mijn eer ste re flex bij het be -

grip duur zaam heid zal niet an ders dan de uwe zijn: heb ben we over 30 of 80 jaar

nog steeds een goed func ti o ne rend zorg stel sel dat voor ie der een toe gank elijk is en

waar in goe de zorg ge le verd wordt? Die ter mijn van cir ca 30 jaar is voor al voor mìj

span nend: ik hoop dan de leef tijd der ster ken be reikt te heb ben en ie der een weet

dat je dan pas echt zorg gaat con su me ren. De pe ri o de van 80 jaar is weer van be -

lang voor mijn 3 klein zo nen, die dán gro te zorg con su men ten zou den kun nen zijn. 

Mijn re flex richt zich pri mair op de be schik baar heid van zorg. Is er over resp.

30 en 80 jaar nog wel ie mand zie zich om mij en mijn kleink in de ren be kom mert?

Krijg ik, krij gen zij dan nog wel de zorg die ik en zij dan no dig heb ben? Be leid sma -

tig ge zien ligt het dan voor de hand aan dacht te bes te den aan vraag stuk ken als vol -

doen de be kwaam zorg per so neel, de kos ten van de zorg, tech no lo gi sche ont wik -

ke ling en, het even wicht tus sen eco lo gi sche, eco no mi sche en so ci a le be lang en in

de zorg. 

De di men sies van be schik baar heid, be taal baar heid en toe gank elijk heid van de

zorg voor al len die daar op een be roep doen zijn on mis ken baar van we zen lijk be lang. In stu -

dies over de toe komst van de zorg krij gen zij veel aan dacht. 

In het rap port Zin ni ge en duur za me zorg van de RVZ van 2006 pleit de Raad voor een  me -

thodologie die de keu zen voor wel of niet col lec tief ge fi nan cier de zorg op trans pa ran te wij ze

on der bouwt. Zo kun nen dui de lij ke gren zen ge trok ken wor den, waard oor de druk op het

zorg stel sel op een recht vaar di ge wij ze kan wor den op ge vang en. Met het zelf de geld kan meer 

ge zond heids winst be haald wor den. 

De ze be na de ring is nood za ke lijk met het oog op de po li tiek en maat schap pe lijk on wen se -

lij ke si tu a tie dat de stij gen de zorg kos ten de toe gank elijk heid tot de zorg voor nu en la ter be -

per ken.

Duur zaam heid als maat schap pe lijk the ma krijgt ge stal te in het maat schap pe lijk ve rant -

woord on der ne men (mvo). In het be drijfs le ven is mvo in mid dels vol le dig ge ïncorporeerd in

de on der ne mings stra te gie. Dat is slechts ten de le het ge val in de ge zond heids zorg. Bin nen de 

ge zond heids zorg zijn het voor al de zie ken hui zen die de mees te aan dacht aan duur zaam heid

bes te den. De in span ning en rich ten zich voor al op duur zaam ener gie ge bruik, re cy cling van

af val en ge vaar lij ke pvc-hou den de me di sche hulp mid de len. In de ca re sec tor is de aan dacht

voor duur zaam heid in bo ven staan de zin nog maar net op gang ge ko men.

Uit het voor gaan de blijkt dat het be grip duur za me zorg zich voor al op de toe kom sti ge be schik -

baar heid van zorg richt en de ge vol gen voor de leef om ge ving, het eco lo gisch sys teem.

De VN-com mis sie Brundtland uit 1987 for mu leer de duur za me ont wik ke ling als “ont -

wik ke ling die aan sluit op de be hoef ten van het he den zon der het ver mo gen van toe kom sti ge

ge ne ra ties om in hun ei gen be hoef ten te voor zien in ge vaar te breng en.”

Duur zaam heid in de ze be te ke nis gaat over de schaar ste van hulp bron nen waar mee wel -

vaart wordt voort ge bracht, nu en voor de toe komst.

Er is ech ter meer te zeg gen over duur za me zorg, dan al leen van uit het per spec tief van de
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be schik baar heid van hulp bron nen (per so neel, fi nan ci ën) en de ge vol gen voor het mi lieu.

Een ana ly se van de be te ke nis van duur za me zorg kan niet voor bij gaan aan de on der lig gen de

waar den van het zorg sys teem en de bes ten dig heid daar van in toe kom stig per spec tief.

Ons hui di ge zorg stel sel kan niet ver staan en be gre pen wor den zon der de ont staans –en

ont wik ke lings ge schie de nis als ook de dra gen de waar den daar van, kort te be schrij ven. Ik

plaats enk ele kri ti sche kant te ke ning en bij de hui di ge ont wik ke ling en van het stel sel en sluit af 

met het plei dooi de kern waar den van de zorg duur zaam te bor gen.

Van cha ri tas naar ver zor gings staat

De te rug blik op het ont staan van ons hui di ge zorg stel sel zou kun nen rei ken tot de ver re Mid -

del eeu wen. In het be stek van dit ar ti kel is dat te am bi tieus. Ge ïnspireerd door de cha ri tas en

Bij bel se barm har tig heid heb ben de re li gieu ze or den en pro tes tant se di a co nie ën tot in de 19e

eeuw gast hui zen, wees hui zen en an de re voor zie ning en voor ar men en nood druf ti gen in stand 

ge hou den. De ze op cha ri tas ge ba seer de voor zie ning en kre gen in het be gin van de 20 eeuw

een nieu we im puls. Dat ge beur de na dat in het laat ste de cen ni um van de 19e eeuw en het be gin

van de 20e eeuw het be sef door brak dat de in dus tri a li se ring van de sa men le ving enor me ar -

moe de en ver loe de ring bij een groot deel van de be vol king te weeg bracht. De pro tes tant se lei -

der Abra ham Kuijper stel de de mis stan den — de so ci a le kwestie  — aan de or de op het eer ste 

Chris te lijk So ci aal Cong res in 1891. In dat zelf de jaar schreef Paul Leo XIII zijn en cy cliek Re -

rum Ro va rum en for mu leer de daar in de so ci a le leer van de Rooms-Kat ho lie ke Kerk. Recht -

vaar dig heid en so li da ri teit wa ren de uit gangs pun ten van de nieu we pau se lij ke leer. In de be -

gin ja ren van de 20e eeuw zijn tal van so ci a le wet ten ing evoerd die de ve rant woor de lijk heid

voor de over heid voor kwets ba re groe pen on der streep te. 

Na de Twee de We rel door log is een nieu we pe ri o de van we der op bouw ing eluid, die op

so ci aal ge bied ge stal te kreeg in de ver zor gings staat. De over heid re ken de het tot haar taak de

par ti cu lie re ini ti a tie ven van de maat schap pe lij ke mid den veld par tij en te bor gen in nieu we

wet ge ving en daar mee de aan spra ken van de be vol king op een col lec tie ve wij ze te bor gen.

Zo ont ston den de AOW, de AWBZ, en de Zie ken fonds wet. Het wel zijns werk en de ge -

zond heids zorg wer den ge pro fes si o na li seerd en over ge no men van het maat schap pe lijk mid -

den veld. 

Inmid dels is ge ble ken dat de ver zor gings staat uit zijn kracht is ge groeid en een te groot

be slag legt op de col lec tief ge fi nan cier de mid de len. Het roer is in mid dels om: de ver zor -

gings staat wordt ont man teld.

Van staat naar markt

Het be sef dat de cen traal ge lei de stu ring van de ver zor gings staat door een do mi nan te over -

heid een vrij wel on be heers te groei van over heids fi nan ci ën ver oor zaak te, noop te tot de in voe -

ring van een an ders be stu rings prin ci pe: ge re gu leer de markt wer king. Dit prin ci pe heeft de

over heid op di ver se maat schap pe lij ke ter rei nen ing evoerd: de zorg, het on der wijs, pu blie ke

nuts func ties als open baar ver voer, ener gie voor zie ning. Mark twer king moet lei den tot een
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be te re ba lans tus sen prijs en kwa li teit en bo ven al tot een be heer sing van de over heids uit ga -

ven. Nood za ke lijk te ver vul len rand voor waar den zijn goed ge ïnformeerde en be wust kie zen -

de zorg con su men ten, vol doen de keu ze mo ge lijk he den voor con su men ten, en con cur ren tie -

mo ge lijk he den voor zor gaan bie ders en zorg ver ze ke raars. De over heid houdt di rect of

in di rect toe zicht op de prijs en de kwa li teit van de zorg en blijft de in houd en prijs van het ver -

ze ker de pak ket be pa len. 

De vi sie op de markt als ide aal stu rings- en or de nings prin ci pe wordt ge voed door een li -

be ra le vi sie op mens en sa men le ving. De ze vi sie is de do mi nan te on der stroom van on ze hui -

di ge sa men le ving en heeft de chris ten de mo cra ti sche en so ci aal de mo cra ti sche be gin se len

sterk be ïnvloed. Een sterk ac cent wordt ge legd op de zelf be schik ken de en zelf kie zen de

mens, die ge luk vindt in zijn zelf ont plooi ing en au to no mie. Hoe ver hou den de ze be gin se len

zich tot de dra gen de waar den van de zorg? Wordt de duur zaam heid van de zorg vol doen de

ge waar borgd door stu ren de waar den uit het do mein van de markt? Wel ke afbreukrisico”s

kle ven aan een be na de ring die zorg voor al ziet als een pro duct en een kos ten fac tor, die be heers -

baar moet blij ven, zo dat vol gen de ge ne ra ties (uw en mijn kleink in de ren) daar ook nog in vol -

doen de ma te ge bruik van kun nen ma ken?

Chris te lijk-so ci a le uit gangs pun ten

De chris te lijk-so ci a le be we ging is ge wor teld in de vi sie die chris te nen op mens en sa men le -

ving heb ben ont wik keld. Van uit het Bij bels per spec tief is de mens ge scha pen naar Gods

beeld. De mens heeft op dracht ge kre gen de aar de te be wer ken, te be heer sen en zorg te dra gen 

voor recht en ge rech tig heid. Gods lief de voor de mens krijgt ge stal te in de naas ten lief de die

men sen el kaar be trach ten. Dit lief des ge bod kent adres san ten: God en de naas te. De mens

komt tot zijn be stem ming in zijn re la tie tot God en zijn me de mens. “De mens is een ge meen -

schaps we zen, dat in ge meen schap pen leeft en daar aan ook loy aal is.”1 Dat is de ba sis voor so li -

da ri teit: aan de ge meen schap, naar de le den van de ge meen schap en als aang espro ke ne bin nen

die ge meen schap. 

Bij de uit wer king van de so li da ri teits ge dach te is de be te ke nis van het be grip

‘gemeenschap’ niet een dui dig. Zo vor men kerk en ve re ni ging een ge meen schap, maar ook

on ze sa men le ving op na ti o naal en zelfs op in ter na ti o naal ni veau is te dui den als ge meen -

schap. Bin nen pro tes tant se en ka tho lie ke kring zijn in de 19e eeuw resp. de soe ve rei ni teit in

ei gen kring en ka tho lie ke so ci a le leer met de sub si di a ri teit als uit gangs pun ten voor het denk -

en over de goe de sa men le ving, het bo num com mu ne ge for mu leerd. Vol gens die vi sie past de

over heid een be schei den rol, die voor al ge richt is op het doen func ti o ne ren van de maat -

schap pe lij ke or ga ni sa ties. 

In de laat ste de cen nia van de vo ri ge eeuw zijn de maat schap pe lij ke mid de nor ga ni sa ties

die na de oor log me de als ge volg van de ver zui ling een ster ke groei door maak ten, vol ko men

los ko men te staan van de oor spronk elij ke le den van die or ga ni sa ties. Het ge volg hier van is

ge weest dat het ei ge naar schap van de ze maat schap pe lij ke or ga ni sa ties vol strekt dif fuus is ge -

wor den. Tra di ti o ne le ker ken heb ben te ma ken met een groot le den ver lies, zor gor ga ni sa ties,

Duurzame zorg 55

1 Ver bin dend bou wen, J.J.van Dijk e.a., pag 24, 2008.



scho len en wo ning cor po ra ties zijn vol le dig ge pro fes si o na li seerd en los ge ko men van de oor -

spronk elij ke oprich ters. De ver bin ding met het maat schap pe lijk mid den veld en meer nog de

dra gen de waar den van dat mid den veld lij ken ver lo ren te zijn ge gaan. 

Is dat ernstig? Welk ri si co be staat hier op lang ere ter mijn?

De over heid richt zich in de af ge lo pen 10 jaar op een her waar de ring van het maat schap -

pe lijk mid den veld. De ci vil so cie ty moet de ta ken uit voe ren die de cen tra le over heid in de ver -

zor gings staat voor zijn re ke ning nam. Die vi sie spoort met de chris te lijk so ci a le vi sie op

maat schap pe lij ke or ga ni sa ties. De vraag is nu door wel ke waar den de ze maat schap pe lij ke or -

ga ni sa ties wor den ge dre ven. Zijn ook de ze niet van bin nen uit uit ge hold en over ge no men

door pro fes si o ne le be stuur ders, die zich door nor ma ti vi teit van de markt la ten lei den?

Hier ligt een gro te uit da ging voor chris te nen die zich in hun vi sie op mens en sa men le -

ving la ten lei den door de chris te lijk-so ci a le be gin se len van so li da ri teit en ge rech tig heid.

Duur za me zorg: so li da ri teit en re la tie als uit gangs punt

Veel is in mid dels ge schre ven over de risico’s en na de li ge ef fec ten van ge re gu leer de markt wer -

king in de zorg. De markt roept op tot het na ja gen van ei gen be lang en richt zich sterk op de

ont plooi ing van het in di vi du. 

Doe ke Post2 pleit voor een an de re aan pak dan die via de markt wer king. Hij spoort de

over heid aan zijn kern ta ken weer op te pak ken. Ver plich te so li da ri teit en schild zijn voor de

zwak ken. Een nieu we ba lans tus sen over heid en maat schap pe lijk mid den veld. “Over heids -

be leid zal er op ge richt die nen te zijn de zorg weer als waar de te gaan zien en niet als kos ten -

post.”3 Die so li da ri teit komt tot uit druk king in een vol le di ge pro cen tu e le — dus naar draag -

kracht — pre mie be ta ling van de zorg. De rij ken dra gen meer bij dan de ar men. De ze

be na de ring dient sa men te lo pen met een ver ster king van de zelf hulp en man tel zorg. De sa -

men le ving als ge heel zal een gro te re bij dra ge moe ten le ve ren aan het in stand hou den van so li -

dai re zorg. 

Is dat al les vol doen de om de duur zaam heid van de zorg te waar bor gen? Ik mis nog één

be lang rijk ele ment: de zorg als re la tie. 

De gro te na druk op de kos te nef fec ti vi teit in het ge sprek over de duur zaam heid van de

zorg doet je bij na ver ge ten dat zorg niet een pro duct is dat je kunt ma ken en ver han de len,

maar zich al tijd vol trekt in een we der ke ri ge re la tie tus sen zorg ver le ner en zor gont vang er, zij

ma ken die re la tie sa men. Pa ti ënten zijn ‘dulders’, die tal van in ter ven ties verd ra gen bin nen

hun (vaak zeer in tie me licha me lij ke en gees te lij ke) le vens sfeer. Die in ter ven ties wor den

verd ra gen in het be sef van nood za ke lij ke af hank elijk heid van de pa ti ënt en het ver trou wen

dat de zorg ver le ner vol strekt in te ger en be kwaam is. De zor gre la tie is kwets baar, bei de par tij -

en zijn sterk op el kaar aang ewe zen.

Duur za me zorg be te kent dus de er ken ning dat het ver le nen van zorg in een vei li ge en ver -

trouw de re la tie moet kun nen plaats vin den. Dat pro ces heeft ruim te en tijd no dig. Zorg pro -

fes si o nals moe ten sa men met pa ti ënten hun ei gen re la tie kun nen in rich ten, op af stand en
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met res pect voor die re la tie, ge volgd door het ‘zorgsysteem”, met z”n toe zicht, ve rant woor -

ding, con tro les, enz. 

Een vi sie op de zorg als markt plaats waar vra gers en aan bie ders hun vraag en aan bod

langs de prin ci pes van de markt met el kaar mat chen doet geen recht aan de aard van de zor -

gre la tie en de mo ti va tie van de zorg ver le ners. 

Die ko men tot bloei én zijn toe komst bes ten dig in een con text waar in ruim te is voor Sa -

ma ri taan se be wo gen heid, moed om van ge baan de pa den af te wij ken en be ziel de ver ban den

waar in men sen blij vend naar elkaar omzien.

Arie Kars

Arie Kars (1955) stu deer de Ne der lands Recht en is werk zaam als di rec teur van Zorg groep Rijn mond te

Rot ter dam. Hij is te vens voor zit ter van Re li ëf, chris te lij ke ve re ni ging van zor gaan bie ders. Uit dien hoof -

de is hij lid van het be stuur van het Chris te lijk So ci aal Cong res. Zijn be lang stel ling gaat uit naar de ver -

bin ding tus sen be le den en be leef de chris te lij ke iden ti teit in chris te lij ke or ga ni sa ties. Hij is me de ini ti a tief -

ne mer van het cong res Ge loof in Zorg. Dit cong res is in 2010 voor het eerst ge hou den en is een

ont moe tings plek voor chris te lij ke zorg pro fes si o nals, die wil len groei en in pro fes si o na li teit en in spi ra tie.
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Vast on derd eel voor af aan het CSC: de over hand i ging van een nieu we uit ga ve in de se rie

Christelijk-Sociaal Denk en door de re dac teur Jan-Ja cob van Dijk (links). Hier aan Piet Hein Don ner

en Her man Kai ser (2010)



Onder wij zen is per de fi ni tie een han de ling die een duur zaam ef fect be oogt. Wat

ver staan we ei gen lijk on der on der wijs? Vol gens een be perk te, mis schien moet ik

ook wel zeg gen tra di ti o ne le vi sie, is on der wijs voor al ken nis overd racht. Dit is een

op vat ting die ove ri gens he laas in het hui di ge po li tie ke kli maat weer enigs zins op -

geld lijkt te doen. Het men se lijk ge heu gen is een vat dat veel op neemt en ook weer

veel kwijt raakt. Hoe duur zaam is de ken nis die wordt over ge dra gen? En als die

ken nis al duur zaam is, hoe veel blijft daar van hang en in het brein van de mens die

de school bank jes ver la ten heeft? Ge luk kig zijn er al ler lei ba sa le fei ten die wel

oproep baar blij ven, van de tach tig ja ri ge oor log en het ‘kofschip’ tot het de len van

een breuk (hoe wel zelfs dat al le maal kan te gen val len). Toch zal el ke do cent moe ten 

er ken nen dat een groot deel van de fei te lij ke ken nis die nu in het cur ri cu lum aan

bod komt steeds snel ler ve rou dert en ook dat er steeds min der blijft hang en in de

voort du ren de vloed aan nieuw prik kels en in for ma tie die da ge lijks bij de mees ten

van ons bin nen stroomt. De duur zaam heid van de ze ken nis overd racht is dus in de

prak tijk be perkt. Juist daar om is het van groot be lang om te er ken nen dat on der -

wijs met een duur zaam ef fect com pe ten ties moet aan le ren. Eén van de be lang rijk -

ste com pe ten ties is om op zelf stand i ge wij ze be trouw ba re en toe pas ba re ken nis te

ver wer ven. Maar on der wijs is per de fi ni tie al tijd zo veel meer dan ken nis overd racht 

en het aan le ren van com pe ten ties. In de pe da go gi sche re la tie tus sen do cent en

leer ling, in in ter ac tie tus sen twee in di vi du en, maar ook de in ter ac ties tus sen klas ge -

no ten en bre der bin nen de school ge meen schap, wordt de jonge mens ge vormd op

een ma nier die spo ren na laat. Ook dat kun nen we weer aan on ze ei gen er va ring re -

la te ren. Die ene le raar of le ra res die je om al ler lei re de nen op een po si tie ve (of ne -

ga tie ve) ma nier zult bij blij ven. Ge drag, hou ding, bij zon de re uit spra ken, goe de ge -

sprek ken, ge ba ren, dat al les speelt daar bij een rol. Onder wijs is per de fi ni tie

vor ming en juist dat vor men de as pect heeft duur za me be wus te en on be wus te ef -

fec ten. Van uit de ze ach ter grond is het zin vol om verd er te re flec te ren op het duur -

za me ka rak ter van chris te lijk on der wijs,1 dat een be lang rij ke dra ger vormt van het

chris te lijk-so ci aal ge dach te goed en dat ook nu nog steeds een be reik heeft van

ong eveer twee der de van al le leer ling en in ons land. Voor dat ik op dit the ma verd er

inga sta ik eerst stil bij het on der wijs in duur zaam heid.

Onder wijs in duur zaam heid

Be hal ve via de recht streek se per soon lij ke vor ming, wor den ge du ren de de school tijd ook

mens- en we reld beel den over ge dra gen, vindt so ci a li sa tie plaats en wor den op die ma nier

waar den en nor men ge ïnternaliseerd. Dat kan ook ex pli ciet ge beu ren bij vrij wel al le soor ten

les sen, maar na tuur lijk in het bij zon der bij vak ken als aard rijks kun de, ge schie de nis, eco no mie, 

we reld ori ëntatie, maat schap pij leer, bur ger schap en gods dienst i ge vor ming. Dit zijn vak ken

bij uit stek waar de school als ge heel en de in di vi du e le do cent zijn ei gen maat schap pij vi sie kan

ver ta len in on der wij sin houd. Sinds de ja ren ze ven tig heb ben scho len van al le de no mi na ties
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hier veel thema’s ing ebracht die we nu in re la tie breng en met het duur zaam heids denk en. De

ve rant woor de om gang met het mi lieu, so li da ri teit met de me de mens in ont wik ke lings lan den

en het bou wen aan een recht vaar di ge, to le ran te, de mo cra ti sche sa men le ving ko men op al le

scho len in Ne der land en op al le ni veaus, maar na tuur lijk wel in ver schil len de ma te en vorm,

aan de or de. Waar wel ech te ver schil len tus sen chris te lijk en an der on der wijs naar vo ren komt, 

is de ma te waar in de maat schap pe lij ke en et hi sche waar den ex pli ciet ver bon den wor den met

het chris te lijk ge loof. De spe ci fiek chris te lij ke vi sie kleurt ui ter aard ook het mens- en we reld -

beeld. De uit de Bij bel se op dracht voort vloei en de ve rant woor de lijk heid voor de naas ten en

voor de heel heid van de Schep ping plaatst een stem pel op het vor men de ka rak ter van het

chris te lijk on der wijs. Op de ze ma nier draagt dit on der wijs bij aan re a li se ring van de ide a len

die wij nu aan het be grip duur zaam heid ver bin den.

Enke le wil le keu ri ge voor beel den zijn het Elde col le ge in Sint-Michiels ge stel dat van de

bin nen tuin een bui ten lo kaal heeft ge maakt, het Oscar Ro me ro col le ge in Hoorn, waar kli -

maat kun de een po pu lair keu ze vak is en de fo cus van CSG Bei len op groe ne sta ges. Ver der

zijn er heu se ‘Eco scholen’, zo als de chris te lij ke ba sis school De Bron in Ou de Tonge.

Eco-Schools is een ma nier om duur za me ont wik ke ling een plaats te ge ven op school. Het pro -

gram ma is ont wik keld op ba sis van een ver een vou digd mi lieu zorg sys teem en be trekt de he le

school ge meen schap in de uit wer king. Ie der een werkt sa men voor een be ter mi lieu in en rond 

de school (zie www.eco-schools.nl). Als goed voor beeld in het HBO noem ik de Chris te lij ke

Agra ri sche Ho ge school in Dron ten, die zich sterk op duur zaam heid pro fi leert van uit een

nieuw ge bouw dat bij zon der duur zaam is op het vlak van ma te ri aal ge bruik, ener gie ver bruik

en leef kli maat. Ten slot te noem ik het sym pa thie ke ini ti a tief van de ‘warme trui en-dag’, be -

dacht door de ve re ni ging Kli maat ver bond. Kin de ren ko men op die dag ex tra warm  aan -

gekleed naar school, zo dat de ver war ming enk ele gra den la ger kan wor den ge draaid om zo

aan dacht te ge ven aan de nood zaak van ener gie be spa ring.

Scho len denk en bij duur zaam heid dus aan edu ca tie ve programma’s ge richt op het ver -

gro ten van het be wust zijn bij leer ling en (en do cen ten) van de nood zaak van be scher ming

van het mi lieu en te ge lij ker tijd ook aan het le ve ren van een tast ba re bij dra ge daar aan als

school or ga ni sa tie. Wat dat laat ste be treft kan ook nog ver meld wor den de in span ning en van

(on der an de re) de Bes tu ren raad, cen trum voor chris te lijk on der wijs, op het vlak van duur za -

me col lec tie ve ink oop, (bij voor beeld led-ver lich ting en groe ne stroom). 

Dit zijn al le maal zon der meer nut ti ge en nood za ke lij ke ini ti a tie ven. De on der wijs sec tor

le vert zo een bij dra ge aan een duur za mer sa men le ving. Maar er is meer.

Het duur za me van chris te lijk on der wijs

In een heel an der op zicht zou je chris te lijk on der wijs als duur zaam kun nen be stem pe len. De

overd racht van waar den die ge voed wor den door de Bij bel, door de tra di tie en door een le -

vend ge loof vormt een op duur zaam heid ge rich te ac ti vi teit. Het gaat om waar den en een ge -

loof dat eeu wen oud is en dat een be lof te in houdt voor de toe komst. Daar bij roei en we soms

te gen de stroom van de tijd in. Te gen een be schou wing van on der wijs als leer fa briek die moet

vol doen aan de lui men van de vra gers op de ar beids markt van het mo ment. Te gen een po li tie -

ke in zet die on der wijs on der de uni for me ren de druk van ren de ments me ting en en
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bu reau cra ti sche re gel ge ving legt. Die de ruim te om het vor men de as pect van on der wijs in -

houd te ge ven steeds verd er uit holt met in ci den ten po li tiek. Er wordt aan leer ling en een ver -

haal aang ereikt dat zeer duur zaam is ge ble ken. Een ver haal dat een min of meer vas te grond

on der de voe ten kan ge ven en een per spec tief op de ho ge re wer ke lijk heid van Gods lief de

door de cha os van het aards be staan met al zijn hoog te pun ten en diep te pun ten heen. Een ver -

haal ook dat hand vat ten biedt om ve rant woor de lijk heid te ne men voor de an der en voor de

we reld, maar ook de in spi ra tie en de kracht om dit te blij ven doen te gen al le weer stand en

soms moe de loos ma ken de weer bar stig heid in. Heeft dit een duur zaam ef fect en draagt dit bij

aan een duur za me we reld? Na tuur lijk is er al tijd ruim te voor twij fel, voor scep sis en cy nis me.

Maar ik stel vast dat wij ge ze gend zijn met een ho ge ma te van ide a lis me in het pro tes -

tants-chris te lijk en ka tho liek on der wijs. Ondanks al les gaan do cen ten en hun lei ders en be -

stuur ders dag in dag uit aan de slag om een duur za me in vul ling te ge ven aan het chris te lijk ge -

ïnspireerde on der wijs en staan zij voor de waar den die daar uit voort vloei en. Zij doen dat

van uit het ver trou wen dat ze daar in niet al leen staan en dat wat zij zaai en niet al tijd di rect

zicht baar is. En ook dat die za den niet bij ie der een in even gro te ma te, maar ui tein de lijk als

op tel som toch voor on ze sa men le ving ie de re ge ne ra tie weer op nieuw en dus blij vend vruch -

ten draagt. Zij heb ben sim pel weg ge loof in de duur za me ef fec ten van hun ei gen pe da go gisch

han de len. Voor hen is de vol gen de tekst van Van Ran dwijk spre kend:

Ik zal de hal men niet meer zien

Noch bin den ooit de scho ven

Maar doe mij toch ge lo ven

In de oogst waar voor ik dien

Dat er ook in de toe komst ruim te blijft om het duur za me van het chris te lijk on der wijs in ons

on der wijs be stel tot zijn recht te la ten ko men, is ab so luut geen van zelf spre kend heid. Hier voor 

strij den is en blijft een op ga ve voor de chris te lijk-so ci a le be we ging.

Wim Kuiper

Wim Kui per (1961) stu deer de be stuurs kun de aan de Uni ver si teit Twen te en pro mo veer de in de so ci a le

we ten schap pen aan de Uni ver si teit Maas tricht, waar hij werk zaam was als uni ver si tair do cent. Kui per

was in de ja ren ne gen tig wet hou der in Maas tricht en ver vol gens di rec teur van het Cen tre Céra mi que (bi -

bli o theek en ar chief) in de ze stad. Van 2001 tot 2008 was hij lid van de di rec tie raad van de Ve re ni ging

van Ne der land se Ge meen ten. Sinds 2008 is hij voor zit ter van de Bes tu ren raad, cen trum voor chris te lijk

on der wijs.

Hoe duur zaam is on der wijs? 61



62 Schep ping & Sa men le ving

Werk groe pen op het CSC
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In een keu ri ge Vlaam se wink el straat komt een ou de re man een kle ding wink el uit -

ren nen. Onder zijn arm is dui de lijk een ro de plas tic tas te zien. Het alarm gaat af

zo dra hij langs de poort jes bij de uit gang loopt. Tot gro te ver ba zing van veel jonge

om stan ders ploft de be jaar de man in een bui ten neer ge zet te rol stoel. De ei ge naar

van de kle ding wink el komt de wink el uit ren nen. De be jaar de man ge baart dat de

dief van de kle ding stuk ken de an de re kant is op ge lo pen. De ei ge naar zet ‘m op een

ren nen. 

Dan pro beert de be jaar de man er tus sen uit te knij pen in zijn rol stoel. Maar een 

gro te groep jong eren, die dit schouw spel met ver ba zing heb ben aang eke ken, be -

gin nen de ei ge naar van de kle ding wink el te roe pen en al wij zend op de be jaar de

man hem dui de lijk te ma ken dat, hoe on ver wacht, juist de be jaar de man de dief is.

Dit is een scène uit een po pu lair hu mo ris tisch pro gram ma: Be ni dorm Bas tards.

In dit pro gram ma ver to nen ou de ren ge drag dat in de pu blie ke opi nie al leen aan

jong eren is voor ge hou den. In dit ge val het ste len van kleiding uit een kle ding -

wink el. De hu mor zit ’m in het ver vreem den de ef fect. Het pro gram ma speelt ma -

gis traal met de ste re o ty pen die ou de ren koes te ren over jong eren en vi sa ver sa.

Een duur za me sa men le ving is een so li de sa men le ving waar de kloof tus sen

jong en oud niet te groot wordt. In dat op zicht staat de Wes ter se sa men le ving, en

ook in ons ei gen land is dat het ge val, voor een for se uit da ging. Ons hui di ge peil

van wel vaart en pu blie ke voor zie ning en is ge bouwd op de pro duc ti vi teit van de

groot ste ge ne ra tie die on ze sa men le ving ge kend heeft. Sinds hal ver we ge vo rig

jaar gaat de ze groep, ge bo ren tus sen 1945 en 1965, stap voor stap gaan ge nie ten

van een op ge bouwd pen si oen.

Met die wer ke lijk heid ve ran dert ook het ge zicht van on ze sa men le ving. De groep ou de -

ren neemt toe en het aan tal jong eren neemt af. De ba sis on der ons so ci a le stel sel komt daar -

mee on der druk te staan. Niet door per soon lijk ego ïsme, ook al krijgt de ze ka rak ter trek sinds

kort ook in de per soon van Jan Na gel een ge zicht, maar sim pel weg door de re la tie ve om vang

van de ze ge ne ra tie. De ze ge ne ra tie is door haar om vang sim pel weg te groot om op te vang en

in een ong ewij zig de so ci a le ze ker heid.

Om on ze sa men le ving duur zaam te hou den die nen we on ze scheef ge groei de cul tuur kri -

tisch te be kij ken. Ons maat schap pe lijk ge bouw, zo als Kuy per dat aan de voet van de chris te -

lijk-so ci a le boom be schreef, ver toont een rich ting die niet vol te hou den zal zijn. Of, om het

jaar 2011 in het licht van 1991 te zet ten, zien we ook nu een vorm van va can te ve rant woor de -

lijk heid. De ge ves tig de or de, so ci a le part ners en tot op ze ke re hoog te de po li tiek, waar in het

po pu lis me de be staan de or de be waakt, lij ken on mach tig om de koers te wen den naar maar

ba lans tus sen de di ver se ge ne ra ties.

Twee fun da men te le on ze ker he den te ke nen het maat schap pe lij ke kli maat van van daag de

dag. Aller eerst: “krij gen mijn kin de ren het nog even goed als ik?” En als twee de: “met mij

gaat het goed, maar met de sa men le ving niet.” De ze twee zou den best eens met de ve ran de -

ren de ver hou ding en tus sen de ge ne ra ties sa men kun nen val len.

Sinds enk ele de cen nia han te ren we een be hoor lijk niet-duur za me ma nier van het fi nan -

cie ren van on ze voor zie ning en. De staats schuld is daar een voor beeld van. Ei gen lijk is de ze

ge ba seerd op de ge dach te dat een le ning kan wor den ge slo ten met toe kom sti ge ink om sten
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als on der pand. Daar in klinkt iets van de grond sla gen van de kre diet cri sis door, die de Wes -

ter se sa men le ving op dit mo ment door maakt. De ze ma nier van denk en, de hui di ge ge ne ra tie

legt een claim op de vol gen de, is his to risch vrij uniek en deed zijn in tre de met de ge ne ra tie

die nu tot 2035 met pen si oen gaat. Het is in zich zelf een fun da men teel an der denk en over so -

li da ri teit tus sen ge ne ra ties.

Het is fun da men teel an ders, om dat het lo gi scher is, en duur za mer lijkt, om jonge ge ne ra -

ties in staat te stel len we der ke rig so li dair te zijn. Ofte wel, zij wor den door even zo gro te (of

gro te re) in ves te ring en in staat ge steld om bij te dra gen aan de ou de dag van hun ou ders. We

be na de ren ech ter bin nenk ort de si tu a tie waar in door de staat er meer geld van de jong ere ge -

ne ra tie ver scho ven wordt naar de ou de re ge ne ra tie. Hoofd be stand de len daar van zijn de kos -

ten van de zorg en de ou de dags voor zie ning. Dat is een uni cum. Daar mee wordt de duur za -

me ba lans tus sen ge ne ra ties ge ha vend. Op ter mijn is het de vraag in hoe ver re jong eren zich

so li dair blij ven voe len als de in druk ont staat, en die is er bij ve len al, dat we der ke rig heid niet

meer aan we zig is.

Een goed voor beeld van de ze ge dach te gang is de in voe ring van een so ci aal leen stel sel in

het ho ger on der wijs. Het hui di ge ka bi net in tro du ceert dat voor de mas ter; een be gin. De in -

ves te ring in de be roeps be vol king van de toe komst wordt voort aan deels ge fi nan cierd door

het voort aan als een ‘investering in jezelf’ te be schou wen. De sig ni fi can te stu die schuld wordt 

op ge bouwd en te rug be taald van uit het ink omen dat een stu dent gaat verd ie nen. De grond -

slag daar on der is het idee dat een stu dent zal kun nen be schik ken over een con se quent groei -

end en hoog sa la ris. Hij of zij leent in dat op zicht van zijn ei gen toe komst. In de prak tijk leidt

dat er nu al toe dat jong eren la ter, en dus min der ren de rend, met hun pen si oe nop bouw be -

gin nen om eerst hun stu die schuld af te be ta len. Zij le ve ren ook nog eens in op hun ou de -

dags voor zie ning.

De staat is nog een van de wei ni ge ver ti ca le ver ban den die wij in on ze sa men le ving, naast

on ze fa mi lie, ken nen. En zij geeft in steeds ster ke re ma te geen ge hoor meer aan de so li da ri -

teit tus sen ge ne ra ties. Het gok ken op de toe komst ont last een sa men le ving, en ook de staat,

ech ter mo reel nog niet om voor de toe komst zorg te dra gen. Maar de re flex is groot. In het

duur zaam heid de bat wordt door de staat veel hoop ge ïnvesteerd in toe kom sti ge tech no lo gie -

ën om voor al niet de nood zaak te hoe ven voe len om van daag al in te grij pen. De rich ting die

ons maat schap pe lijk ge bouw ing esla gen is, is te sterk en de aan hang daar van, in de vorm van

de dra gen de ge ne ra tie, te groot. De rol la tor blijft in het zorg pak ket. Op de kin der op vang

wordt be zui nigd.

Het aan het be gin aang ehaal de voor beeld van ‘Benidorm Bastards’ laat zien dat de kloof

tus sen oud en jong groot is. Ge ne ra ties ver staan el kaar steeds moei lij ker en juist dat zet het

ver trou wen on der druk. We hoe ven al leen maar te wij zen op de di gi ta le kloof die be staat en

de ver schil len de ma nier waar jong en oud met pri va cy om gaan. So wie so zet com pe ti tie, en

de ze is gro ter zo dra de ge ne ra tie waar uit je af kom stig bent gro ter is (ba by boom ers), on der -

ling ver trou wen on der druk. Dat zou een ver kla ring kun nen zijn voor het feit dat men sen

zich steeds meer op zich zelf te rug ge wor pen voe len en daar mee ook de sa men le ving pes si -

mis ti scher zijn gaan be kij ken.

“Met mij gaat het goed, maar met de sa men le ving niet,” is dan ook te wij ten aan een ge -

brek aan ver trou wen. Dat ver trou wen groeit naar ma te er spra ke is van con tact tus sen men -
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sen. Van daar dat de groei en de kloof tus sen jong en oud wei nig goeds in zich draagt. De

Engel se par le men ta ri ër Da vid Wil letts, wiens boek The Pinch. How the ba by boom ers took their

children’s fu tu re – and why they should gi ve it back dit ar ti kel in spi reer de, maakt in die ont wik ke ling

een ver bin ding naar fa mi lies. Die twee de ver ti ca le ver hou ding in on ze sa men le ving, naast de

Ne der land se staat.

Nu de ba by boom ers gaan pen si o ne ren la ten zij klei ne ge zin nen (ook een cul tu re le om -

slag) na die in gro te wel vaart heb ben ge func ti o neerd. Gro te re ge zin nen en la ge re wel vaart

maakt ver bin ding en met an de ren nood za ke lijk om de uit da ging en daar van het hoofd te bie -

den. Dit leid de tot het maat schap pe lijk mid den veld dat wij ken nen.

Naar ma te ge zin nen klei ner wer den en de ink om sten gro ter nam de nood zaak voor die

dwars ver ban den af. Gro te de len van de be vol king wer den niet meer ac tief in de ze or ga ni sa -

ties en hun kin de ren na men dit als van zelf, en nog in ster ke re ma te, over. Zie hier de klacht

die in veel or ga ni sa ties ge hoord wordt dat de ‘grijze koppen’ te sterk ver te gen woor digd zijn

en er op di ver se plaat sen wei nig spra ke is van com mit tent.

De ver grij zing van on ze sa men le ving dreigt dan ook op twee fron ten, so ci aal en eco no -

misch, een wei nig duur za me sa men le ving ach ter te la ten. Ten min ste, als wij de ve rant woor -

de lijk heid om hier wat aan te doen va cant la ten. Onze hui di ge wel vaart is ge bouwd op een

con sump tie ni veau dat door de ba by boom ge ne ra tie is op ge bouwd en al leen be staat door

haar re la tie ve om vang. Aan dat con sump tie ni veau hangt ook nog een prijs kaart je in de vorm

van een staats schuld die af ge slo ten is met dat zelf de wel vaarts ni veau als on der pand. De vraag 

of ko men de ge ne ra ties het net zo goed zul len krij gen als de hui di ge moet dus voor als nog met 

‘nee’ wor den be ant woord.

In dat op zicht zou je ver wach ten dat ten min ste ge ïnvesteerd zou wor den in de mo ge lijk -

he den om eco no mi sche groei in de toe komst mo ge lijk te ma ken. Dat is niet het ge val.

Opeen vol gen de ka bi net ten heb ben wel hun ve rant woor de lijk heid ge no men om de staats -

schuld te re du ce ren. Maar wer den daar bij ing ehaald door haar ei gen ge brek aan re gu le ring

van hy po the ken die ge legd wer den op de toe komst. De twee fun da men te le pei lers on der de

groei van de toe komst, on der wijs en duur zaam heid, stel len het al be hoor lijk wat ja ren zon der 

echt sig ni fi can te in ves te ring en.

Of de sa men le ving nog de maat schap pe lij ke slag kracht heeft om er zelf het hoofd aan te

bie den is de vraag. Ook in het maat schap pe lijk mid den veld be staan er maar wei nig ver ban -

den tus sen jong en oud. De ANBO had be ter het LAKS op kun nen zoe ken in plaats van de

FNV. Tij dens het vo ri ge chris te lijk-so ci aal cong res klonk de oproep om nieu we ge meen -

schap pen te stich ten. Daar bij zou den voor een duur za me so li da ri teit tus sen de ge ne ra ties

nieu we ver ban den tus sen jong en oud voor op moe ten staan.

Van de po li tiek zou, in de bes te tra di tie van voor gaan de ge ne ra ties, ge vraagd moe ten

wor den om staats man schap te to nen. Ook al lijkt dat verd er weg dan ooit nu de po li tiek zich

al leen richt op over le ven. De ver hou ding en tus sen de ge ne ra ties moe ten duur zaam blij ven.

De po li tiek is op haar best als zij de toe komst laat pre va le ren bo ven het ge win op kor te ter -

mijn. Een toe komst zon der we der ke ri ge so li da ri teit is er niet.

Harry van der Mo len
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Har ry van der Mo len (1980) stu deer de com mu ni ca tie en in for ma tie we ten schap pen en is werk zaam bij

OUDERS & COO, de ou der or ga ni sa tie voor het chris te lijk en oe cu me nisch on der wijs. Hij maakt on -

derd eel uit van het be stuur van het CSC als ad vi se rend lid na mens het Chris te lijk So ci aal Jong eren Cong -

res. Hij is ex pert in het er va ren van het ‘spitsuur van het leven’ met een ge zin met twee jonge kin de ren.

Naast zijn werk is hij frac tie voor zit ter van het CDA in de ge meen te raad van Leeuw ar den. Eer der was hij

voor zit ter van het CDJA.
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Men sen heb ben de schep pings op dracht ge kre gen de aar de te be wer ken en te be -

wa ren. Dat gaat niet van zelf en denk beel den over vorm ge ving daar van ve ran de ren 

in de tijd. De mens is on derd eel van de kring loop van het le ven en we we ten

nu — meer dan ooit — dat de mens zich daar niet straf fe loos bui ten kan plaat sen. 

Het denk en over de ma nier waar op wij met on ze na tuur lij ke om ge ving om -

gaan, heeft er toe ge leid dat wij na denk en over de ver ban den tus sen pla net, pe ople 

en pro fit. Je kunt geen pro bleem van de aar de aan pak ken zon der ook de pro ble -

men van men sen en hun pro duc tie met ho den aan te pak ken. 

In de ze bij dra ge aan het cong res boek ga ik in op een van de as pec ten van de

mens kant van het duur zaam heids vraag stuk: werk.

Werk

Er zijn al ler lei ma nie ren om over werk te denk en en te pra ten. Ik be perk mij hier

tot be taal de ar beid, die ove ri gens ook op ei gen wij ze moet bij dra gen aan het verd er 

dra gen van de schep ping. Dus duur zaam werk. Het gaat mij er om dat men sen,

door bij te dra gen aan de schep ping, ook in hun ei gen le vens on der houd kun nen

voor zien. Dat staat cen traal. Al van af de oprich ting van het CNV wordt het heb -

ben van werk ge zien als de bes te vorm van so ci a le ze ker heid — pas als niet meer

kan wor den ge werkt, kan een uit ke ring soe laas bie den.

Onze sa men le ving — en daar mee on ze vi sie op het heb ben van werk — is in

de loop van de ja ren ing rij pend ve ran derd. Daar heeft de glo ba li se ring ze ker aan

bij ge dra gen. De Ne der land se eco no mie moet zijn geld voor een steeds be lang rij -

ker deel in het bui ten land verd ie nen en heeft daard oor te ma ken met in ter na ti o na -

le con cur ren tie. Me de als ge volg daar van is het ‘hebben van een baan voor het

leven’, steeds min der ge woon ge wor den. Men sen ve ran de ren in de loop van hun

le ven van baan, zelfs van be roep. Soms ge dwong en, soms vrij wil lig.

Baan vei lig heid

Wat mij be treft schuilt het duur za me van werk dan ook niet (meer) in die ene baan

voor het le ven, maar in het vorm ge ven van be leid waar bij men sen zon der pro ble -

men van baan naar baan kun nen gaan. Vrij wil lig of on vrij wil lig wan neer dat van uit

eco no mi sche over we ging en no dig is. 

Het is de taak van be leids ma kers een vei li ge om ge ving te schep pen waar in

men sen kun nen ve ran de ren met be houd van so ci a le ze ker heid. Flexi bi li teit ge dijt

bij vei lig heid.

Duur zaam

In de mis sie van het CNV staat dat men sen tot hun be stem ming moe ten kun nen ko -

men — me de door het ver rich ten van be taal de ar beid. Dat is dus niet iets tij de lijks, maar het
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hoort een duur zaam ka rak ter te heb ben. Met an de re woor den: men sen moe ten duur zaam in -

zet baar zijn en er moet duur zaam werk be schik baar zijn. 

Daar bij gaat het er niet om dat al leen ou de ren duur zaam in zet baar zijn. Re cen te dis cus -

sies over pen si oen, AOW en lang er door wer ken, wek ken die in druk. Maar in de kern van de

zaak is duur za me in zet baar heid iets voor het he le werk za me le ven van men sen. Ook hier

geldt dat ‘jong ge leerd, is oud gedaan’. Men sen moe ten zich re a li se ren dat zij in de loop van

hun werk za me le ven (re gel ma tig) van baan zul len ve ran de ren, pas send bij hun mo ge lijk he -

den. Daar voor zijn zij zelf ve rant woor de lijk.

De be roeps be vol king ver grijst en ont groent en zal de ko men de ja ren ook nog krim pen.

Dat heeft al ler lei ge vol gen: de las ten van de ver grij zing zul len toe ne men, de eco no mi sche

groei kan niet lang er tot stand ko men door het blij ven in scha ke len van gro te groe pen jonge

men sen en de vraag naar ar beid in be paal de sec to ren zal sterk kun nen toe ne men — denk aan 

de zorg, maar ook aan de ver vang ings vraag in het on der wijs of de be hoef te aan goed ge -

schoold tech nisch per so neel in de in dus trie.

Vei lig en ge zond

Het me de vorm ge ven van in sti tu ti o ne le voor zie ning en, is ook het werk van werk ne mers- en

werk ge vers or ga ni sa ties. Zij dra gen sa men de ve rant woor de lijk heid voor een zo da ni ge in rich -

ting van het ar beids pro ces en de ar beids markt dat men sen vei lig en ge zond kun nen blij ven

wer ken en dat men sen — des ge wenst — ge mak ke lijk van de ene naar de an de re baan kun nen 

over stap pen.

Loop baan be leid

Duur za me in zet baar heid van werk ne mers vraagt om loop baan be leid dat er op is ge richt het

men sen fei te lijk mo ge lijk te ma ken aan het werk te blij ven, ten min ste tot hun pen si oeng erech -

tig de leef tijd. Loop baan be leid is dan ook een breed ge heel van ac ti vi tei ten uit een lo pend van;

scho ling, af stem ming werk en privé tot ade qua te ge zond heids zorg en tij di ge sig na le ring van

pro ble men. Het gaat er om dat men sen vol doen de vi taal blij ven en niet voor tij dig het ar beids -

pro ces moe ten ver la ten. Dat is slecht voor die men sen zelf, maar dat is ook slecht voor on ze

sa men le ving als ge heel.

Van baan-naar-baan

Maar loop baan be leid al leen is niet ge noeg. We moe ten on ze ar beids markt zo in rich ten dat er

in de be le ving van men sen een vei li ge om ge ving ont staat die hen mo ge lijk he den biedt om van

baan en/of van be roep te wis se len. Het lo pen de ex pe ri ment met het Maas land mo del is een

voor beeld van een in sti tu ti o ne le voor zie ning die er toe kan bij dra gen dat men sen niet lang er

via een ge dwong en ver blijf in de werk loos heid van baan naar baan gaan, maar op een di rec te

ma nier: van de ene naar de an de re baan. De ze van baan-naar-baan-be na de ring kan de ba sis

gaan vor men van een ei gen tijds en ac ti ve rend stel sel van werk ne mers ver ze ke ring en.
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Ge zond heid

Een ge zon de werk om ge ving le vert een be lang rij ke bij dra ge aan duur za me in zet baar heid.

Inves te ren in ge zond heid is niet al leen goed voor de werk ne mer, maar ook goed voor de pro -

duc ti vi teit. Aand acht voor fy sie ke en men ta le ge zond heid is be lang rijk. Het gaat aan de ene

kant om het ver ho gen van de weer baar heid van werk ne mers, door bij voor beeld het sti mu le -

ren van vol doen de be we ging, ge zon de voe ding en het ont moe di gen van het ge bruik van

drugs en het ro ken van si ga ret ten. En aan de an de re kant om het ver la gen van de be las ting tij -

dens het werk door het mi ni ma li se ren van fy siek be las ten de werk zaam he den en het voor ko -

men van emo ti o neel zwaar werk. Fy siek en emo ti o neel zwa re werk zaam he den moe ten in de

toe komst min der zwaar wor den of de duur er van voor de in di vi du e le werk ne mer moet wor -

den be perkt. Een goed so ci aal kli maat sti mu leert lang er door wer ken dan ook. 

Afspra ken

De over heid en so ci a le part ners die nen op cen traal ni veau af spra ken te ma ken over een wet te -

lij ke ver ank ering van duur zaam in zet baar heid be leid in de Arbeids om stan dig he den wet. In de

wet kan wor den op ge no men dat zo wel werk ne mers als werk ge vers naar ver mo gen zorg dra -

gen voor de duur za me in zet baar heid van werk ne mers. Ver vol gens is het wen se lijk dat op de -

cen traal ni veau af spra ken wor den ge maakt over hoe vol daan wordt aan de ze zorg plicht. Een

an der nut tig in stru ment waar over werk ge vers en werk ne mers in cao’s af spra ken kun nen ma -

ken is de loop baan check. Op ba sis van zo’n check kun nen werk ne mers des ge wenst een ac ti vi -

tei ten plan op stel len om duur zaam in zet baar te blij ven. In de grond van de zaak gaat het om

het vroeg tij dig op spo ren van mo ge lij ke toe kom sti ge pro ble men rond in zet baar heid en het

voor ko men van pro ble men rond werk en ink omen.

Het gaat om de vraag hoe werk ne mers duur zaam in zet baar kun nen blij ven. Een com plex

van ac ti vi tei ten, waar over ook in cao’s af spra ken moe ten wor den ge maakt — ook over de fi -

nan cie ring van die ac ti vi tei ten. Het is nog al ge brui ke lijk om de kos ten van dit soort ac ti vi tei -

ten een zij dig neer te leg gen bij werk ge vers, maar dat acht ik van uit chris te lijk-so ci aal per -

spec tief ong ewenst. Ook een werk ne mer draagt im mers per soon lij ke ve rant woor de lijk heid

voor het feit dat hij duur zaam moet kun nen voor zien in de ei gen kos ten van le vens on der -

houd. Daar om be pleit ik de om bouw van een reeks van hui di ge re ge ling en op het ge bied van

loop baan be leid tot een vi ta li teits re ge ling nieu we stijl. Werk ge ver en werk ne mer kun nen een

vi ta li teits fonds vul len en dat fonds kan die nen als fi nan cie rings bron voor ac ti vi tei ten rond

in zet baar heid.

Maas land mo del

Zo als ge zegd gaat het niet al leen om het feit dat de werk ne mer duur zaam in zet baar moet zijn,

hij moet ook duur zaam kun nen re ke nen op werk. Om dat te be rei ken is bin nen het CNV het

Maas land mo del ont wik keld. Het Maas land mo del legt een loop plank over een werk loos heids -

pe ri o de. Het mo del gaat er van uit dat werk ge vers eerst een aan tal maan den pro be ren om

werk ne mers aan an der werk te hel pen voord at ze fei te lijk ont sla gen wor den. Ge du ren de de ze
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pe ri o de is de werk ge ver ver plicht om loon door te be ta len en blijft er een ar beids re la tie be -

staan tus sen de in di vi du e le werk ge ver en werk ne mer. Door werk ne mers lang er in dienst te

hou den en werk ne mers te hel pen een an de re baan te vin den, zal het aan tal men sen dat een

WW-uit ke ring en krijgt fors te rug ge drong en kun nen wor den. Het valt te over we gen om

WW-mid de len in te zet ten bij de fi nan cie ring van het mo del. Op die ma nier krijgt een ou de

wens van het CNV vorm en in houd: het be heer van de werk loos heids gel den hoort toe aan

hen die dat geld op breng en, werk ge vers en werk ne mers. Per cao kun nen daar af spra ken over

wor den ge maakt en de rol van de over heid kan fors wor den te rug ge drong en. De hui di ge WW

kan als het wa re wor den om ge bouwd tot een on derd eel van de al eer der ge noem de vi ta li teits -

re ge ling.

WSW en Wa jong

Duur za me in zet baar heid van werk ne mers en duur za me be schik baar heid gaat wat mij be treft

niet al leen over men sen zon der bij zon de re pro ble men. Ook men sen met een zwak ke ar beids -

markt po si tie heb ben recht op een baan en kun nen bin nen hun mo ge lijk he den bij dra gen aan

on ze wel vaart en hun per soon lijk wel zijn. WSW-ers en Wa jong eren moe ten al le kan sen krij -

gen om naar hun ver mo gen deel te ne men aan het ar beids pro ces. Daar hoort de sa men le ving

geld voor over te heb ben. Werk is meer dan al leen maar bij dra gen aan de eco no mie, het is im -

mers ook een mo ge lijk heid om tot be stem ming te ko men.

Duur za me in zet baar heid is meer dan werk

Ui tein de lijk gaat duur za me in zet baar heid om meer dan het hou den of (op nieuw) krij gen van

werk. Het gaat ook om het kun nen com bi ne ren van be taal de ar beid met an de re maat schap pe -

lij ke en per soon lij ke ve rant woor de lijk he den — de zorg voor naas ten, so ci a le- en maat schap -

pe lij ke ac ti vi tei ten al dan niet in ve re ni gings ver band.

Duur za me in zet baar heid vergt aan dacht, veel aan dacht. Maar het is de moei te van al die

aan dacht meer dan waard, om dat door een goe de or ga ni sa tie van het werk men sen tot hun

recht kun nen ko men en dat is een be lang rijk doel van het CNV.

 Jaap Smit

Jaap Smit (Doorn spijk, 1957) stu deer de aan de Rijk su ni ver si tei ten van Lei den en Utrecht en be haal de

daar zijn doc to raal examen The o lo gie en Mas sa com mu ni ca tie en PR. Hij werk te ne gen jaar als pre di kant

in enk ele ge meen ten en vier jaar als gees te lijk ver zor ger voor de  Koninklijke Land macht in See dorf. Hij

maak te de over stap naar het be drijfs le ven en was hij werk zaam voor de ad vies bu reaus KPMG en

Anders son Elffers Fe lix. Jaap Smit was voord at hij tot voor zit ter van het CNV werd be noemd, al ge -

meen di rec teur van Slacht of fer hulp  Nederland. Jaap Smit is voor zit ter van het CNV sinds 1 ju ni 2010.

Smit is een ver woed zei ler en een ent hou si ast saxo fo nist.
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Sa men stel ling be stuur en se cre ta ri aat Stich ting CSC 1997-2011 

Voor zit ters

Piet Hein Don ner (1997 — 2002) 

Doe kle Terp stra (wnd. 2002) 

Her man Kai ser (2003 — he den)

Le den

Cees Bak ker 1997 — 2002 VNO-NCW (pen ning mees ter)

Jan-Wil lem van den Braak 2002 — he den,VNO-NCW (pen ning mees ter)

Doe kle Terp stra 1997 — 2005, CNV (vi ce-voor zit ter)

René Paas 2005 — 2009, CNV (vi ce-voor zit ter)

Leen La Ri vière 2009 — 2010, CNV (vi ce-voor zit ter)

Jaap Smit 2010 — he den, CNV (vi ce-voor zit ter)

Yvon ne van Rooij 1998 — 2002

Jet Wei gand — Tim mer 1997 — 2007

Liz zy Door ewaard 2004 — 2010, SBI

Arie Kars 2005 — he den, Re li ëf

Wim Kui per 2009 — he den, Bes tu ren raad

Advi se ren de le den

Jos van Gen nip (2001 — he den), Socires

Jan Ja cob van Dijk (2005 — he den), Leer stoel Chris te lijk-So ci aal denk en

Hein Pie per (2005 — 2011), VKMO / Kat ho liek Net werk

Har ry van der Mo len (2008 — he den), CSJC

Ambte lijk se cre ta ris sen 

Aad van Kou wen ho ven † (1997 — 1999)

Jan Ekke Wig bol dus (1999 — 2005)

Wim Ool bek kink (2005 — 2007) 

Wim Ei kel boom (2007 — he den)

Ere lid

Henk van Zut hem
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Ontvang ers van de Adri aan Borst prijs

2006 Leendert Bik ker

2007 Han nie van Leeu wen

2008 Mgr. Ad van Luyn s.b.d. 

2009 Jos van Gen nip

2010 Piet Hein Don ner

Congresthema’s 2000-2011 

2000 Getto’s en plei nen

2001 Wat be zielt mij en mijn or ga ni sa tie?

2002 Heel de mens — op zoek naar ba lans

2003 Wat zijn waar den waard?

2004 Goed werk le ve ren: be zie ling WAAR ma ken

2005 Men se lijk heid als maat

2006 Het ver schil ma ken; met in spi ra tie naar daad kracht

2007 Maat schap pe lijk lei der schap; zijn we el kaar voor?!

2008 So li da ri teit in de glo bal vil la ge— Ons ant woord op di ver si teit, Eu ro pe a ni se ring en glo -

ba li se ring

2009 Her stel het ver trou wen

2010 Een huis om in te wo nen — Een maat schap pij met hart en ziel!

2011 Schep ping & sa men le ving; een duur za me relatie
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Le den Stich ting Chris te lijk-So ci aal Cong res per ju ni 2011

Aob/CVHO

Aob/St. Bo na ven tu ra

Bes tu ren raad

Chris ten net werk/ GMV

Chris te lij ke Ho ge school Ede

CMBC

CNV

Cor daid

EO

Evang eli sche Alli an tie

Fo rumC

Ho ge school in Hol land

ICCO

KASKI

Le ger des Heils

MKB-Ne der land

LTO

NCRV

Ne der lands Bij bel Ge noot schap (NBG)

Oi ko cre dit Ne der land

Ou ders & Coo

Pas sa ge

PCOB

Phi la delp hia Sup port

Pris ma

Pro tes tan te The o lo gi sche Uni ver si teit (PThU)

Rad boud Uni ver si teit Nij me gen

Re li ëf

SBI

Skan fonds

SKIN 

Stich ting Chris ten in de Ge zond heids zorg, Cong res

Ge loof in Zorg

Stich ting Exo dus

Stich ting GIDSnet werk

Stich ting Phi la delp hia Zorg

Stich ting Pre sent

Stich ting Rot ter dam

Stich ting ter Be vor de ring Chr. Pers in Ne der land

Stich ting voor Chris te lij ke Fi lo so fie ,(v/h St. voor

Re for ma to ri sche Wijs be geer te)

Unie NZV

Uni ver si teit van Til burg

VNO-NCW

Ve re ni ging VU/Win des heim

YMCA

Youth for Christ
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