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Ruim twee jaar zijn we bezig geweest
met de voorbereidingen van dit
congres. Als voorzitter van de congrescommissie had ik dit niet kunnen
doen zonder de hulp van vele mensen
om mij heen. Eerst in de vorm van een
programmacommissie, bestaande uit
15-20 vertegenwoordigers van
CSC-organisaties. Nadat het grote
kader voor het congres bepaald was,
heeft het Petit Comité het programma nader ingevuld, bestaande uit:
Henriëtte Hulsebosch, Ron Rijnbende, Cor van Beuningen, Freerk Jan Bruins,
Eveline Bersma, Esther Dwarswaard en ondergetekende.
Vanaf april van dit jaar heeft CSC-voorzitter Josine Westerbeek – Huitink mijn
rol tijdelijk overgenomen vanwege mijn zwangerschapsverlof. Hartelijk dank
aan een ieder voor jullie inzet!
Voor het denkproces en de inhoudelijke inrichting van het congres was het
visiedocument De kracht van verbondenheid onmisbaar. Op deze plaats wil ik
Jos van Gennip bedanken voor zijn enorme inzet bij de ontwikkeling, organisatie
en coördinatie van dit waardevolle document.
Rest mij u veel leesplezier te wensen met dit verslag. Uiteraard is er een selectie
gemaakt in de dingen die erin zijn opgenomen. Het verslag geeft een uitgebreid
beeld van een bijzonder jubileumcongres en vormt een mooie weergave ervan,
samen met de foto’s op de website en het videoverslag van het congres.
Annemarie Hinten, voorzitter congrescommissie 2016
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Opening

CSC voorzitter Josine Westerbeek-Huitink
De voorzitter opent het jubileumcongres met het welkom heten van
alle aanwezigen, in het bijzonder de
buitenlandse sprekers en kardinaal
Simonis.
Zij dankt het SBI en Landgoed
Zonheuvel voor hun gastvrijheid en
voor de bijzondere gift van St. SBI
die het congres mede mogelijk
gemaakt heeft. Ook dankt zij de
andere sponsoren: vereniging KRONCRV, de stichting Rotterdam,
het Dr. Abraham Kuyperfonds, de
Maatschappij van Welstand en het
Kansfonds.
Kort schetst zij de ontwikkeling
van de thematiek van het congres.
Op het eerste Sociale Congres, dat
Abraham Kuyper organiseerde in
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1891 – het jaar dat ook de encycliek
Rerum Novarum verscheen – stond
de positie van de arbeiders centraal.
In 1991 ging het vooral om de positie
van de instituties in het maatschappelijk middenveld. Op het congres
van 2016 zal het individu centraal
staan, meer specifiek de onderlinge
verbondenheid tussen individuen en
het belang van die verbondenheid.

Aanloop

De voorbereidingen van het congres noemt de voorzitter spannend.
Niet alleen bracht de stichting een
jubileumbundel uit met daarin een
visieprogramma en een korte geschiedenis van de christelijk-sociale
beweging, ook organiseerden lidorganisaties pre-events waar thema’s
Geloof, Angst & Liefde | 13

uit het visiedocument bediscussieerd
werden – een inhoudelijk belangrijk
en mooi proces richting dit jubileumcongres.

Vervreemding

‘Het visiedocument De kracht van
Verbondenheid stelt dat we vandaag
de dag niet kunnen spreken van één
sociale kwestie , zoals in 1891. In
onze huidige samenleving spelen
veel zaken: nationaal de kloof tussen
arm en rijk en hoog- en laagopgeleid, de mate van participatie in
de samenleving, de eenzaamheid
onder ouderen én jongeren, de
afstand tussen politiek en burger,
de polarisatie, en internationaal
armoede, oorlogen, terrorisme en
de miljoenen vluchtelingen, naast de
onderlinge verhoudingen in Europa
en de samenhang met de rest van de
Wereld. Al deze thema’s en ontwikkelingen zijn onder één noemer te
brengen: vervreemding, tussen generaties, medeburgers (dichtbij
of verder weg), geloofsgroepen,
vervreemding van de maatschappij,
van de politiek.

Verbondenheid

De kracht van verbondenheid, van
betrokkenheid van mensen op elkaar,
kan onze samenleving weer in balans brengen. Het christelijk-sociaal
gedachtegoed spoort ons aan om
hier werk van te maken, om s erieus
invulling te geven aan de kracht
van verbondenheid. Dat vraagt een
voortdurende inspanning van ons,
om in de geest van Abraham Kuyper
en van Rerum Novarum in beweging
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te komen, handen en voeten te
geven aan onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Om in
verbondenheid, samenwerking en
zorgzaamheid op te komen voor de
kwetsbare menselijke positie. Om
op te staan tegen systemen, organisaties en staten die bronnen zijn van
angst en geweld.
We zullen als christelijke organisaties
present moeten zijn in de samen
leving, in doen en laten tonen dat de
relationele kracht, de kracht van verbondenheid tussen mensen, een onuitputtelijk reservoir biedt waardoor
wij in goedheid mogen samenleven
en -werken.
Met dit congres, het visiedocument,
de lezingen, discussies, workshops,
en zeker ook de onderlinge ontmoetingen hopen wij u hiervoor
handvatten te bieden. Om in beweging te komen, positief, hoopvol en
toekomstgericht.

Recht

Traditiegetrouw besluit ik mijn openingswoord met een Bijbeltekst.
Er is jou, mens, gezegd wat goed
is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je
God.
(Micha 6:8, Nieuwe Bijbelvertaling)

Een passende tekst, omdat die zegt
dat we recht moeten doen. Dat is
een appèl om concrete keuzes te maken voor rechtvaardige verhoudingen in de wereld, waarbij recht wordt

gedaan aan medemensen.
Dat kan ons verbinden met mensen
die anders zijn, die niet gelovig zijn
ook. Omdat die zegt dat we trouw
moeten betrachten, dat wil zeggen
loyaal en solidair moeten zijn. En
tot slot: nederig de weg te gaan van
onze God, dat wil zeggen ‘in wijsheid.’ Laten wij met wijsheid onze
weg kiezen. Dat nodigt uit tot een
dialoog met God en met elkaar. Het
nodigt uit om de goede vragen te

stellen, om met elkaar die weg te
zoeken in deze verwarrende en verontrustende tijd.
Dit sluit aan bij de oproep in het
visiedocument en de oproep van het
bestuur om in beweging te komen,
om handen en voeten te geven aan
het christelijk-sociaal gedachtegoed en aanwezig te zijn in onze
samenleving.
Ik wens u een inspirerend congres
toe.’ •

De dagvoorzitters

Na haar openingstoespraak introduceert de voorzitter de beide
dagvoorzitters:
• Jacobine Geel, theologe, voorzitter
van GGZ Nederland en Oikocredit, en
presentator van tv-programma’s als
Schepper & Co, de Grote Bijbelquiz en
Het hoogste woord, zij was al eerder
dagvoorzitter op een CSC-congres.

• Jeroen Smit, bedrijfskundige
(van 2011 tot 2015 hoogleraar journalistiek aan de Faculteit der Letteren
van de RUG), journalist (voor o.m. het
FD en het AD) en schrijver van het
spraakmakende boek De Prooi, hij is
in dit gremium een nieuw gezicht.
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antwoord op de vraag hoe wij de
mondialisering kunnen humaniseren.

Roeping

De uitdagingen voor de christelijk-sociale
beweging in het licht van paus Franciscus’
Laudato Si’
Kardinaal Peter K.A. Turkson

‘In 1891, het jaar van het eerste CSC,
verscheen ook de revolutionaire encycliek Rerum Novarum. Resoluut richtte
de kerk de aandacht op de urgente
sociale kwesties van die dagen, zoals
de gevolgen van de industrialisatie
voor individuen en gezinnen.
Ook wij beleven zo’n kairos-moment.
De veelgeprezen encycliek Laudato
Si’ (2015) kan door zijn inhoud
beschouwd worden als de Rerum
Novarum van de eenentwintigste
eeuw. Het document nodigt ons uit
om ons anders tot elkaar en tot de
schepping te verhouden.
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Mondialisering

In de huidige wereld verspreidt informatie en beeld zich razendsnel. Dit
maakt het voor ons mensen steeds
moeilijker om volledig mens te zijn,
zowel privé als op mondiaal niveau.
Dat is een ongekende bedreiging.
Er spelen economische, financiële,
politieke en technologische krachten
die het denken en doen van mensen
dreigen te ‘robotiseren’.
Zijn we overgeleverd aan deze krachten of kunnen we ze sturen? Het
christelijk-sociaal gedachtegoed zegt
ons dat we zelf de leiding moeten
nemen. In die geest zoeken wij hier

We kunnen daarbij een voorbeeld
nemen aan vooraanstaande christenen die zich in de periode na WOII
nationaal en internationaal inzetten
voor vrede en sociale rechtvaardigheid. Zoals zij reageerden op de uitdagingen van hun tijd, zo zijn wij nu
geroepen dat te doen, om vanuit ons
geloof te handelen. Geloof zonder
daden is een dode letter. Christenen
moeten Christus’ visie voor de wereld
vertalen in hun eigen hier en nu. Zo
krijgt één consistente visie vorm in
steeds andere concrete uitingen van
maatschappelijke betrokkenheid.

Bedreigingen

Paus Franciscus signaleert twee
verschijnselen in onze samenleving
die hem zorgen baren. Ten eerste:
na de val van de muur werd de
wereld multipolair. Deze radicale
verandering had culturele en spirituele implicaties – consumentisme
en hedonisme gingen overheersen.
In onze dagen lopen mensen, door
wereldomspannende communicatie
en sociale media, het gevaar te verdwalen in lawaai en trivialiteit. Paus
Franciscus is diep bezorgd over de
informatiestress en de verwaarlozing
van persoonlijk contact. Het tweede
punt van zorg noemde ik al: het risico
dat mensen in robots veranderen,
slechts radertjes in een mondiale
machinerie.
Tegenover deze bedreigingen moeten christenen hun geloof in de

mensheid mobiliseren. Hoe beschouwen wij de wereld en wat daarin
gebeurt? Aan de ene kant kunnen
wij, dankzij ons idee van vrijheid, dat
geworteld is in onze religieuze visie
op de wereld, onafhankelijk over de
wereld nadenken en hoeven we niet
steeds met de massa mee te lopen.
Aan de andere kant geeft deze religieuze visie betekenis aan wat er
gebeurt, we mogen er immers op
vertrouwen dat we uiteindelijk met
elkaar verenigd zullen worden, door
Christus verzoend met God.

Dialoog

Ik wil u, met paus Franciscus, op het
hart drukken de dialoog te omarmen: met elkaar in deze zaal en in
het werk dat u doet in de wereld.
Authentieke dialoog is ‘open en
respectvol’ en vraagt ‘geduld, zelfbeheersing en vrijgevigheid’ (LS, alinea
201). Authentieke dialoog volgt de
principes die de sociale leer van de
kerk uitdraagt: solidariteit, subsidiariteit, bevorderen van het gemeenschappelijk belang, de universele
bestemming van aardse goederen en
de bevoorrechte plaats van de armen
in de wereld.
Paus Franciscus past deze principes
toe op onze eigen relaties. Wanneer je
niet je best doet voor de relatie met je
naaste, voor wie je verantwoordelijk
bent, schaadt dat ook je relatie met
jezelf, met anderen, met God en met
de schepping. (LS, al. 70). Daarentegen
zul je als mens groeien, en geheiligd
worden wanneer je je verbindt met
anderen, met God en de schepping.
(LS, al. 240) – een rijke visie!
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Een voorbeeld van nieuwe technologie die dienstbaar is aan het vormen
van netwerken voor politieke en
democratische actie is Avaaz (www.
avaaz.org), een online netwerk dat
in 2007 werd opgericht. Het telt nu
bijna 44 miljoen leden. Met hulp
van online petities organiseren burgers over de hele wereld zich om de
wereld te verbeteren. Zoals Avaaz
mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt om samen
actie te ondernemen, zo heeft uw
christelijk-sociale beweging mensen
met verschillende achtergronden,
maar allen van goede wil bijeengebracht. Laten we ons openstellen
voor de kracht ten goede die in de
beschikbare nieuwe middelen besloten ligt, ook als we kritisch staan
tegenover de uitwassen.

Een glimlach

Ik las met vreugde (in De kracht van
verbondenheid, p. 172) dat u de intentie hebt om ‘in moerassige gronden’
de ‘trage vragen’ te verdragen. Dit
boek verwijst ook naar de Imitatio
Christi. De levende spiritualiteit
van ontmoeting daarin, zou paus
Franciscus zeggen, zal u inspiratie
bieden voor de dialoog over de actuele maatschappelijke vraagstukken
op onze agenda.
Met Laudato Si’ wil paus Franciscus
mensen van goede wil en van verschillende achtergronden helpen de
urgente vraagstukken in de wereld
te doorgronden en op zoek te gaan
naar antwoorden. Met deze nieuwe
Rerum Novarum laat de kerk zien dat
zij in de hele maatschappelijke orde
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aanwezig wil zijn en met de mensheid wil optrekken nu we ons moeten bezinnen, en toerusten om de
juiste besluiten te kunnen nemen.
U kunt op de kerk rekenen bij uw
werk voor vrede en gerechtigheid.
Van haar kant rekent de kerk op u.
Dat de Heer uw gesprekken met
een glimlach moge bezien en u leidt
wanneer u het werk van de christelijk-sociale beweging voortzet en
verbindingen legt tussen alle mensen en met de hele schepping, tot
wereldwijde verzoening en menselijke vervulling.’

Bijzonder bericht
Monseigneur De Korte
brengt aan alle deelnemers
aan het Congres de hartelijke
groeten van paus Franciscus
over. De paus moedigt hen
aan zich bewust te zijn van
de specifieke waarde van
menselijke relaties zodat
zij bij het bespreken van de
dringende maatschappelijke vraagstukken van deze
tijd tot een meer integrale en
integrerende visie komen.
En hij bidt dat zij bijzondere
aandacht zullen geven aan
de zorgen van de armen en
gemarginaliseerden.

Interactieve introductie congresthema
Erik Borgman, Govert Buijs en de zaal

Jacobine Geel introduceert Borgman en Buijs als twee denkers die de
‘ trage vragen in moerassige gronden’ niet schuwen en wars zijn van
gemakkelijke analyses. Zij denken zich een weg door de problemen van
onze tijd en bieden ons verrassende vergezichten.
EB Ik wil vooral benadrukken dat wij

niet hoeven beginnen. Het is allang
bezig! Wij zijn niet de bron van de
redding van de wereld. Wij hoeven
niet in beweging te komen, dat zijn
we al, maar we moeten wel in de
goede richting gaan.

GB Ik wil graag benadrukken dat er in
125 jaar belangrijke verworvenheden
bereikt zijn. Dat mogen we vieren.
Maar de samenleving is natuurlijk
nooit op orde. Het is vooral belangrijk met welke houding je daarin
staat.

JS Hebben wij hier twee optimisten op
het podium? Ik lees in interviews dat
jullie beiden meer aandacht zien voor
zorg en onderwijs en voor duurzaam
en bewust ondernemen.
GB Nou, als christen moet je je nooit
laten verleiden tot optimisme of pessimisme, maar altijd tot hoop. Kijk
naar het heden, en vraag je af welke
dingen humaniserend werken en
welke juist de-humaniserend.
JG Maar wat vind je dan van de titel van
het congres: ‘Geloof, angst en liefde’?
Geloof, Angst & Liefde | 19

GB Je moet ook het negatieve benoemen. Mensen hebben angst, en die
angst is niet irreëel. Pas daarna kun
je ook wat je aan mogelijkheden ziet
benoemen.
EB Ik noem mezelf ook geen optimist.

Het christendom vraagt om hoop.
Die komt echter niet uit ons, maar uit
wat ons vooruit trekt. We zijn nooit
zonder God. Er is een uitweg, die zal
je gebracht worden. Pessimisme kan
absoluut niet.

JS Waar kunnen we dan bij aanhaken?
EB We moeten hier en nu een stap
zetten. In die stappen is het koninkrijk van God al aanwezig. Het christendom zegt: hier is het goed, dit is het
leven, en het is waard geleefd te worden. Dát maakt ons gelukkig.
JS Maar er is zoveel om bang voor te

zijn…

EB Ja, die angst moeten we serieus

nemen. Maar zó bang hoeven we nu
ook weer niet te zijn. Kijk naar het
heden. Het zijn niet de vluchtelingen
die de samenleving slecht maken.
Het is al sinds jaar en dag nodig dat
wij die beter maken.’

JS Maar is optimisme niet een morele
plicht?
EB Ja, maar je loopt het risico dingen
over te slaan en mensen die niet
optimistisch zijn, weg te zetten als
obstakels. De moderne tijd wil naar
de toekomst, maar zou zich moeten
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afvragen wie daar het slachtoffer van
worden en wie daar al niet het slachtoffer van geworden zijn.
JS Wat kan er op een congres als dit
gebeuren met mensen?
EB Dat ze erkennen dat ze ‘getrok-

ken worden’. Het is niet dat we geen
hoop hebben, maar we praten er
niet meer over. We zouden het geloof meer mogen belijden, zeggen:
‘Daar wil ik me aan toevertrouwen.’
Wij hoeven de inspiratie niet uit te
vinden, we moeten weer geloven
dat die ons kan dragen. Niet, zoals
tegenwoordig vaak gebeurt, een reserve inbouwen als achterdeurtje om
door te ontsnappen.

GB Tegenwoordig houdt men zich
vast aan regels en systemen: ‘als we
de organisatie maar op orde hebben’.
Denk aan wat T.S. Eliot heeft gezegd: ‘dreaming of systems so perfect
that no one will need to be good’. Nee,
het is belangrijk dat wíj het doen. Dat
we ons afvragen waar de samenleving een appèl op ons doet. Laat het
appèl op je af komen. Voor wie ben jij
de naaste? Oefen je ogen daarin.

Filmfragmenten

Jacobine Geel kondigt vier filmfragmenten aan, gemaakt onder leiding
van Leo Feijen (KRO-NCRV). Daarin
geven vier stemmen antwoord op
drie vragen:
Waar bent u bang voor?
Waar kunnen we bruggen slaan?
En wat vermag het geloof daarin?
• Cultuurtheoloog Frank Bosman
Zorgen:
Ik ben bang voor het tegen elkaar
uitspelen van joden, moslims en
christenen, als zouden die een totaal
andere god hebben. Alsof islam een
en al geweld is en christenen lieverdjes zijn. We moeten niet in die val
trappen.
Bruggen:
De grootste kloof is die tussen wij
die hier al zijn en zij die naar ons
toekomen met hun rare god, rare
gewoontes en rare opvattingen
over homo- en vrouwenrechten. Die
ideeën worden nog versterkt door
de media die de nadruk leggen op
islam-geïnspireerd terrorisme.
Geloof:
Christenen zijn bij uitstek geschikt
die kloof te overbruggen. Wij weten
hoe het is raar aangekeken te worden om je geloof. We mogen trotser
zijn op de christelijke traditie. Daar
moeten we moediger in zijn. Betreed
het politieke veld mét je christelijke
inspiratie en identiteit. Anders zijn
we verloren.

• Bisschop Gerard de Korte
Zorgen:
Er zijn heel veel boze en bange mensen, die zich slachtoffer voelen en
miskend. Deels is het begrijpelijk:
angst voor verlies van welvaart en
voor een onduidelijke toekomst.
Bruggen:
Het populisme dat op de angst
inspeelt is een gevaar. Het speelt
wie bij elkaar horen uit elkaar, we
verliezen onze eenheid. Er is steeds
meer neutralisering, maar ook
nog steeds een Christelijk-Sociaal
congres. Laten we trouw zijn aan de
missie van de voorvaderen en die
actualiseren.
Geloof:
Christenen zijn net mensen, met
dezelfde angsten. Maar Jezus zegt:
wees niet bang. God heeft het eerste en het laatste woord. Dat kan de
angst in ons hart verminderen. Al is
dat makkelijker gezegd dan gedaan.
Maar het helpt als je je gedragen
weet.
• Thijs Tromp (directeur Reliëf)
Zorgen:
We hebben de beste zorg van de wereld, maar het lukt ons niet de mens
centraal te stellen. Mensen voelen
zich een overbodige kostenpost. Het
mag niet zo zijn dat de kwetsbaarste
mensen zich een last voelen.
Bruggen:
We moeten weer ruimte geven aan
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bezieling om te zorgen. Zorgen
slaat een brug tussen mensen. Het
zou goed zijn wanneer mensen hun
zorgen voor anderen creatief mogen
invullen. Overal zorgen burgers voor
elkaar (informele zorg). Formele zorg
komt pas in laatste instantie.
Geloof:
Als je aan het zorgen, poetsen, wassen, medicijnen geven bent, voelt
dat niet als liefde. Liefde wordt gezien in termen van romantiek. Maar
liefde is hard werken: aandacht en
respect combineren met handen uit
de mouwen. Dan zijn zorg en liefde
bijna synoniem.
• Wim Kuiper (voorzitter Verus)
Zorgen:
De overheid probeert het onderwijs
sterk te sturen, met veel aandacht
voor presteren. Voor zwakkeren

is minder oog. Daardoor wordt de
ongelijkheid eerder vergroot dan
verkleind. Verketteren en zwart-
witdenken moet in de klas worden
aangepakt: zó gaan we niet met
elkaar om.
Bruggen:
De samenleving raakt verdeeld,
maar op school komen kinderen
met elkaar in contact en kunnen we
hen stimuleren actief aan buurt- en
wijkleven mee te doen.
Geloof:
Als er in de samenleving geen geloof
en hoop meer is, hoe staat het dan
met de liefde? Die drie zijn toch algemeen menselijke boodschappen die
voor iedereen goed voelen. Het hele
christelijk-maatschappelijk middenveld kan gaan staan voor waarden
die dreigen te verdunnen. •

Hoop doet leven, angst alleen overleven
Piet Hein Donner

‘De kernvraag van het eerste
Christelijk-Sociaal Congres, ‘Wat
staat ons als belijders van de Christus
te doen met het oog op de noden
van onze tijd?’ is nog steeds actueel.
Materiële welstand is toegenomen,
maar geestelijke verpaupering ook.
De geest van verbrokkeling – van
nationalisme, individualisme, rationalisme en relativisme – is onverminderd vaardig. De vragen waar
de samenleving voor staat vergen
samenwerking, verdraagzaamheid
en gemeenschapszin.
Maar alom worden tegenstellingen
aangezet en afscheiding, afsluiting
en uitsluiting als oplossing gepredikt.
Mijn rooms-katholieke broeders zou-
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den deze sombere analyse typisch
protestants noemen. Men moet inderdaad niet voorbij zien aan de vele
voorbeelden van mensen die zich
geroepen weten om te doen. Daaruit
kunnen wij moed en inspiratie putten om het vele waar we ons niet bij
mogen neerleggen, aan te vatten.
Tegenover de geest van verbrokkeling stelt dit congres de kracht van
verbondenheid als een bron van inspiratie voor wie wil aanpakken.

Heeft het Congres nog zin?

De wereld is sinds 1891 ingrijpend
veranderd. Europa beleeft een
ebgetij in het christelijk leven.
Verenigingen en organisaties hebben
hun grondslag verbreed of zijn samenGeloof, Angst & Liefde | 23

gegaan met organisaties zonder die
grondslag.
Heeft het nog zin om het ChristelijkSociaal Congres in stand te houden
en op gezette tijden bijeen te komen?
Is het niet beter om aansluiting te
zoeken bij anderen die ook sociale
gerechtigheid nastreven, ook al is 
de inspiratie een andere? Men kan
elkaar op de vruchten vinden, want
de concepten van het moderne
denken – individualisme, gelijkheid,
solidariteit, gerechtigheid – zijn
voortgekomen uit christelijk denken.
Er is niets tegen het zoeken van
verbinding met anderen. Het gaat
immers om de waarde van de ideeën
en de plicht tot collectieve actie, om
zo de samenleving rechtvaardiger te
maken. Als anderen daarin mee willen doen, zoveel te beter.

Noodzaak tot verversing

In deze tijd is echter niet het uitdragen van vruchten aan de orde, maar
het verversen daarvan. De beproefde
aanpak werkt minder bij de sociale
vraagstukken van nu. Daarvoor moet
men terug naar de wortels van de
boom waaraan men de vruchten
herkent. Ideeën laten kiemen gaat
immers beter met gelijkgezinden.
Het moderne denken loopt steeds
meer vast in onoverbrugbare tegenstellingen – tussen individu en
gemeenschap, tussen negatieve
vrijheid (om naar eigen inzicht te
handelen) en positieve vrijheid (om
met anderen samen te leven) en tus24 | Christelijk-Sociaal Congres 2016

sen maatschappelijke pluriformiteit
(waarin over smaken van goed en
kwaad niet valt te twisten) en de behoefte aan bescherming (tegen meningen en opvattingen die gevaarlijk
worden geacht).
Het Christelijk-Sociaal Congres en
de encycliek kozen destijds hun uitgangspunt in een mensbeeld waarbij
tegenstellingen overbrugbaar zijn
dankzij het uitzicht op een
gemeenschappelijke bestemming.
De mens is als individu geroepen om
in gemeenschap met anderen zijn
bestemming te realiseren. Mensen
zijn tegelijk verantwoordelijk en
hulpbehoevend. Maatschappelijke
pluriformiteit is daarbij dienstbaar
aan één centrale waarde: mensen
tot recht laten komen.

Angst of hoop?

In dat mensbeeld heeft hoop
een centrale rol: de hoop op het
Koninkrijk. De titel van dit congres
is echter ‘Geloof, angst en liefde’.
Veel mensen worden in deze tijd inderdaad gedreven door angst. Deze
komt voort uit verlies aan geloof in
toekomst, in samenwerking, in de
naaste en in zichzelf. Wat dan aan
liefde rest is vooral eigenliefde. Als
men in de bekende drieslag hoop
vervangt door angst, wordt het een
parodie van het fundament van
christelijk-sociaal denken.

mensen zich vastklampen aan bezit, doet hen anderen wantrouwen.
Angst ondergraaft vertrouwen, zet
tegenstellingen aan en versterkt
onverdraagzaamheid.
Hoop is ‘Yes we can’, ‘Wir schaffen
das’. Hoop is het vertrouwen dat we
kracht zullen ontvangen. Hoop is de
moed om, ondanks secularisering
en ontkerstening, samen te komen
en tegenover de noden van deze tijd
angstige mensen hoop te geven.

Gevaarlijke misvattingen

De noden van deze tijd blijken oude
bekenden in nieuwe gedaante. Bij de
aanpak ervan moeten we ons bewust
zijn van drie dreigende misvattingen
– die gelijkenis vertonen met de verzoeking in de woestijn.
De eerste is de gedachte dat het alleen om materiële nood, om ‘brood
alleen’, gaat. Dat miskent de geestelijke nood in een samenleving waarin
onderlinge relaties steeds minder
persoonlijk zijn – zie hoe mensen onder dekking van anonimiteit online
met elkaar communiceren.
Een tweede misvatting is dat we de
noden aan overheden kunnen overlaten: ‘alle koninkrijken der wereld voor
een knieval’. Overheden zijn wezen-

lijk bij het weren van het kwade en
het scheppen van ruimte waarbinnen
burgers tot recht kunnen komen,
maar het goede komt van mensen.
Ook al zeggen overheden dat zij het
goed met ons voor hebben.
Een derde misvatting is dat men terzijde kan blijven staan, omdat God
de ontwikkeling ten goede zal keren:
‘Spring van de tempel en engelen
zullen u dragen’ – misschien wel de
gevaarlijkste verzoeking. De huidige
tijd laat zien dat problemen, juist
als we wegkijken, zich des te meer
opdringen.

Tot besluit

Een eerste congres kwam er omdat
mannen en vrouwen beseften dat
zij zich tegen de noden van de tijd
teweer konden en moesten stellen
en door samen te werken tot oplossingen zouden kunnen komen. Dat
geldt onverkort. Wij zijn geen slachtoffers van de tijd. We mogen geen
meelopers zijn. Wij zijn geroepen.
If it’s to be, it’s up to me zeggen de
Amerikanen. Als het moet zijn, dan
is het aan mij om daarvoor te zorgen
– denk aan Luthers appelboom. Alle
ingrediënten voor een goed congres
zijn aanwezig, en evenveel inspiratie
voor tijd daarna.’

Hoop doet leven, geeft oriëntatie
aan het bestaan, schept vertrouwen
en brengt mensen samen. Angst
doet slechts overleven. Het doet
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de controlemechanismen die onze
werkrelaties verstikken.

Het christelijk-sociaal denken
en de moed

De moed om verbinding te zoeken en te
onderhouden
Mechteld Jansen

‘Moed is daadkracht op het juiste
moment. Moed is rationeel en weloverwogen: je besluit bewust iets te
doen of te laten. Moedige daden vormen in de samenleving een humuslaag voor het samenleven. Moedige
daden van mensen vóór ons laten
zien dat het mogelijk is moedig te
zijn. Dat is een geweldige erfenis.
Wat heeft moed met verbinding te
maken? Het vergt moed om je te
verbinden met een traditie, als een
ketting van overlevering waarbij je
aanhaakt, in ons geval een christelijksociale traditie. Je neemt een erfenis
nooit compleet over. Evenzo moet
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je aanvaarden dat wie in andere tradities staan ook nooit helemaal te
identificeren zijn met die traditie.
U bent joods, u bent moslim, dus
zult u wel zo denken, dit doen en dat
nalaten. Het vraagt moed en werkt
verbindend om die ander variatieruimte te bieden: op welke punten
biedt je traditie houvast? Op welke
punten niet?
Moedige mensen genereren vertrouwen, verhalen over moedige mensen
voeden het vertrouwen. Waar zij ontbreken, neemt het wantrouwen toe,
wat leidt tot angst en controle. Denk
aan hekken tussen landen, en aan

Eén van de blijvende krachten van de
christelijk sociale beweging lijkt mij
dat de moraal niet bestaat uit een set
van regels die ons worden opgelegd,
maar een zaak is van navolging van
inspirerende voorbeelden. Als dat
waar is, moeten we meer gaan letten
op deugden. Moed is ook een deugd.
Een deugd die je wordt voorgeleefd.
Voorbeeldgedrag is de nieuwe macht
van de moraal: practice what you
preach. Voorbeeldgedrag sterkt ons
verlangen naar een goed leven, met
en voor anderen, in rechtvaardige
instituties.
Laat mij uit de theologiegeschiedenis twee generatoren van moed
noemen, de één katholiek, de ander
protestants, beiden denkers die een
duurzame spiritualiteit voorleefden.
Ivan Illich benadrukte als katholiek
de menselijke behoefte om ergens
te aarden en daar gekend en bemind
te zijn.

testant principle bedoelde hij dat je
van geen enkele macht, ook niet van
religie, een absolute waarheidsclaim
aanvaardt. Een diep oecumenisch
verlangen combineert wellicht beide
principes: de behoefte om ergens te
aarden en God als de kracht te zien
die ons van alle benauwende claims
bevrijdt.

Sociale nood van uitsluiting

Armoede en uitsluiting zijn uitermate complexe problemen. Het zijn
vaak structurele, langdurige problemen, veroorzaakt door een kluwen
van factoren en gebeurtenissen
(weinig opleiding, echtscheiding, onzekerheid voor steeds meer zzp-ers,
daardoor verminderde pensioenopbouw, verschillen in loon en vooral
vermogen, plotselinge hoge ziektekosten), die mensen richting armoede duwen. De sociale nood lijkt
mij niet per se in de digitalisering te
liggen. Internet en sociale media zijn
ook contactbevorderend. Laten we
zoeken naar digitale mogelijkheden
die werkelijk verbinden, juist voor en
met de mensen die in de sociale problemen dreigen te geraken.

'De christelijke moraal bestaat niet uit een set van
regels die ons worden opgelegd, maar is een zaak van
navolging van inspirerende voorbeelden.'
Mensen hebben meer nodig dan bed,
bad en brood. Zij willen ergens thuishoren, verwácht worden. Paul Tillich
benadrukte de bevrijding van beknellende verbanden en met zijn pro-

Met compassie en daadkracht reageren op de sociale noden van deze tijd
lukt niet met te grote, noch met te
kleine verhalen. Te grote verhalen,
over een immense wereld waarin gloGeloof, Angst & Liefde | 27

baliserende krachten het spel bepalen,
maken de mens nietig, machteloos en
uiteindelijk onverschillig over een wereld die onverschillig is over het individu. Te kleine verhalen, over de enkeling
die zijn hele leven, inclusief gezondheid, zelf in handen heeft, maken dat
we nergens meer losers mogen zijn.
Verhalen van moed zijn niet te
groot en niet te klein. Ze reiken altijd verder dan het individu en gaan
vaak over mensen met verliezen:
Abraham, Ruth, de leerlingen van
Jezus. Ze verdienen het doorverteld
te worden.

Voeding voor verbinding

Het volstrekte individualisme waarvoor wordt gewaarschuwd zie ik
niet zo. Er vindt immers nog steeds
groepsvorming plaats, al verloopt
die anders dan voorheen. De Franse
socioloog Michel Maffesoli spreekt
van ‘neo-tribes’, nieuwe stammen
in onze westerse samenlevingen,
die gemeenschappelijke belangen
behartigen, hun leefwijze bij elkaar
bevestigen en de sociale in- en uitsluiting uit de groep regelen via moderne initiatieriten. Zulke groepen
zijn belangrijk voor de vorming van
het moderne individu. Het individuvan-nu zoekt innerlijke vervulling in
het delen van zijn of haar ervaringen
met anderen. Het gevaar is wel, dat
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zo’n emotionele gemeenschap gaat
lijken op een tribe, een stam, en dat
men leden van andere ‘stammen’ en
mensen die tot geen van de ‘stammen’ worden toegelaten negeert.
Dit leidt naar een kritische vraag aan
onszelf: is geloof in Christus sterker
bepalend voor christenen en kerken
in deze samenleving dan bij voorbeeld etniciteit, neo-tribes, opleiding
en ‘goede smaak’?
Er is geen moed voor nodig om je
tegenstanders te beschuldigen van
angst. Natuurlijk wordt angst aangewakkerd en uitgebuit door monocultureel populisme. Het helpt niet
om als tegenwicht te roepen dat die
angst ongegrond is. Het gaat om de
daden en de verhalen over de moedige daden, die vertrouwen wekken.
Ik eindig met een luchtige en een
geestrijke bemoediging. De eerste
is van Loesje: Als de moed je in de
schoenen zakt, ga dan eens op je kop
staan. De tweede is een rode draad
in de Bijbel:
Vrees niet, want Ik ben met u; zie
niet angstig rond, want Ik ben uw
God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun ik u met mijn heilrijke
rechterhand.
(Jesaja 41:10, NBG ’51)’

Gesprek Donner, Jansen en de zaal
Zaal Donner stelde dat de vruchten

moeten worden ververst, omdat we
voor nieuwe vragen staan. We moeten ruimte maken voor nieuwe ideeën. Waar die te halen?

PHD Ik denk aan de gelijkenis van

de onrechtvaardige rentmeester.
Enerzijds moeten we allianties zoeken om zaken op te lossen, en dat
kan heel breed zijn. Anderzijds moeten we ook onderkennen dat we voor
heel nieuwe vragen komt te staan.
Ethische kwesties rond prenataal
onderzoek naar het downsyndroom
of de vraag of je ernaar moet streven
dat mensen 120, 130 jaar oud kunnen
worden. In het publieke debat gaat

het meteen over de kosten. Terwijl
we eerst zouden moeten bepalen
wat we nou precies willen. Voor het
ontkiemen van die antwoorden is het
zaak dat we onder gelijkgestemden
zijn. Daar vormt zich de basis op
grond waarvan we vervolgens allianties kunnen aangaan.
MJ Zo probeer je te voorkomen dat

medische technologie alleen marktgedreven wordt. Daartegen verzet
zich het christelijk-sociaal denken,
net als tegen technologie die de
overheid zou inzetten om de massa
te controleren. Ik denk ook aan het
informatiesysteem waarin scholen
de resultaten van leerlingen bijhouGeloof, Angst & Liefde | 29

den. Als ik wil kan ik al eerder dan
mijn kind weten dat het een onvoldoende heeft gehaald.
Zaal Mevrouw Jansen, u spreekt over

de deugd van de moed, dank u wel
daarvoor. Kunt u nog wat dieper op
de deugden ingaan?

MJ Een tweede deugd die voor

ons van belang is ligt daar dicht
tegenaan, de deugd van de kwetsbaarheid. Je laat iets varen van het
perfecte plaatje, ook op internet.
Dat gezin, die baan, dat uiterlijk.
Laat zien waar je feilbaar bent. Dan
kun je ook anderen makkelijker vergeven, omdat je beseft dat jij dezelfde stommiteiten begaat.

Zaal Mijnheer Donner, u raakt mij
door uw pleidooi voor kwetsbaarheid. Dat doet me denken aan politici die publiekelijk excuses maken.
Politici zouden zich niet zo krachtig
moeten neerzetten, maar in hun
pleidooien ook iets van hun kwetsbaarheid en onzekerheid moeten
laten blijken.
PHD Maar dan gaat de discussie

weer over wat je van politici verwacht. De vraag is wat wij buiten
die politiek doen. Het goede moet
komen van samenwerking tussen
mensen. De overheid kan zorgen
voor stabiliteit en recht zonder

aanzien des persoons. Wij moeten
handelen mét aanzien des persoons.
Mensen die tussen de kieren komen
te hulp schieten. Als je het van de
overheid verwacht, kijk je de verkeerde aan. Verwacht het niet van
systemen. Er is geen systeem om
het goede te produceren.
JG Dat lijkt een kernthema van jullie
twee: we moeten weg van de krachtdadigheid, richting deemoed en
kwetsbaarheid.
Zaal Ik raak verward als u zegt dat

voor politici andere regels gelden.

PHD Ze gedragen zich anders want ze
zitten in een ander systeem. Ik ben
wel christen, maar ik kan als minister
niet christelijk handelen.

Zaal Toch verwacht ik van een inspirerend politicus vooral een oprecht,
integer en bescheiden verhaal.
PHD Dat is helaas de cultuur van de

kranten die we kopen, waar stelligheid moet winnen.
Jacobine Geel besluit het gesprek
en verwijst naar het programma
van donderdag, waar het debat met
drie fractieleiders gepland staat en
verder zal worden ingegaan op deze
thematiek. •

Vragen blijven stellen en gewoon dóén
Dinnerspeech Jaap Jongejan

‘Hoe proberen wij binnen SBI, SBI Formaat en Zonheuvel de verhalen
van dit congres in de praktijk te brengen? Een verhaal in vijftien punten.

Wie zijn wij en wat doen wij?
1. SBI, SBI Formaat en Zonheuvel werken in een natuurlijke balans tussen
oud en nieuw. Van het oude Kasteel
Maarten Maartens loopt een natuurlijke
weg naar het nieuwe hotel.
2. Het landgoed wil het Huis van
Arbeidsverhoudingen zijn, waar
werknemers, werkgevers, wetenschappers en politici zich ontwikkelen en elkaar leren vinden in dialoog.
3. Mensen zijn medemensen, organisaties zijn gemeenschappen van
medemensen en de maatschappij is
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een samenleving van gemeenschappen en medemensen – onze filosofie
is naastenliefde.
4. We willen verandering positief
benaderen, in drie stappen:
• anders denken (co-creatie in plaats
van beleidstukken),
• anders doen (experiment in plaats
van blauwdruk),
• veranderen met perspectief (voor
alle stakeholders).
5. We blijven ons verwonderen en de
waarom-vraag stellen – alsof we nog
kind zijn. ‘Dat is nu eenmaal zo’ is
geen antwoord.
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Waar lopen we tegenaan?

6. Ooit zaten 150 ‘oude wijze mannen’ in het parlement, nu zitten er
150 wijze vrouwen en mannen. In
Den Haag is niet zoveel veranderd,
in de samenleving des te meer. Daar
zitten nu 17 miljoen wijze mannen
en vrouwen. Dat vraagt om ‘horizontale politiek’ in een ‘horizontale
samenleving’.
7. Alles is communicatie. Maar ondanks meer communicatiemiddelen,
gaan we steeds slechter communiceren. In 140 tekens kun je geen
verhaal kwijt, op één A4 geen politiek programma. Als we ons Verhaal
levend willen houden, zullen we het
moeten durven vertellen.
8. We roepen om leiderschap, maar
niemand laat zich meer iets zeggen.
Leiderschap is voor iedereen. Maar
hoe kun je leiderschap oppakken,
verantwoordelijkheid nemen als je
dat nooit geleerd hebt?
9. Dat de tijd steeds sneller gaat, is
slechts schijn. We verknoeien tijd,
omdat we niet de tijd nemen om
over visie te spreken, onze waarden
te delen. Maak haast als je tijd hebt,
dan heb je tijd als je haast hebt.
10. Werk:
• draagt bij aan de menselijke ontwikkeling (dus moeten we niet een
miljoen mensen uitsluiten)
• biedt structuur (dus moeten we
wijs omgaan met flexibiliteit, zowel
aan de wereldeconomie denken als
aan goede contracten – waarom niet
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iedereen 90% vast en 10% flex?)
• draagt bij aan ons geluk (het is een
veeg teken dat we mensen hiervan
moeten overtuigen)
• is doel voor ieder méns (en dus mag
iedereen tussen 8 en 17 uur naast
functionaris ook mens zijn)

is in de economie nog veel te doen.
Balans tussen mens en economie
bereiken we door te focussen op
menselijk handelen, op het delen van
waarden en visie – door gewoon te
doen, iedere dag opnieuw.

11. Systemen helpen ons om de
complexe werkelijkheid te bevatten
en te hanteren. Soms overleven
systemen veranderende werkelijkheden. Dan passen ze niet meer of
worden bureaucratisch. Herkennen
we dat, dan kunnen we systemen
aanpassen.
Zien we het niet, dan kunnen zulke
systemen de werkelijkheid beïnvloeden – denk aan de agrarische reden
achter de zomervakantie en het
probleem van kinderopvang in die
vakantie voor werkende ouders nu.

15. Hoe probeer ik binnen het SBI
‘gewoon te doen’?
• door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te helpen,
samen met andere (horeca)werkgevers
• door een project als ‘Lucht geeft
werk’ te initiëren

Hoe?

• door met SBI Formaat medezeggenschapsraden bewust te maken
van hun rol en daarnaar te handelen
als er sprake is van waarden-loos
handelen door hun bestuurder
• door ‘studiners’ te organiseren
(goede gesprekken aan de keukentafel) met mensen van allerlei
achtergronden, over wat hen bezig
houdt
• door actief lid te zijn van het CSC
• door medemens te zijn
• door christen te zijn!’

12. Zonder visie gaan doel en middel
door elkaar lopen en gaat het fout in
organisaties.
Concreet: Als marktwerking de gezondheidzorg beter moet maken,
wordt een middel het doel, en worden mensen niet beter.
13. Als robots mensen verder helpen
kan robotisering een zegen zijn.
Maar dan moeten bij de ontwikkeling ervan de ethische vragen wel
bij de start van het proces worden
gesteld. Anders moeten we achteraf
repareren.
14. De economie redt het wel. De
Nederlandse economie groeit. Maar
op het gebied van mensmeerwaarde
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Dagopening

ds. Karin van den Broeke
Op donderdag verzorgde ds. Karin van de Broeke de openingsviering.
Dit is de ingekorte versie van haar overweging bij Leviticus 23: 15-22.
‘Onlangs herlas ik Meneer Ibrahim
en de bloemen van de Koran, van
Eric-Emmanuel Schmitt. Het vertelt het verhaal van Mozes, een
joodse jongen. Hij woont met zijn
liefdeloze vader in een joodse straat
in Parijs. Mozes doet de boodschappen bij de enige Arabier in de
straat, een kruidenier, die op een
dag tegen hem zegt:
‘Ik ben geen Arabier, ik ben
moslim.’
Vanaf dat moment ontwikkelt zich
een gesprek tussen hen. Eén vraag,
één antwoord per dag. Eén zinne-
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tje hoort Mozes meneer Ibrahim
regelmatig zeggen: ‘Ik weet wat er
in mijn Koran staat.’ Als antwoord
op de vraag hoe meneer Ibrahim
zoveel rust kan bewaren, gelukkig
kan zijn, vanzelfsprekend de zorg
voor Mozes op zich neemt als diens
vader zijn werk kwijtraakt en uiteindelijk zelfs zelfmoord pleegt. Als
Mozes op een onbewaakt ogenblik
iets van woede over zijn vader uit,
blijkt meneer Ibrahim niet alleen
liefdevol voor Mozes te zijn, maar
ook begrip te hebben voor zijn vader.
‘Ik weet wat er in mijn Koran staat.’
Meneer Ibrahim zegt het ook vlak voor
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hij sterft. Mozes raakt geïntrigeerd
door die Koran, wil het boek lezen.
Meneer Ibrahim geeft het hem, maar
hij zegt erbij dat hij het in dat boek
alléén nooit zal vinden. Hij spreekt
voorzichtig over wat God een mens
aan leven kan openbaren. En hij
openbaart Mozes de bron die ervoor
zorgt dat hij er niet afhankelijk van
is of mensen wel van hem houden.
Hij heeft Mozes laten zien dat het
mogelijk is om zelf van anderen te
houden.
Aan het eind van het boek is Mozes
de kruidenier in de straat geworden.
Hij heeft een vrouw en kinderen. Hij
kent rust, het vermogen tot mildheid
en begrip, en liefde.

Vertrouwen en handelen

Waarom vertel ik dit zo uitgebreid tijdens het Christelijk-Sociaal Congres,
waar we de Bijbel als boek hebben
waar we telkens weer uit putten,
en waaruit we proberen te leven?
Waarom in deze openingsviering,
waarin net die krachtige woorden uit
Leviticus geklonken hebben: ‘Ga bij
het binnenhalen van de oogst niet
tot de rand, raap niet op wat blijft
liggen, laat het liggen voor de armen
en de vreemdelingen?’
Voor iemand als ik, die op het platteland woont, spreekt zo’n tekst in
deze tijd van het jaar tot de verbeelding. Je ziet ze voor je, de akkers
waar de aardappelen en de uien net
af zijn en waar je zo nu en dan inderdaad iemand met een grote tas overheen ziet gaan. Je kunt de tekst ook
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metaforisch lezen. ‘Als je wat hebt,
houd dan niet alles voor jezelf. Zorg
dat er genoeg van overblijft voor diegenen die niets hebben.’
Leviticus heeft de reputatie een
wettisch en onleesbaar boek te zijn.
Voor wetten zullen de meesten hier
waarschijnlijk minder bang zijn. Een
helder rechtssysteem is nodig om
recht in een samenleving te garanderen. Maar is dát ook wat we van
de Bijbel verwachten? Is dát waar
Abraham Kuyper op bouwde? Is dat
waar de katholieke sociale leer op
gebaseerd is?
Het mooie van de Bijbel blijft dat
het een verhalend boek is, waaruit
spreekt hoe God bij mensen en bij
zijn schepping betrokken is.
Betrokken op het geheel, God van
hemel en aarde, erop gericht dat
alle mensenkinderen tot hun recht
komen.
Vanuit dat perspectief klinkt het gebod dat er uit de nieuwe oogst allereerst aan God geofferd moet worden,
heel anders. Dan gaat het niet meer
om het precieze ‘hoe’, maar om het
‘dat’ – om het besef dat niets van wat
we hebben zomaar vanzelfsprekend
van ons is, maar dat het geheel allereerst aan God toebehoort, dat wij
binnen die ruimte leven en handelen,
dat wij daarop kunnen vertrouwen op
de momenten dat we kwetsbaar zijn
en daarnaar moeten handelen op de
momenten dat we sterk zijn.
Niet ‘geloof, angst en liefde’, maar

vanzelfsprekend ‘geloof, hoop en
liefde’. Een grondtoon van gedragen
worden en van het vermogen om er
voor anderen te zijn.

De Tweede Wet

De eerste vijf Bijbelboeken worden
samen ook wel de boeken van Mozes
genoemd. Mozes komt daarin aan het
eind van zijn leven nóg een keer met
de wet. In nét andere woorden. Alles
komt nog een keer naar voren: De
Tien Woorden, de stellige oproep aan
mensen om met die woorden hoofd
en handen te verbinden. Om je er binnen- en buitenshuis, in en buiten de
stad steeds van bewust te zijn. Om ze
door te geven aan generaties na jou.

vertrouwen, voor de wijze waarop
hij liefde kan geven. Het verhaal over
meneer Ibrahim vind ik een gelijkenis
bij de schriftlezing. Hij is een bijzonder mens, misschien wel vooral een
gedroomd mens.
Maar: je redt het niet door het boek
alleen te lezen. In het leven en samenleven met dat Woord van God krijgt
dat Woord pas gestalte. De Bijbel
wijst ons de weg naar het land van
belofte. Maar er echt binnengaan is
niet eenvoudig. Daarom ben ik steeds
weer dankbaar voor plaatsen waar
we ons samen kunnen laven aan de
Bijbelse bron, Gods goedheid kunnen
loven en elkaar tot de orde kunnen

'Een grondtoon van gedragen worden en van het
vermogen om er voor anderen te zijn.'
Ik zie het voor me en ik weet: De wet
klinkt in de Bijbel, omdat sociaal handelen wel aangenaam en aantrekkelijk klinkt, maar in de praktijk bepaald
niet vanzelfsprekend is. Mozes komt
met zijn tweede wet, omdat het zo
moeilijk is om te doen wat eenvoudig
lijkt. Die woorden, over de rechten
van armen en vreemdelingen, hebben
herhaling nodig. Daarom hebben
we ook inspiratieplekken als een
Christelijk-Sociaal Congres nodig.
In de visienota van de Protestantse
Kerk beschrijven we de kerk als oefenplaats voor het leven. Dat sluit voor
mij aan bij de wijze waarop meneer
Ibrahim over zijn Koran spreekt. Het
is de grond voor zijn geluk, voor zijn

roepen. Waar we onze eigen tekortkomingen onder ogen kunnen komen,
en toch hoopvol kunnen blijven. Waar
we de pijn van de wereld benoemen
en tegelijkertijd de instrumenten in
handen krijgen om vrij te blijven van
hardheid en onverschilligheid. Waar
we het verhaal horen van de mens
Jezus Christus, die ons voorging op de
weg van gerechtigheid en vrede – de
openbaring van Gods liefde.
Moge het die openbaring zijn die ons
draagt en die ons roept, die ons tot
christelijk-sociaal denken en doen
blijft nodigen en ons steeds opnieuw
bij geloof, hoop en liefde bepaalt.
Amen’ •
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evenwicht) en uit het Boeddhisme
(de schepping houdt ons allen in leven). Dit om duidelijk te maken dat
de genade algemeen is – met dien
verstande dat zij niet moet worden
opgevat als garantie, maar als fenomeen dat present is, en waarop wij
moeten reageren.

Moreel besef

Moreel besef en algemene genade – de maatschappelijke
opdracht voor christenen in onze tijd
Stephen B. Young

Na enkele voorbeelden van spanningen in de huidige wereld grijpt Young
terug op Abraham Kuypers Stone Lecture (Princeton, 1898), waarin Kuyper
voorspelde dat het modernisme de wereld zou gaan overheersen. In zijn eigen lezing zal Young betogen dat ieder van ons dankzij de algemene genade
over moreel besef beschikt, dat dit door wetenschappelijk onderzoek wordt
bevestigd, dat modernisme het moreel besef verwerpt en daardoor op gespannen voet staat met algemene genade, én dat christenen dus het moreel
besef moeten versterken om de excessen van het modernisme te beperken.

Algemene genade

Young parafraseert Kuyper: ‘De mens
kan God dienen, doordat iedereen
deel heeft aan Gods genade in de
wereld’. Young ziet bewijs daarvoor
in een groot aantal Bijbelteksten, uit
Genesis (… zag dat de wereld goed
was), Psalmen, Micha (onder zijn
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schrikt), Spreuken, Prediker, Job en
de Evangeliën volgens Thomas en
Matteüs (zon over goede en slechte
mensen, regen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen). Daarnaast
draagt hij passages aan uit de Koran
(Gods zegeningen zijn niet te tellen),
uit de confuciaanse en taoïstische
traditie (begrippen als harmonie,

Moreel besef is een geschenk aan
ieder van ons, dat we kunnen voeden
en ontwikkelen. Ook hiervoor draagt
Young teksten uit de Bijbel én uit
andere tradities aan. Hij verwijst naar
de tekst uit Micha die CSC-voorzitter
Westerbeek-Huitink in haar opening
citeerde, en naar Marcus (wanneer
je God liefhebt en je naaste als jezelf
ben je niet ver van het Koninkrijk van
God). Hij haalt aan wat het confucianisme zegt over rechtvaardigen, hun
welwillendheid en hun natuurlijke
neiging het goede te doen. Verder
verwijst hij naar juristen als Hugo de
Groot, die grondleggers waren van
het internationaal recht dat ons helpt
om de algemene genade te beschermen tegen agressie door regeringen.
Tot slot citeert hij Adam Smith (Schots
verlichtingsfilosoof, grondlegger
van de moderne economie), die in
Theory of Moral Sentiments stelt dat
de mens alleen in een samenleving
kan overleven. Doordat we allen een
geweten in onze borst dragen, zijn
wij daarvoor van nature geschikt.

Inzet voor de algemene genade
vanuit moreel besef

Veel religieuze en wijsheidstradities
geven ethische adviezen over hoe

we ons kunnen inzetten voor het rijk
van de algemene genade. Zo raadt
Aristoteles aan het juiste (deugdelijke) midden te houden. De sociale
leer van de rooms-katholieke kerk
leert over menselijke waardigheid en
solidariteit. De joodse traditie zegt
ons de wereld te helen en de Koran
moedigt ons aan het goede te doen
en te zorgen voor de schepping. De
zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN ten slotte zijn
evenzovele stappen op weg naar het
rijk van de algemene genade.

Moreel besef wetenschappelijk
vastgesteld

Recent onderzoek van neurowetenschappers en evolutiebiologen heeft
aangetoond dat moreel besef een
natuurlijk gegeven is, geen conventie
die ter discussie kan worden gesteld:
• structuur van de hersenen
Young bespreekt recent onderzoek
naar limbisch systeem, amygdala,
hippocampus, hersenhelften, (pre)
frontale cortex, hersenstam en de
werking van neuronen. Hij stipt
min of meer automatische reflexen
versus reflecterende cognitieve
processen aan en lokaliseert die in
de hersenen, evenals gevoelens van
zekerheid, veiligheid, zelfbeheersing
en moreel redeneren.
• chemie in de hersenen
Verder gaat Young in op de effecten
van het hormoon / de neurotransmitter oxytocine: het zorgt voor
hechting tussen moeder en kind, en
voor meer onderling vertrouwen en
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verbondenheid tussen mensen; maar
het kan ook leiden tot discriminatie
van wie anders zijn dan wij.
• evolutiebiologie
Young benadrukt, met evolutie
biologen, dat relaties en sociale
cohesie ervoor zorgden dat mensachtigen een voorsprong kregen in
de evolutie. Dat was enkel mogelijk
doordat zij werden geboren met een
zeker moreel vermogen. Hij wijst
op de rol van de taal, die denken en
ideeën uitwisselen en zo samenwerken mogelijk maakte. Zo kon de
homo sapiens vaardigheden doorgeven en taken verdelen (vuur maken,
smeden, pottenbakken, zaaien en
oogsten, jagen). Daarnaast was
gender belangrijk voor de verdeling
van verantwoordelijkheid: mannen
en vrouwen vertrouwden elkaar in
hun respectievelijke taken: jagen en
kinderen opvoeden en huis en haard
bestieren.

Modernisme en moreel besef

Young stelt dat het modernisme
het moreel besef ondermijnt en
vervangt door egoïsme, waardoor
mensen geen deel meer hebben aan
de algemene genade. Met Kuyper
meent hij dat de verlichting bron is
voor het modernisme, maar hij wijst
meer specifiek naar Jean-Jacques
Rousseau. Uit bitterheid over zijn
calvinistische vader kwam deze tot
de stelling dat de mens vrij geboren
is, en dus, wanneer hij zich geketend
voelt, die ketenen mag afwerpen.
Verwijzend naar de ideeën van
achtereenvolgens Nietzsche,
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Herbert Spencer, Derrida, Foucault
en Freud komt Young tot de conclusie dat modernisme het Koninkrijk
van God als het ware in onszelf
plaatst. Om er deel aan te krijgen
hoeven we niet meer te geloven, ons
om onze naaste te bekommeren of
moeizame taken te verrichten. Elke
ideologie die iemand toestaat zich
God te wanen handelt in strijd met
de algemene genade. Young herkent
hierin het antropocentrisme dat de
paus in zijn encycliek Laudato Si’
aanwijst als oorzaak voor de huidige
wereldproblemen.

Opdracht voor christenen

Young stelt zijn slotvraag: Wat staat
ons in deze situatie te doen? Volgens
hem is het de maatschappelijke
opdracht van elke christen om de
werking van het moreel besef te herkennen, aan te moedigen en te belonen. Denk aan wat Jezus zegt over
het tweede gebod, aan zijn gelijkenis
over de barmhartige Samaritaan en
aan zijn rol als goede herder.
‘Laten we dus veilige havens voor
het moreel besef creëren, de leiding
nemen in de bestudering ervan en
het onderwijzen aan individuen,
gezinnen, gemeenschappen en de
wereld. Laten we rolmodellen voor
anderen zijn en anderen die net als
wij de algemene genade nastreven
in vriendschap de hand reiken, of het
nu joden, moslims, boeddhisten, hindoes, confucianisten of ongelovigen
zijn.’ •

Mondiale uitdagingen, christelijk-sociale
inspiratie en duurzame keuzes
Jan Peter Balkenende

‘Graag sluit ik aan bij het moreel
besef in het betoog van Young.
Dat zal ons leiden bij onze aanpak
van de mondiale agenda. In China
spreekt men al van ‘het nieuwe
normaal’, dat wil zeggen niet meer
12% groei, maar 5 à 6%, zodat er
ook aandacht is voor maatschappelijke kwesties.

De mondiale agenda

Er zijn wereldwijd geopolitieke
spanningen (migratiestromen, terrorisme, politieke onderdrukking,
corruptie, fraude, ongelijkheid en
gebrek aan vertrouwen in democratie), maar die vormen niet het hele

verhaal. Er zijn ook positieve ontwikkelingen: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (strijd tegen
honger, armoede en kindersterfte),
de klimaattop in Parijs (strijd tegen
opwarming van onze planeet) en de
circulaire economie (het besef dat we
grondstoffen moeten recyclen).
Het is hoopgevend dat 80% van
de millenniumdoelen is gehaald,
het gat in ozonlaag kleiner wordt
en dat er mensen zijn zoals Boyan
Slat, die zich inzet voor het – met
nieuwe technologie – opruimen van
de plasticsoep in de oceanen. We
moeten, kortom, niet bij onze angst
halthouden.
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1891, parallellen en inspiratie
voor heden en toekomst

1891 was een fascinerend jaar vanwege het Sociaal Congres en Rerum
Novarum. Het was de tijd van de
Industriële Revolutie, de sociale
kwestie was omvangrijk – Kuyper
was eigenlijk ‘laat’. Zijn rede bevat
drie stappen: een scherpe analyse
van wat er mis gaat in de maatschappij, een antwoord op de vraag welke
bronnen inspiratie kunnen bieden
voor oplossingen en een oproep om
in actie te komen. 1891 is een kristallisatiepunt gebleken. De ‘spirit’ van
1891 en de structuur van de rede kan
in ons 2016 opnieuw inspireren.
• Analyse
Wat is de fundamentele fout in de
huidige maatschappij en hoe komen
we daaraan voorbij? Hoe kunnen
we de gewenste samenleving realiseren? Overheden en kenniscentra
zoeken naar antwoorden op de vraag
wat nodig is voor kwaliteit van leven. In de huidige tijd biedt nieuwe
technologie veel kansen (big data,
3D-printen, robots). Verder is er het
besef dat business as usual niet meer
werkt. Er zijn nieuwe businessmodellen nodig. Ten slotte is er de sociale
dimensie, die je bijvoorbeeld terugziet in de economie van het delen.
Technologie kan ons bestaan veraangenamen, maar ook ten kwade
worden gebruikt, bijvoorbeeld
door terroristische organisaties.
Ontwikkeling van nieuwe technologie
kan dus nooit zonder morele code.
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De sociale dimensie bepaalt ons bij
het belang van werk voor mensen:
bij het idee van een basisinkomen
voor iedereen om van te leven. Als
robots het werk overnemen vergeten
we daarbij dat arbeid ook vormend is
voor de identiteit van mensen.
Hoewel de wereld globaliseert, zien
we een tegenbeweging van groepen die zich terugtrekken binnen de
eigen grenzen en het eigen belang
benadrukken. Internationale organisaties krijgen veel kritiek. Ik ben
juist blij met de Europese Unie en de
Verenigde Naties, ze zijn belangrijk
voor het formuleren en realiseren
van de duurzame ontwikkelingsdoelen en de klimaatdoelen.
• Bronnen
Ik heb me in het verleden druk gemaakt over waarden en normen.
Mensen interpreteerden dat als: ‘Wij
zullen wel even zeggen hoe het zit en
hoe het moet,’ maar dat is het niet!
Waarden en normen willen niet in
perken, waarden en normen drijven
mensen, zijn inspirerend. Ik reis de
wereld rond en overal gaat het over
de waarden. In Japan verscheen een
boek van een ondernemer dat teruggrijpt op de wijsheid van de voorouders. Bij Ernst & Young hebben we
jaarlijks de verkiezing van de ondernemer van het jaar. De genomineerden
beantwoorden vragen over legacy,
purpose en alignment. Wat wil je de
wereld nalaten? Wat is je doel? En hoe
zorg je ervoor dat je producten en
diensten worden geleverd in overeenstemming met je missie en je visie?

• Samenwerking
Als de christelijk-sociale beweging
iets heeft bewezen dan is het dat je
door samenwerking zaken kunt bereiken. In het moderne vocabulaire: de
multi-stakeholder approach, oftewel
ketenbenadering. Je kunt het nooit
alleen. Ook de kerk moet daar haar rol
opnieuw scherpstellen. Natuurlijk is er
de scheiding van kerk en staat, maar
die speelt op institutioneel niveau.
Op moreel niveau is het een ander
verhaal. Die vraag naar moraal speelt
zeker ook in bedrijven, in de aandacht
voor corporate responsibility.
• Oproep tot actie
Laten we onszelf vooral heel concrete doelen stellen. In Parijs hebben we
dat al gedaan: we gaan de temperatuurstijging terugdringen en elke vijf
jaar meten of we onze doelen halen.
Wat betekent dat voor de reductie
van jouw CO2-uitstoot? Wat doe je
concreet?
Zoals Rerum Novarum in 1891 belangrijk was voor de sociale kwestie,
zo kan in onze tijd het belang van
Laudato Si’ voor de ecologie van onze
planeet niet overschat worden. We
móéten aan de slag gaan met duurzaamheid en circulariteit, anders is
het einde verhaal…

De video van de civil rights movement
die Stephen Young liet zien, herinnert me aan wat Martin Luther King
in zijn beroemde toespraak zei over
rechtvaardigheid en vrijheid: ‘make
justice a reality for all of God’s children’ en ‘speed up that day, that all of
God’s children will be (…) free at last’.
Dat is precies waar het om gaat in
de christelijk-sociale beweging. Het
doet me ook denken aan wat Adjiedj
Bakas over de huidige tijd zegt: ‘Er
heerst angst, het kapitalisme is
meedogenloos, we bekommeren
ons niet om het milieu, populisme
is in opkomst. Maar we moeten van
de as van de angst naar de as van
de hoop.’ Onlangs preekte Ruben
van Zwieten in mijn woonplaats: ‘De
kern van de Bijbel is samen te vatten
in drie frasen: Vrees niet, Nochtans
(durf vraagtekens te zetten bij je mening) en Ga (ga op weg, je hebt een
opdracht).’ Die drieslag weerspiegelt
Kuypers rede: na analyse antwoord
geven op Wat staat ons te doen?’
Balkenende besluit met een verwijzing naar een regel uit Lied 330 dat
die ochtend in de dagopening klonk:
'Geef dat ik volhard in uw vergezicht'.

Geloof, Angst & Liefde | 43

ziel van hun werknemers. Zij moeten, als bedelaars, afwachten wat
hun gegeven wordt. De hoogste
deugden van hun mensen vallen hun
slechts toe als ‘vrijwillige giften van
de ziel’. In reactie maken bedrijven
pseudo-deugden die ze met contracten en bonussen denken te kunnen
kopen. Bovendien worden niet-economische deugden steeds meer als
‘zonden’ gezien: nederigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid en
kwetsbaarheid.

Nieuwe bezieling voor het kapitalisme
Luigino Bruni

Bruni opent met citaten van de cultuurfilosoof Walter Benjamin (uit
Kapitalismus als Religion) en van ‘de laatste Italiaanse humanist’, de priester en intellectueel Giuseppe De Luca (1898-1962). Volgens de eerste
heeft het kapitalisme zich in het Westen ontwikkeld als een parasiet op
het christendom. De laatste ontmaskert onze genereuze ideeën over de
bestrijding van armoede, die nooit zo sterk zijn als de liefde voor ons eigen huis.

Economische en andere
deugden

‘Economie is de religie van onze
dagen. Het economisch vocabulaire
infiltreert steeds meer andere terreinen van de samenleving (onderwijs,
politiek, gezondheidszorg, onderzoek, levensbeschouwing, vrijwilligerswerk). Zoals democratie in de
20e eeuw het paradigma voor het
goede leven was, zo is economie dat
nu: een goede school functioneert
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als een bedrijf. Ondernemingen hebben zeker hun goede kanten, maar
ze worden steeds meer beschouwd
als enige bron voor het goede leven.
Ten onrechte, want ze kunnen niet
álle sociale waarden genereren. Er
zijn waarden buiten die van het bedrijfsleven, economie is niet genoeg.
Dat is niet nieuw maar wordt tegenwoordig te makkelijk vergeten.
Bedrijven moeten beseffen dat zij
geen zeggenschap hebben over de

Bruni verduidelijkt: ‘Mijn universiteit
kan professor Bruni inkopen, maar
niet Luigino. Niet mijn enthousiasme, niet de vreugde die ik ervaar
als ik werk met studenten en die ik
aan hen doorgeef. Luigino is een geschenk.’ Een arbeidsovereenkomst is
niet voldoende. Mensen leveren pas
echt goed werk wanneer zij zich gezien, erkend en gewaardeerd weten,
wanneer ze verantwoordelijkheid
krijgen en ruimte voor creativiteit.

Werken = geven

Werk is een geschenk – en dat zegt
Bruni niet omdat hij een romantische
Italiaan is. Wat je kunt kopen is het
minst belangrijk in het leven. Het belangrijkste is gezien te worden door
je leidinggevende, zijn dankbaarheid
en waardering te ervaren. Maar die
komen hun kantoor niet uit, druk als
ze zijn met managementinformatie
bijhouden. Hun werknemers snakken ernaar dat ze komen kijken hoe
ze hun werk doen, lesgeven, wc’s
poetsen, patiënten verzorgen – hun
geschenk geven.

Bruni verwijst kort naar de wijsheid
van twee ‘kringen’ waarvan geleerd
kan worden: kloostergemeenschappen en de vrouwenwereld ronde de
geboorte. Hoe monniken en nonnen
‘baden en werkten’ en hoe vrouwen
samenwerkten in dienst van het leven – de ‘wijsheid van handen’ is in
onze tijd afwezig in het mannelijke
paradigma van het ondernemen.
Er is behoefte aan ‘humanistische
managers’ die kijken en luisteren. Zij
investeren in relaties en creëren ‘relationele goederen’. Kerken zouden
in economisch onderwijs moeten
investeren. En faculteiten economie
zouden beeldende kunst, literatuur,
filosofie en spiritualiteit in hun curriculum moeten opnemen. De grootste uitdaging voor ondernemingen
is om zachtheid, nederigheid, barmhartigheid, gulheid, gastvrijheid –
kortom pre-economische deugden
– te integreren in hun processen.
Bruni gaat nog wat dieper in op
de deugd van de kwetsbaarheid.
‘Economische deugden’ zijn gebaseerd op onkwetsbaarheid en immuniteit. Wie zich kwetsbaar toont, is
een loser. Maar: zonder kwetsbaarheid is er geen hoop voor compleet
menselijk zakendoen. De economische deugden hebben verzachting,
‘vermenselijking’ door niet-economische deugden nodig.

Conclusie met de Bijbel

Bruni heeft van een aantal
Bijbelboeken analyses geschreven
vanuit economisch perspectief (Job,
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Prediker, Jesaja). Hij besluit zijn
lezing met een korte blik op de verhalen over Noach en De toren van
Babel.
Na het verhaal over Noach en zijn
ark (Gen. 6-9) volgt het verhaal
over de bouw van de toren van
Babel (Genesis 11). Ik herken daarin
de neiging van mensen zich na een
‘zondvloed’, een crisis die het einde
van een tijdperk betekent, terug te
trekken in de eigen kring en degenen die afwijken buiten te sluiten,
om niet ‘over de aarde verstrooid’ te
raken. Het is de angst die torens van
gelijken bouwt, om mensen tegen
diversiteit te beschermen.
Maar Babel was niet het eerste ‘grote
werk’ in de Bijbel. Dat was de ark die
Noach bouwde toen God alle mensen van de aarde wilde wegvagen
omdat zij slecht waren en alles wat
zij uitdachten steeds even slecht was.
Alleen Noach vond bij de Heer genade.
Daaruit lees ik dat de kritische massa
één is. Eén rechtvaardige kan genoeg
zijn.
Op de kruising van Noach en Babel

halen we muren neer en bouwen we
een ark.’
Bruni besluit zijn lezing met dezelfde
dichtregels als waarmee hij die opende, nu in het Italiaans voorgedragen
(Giacomo Leopardi (1798-1839),
uit: ‘Il canto notturno di un pastore
errante dell’Asia’ (Nachtlied van een
zwervende herder)).

E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando: A che tante
facelle?
Che fa l’aria infinita, e quel profondo
Infinito seren? Che vuol dir questa
Solitudine immensa? Ed io che sono?
... en als ik de sterren aan de hemel zie branden, zeg ik bij mijzelf:
Waartoe zoveel fakkels?
Wat doet de oneindige lucht, en dat
diepe, vredige oneindige?
Wat betekent deze uitgestrekte
eenzaamheid? En ik, wat ben ik?

Interview met Willemijn Verloop
Jeroen Smit, in interactie met de zaal
JS Soms volstaat één man, zei Bruni
zojuist. Ik zeg: je hebt vooral één
vróúw nodig, de oprichter van War
Child Nederland. Inmiddels streeft
zij naar een rechtvaardige, armoedevrije en inclusieve wereld.
Sinds zes jaar doet zij aan sociaal
ondernemerschap: verbeter de wereld, begin een bedrijf – Willemijn
Verloop. Denk je dat dit publiek je
gaat dragen?
WV Zorgen voor je naaste is een
christelijke waarde, net als goed zijn
voor de natuur. Beide zijn sterk verankerd in iedereen hier, en ook in sociaal
ondernemerschap. Dat is ondernemerschap waar geld weer een middel
wordt. Het doel is maatschappelijke
winst behalen.
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Stelling: Ondernemerschap speelt
een cruciale rol bij het creëren van een
rechtvaardige wereld.
De zaal steekt overwegend groene
stembriefjes op. Een rodekaart
houder zegt erg te twijfelen. ‘Het
lijkt me dat er meer nodig is dan
ondernemerschap.’
WV Ondernemerschap is inderdaad
niet de enige actor. Daarnaast blijven charitatieve organisaties nodig.
Er is in Nederland veel filantropisch
geld beschikbaar. Maar daarmee
redden we het toch niet. Het biedt
geen structurele oplossingen voor de
uitdagingen van onze maatschappij.
Voor een rechtvaardiger wereld is
meer nodig: ondernemers die het
lef hebben om op nieuwe manieren,
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met geld van de markt, structurele
oplossingen te bieden. Het is niet of
of, maar en en.

Enterprise Nederland.
McKinsey heeft berekend dat er
inmiddels 5000 van zulke bedrijven
zijn. De groep is in 5 jaar verdubbeld.
De aanwas bestaat vooral uit jonge
ondernemers en ze gaan relatief
minder vaak failliet omdat ze niet
voor snelle winst gaan.

JS Je favoriete citaat is van

George Bernard Shaw:
The reasonable man adapts himself
to the world; the unreasonable man
persists in trying to adapt the world
to himself. Therefore all progress
depends on the unreasonable man.

WV Ja, een redelijk iemand accepteert de status quo, zijn tegenpool
zwemt tegen de stroom in, denkt
in kansen. Vooruitgang komt van
mensen die de status quo niet accepteren. Zo iemand is bijvoorbeeld
Muhammad Yunus, Bengalees
econoom en bankier. Hij verstrekte
leningen aan de allerarmsten en
vooral aan vrouwen, hoewel dat
haaks staat op ieder bancair beginsel: je leent niet aan wie niets heeft
en niet aan vrouwen. Men dacht
dat hij gek was, maar zijn micro
kredieten veranderden het systeem.
Hij kreeg er de Nobelprijs voor de
vrede voor.
JS Maar je hebt toch ook je aandeel-

houders tevreden te stellen?

WV Dat vind ik enorm bekrompen.

We moeten de aandeelhouders
heropvoeden. Je kunt niet alleen
daarop sturen, dat is niet goed voor
de samenleving. Je kunt heel goed
een eerlijke boterham verdienen én
zorgen voor de samenleving.
In de zaal klinkt mild protest.
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Een man uit de zaal vertelt dat hij in
de agrarische sector ooit begon ecologisch te produceren, omdat hij geloofde in de waarde ervan. Dat wordt
pas nu gewaardeerd, en nagevolgd.
WV Mooi voorbeeld! Sociaal ondernemers willen natuurlijk dat hun onderneming impact heeft, maar hun
missie is vooral anderen te bewegen
hen na te volgen. Delen is een essentiële waarde, samen creëer je nog
meer impact!
Congresdeelnemers stemmen over de stellingen

WV Natuurlijk, als je geen winst maakt
is dat slecht voor de continuïteit van
je bedrijf en kun je je mensen niet betalen. Maar een sociaal ondernemer
wil primair een maatschappelijk probleem oplossen, zonder subsidie, met
een gezond businessmodel. Een deel
van de sociale ondernemingen kiest
ervoor alle winst in het bedrijf terug
te laten vloeien, een ander deel keert
een (bescheiden) deel van de winst uit
aan aandeelhouders.
JS Je hebt in Nederland twee rechtsvormen: de BV, die geld verdient,
tegenover de stichting, die geen
winst mag maken. Een sociale onder-

neming is een subtiele tussenvorm:
ondernemen en risico lopen is goed,
maar het moet wel zinvol en ‘ontfermend’. Hoeveel weerstand ervaar je
als je dat uitlegt?
WV Ik ben vijf jaar geleden begonnen

en er was veel weerstand. Het lijkt
wel of men zich in het calvinistische
Nederland niet kan voorstellen dat er
iets bestaat tussen goeddoen en geld
verdienen. Dat noemt men al snel,
sceptisch of cynisch, greenwashing.
Er is behoefte aan erkenning en een
eigen rechtsvorm. Intussen is er
voor bedrijven die maatschappelijk
ondernemen wel het netwerk Social

JS Kun je een sociale onderneming
noemen waarover je enthousiast
bent?
WV Liever leg ik uit welke vier soor-

ten sociale ondernemingen er zijn:

1. Puur lokaal, op wijkniveau, om
een wijk voor leegloop te behoeden,
zonder de ambitie om op te schalen
– bijvoorbeeld een koffietentje met
personeel met syndroom van down
2. Binnen een markt – bijvoorbeeld
laten zien dat je in de ict kunt werken
met autisten
3. Systeemveranderaars – bijvoorbeeld Fairphone (ethisch geproduceerde telefoons) en Buurtzorg
(thuiszorg anders georganiseerd)
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4. Marktplaatscreatie, om in buurt
of regio sociale cohesie te bevorderen – bijvoorbeeld Thuisafgehaald
(maaltijddelen) en Vandebron (windof zonne-energiegebruikers koppelen aan lokale boeren die die energie
produceren).
JS Je vertelde dat er drie groepen
stakeholders nodig zijn: burgers,
investeerders en politici c.q. de overheid. Voor de burgers hebben we de
volgende stelling:
Ik heb er geen moeite mee dat een
verantwoord geproduceerd product
duurder is.

De zaal geeft 2/3 groen, 1/3 rood.
WV Dat blijft een evenwichtsoefening.

Je hebt het verhaal achter je onderneming, maar je moet ook een goede prijs bepalen voor de markt. De
consument heeft de grootste macht,
maar moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Wil je betalen voor een
gezond, zonder uitbuiting geproduceerd product?
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JS Dan de groep van de investeerders. Vandaag werd Social Impact
Ventures NL gepresenteerd.
WV Ja, dat is ons social impact fonds,
we hebben 40 miljoen in kas. Er is in
Nederland een actieve markt voor
durfkapitaal, maar niet voor sociale
ondernemingen. Met dit fonds kunnen we 15 tot 20 investeringen per
jaar doen.
JS Wie zijn de investeerders?
WV We begonnen met oud geld
en ondernemers. Toen stapte de
Europese Investeringsbank in en recent ASN bank en ASR Nederland.
We streven naar 5 tot 7% rendement.
Dat is mogelijk als je stuurt op impact. We maken impactafspraken,
laten die extern valideren, en rekenen onszelf daarop af. We willen
transparant zijn, ook bij zeperds.

Smit bedankt Willemijn Verloop voor
haar enthousiaste verhaal. •

Nog geen campagne

Debat Sybrand van Haersma Buma, Jesse Klaver en Gert-Jan Segers
Jacobine Geel introduceert de drie partijleiders. Ze hoopt dat de heren
het debat niet zullen aangrijpen voor een aftrap van de verkiezingscampagne, maar dat ze wat besproken wordt, zullen meenemen als input
voor een goede campagne.
Sybrand van Haersma Buma doet
het congresthema denken aan de brief
van Paulus aan de Korintiërs:
‘…maar de meeste van deze is de liefde’. ‘Wat is tegenwoordig “de meeste”? Geloof? Liefde? Dat zouden we
willen. Helaas is de kern tegenwoordig
onzekerheid, zo niet angst – dat de
toekomst minder zal zijn dan het heden.

te vervangen door hoop. Hoop
biedt de samenleving geen instantoplossing, wel perspectief voor de
langere termijn.

Je kunt die angst versterken, met
woorden als tsunami. Of hem wegwuiven, door iedereen 1000 euro te
beloven. Interessanter is het om angst

Ik ben Nederlands Hervormd opgevoed, dus meer van de traditie van
De Savornin Lohman (‘Het verleden
is ons heden, in ons heden ligt de toe-

In 1891 was er ook onzekerheid: de
Industriële Revolutie leidde toen, zoals
de datarevolutie nu, tot tweedeling. Er
was ook hoop: het Sociaal Congres gaf
een ander antwoord.
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komst.’). Besef van traditie is belangrijk. Ook al zeiden de hervormden dat
Kuyper met iedereen ruzie maakte,
hij zei ook: ‘Als er een wetboek van de
handel is, moet er ook een wetboek
van de arbeid zijn.’ Hij besefte dat de
kern uit de samenleving moet komen,
niet van de overheid. Tegenover het
socialisme dat de revolutie predikte,
stelde hij, net als de katholieke kerk
met Rerum Novarum, dat mensen zich
moeten verbinden.’
Gert-Jan Segers kreeg Kuypers’ rede
van Arie Slob toen hij hem als fractievoorzitter opvolgde. De kloof die 125
jaar geleden overbrugd moest worden
ziet hij, met Kim Putters van het SCP,
nu weer. ‘In de hoek waar de klappen
vallen hebben mensen zorgen: zij leven korter, hebben tijdelijke banen en
schulden, worden ontslagen en zijn

tegen vluchtelingen. Ik herinner me
een uitspraak van Erik Borgman tijdens
een eerdere editie van het ChristelijkSociaal Congres: “We moeten de oversteek naar de barbaren maken.”

Net als zijn beide collega’s komt
Jesse Klaver van een bijeenkomst
met zijn fractie. ‘Ik heb mijn collega’s
in de steek gelaten voor mijn christelijke vrienden.

Jacobine Geel vermoedt dat de drie
mannen op het podium niet alleen
fysiek dicht bij elkaar zitten en geeft
de zaal gelegenheid voor een eerste
vraag.

Ik wil hoop, hoop op een gedeeld land,
zetten tegenover wanhoop. Bruni verzekerde ons dat één persoon volstaat.
Dat doet mij denken aan Abdel Salam
die in tien jaar nooit een aanmoediging kreeg, tot één werkgever (in een
project van Toekomst Den Haag) zei:
“Ik geloof in jou.” Nu is hij schilder: “Ik
ben zo trots,” zegt hij, “soms loop ik
een extra rondje rond Hollands Spoor,
zodat mensen me zien in mijn overall.”
Dat is het verhaal van Bartimeüs, die
buiten gemeenschap stond, op de
grond zat. Iedereen liep hem voorbij,
maar Jezus stond stil en keek hem aan.
Op wie komt het aan? Op u!'

'Ik zie ook veel angst en boosheid om
mij heen. Ik wil daar niet in meegaan.
De samenleving wordt ook gevormd
door wat we elkaar vertellen, dat
geldt ook voor ons politici.

Zaal: ‘U pleit voor hoop op lange termijn. Maar moet je er niet eerst op
korte termijn voor zorgen dat mensen kúnnen participeren?’

‘U pleit voor hoop op lange termijn. Maar moet je er
niet eerst op korte termijn voor zorgen dat mensen kúnnen
participeren?’
De welvaart is gegroeid, maar niet
iedereen heeft ervan geprofiteerd.
Ik begrijp de boosheid van mensen.
Die is ook terecht. Daar moeten we
stappen in zetten, maar kies de juiste
vijand! U bent uw baan kwijt, maar
niet door een vluchteling. Het waren
de risky bankiers, en de politiek die
er niets aan deed! Velen hebben weinig te zeggen in deze wereld. Maar
laten we in plaats van ons tegen de
Europese Unie te keren, samenwerken om de macht van multinationals
in te perken.
Ik wil mensen duidelijk maken dat
verkiezingen ertoe doen. Opnieuw:
Kies je juiste vijand. We worden tegen elkaar opgezet en zijn er zelf bij.
Ongelijkheid is het grootste gevaar,
dan valt de boel uit elkaar. Willen wij
de hoop terug in de samenleving,
dan moeten we weten wie ‘wij’ is.
Uiteindelijk hopen we immers allemaal
op een betere toekomst.’
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GJS Hoop is vijf broden en twee vissen

in handen van Jezus die er iets mee
doet, is mensen zonder perspectief
een voor een helpen, via overheid én
samenleving. Er is een grote urgentie:
15 tot 30% van de kiezers zit in de
hoek waar de klappen vallen. Als je
dat vertaalt in uitslagen, leidt dat tot
een onbestuurbaar land. We moeten
aan de slag.

JK Terwijl het bedrijfsleven winst
maakt, blijven de lonen te laag, maar
het leven wordt steeds duurder. Voor
veel mensen is hoop en inlevingsvermogen te veel gevraagd. We moeten
de ongelijkheid aanpakken. Hoe
groter die kloof van armoede, des
te moeilijker is het andere kloven te
dichten.
SHB Volgens mij kost Jesses suggestie banen. Het is een illusie dat Den
Haag alles kan oplossen. Ik denk
eerder aan projecten die mensen helGeloof, Angst & Liefde | 53

pen hun afstand tot de arbeidsmarkt
te verkleinen. Die lossen niet in één
keer het participatieprobleem op,
maar geven mensen wel weer hoop.
Wij willen dat stimuleren.
Zaal: 125 jaar geleden was de angst
van Abraham Kuyper dat de christelijke arbeiders zouden overlopen
naar de socialisten. Wie van u heeft
de ambitie om de nieuwe Kuyper te
worden?
SHB Als ik zeg dat ik de nieuwe
Kuyper wil worden, krijg ik thuis
ruzie. Want hij was ook populist
(‘Als ik m’n zin niet krijg over de
onderwijswet regel ik een volkspetitionnement…’). Hij sloot aan bij
het gelovige deel van de samenleving. De samenleving is veranderd,
maar ‘zorgen voor elkaar’ blijft mijn
ambitie.
GJS Mijn schoonfamilie is gerefor-

meerd vrijgemaakt. Die kerk ziet een
rechte lijn tussen Jezus en de GKV.
Dat is hetzelfde als mijzelf presenteren als de nieuwe Abraham Kuyper.
Kuyper stelde in zijn rede de vraag:
Wie hebben we in de steek gelaten?
Nu zou ik daarop antwoorden: de
mensen in de volkswijken. En ik zou
het verhaal van de broden en de vissen als inspiratie nemen.

JK Ik heb ook angst, voor de opkomst

van Donald Trump, van Marine le Pen
in Frankrijk, voor de PVV-prognoses…
Mensen voelen zich in de steek gelaten, we moeten weer naast hen gaan
staan. Ik denk eerder aan Hans van
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Mierlo, die ooit zei: we moeten de revolutie maken voor die uitbreekt.
SHB In een tijd van individualisme
en terugtrekkende overheid moet
de gemeenschap het collectief versterken en dat zit ten diepste in de
christendemocratie. Overigens denk
ik dat Piet Hein Donner gisteren
schaterend naar huis gereden is: 
‘I did it again.’ Jullie waren boos over
zijn uitspraak dat hij als minister niet
christelijk kon handelen. Maar dat
kan de overheid ook niet. Christelijk
handelen is een christelijke waarde.
Die geldt voor mensen. Terwijl minister een functie is.
GJS Een begroting is wel degelijk een

moreel document. Voor wie kom je
op? Is het christelijk wat de overheid
doet? Ik kan er geen scheiding in
aanbrengen.

Jacobine Geel besluit met de opmerking dat zij de term ‘BV Nederland’
niet meer zal gebruiken. Klaver voegt
daar nog een PS aan toe: ‘Misschien
wordt het eens tijd om, zoals Paars
de christendemocraten buiten de
deur hield, de liberalen buiten de
deur te houden.’ •

Rien Fraanje, Sybrand van Haersma Buma, Jesse Klaver en Gert-Jan Segers

‘Kuyper moest eens weten’
Rien Fraanje biedt de politici het nieuwe boek aan: ‘Paus Leo XIII en Abraham Kuyper.
De encycliek Rerum novarum en de rede over de sociale kwestie’. Dit boek verscheen
onder zijn redactie bij uitgeverij Boom.
‘De pleidooien van Leo XIII en Abraham Kuyper gingen destijds recht tegen de tijdgeest in: Mensen zijn verbonden en kunnen daarom voor elkaar instaan. Arbeiders
moeten meer rechten krijgen, laat hen een vakbond oprichten. Werknemers moeten
geen klassenstrijd voeren tegen werkgevers, ze hebben elkaar nodig, evenals arbeid
en kapitaal.
Hoewel er op dit congres tekenen van hoop zichtbaar worden, wordt ook onze tijd
gekenmerkt door tegenstellingen. Daartegenover stelt deze heruitgave het positieve
verhaal van Kuyper en paus Leo: We hebben geen recht op welvaart, het is ons toegevallen. Laten we delen met wie dat geluk niet hebben gehad. Dit is een tegengeluid
dat het verdient gelezen te blijven worden.
Dankzij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA en uitgeverij Boom zijn de rede
en de encycliek, inclusief vijf beschouwingen, nu beschikbaar in één band. Kuyper
moest eens weten.
Heren, het komend half jaar gaat u campagne voeren. Dan zullen verschillen in visie
op het goede leven blijken. We hopen dat uw campagnes de maatschappelijke verdeeldheid niet zullen verscherpen. Vanaf nu kijken Abraham en Leo over jullie schouder mee.’
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Talma sprak over de samenleving als
een huis, als ons gemeenschappelijk
thuis. Een huis is een fysieke plek,
maar heeft ook een diepere betekenis. Mensen hebben fysieke én geestelijke noden: we hebben een plek
nodig om te wonen, moeten geld
verdienen om van te leven, maar
we verlangen ook naar erkenning,
identiteit en geborgenheid, naar je
ergens thuis weten. Die vergelijking
maakt ook nu veel zaken duidelijker.

We hebben wel degelijk een keuze
Dinnerspeech Maurice Limmen
‘Onlangs stuitte ik op een herkenbare quote van Syb Talma: ‘Ik word de
ene dag genoemd een socialist en de
andere avond een slippendrager van
het kapitalisme.’
Het was meer dan een gevoel van
herkenning. Talma’s woorden raken
aan wat mij drijft. Ik kom op voor de
sociale zaak, maar probeer ook rekening te houden met werkgevers. Ooit
legde mijn vader mij de kern van katholiek-sociaal denken uit: we moeten altijd rekening houden met de
andere delen van het lichaam, met
de maatschappij, omdat het alleen
als eenheid kan functioneren.
Syb Talma was de vakbondsman
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die meer dan honderd jaar geleden
aan de wieg van het CNV stond. Als
latere ARP-minister was hij verantwoordelijk voor voorlopers van de
AOW en Ziektewet. Daarom zeg ik
vandaag: Talma was een held. Ik vind
zijn woorden en daden ook vandaag
nog inspirerend en belangrijk.
Anders dan anderen uit zijn tijd
maakte Talma vuile handen, nam
verantwoordelijkheid. Hij riep niet
vanaf de zijlijn, liep niet om de lastige problemen heen, maar zei: ‘Hoe
gaan we het oplossen?’ Hij beperkte
zich niet tot het verwoorden van sentimenten – ontkende of veroordeelde ze ook niet – maar pakte zaken
aan.

De bewoners van ons gezamenlijke
maatschappelijk huis zijn onrustig –
niet alleen de zwakken, de van nature ontevredenen of de haatdragers.
Ook gewone mensen zoals u en ik.
Onze vragen komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer: kunnen we
de problemen hier in huis nog oplossen of is er niets aan te doen? Voor
die onrust zie ik twee oorzaken.

Arbeidsmarkt

Ten eerste, de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Talma beschreef arbeid als ‘dienst aan de gemeenschap’
en de relatie tussen werkgever en
werknemer als van ‘morele aard’.
Een goede samenleving vereist
dat we die morele band tussen hen
herstellen.
In de huidige arbeidsmarkt is de
morele verantwoordelijkheid van
werkgevers, door een doorgeschoten
flexibilisering, afwezig. De globalisering en digitalisering van onze
economie zouden tot die flexibilisering dwingen. We willen immers
concurrerend blijven? We hebben
geen keuze.

Welnu, dat is lariekoek. Flexibiliseren
is een bedenkelijke keuze, de innovatieve kracht zit juist bij bedrijven
die een duurzame, wederzijdse en
bestendige relatie aangaan met hun
werknemers, in hen investeren.
In Europa klinkt hetzelfde debat.
Als ik wijs op de keerzijden van een
volledig vrijgegeven arbeidsmigratie
(verdringing, uitbuiting, oneerlijke
concurrentie), antwoordt men: ‘We
moeten concurreren, we hebben
geen keuze.’

Cultuur

De tweede oorzaak voor de onrust in
huis heeft een culturele component.
Veel mensen willen best iets doen
voor vluchtelingen, maar maken zich
ook zorgen over migratie en integratie – inderdaad: ‘Geloof, angst & liefde’. Ik spreek liever niet over angst.
Iemand ‘bang’ noemen sluit de deur
naar dialoog.
Over die zorgen rondom immigratie: een gemeenschap heeft fysieke
grenzen nodig. We kunnen niet iedereen toelaten. Anders komt die ervaring van je thuis weten onder druk
te staan. Het waarborgen van onze
sociale samenhang en onze sociale
welvaartsstaat vraagt om grenzen.
Wie solidair is met iedereen, is solidair met niemand.
Cultuurrelativisme is verkeerd.
Mensen hebben houvast nodig,
economisch én cultureel. Wat dat
betekent, moet duidelijk zijn. Een
gemeenschap zonder helder moreel
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kompas is niet in staat nieuwkomers
te verwelkomen. Waar immers in
te integreren? De cultuur is ons gemeenschappelijk ‘thuis’. En elk thuis,
elke gemeenschap, wordt gedefinieerd door morele grenzen. Je kunt
niet op zoek gaan naar verbinding als
je zelf niet weet waar je staat.

Keuzes

Wij allen hebben de plicht om de
keuzes die mogelijk en nodig zijn te
verkennen. Dat moeten keuzes zijn
die uitgaan van wezenlijke menselijke behoeftes: de behoefte aan
solidariteit en identiteit binnen een
gemeenschap, naast de behoefte
aan fysieke en morele grenzen van
die gemeenschap. De behoefte aan
persoonlijke verantwoordelijkheid,
maar ook aan geborgenheid en
bestaanszekerheid.
De keuzes moeten voortkomen
uit trots op het christelijk-sociaal
gedachtegoed, op de waarden van
ons gemeenschappelijk ‘huis’. Het
moeten de keuzes zijn van mensen
die weten wie ze zijn, anders is verbinden niet mogelijk.
Dit lukt alleen vanuit de overtuiging
dat wij doorslaggevende keuzes kunnen maken. Wij schrijven zelf onze
geschiedenis. We hebben wel degelijk een keuze.’ •

Openingsviering
Mgr. Gerard de Korte

Op vrijdag verzorgde Mgr. Gerard de Korte de openingsviering. Dit is de
ingekorte versie van zijn overweging bij Matteüs 25, 31-46.
‘Miljoenen mensen zijn op dit moment
wereldwijd op de vlucht, van huis en
haard verdreven door oorlog en menselijk geweld, door het geweld van
de natuur of door honger en andere
misère.
Ook Europa is de laatste jaren met de
vluchtelingenproblematiek geconfronteerd. Felle emoties waren het gevolg.
Veel mensen reageren angstig en
afhoudend, anderen heten welkom en
helpen edelmoedig.
Ook christenen hebben vaak twee
zielen in de borst. Er is de stem van
onzekerheid en angst. Het vreemde
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roept afwijzing op. Maar er is ook de
stem van het geweten, de stem van
Christus: ‘Ik was een vreemdeling en
jullie hebben Mij opgenomen.’ In het
gelaat van iedere mens in nood doet
Christus een beroep op ons. Om onze
angst te overwinnen en concrete daden van barmhartigheid te stellen.

Ik was een vreemdeling

Afgelopen zomer hebben wij in Den
Bosch op een zaterdag goede tweedehands fietsen ingezameld voor
vluchtelingen. De hele middag konden
mensen hun fiets inleveren bij de Sint
Janskathedraal. In totaal werden zo’n
150 fietsen door de bevolking geschonGeloof, Angst & Liefde | 59

ken. Fietsen die uiteindelijk aan even
zovele vluchtelingen in het opvangcentrum in Rosmalen zijn doorgegeven.
De organisatie van de inzamelingsactie had mij gevraagd om aan het einde
van de middag de fietsen te zegenen.
En zo is het ook gegaan. Tijdens een
korte gebedsdienst heb ik de fietsen
met wijwater besprenkeld. Niet dat
de fietsen daarmee katholiek werden,
maar wel dat de bede werd uitgesproken dat de nieuwe eigenaren van
de fietsen door God zouden worden
beschermd.
De zegening van de fietsen vormde
een gebed om vrede en geluk voor
vluchtelingen die oorlogslanden als
Syrië en Eritrea hebben verlaten en
nu in ons land een plekje onder de zon
zoeken.

De Nederlandse bisschoppen hebben
zich direct achter de oproep van de
paus geschaard. Zij hebben mensen
opgeroepen om geld, kleding of
speelgoed te geven, zich als vrijwilliger te melden of anderszins hulp te
bieden. Ook de Protestantse Kerk en
andere kerken hebben hun achterban
opgeroepen tot edelmoedige steun.
Heel veel christenen zijn in beweging
gekomen, vaak ook in oecumenisch
verband.

Herbergzaam Nederland

Rond Kerstmis van het vorig jaar publiceerden de Nederlandse bisschoppen
een brief over de diepere gelovige motivatie om de vluchtelingen te helpen.
De brief, met als titel Herbergzaam
Nederland, was gericht aan katholieke

'In het gelaat van iedere mens in nood doet
Christus een beroep op ons.'
Oproep paus Franciscus

Toen paus Franciscus nu een jaar geleden gelovigen wereldwijd opriep om
hun hart te openen voor vluchtelingen
vormde dat een herhaling van eerdere
oproepen. Al sinds zijn pontificaat in
2013 pleit de paus voor een cultuur
van solidariteit en barmhartigheid.
Wij hebben allemaal de beelden van
Lampedusa op ons netvlies. Hoe de
paus daar tijdens een emotionele
Eucharistieviering de vluchtelingen
heeft herdacht die in de Middellandse
Zee zijn verdronken.
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gelovigen en andere christenen, maar
ook aan andersgelovigen en uiteindelijk aan alle mensen van goede wil. De
bisschoppen vragen mensen om hun
hart te openen en royaal te zijn voor
vluchtelingen.
Rond de opvang van vluchtelingen
leven er in het huidige Nederland verschillende opvattingen. Ook menig
christen heeft twee zielen in de borst.
Er leeft de bereidheid om de naaste
in nood te helpen. Maar tegelijkertijd
leeft er ook breed angst en onzekerheid.

Christenen zouden, luisterend naar
het evangelie, hun angst moeten
“parkeren”. Vele malen horen wij immers in de Heilige Schrift de oproep
om niet bang te zijn. Vertrouwen in
Gods trouw kan onze angst overwinnen. Ook al zullen misschien offers
moeten worden gebracht en zullen
problemen onze creativiteit uitdagen.
Een christen wordt uitgenodigd om
in het gelaat van iedere vluchteling
Christus zelf te zien. In de evangelie
lezing van vandaag zegt Christus:
Ik was een vreemdeling en gij hebt
Mij opgenomen (Matteüs 25: 35).
Onze inzet voor vluchtelingen is dus
direct gekoppeld aan Christus zelf.
Wij weten dat er voor Hem na zijn geboorte geen plaats was in de herberg.
En samen met Jozef en Maria moest
Hij vluchten naar Egypte. Degene die
wij onze Heer noemen is dus zelf een
dakloze vluchteling geweest. Dat moet
voor christenen een extra reden zijn
om te helpen.

voor die angst. Op dit moment woedt
een islamitische burgeroorlog. Door
een giftig mengsel van sociale en economische achterstelling en gevoelens
van vernedering is een aantal moslims
religieus geradicaliseerd en extreem
gewelddadig geworden. Zij willen
door terreur niet alleen een islamitisch
droomrijk opbouwen, maar ook de
westerse samenleving door angst
destabiliseren.
Onze overheid heeft de taak om terroristen zo goed en zo kwaad als dat gaat
de voet dwars te zetten en de bevolking te beveiligen.
Kerken moeten de zorgen van burgers niet te snel wegwuiven. Niet
weinigen maken zich zorgen over de
instroom van mensen met andere
leefpatronen, andere waarden en
normen. Vluchtelingen hebben niet
alleen rechten maar ook plichten. In
Herbergzaam Nederland schrijven de
bisschoppen: ‘Van vluchtelingen mag

'Laten wij elkaars waardigheid hoog houden.'
Niet met het hoofd in de wolken

Overigens is het niet verstandig om
naïef met ons hoofd in de wolken te
lopen. De vluchtelingenproblematiek
vormt actueel een gevoelig thema.
Niet weinigen, zowel buiten als binnen
de kerken, hebben grote aarzelingen.
Met name vluchtelingen uit islamitische landen roepen ook angst op.
Het recente geweld van extremisten
vormt natuurlijk een voedingsbodem

worden gevraagd eraan mee te werken
dat door hun komst de samenleving
niet ontwricht raakt, maar een veilige
plek blijft voor allen, Nederlanders en
migranten.’

Moreel besef en krachtige wil

Het komt nu aan op een sterk moreel
besef en een krachtige wil om herberg
zaam van hart te zijn. Als wij echt
willen is het mogelijk om allerlei proGeloof, Angst & Liefde | 61

blemen rond de opvang van vreemdelingen het hoofd te bieden. Christenen
geloven dat God ons niet aan ons lot
heeft overgelaten. Integendeel: God
heeft zich in Christus onherroepelijk
met ons verbonden. Deze goddelijke
solidariteit roept ons op om zelf solidair en herbergzaam te zijn, juist ook
voor vluchtelingen.
Juist nu moeten kerken en organisaties die zich laten inspireren door het
christelijk-sociaal denken de kracht van

verbondenheid tonen. Mensen horen
principieel bij elkaar als schepselen van
God. Laten wij elkaars waardigheid
hoog houden.
Goedwillende mensen in nood, ook
uit moslimlanden, moeten wij daarom
royaal de helpende hand toesteken.
Indachtig de woorden van de Heer: Ik
was een vreemdeling en gij hebt Mij
opgenomen.
Amen’ •

Pleidooi voor een nieuwe relatie met het
Midden-Oosten
Sigrid Kaag

‘Geloof, angst & liefde – mijn verhaal gaat vooral over liefde, vertaald als
inlevingsvermogen in de noden van anderen. Over de noodzaak bescherming te bieden en vanuit je eigen fundamentele waarden en normen in
actie te komen. Wij zijn niets als mens als we niet iets kunnen betekenen
voor de ander. De Nederlandse samenleving betekent weinig als we niet
iets meer kunnen doen voor de ander die een beroep op ons ons doet.

Het Midden-Oosten en Europa

Ik werk al meer dan 25 jaar aan vrede
en samenwerking in het MiddenOosten, een regio die chronisch lijdt
onder instabiliteit, onrecht, sociale
uitsluiting en geweld, ook van staten
tegen burgers.
Ik pleit ervoor dat we ons meer met
het Midden-Oosten engageren, in
plaats van barrières op te werpen.
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Er is, nu meer dan ooit, een intelligente, sensitieve en inclusieve relatie
tussen Europa en de regio nodig.
Het gaat om mensenrechten en om
gedeelde veiligheid – wij zijn niet
veilig als anderen niet veilig zijn. We
moeten op een andere manier naar
de problemen kijken, een nieuwe
gemeenschap vormen. Het moet
verder gaan dan afschuw bij de foto
van de verdronken Aylan, van de
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stoffige, níet huilende Omran – en
dan de krantenpagina omslaan. Ja, er
is angst, aangewakkerd door populisme. Maar wie een ander verkettert,
zet zijn eigen verantwoordelijkheid
opzij.

Beeldvorming

De gedachte dat de problemen van
het Midden-Oosten naar Europa worden ‘geëxporteerd’ is wijdverbreid.
Er wordt gesproken over export van
mensen, terreur en religie (lees: de
islam).
Migratie, terrorisme en religie worden
op een simplistische manier geframed
waarbij feiten worden vermengd met
fictie. Het mengsel van boodschappen over vluchtelingen, islam en terrorisme, suggereert een simpel maar
krachtig antwoord: ‘We moeten het
tij keren en opstaan tegen de bedreiging.’ Alsof die drie zaken allemaal
dezelfde bron hebben – maar het gaat
over ménsen. Het is te gemakkelijk,
en gevaarlijk, om de aanslagen één op
één te verbinden met het toenemend
aantal vluchtelingen in Europa. Zulke
verbanden dienen alleen de belangen
van tegengestelde politieke actoren,
zij die voordeel hebben bij de crisis
aan beide kanten van de Middellandse
zee. Vluchtelingen zoeken veiligheid,
het zijn géén gelukszoekers. We moeten de terreurgroepen bestrijden, niet
de vluchtelingen.

De beheersingsreflex

Europese leiders worstelen om grip
te krijgen op de realiteit, de beeldvorming en de politieke gevolgen van
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vluchtelingenstroom. Na een eerste
periode waarin asielzoekers werden
toegelaten, begon Europa te beseffen dat het probleem te groot werd.
De buitengrenzen werden versterkt
en er werden grote bedragen uitgetrokken voor ‘opvang in de regio’.
Maar het ontslaat ons niet van de
plicht een haven te bieden aan wie
hulp en asiel nodig hebben. Nemen
we 500 of 5000 Syrische vluchtelingen op? Op 17 miljoen inwoners? Het
is een schandaal als we niet meer
doen. In Libanon is een op de drie
inwoners vluchteling.
Met de humanitaire hulp wordt goed
werk gedaan, maar die biedt geen
structurele oplossing voor mensenrechten en stabiliteit. Met alle respect
voor de problemen waar Nederland
zelf voor staat moet ik zeggen dat
het vluchtelingendebat lichtelijk bevreemdend op mij overkomt.

Terrorisme

Voor de oplossing van de problemen
in Europa en het Midden-Oosten is
een omvattender aanpak nodig. We
moeten ons realiseren dat het terrorisme het Midden-Oosten veel ernstiger treft dan Europa. De aanslagen
hier, hoe tragisch en dramatisch ook,
vormen 1,3 % van het totaal aantal
incidenten tot nu toe in 2016. De
overgrote meerderheid vindt plaats
in de moslimwereld. Terroristische
aanvallen maken de meeste slachtoffers onder gewone mensen, in
steden als Bagdad, Damascus, Riyad,
Cairo, Beiroet, Istanbul, Tunis en
Tripoli. Daar melden mensen niet op
sociale media dat ze veilig zijn, zoals

na de aanslagen in Parijs… Het terrorisme in Europa zou ons met hen
moeten verbinden.

Instabiliteit

De geest van de Arabische opstanden van 2011 is nog niet weg. Staten
verliezen hun autoriteit. In Syrië,
Irak, Libië, Zuid-Libanon en de Sinaïregio springen radicale niet-statelijke
actoren in het vacuüm, soms met
hun eigen economische en bestuurlijke systemen, denk aan Hezbollah.
De huidige migratiegolf verzwakt de
regio nog meer. Vitaal menselijk kapitaal vertrekt en zal waarschijnlijk niet
terugkomen. Het Midden-Oosten
was ooit een tolerante samenleving.
De huidige religieuze scheidslijnen
tussen soennieten en sjiieten zijn
kunstmatig en worden misbruikt
voor een verdeel-en-heerspolitiek.

Een omvattender aanpak

In plaats van de huidige focus op beheersing is er een brede, inclusieve
vrede nodig. Europa kan een actieve
rol spelen in de constructie van die
vrede. Door wat er nu al aan vredes
kapitaal in het Midden-Oosten is
te beschermen en te ontwikkelen
en er ruimhartig en langdurig in te
investeren: lokale gemeenschappen
bieden aan de hele regio modellen
voor gematigdheid, tolerantie en
het samenleven van verschillende
groepen. Ik ontmoet hen dagelijks,
we delen met hen eenzelfde hoop
op een welvarende en stabiele toekomst. Die benadering bevordert
participatie en integratie, herstelt

het vertrouwen in instituties en de
legitimiteit van de soevereine staat.
Europa moet meer doen aan vluchtelingenopvang én een andere stem
laten horen. Angst is géén raadgever. We moeten stoppen met tegen
landen in de regio te zeggen dat
ze meer moeten doen. Wij hebben
het vluchtelingenverdrag getekend,
maar leven het niet na. Tegen wie
het niet getekend heeft, zeggen we:
‘U leeft het verdrag niet na.’ Daar
klopt iets niet.
Er zijn geen simpele antwoorden.
Ik zeg niet: ‘Neem iedereen op.’
Daar is geen draagvlak voor en het
is ook sociaaleconomisch niet haalbaar. Maar we kunnen niet wegkijken, moeten iets doen. Denk aan de
film Pay it forward, waarin een jongen bedenkt dat je de wereld kunt
verbeteren door een goede daad die
iemand voor jou doet, niet ‘terug te
betalen’ maar ‘door te betalen’: iets
goeds te doen voor drie anderen, en
zij ook weer, enzovoort. Tegenover
20 argumenten waarom iets niet
kan, staan 25 dingen die je wel
kunt doen. Verhef uw stem. Dat is
geen politieke uitspraak, maar onze
morele en ethische gedeelde verantwoordelijkheid als mens. L’enfer,
c’est l’autre: we zijn zelf de hel voor
de ander – maar we kunnen dat
veranderen.’ •
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iets waar decennialang naartoe
gewerkt was. Clark wijst verder
op de ‘welsprekende stilte van het
leiderschap’ – er was hier en daar
zelfs een begeerte naar oorlog – en
op de opzwepende werking van de
toenmalige media.
Veel hiervan is herkenbaar in onze
tijd. Met welk recht zeggen wij:
‘Dat zal ons niet overkomen?’ Is het
niet al begonnen? Zijn we wel sterk
genoeg om dat te zien, en om een
‘architectonisch-kritische’ tegenstem te laten horen? Toch is er geen
grond voor pessimisme. Er liggen
enorme kansen.

De kracht van relationaliteit –
Brabantse dagen als werkprogramma
Wim van de Donk

‘Ik heb een hoekje in mijn boekenkast
waar ik de verslagen van eerdere
CSC-congressen bewaar. Wat een
kracht zit er in die christelijk-sociale
traditie. Ik waardeer de kwaliteit van
de reflectie en de verbinding met
actuele onderwerpen. Het visiedocument De kracht van verbondenheid
2016 is een rijke publicatie geworden.
Het nodigt opnieuw uit deze traditie
verder te ontwikkelen.
In 1891 was er ernstige twijfel over de
deugdelijkheid van het maatschappelijk gebouw. Kuyper signaleerde dat
er in de publieke opinie strijd gevoerd
werd over de grondslagen voor een
beter gebouw. Strijd is er ook nu, en
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veel twijfel. Maar zijn ‘architectonische kritiek’ had een constructieve
dimensie. Wij kunnen in zijn woorden een uitdaging voor nu lezen.

Duizelingwekkende parallellen

Kuyper schreef zijn rede in een
periode die achteraf gezien de
opmaat naar WO I was. Daarover
las ik onlangs twee interessante
boeken. Christopher Clark: The
Sleepwalkers. How Europe went
to war in 1914 en Philipp Blom:
Duizelingwekkende jaren. Clark beschrijft de ‘verwarrende complexiteit’ van het decennium vóór 1914.
Hij spreekt van een groeiende bereidheid om oorlog te accepteren,

De kracht van verbondenheid brengt
de christelijk-sociale traditie in
beeld en zet langs vele lijnen uiteen wat nodig is. Ik herken die
kracht van het relationele in ‘onze’
Brabantse dagen: optochten met
praalwagens waaraan buurten samen bouwen. Dat bouwen is het
meest betekenisvol: er is voor iedereen iets te doen, ieder neemt zijn
verantwoordelijkheid, wordt serieus
genomen, ongeacht zijn plaats in de
samenleving. Dit vormt een werkprogramma voor andere plekken in
de samenleving.

‘Economie = ideologische
charlatanerie’

De financiële crisis is ook een morele en culturele crisis. Ons economisch stelsel is compleet onthecht
van normale menselijke verhoudingen, van het ethos dat het stelsel in
balans zou kunnen houden.

Ik las een essay van de Franse econoom
en journalist Bernard Maris. Hij kwam
om bij de aanslag op Charlie Hebdo.
Hij zegt: ‘Binnen enkele decennia
zullen we onszelf afvragen hoe we in
godsnaam zo’n belangrijke rol hebben kunnen geven aan een discipline
die leeg is en in maatschappelijke zin
niet-presterend. Economen zijn vooral
goed in het achteraf uitleggen wat er
gebeurd is, ze geven geen garanties
voor de toekomst.’
Maris legt een relatie tussen de economie en het literaire werk van Michel
Houellebecq, die een genadeloze analyse geeft van de leegte van onze tijd.
Maris fileert de economie als ideologische charlatanerie. Economen, zegt
hij, hebben te veel macht en baseren
zich op een mensbeeld dat niet waar
kan zijn.

Waardigheid van verschil

De waardeoriëntatie van de economie is sterk versmald. De vraag naar
het waarom en het waartoe is uit het
discours weggedrukt. Europa is een
duidelijk voorbeeld. Het Europees
avontuur begon vanuit een principieel
discours over menselijke waardigheid,
verzoening en samen verder leven.
Dat discours is ontspoord naar een
uitsluitend economisch programma,
waarbij de interne markt van middel
tot hoofddoel is geworden, en waarin variëteit als een probleem wordt
gezien.
Europa is echter niet alleen gebaseerd
op menselijke waardigheid, maar ook
op de waardigheid van verschil –
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verschillen mogen er zijn. Ik citeer
graag Erik Borgman: ‘Elke ontmoeting met de ander is een nieuw begin
van jezelf.’ Dat discours is gesneuveld
onder invloed van de marktwerking
die uniformiteit wil creëren. Het
verlangen naar identiteit, naar grounded-zijn is begrijpelijk, evenals de
angst dat Europa ons die zou willen
afnemen. Ik snap dat onbehagen, we
hebben het gewoon nog niet goed
genoeg samen doorgepraat. Mensen
snappen best dat het soms handig is
om dingen samen te doen. De onvrede ontstaat door een stilgehouden
agenda – eloquent zwijgen!

Kracht van relationaliteit

Als die in beginsel nogal anonieme
economie wordt toegepast om systemen te sturen waar relatie en wederzijdse afhankelijkheid de kern is
– denk aan zorg en onderwijs – werkt
dat ongenoegen en vervreemding in
de hand. Iets vergelijkbaars gebeurt
wanneer de overheid over participatie
in de samenleving spreekt en vervolgens zwijgt. Ze moet het debat aangaan over waarom ze wil dat mensen
op elkaar betrokken zijn.
Wij moeten niet alleen het onbehagen
analyseren, we hebben ook een opdracht: investeren in concrete praktijken waar de kracht van relationaliteit
kan worden geoefend. En laten we
kijken naar wat er allemaal wel goed
gaat – zoals op de Brabantse dag in
Heeze. Mensen worden daar gelukkig
door erkenning van hun waardigheid.
Waar trouwens niet zoveel over wordt
gepraat, waar vooral wordt gedaan.
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Economie van verbondenheid

De ‘echte’ economie zit in regionale
ecosystemen. We hebben behoefte
aan regionomics. Behalve in Europa
moeten we op regionaal niveau present zijn, dáár de samenleving opnieuw vormgeven. Een verbonden,
betrokken beweging als het ChristelijkSociaal Congres kan koerscorrecties
geven. Want er is weer strijd nodig,
van het architectonisch-constructieve
soort. Er is al wel strijd, maar die is
verdelend en destructief – en dat is
niet ongevaarlijk (zie Clark). We moeten strijdbaarder alert zijn. En van een
‘halfzijdig verlamd’ mensbeeld – waar
het niet meer over wij gaat, slechts
over ik – terug naar een relationeel
model. Dat is een krachtig idee om
verder te ontwikkelen. Dit soort concepten genereren al economische
groei. We zijn geen knip voor onze
neus waard als we geen ruimte geven
aan concrete praktijken van relationele
kracht.

Tot slot

De samenleving is zo anders dan in de
tijd van Kuyper. De kwestie is niet zozeer of iemand al dan niet de mogelijkheid heeft aan het debat mee te doen
– je bent zó trending topic. Kuyper zag
het goed, hij richtte een krant op. Wij
zouden met behulp van technologie
een gebalanceerde strategie moeten
ontwikkelen, virtueel en digitaal georganiseerd – zonder echte mensen en
echte contacten uit het oog te verliezen.’ •
Wim van de Donk sprak op persoonlijke titel

Slotwoord

Josine Westerbeek-Huitink

‘Vorig jaar sprak ik de wens uit dat het
jubileumcongres vooral een congres
van u en met u zou worden. Om dat
doel te bereiken introduceerden we
nieuwe werkvormen. We nodigden
naast nationale, ook internationale
sprekers uit en planden tijd voor bezinning en inspiratie. Vandaag wil ik u
danken voor uw deelname. Hopelijk
kijkt ook u terug op een geslaagd
congres.

Geloof, Angst en Liefde

Ons congres had als thema Geloof,
angst en liefde – De kracht van
verbondenheid. Dat angst was ongemakkelijk, onbegrijpelijk soms.
Maar het thema heeft het beoogde
schuren gebracht. Er werd steeds op

teruggekomen. Die angst leeft, we
moeten dat niet ontkennen, maar ook
niet overdrijven. Hij schept kloven,
die moeten we willen overbruggen.
We hebben lang niet naast mensen
gestaan. Dat zouden we wel moeten
doen, zoals ouders naast een kind dat
bang is voor onweer. Laat de kracht
van verbondenheid tussen mensen
een duidelijke meerwaarde zijn in
onze samenleving.

Geïnspireerd en geraakt

Ik herinner u graag aan de lezing van
Luigino Bruni, en hoe hij onderscheidde tussen Bruni de professor en de
persoon Luigino. Zo wil ik, Josine,
graag met u delen wat mij de afgelopen dagen inspireerde en raakte:
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Er is een andere taal gesproken, er
is diep in de materie gedoken. Dat is
de ongelofelijke meerwaarde van dit
congres.
We moeten het niet van de markt
of de staat verwachten, maar van
de individuele burger – en natuurlijk van samenwerking tussen al die
individuen.
Zeer geraakt was ik door een uit
spraak van Piet Hein Donner: dat we
nieuwe vruchten moeten zaaien en
laten kiemen in eigen kring en dat
wat daar ontkiemt verder tot wasdom
kan komen als we nieuwe allianties
zoeken.
Zonder af te willen doen aan wat
ik aan inspirerends in andere lezingen en deelsessies hoorde, noem
ik hier alleen nog de emotie op de
ochtend van de vluchtelingen – heel
waardevol.
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Naar de toekomst

De urgentie die men 125 jaar geleden
voelde, heb ik ook nu gevoeld, al zijn
de vragen van nu anders dan die van
toen. Het christelijk-sociaal gedachtegoed kan ons helpen bij het zoeken
naar antwoorden en oplossingen. Dit
congres heeft dat fundament weer
versterkt. Dat geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst – Yes we can!
Wir schaffen das. Eén persoon kan
het verschil maken, zei Bruni. Ik voeg
daaraan toe: in contact met andere
personen, want 1 + 1 is meer dan 2.
Heel graag willen we de beweging
die we ingezet hebben in aanloop
naar dit congres en de afgelopen
dagen, verder voortzetten. De bezinning, inspiratie en betrokkenheid die
we met elkaar beleefd hebben en die
ik persoonlijk in contact met u sterk
heb ervaren, kan ons daarbij helpen.
Ik wens u allen veel succes en hoop u
volgend jaar weer te ontmoeten.’ •

Speciale dank
Voor zij het congres sloot, bedankte de voorzitter een aantal mensen
en organisaties:
• de dagvoorzitters Jacobine Geel en Jeroen Smit voor het betrokken,
inspirerend en prikkelend in goede banen leiden van dit congres
• alle leden van programmacommissie en petit comité onder leiding van
Annemarie Hinten – zij waren de motor achter inhoud en organisatie van het
congres
• alle medewerkers van het SBI, die alles soepel lieten verlopen
• Hemels van der Hart voor de vormgeving van het congres
• de visiecommissie onder leiding van Jos van Gennip voor het schrijven
van het visiedocument en Piet Hazenbosch voor de geschiedenis van het
Christelijk-Sociaal Congres
• het Wetenschappelijk Instituut van het CDA in de persoon van Rien Fraanje
voor de heruitgave van Rerum Novarum en de toespraak van Abraham
Kuyper
• alle sponsoren: Stichting SBI, vereniging KRO-NCRV, het Dr. Abraham
Kuyperfonds, de Maatschappij van Welstand en het Kansfonds – zij maakten
de organisatie van dit congres mogelijk.
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Deelnemerslijst
Aalbers
Aalsum, van
Abbenhuis
Akerboom
Albrecht
Alphen, van
Amhaouch
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Baars
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Bakker- Osinga
Balkenende
Balkenende
Baren, van
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Berendse
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Bloemhof
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Boer, de
Boersema
Bogaart-Schouten, van den
Borgman
Bos
Bos
Bos
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Ruben
Harry
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Wouter
Chris
Esther
Ton
Eveline
Ton
Jan
Cor
Marielle
Jan
Noelle
Harmen
Mr Trudy M.M.
Dominique
Jan J.
Esther
Erik
Huibrecht
Jone
Matthias

Aob / Bonaventura
AOb / Bonaventura
VKMO / Wereldwinkels
Maatschappij van Welstand
Tweede Kamerfractie CDA
CGMV
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
RMU
Verus
St. Osinga Ages
EY / Erasmus University
Inner Sense
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Christelijke Hogeschool Ede
bestuur St. SBI
CNV Vakcentrale
Verus
Zingeving in Ondernemen
Radboud Universiteit
Bureau Bersma
Christelijke Hogeschool Ede
NCRV Bestuur
Socires
Dienst Kerk en Samenleving
CNV Connectief
Odyssee
CDA, raadslid
Socires
Protestantse Theologische Universiteit
Universiteit Leiden
CDA Bernheze
Tilburg University
NCRV
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Boschma
Bouterse
Bouwmeester
Boven
Bovenberg
Braak, van den
Braakman
Braat
Bremmer
Broeke, van den
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Bruins
Bruins Slot
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Bruyn, de
Buijs
Cammaert
Carrière
Caspers
Claassen
Coehoorn
Creemers
Daems
Dammingh
Dijk, van
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Eppy
Jaap
Johan
Pim
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Jan-Willem
Wilbrord
Lianne
Cees
Karin
Joop
Freerk Jan
Hanke
Luigino
Clazina
Govert
Peter
Frances
Thijs
Karel
Dirk Jan
Iris
Jan-Pieter
Janny
Jan Jacob
Bernard
Bart
Wim
Louwe
Pieter Jan
Timo
Frank
Nynke
Gert
Guusje
Birgit
Maarten
Wim
Piet Hein
Eelco
Catelijn
Leen
Willy
Bert
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VNO-NCW / MKB-Nederland
Exodus
OnTheGood
PThU
Tilburg University

CNV Connectief
St.Christelijke Dagblad Pers (Trouw)
Protestantse Kerk Nederland
St. Carmel Healthcare Management
CGMV
Tweede Kamerfractie CDA
Aob / CVHO
Vrije Universiteit
JSO
texts.nu
VKMO/Tilburg University
Kansfonds
KracoConsult
Windesheim
CNV Vakcentrale
CNV Connectief
Vrije universiteit
WADINKO
RKGV
AOb/Sint-Bonaventura
Vz Klankbordgroep Levensbesch. en Ondernemen VNO-NCW
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
ORsucces.nu
Protestantse Kerk Nederland
De Betekenisfabriek B.V.
VNO-NCW / MKB Nederland
Raad van Kerken Stad Groningen
Porticus Amsterdam CV
Commissaris van de Koning Noord-Brabant
Raad van State
Christelijke Hogeschool Ede
vDrn O&I
Schreeuw om Leven / Er is Hulp
Schreeuw om Leven

Dorp, van
Drie, van
Driel, van
Drimmelen, van
Duijn
Duphey
Dwarswaard
Eerbeek
Eerde, van
Eikelboom
Elenbaas
Eski
Essers
Evers
Feenstra
Fey
Fokkema
Fortuin
Fraanje
Gans, de
Geel
Geelen
Gennip, van
Genugten, van
Geurts
Gils, van
Godschalk
Goes
Goosen
Gorsel, van
Graaf, van der
Grant
Grind, van der
Grinten, van der
Groen
Groenendal, van den
Groenewegen
Grotenhuis
Gudde
Haak-Griffioen
Haan, de
Haersma Buma, van
Hafkamp
Hakkeling

Henk Willem
Joanne
Theo
Frans
A.
Johannes
Esther
Jan
Martin
Wim
Jos
Semih
Maurice
Lamko
Haaije
Patrick
Eppie
Piet
Rien
Ton
Jacobine
Joseph
Jos
Jos
Jaco
Jan
Bert
Joost
Jeroen
Paul
Marco
Madelon
Gerard
Lodewijk
Hans
John
Marjolein
René
Dirk
Marjan
Yvonne
Sybrand
Jan
Berry

Van Dorp B.V.
CNV Kerk en Ideëel
Dröge & van Drimmelen
Wadinko N.V.
Onderwijsstichting Educare (Ghana)
Secretaris CSC
Exodus
CGMV vakorganisatie
oud-secretaris CSC
ABNAMRO MeesPierson
CNV Jongeren
CSLK
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland
CNV Connectief
FMA
CNV Vakmensen
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
dagvoorzitter
Radboud Universiteit Nijmegen
Socires
De Levensboom
Tweede Kamerfractie CDA
Exodus Nederland
Christelijke Hogeschool Ede
Mensen met een Missie
CNV Connectief
Tear
SKIN-Rotterdam
Koninklijke Horeca Nederland
Socires
CNV Connectief
CNV Internationaal
VKMO
Raad van Kerken Nederland
Siriz
NCRV
CDA-fractie Tweede Kamer
CNV Connectief
IKC De Ark
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Hakkeling
Hardjono
Hartveld
Hazeleger
Hazenbosch
Heer, de
Heerma
Hekstra
Helden, van
Helden, van
Helden, van
Helvert, van
Hemels
Hende, van den
Heuvel, van den
Hinten
Hirsch Ballin
Hoefnagel
Hoek, van
Hoen, ‘t
Hoogen, van der
Hoogland
Hoogteijling
Houtman
Hubbeling
Huijgen
Hulsebosch
Hulst, van
Jaarsveld, van
Jans
Jansen
Jansen
Jansen
Jansen
Jochemsen
Jong, de
Jong, de
Jong, de
Jong, de
Jonge, de
Jongejan
Jongenburger
Kaag
Kaiser

Sharda
Teun
Leo
Evert jan
Pieter
Carolien
Pieter
Els
Saskia
Anne-Mieke
Kees
Martijn
Pieter
J.H.J.
Frank
Annemarie
Ernst
Henk
Berthie
Peter
A.J.M.
J.
Jeroen
Ada
D.
Jan
Henriëtte
Menno
Nico
Jan
Mechteld
Willem
Arie
Kees
Henk
Piet
E.P.
Suzanne
Bert
wouter
Jaap
Huib
Siegrid
Herman
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Wilhelminaschool
DeGoudseSchool
FNV
Kerk in Actie
CNV
CNV vakcentrale
Tweede Kamerfractie CDA
PCOB
Christelijke Hogeschool Ede
Stichting Schreeuw om Leven
Stichting Schreeuw om Leven
Tweede Kamerfractie CDA
Hemels van der Hart
Bisdom Rotterdam
Socires
Radboud Universiteit
Adelbert
CGMV
Vincentiusvereniging Nederland
Viaa
Leger des heils Welzijns- & Gezondheidszorg
Passage
ABN AMRO
Eemlandhoeve
Kansfonds
ChristenUnie
CDA Basisgroep Sociale Zekerheid
Leger des Heils Midden Nederland
PThU
Initiatives of Change
Windesheim
Verus
Vereniging Prisma
Nederlands Dagblad
KRO-NCRV en Stichting Instituut Gak
ProjectPerfect
Attendo Uitvaartzorg
St. SBI / Zonheuvel
CGMV
Speciale coördinator voor Libanon - VN

Kam, de
Kamp, van de
Kamp-Maaten, van de
Kamps
Kars
Kastelein
Katwijk, van
Keijzer
Klamer
Klaver
Kloppenborg
Knevel
Knops
Kobes
Koen
Kohnen
Kooij
Koppe
Korte, de
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Kruithof
Kruizinga
Kuijper
Kuiper
Laan, van der
Lagen, van
Lammers
Landmeter, de
Lange
Leede, de
Leene
Lettenga
Leusink
Limmen
Lock
Lohman
Looman
Louisa
Luyer
Maasen
Mak
Martens
Mast-Veenendaal, van der

Edward
Harry
Anneke
Maaike
Arie
Marco
Werner
Mona
Huib
Jesse
Bas
Marten
Raymond
Bernard
Bea
Pieter
Jaap
Wilmieneke
Ria
Gerard
Wil
Willem
Suzanne
Piet
Wim
Anja
Theo
Ronald
Jan
Francien
Arco
Gerrit
Bauke
Gerda
Maurice
Arjan
Emile
L.J.A.J.
Janneke
Marianne
Jan
David
Maria
Inge

YFC EMENA
VNO-NCW
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Geloof in Zorg
CNV Connectief
Ouders van Waarde
Tweede Kamerfractie CDA
GroenLinks
shpKlop BV
Oosterkerk Zeist en Kainos Foundation
Tweede Kamerfractie CDA
Sportservice
lid Christen Unie
Katholiek Netwerk
Evangelische Omroep
Leidse Studenten Ekklesia
CDA
bisdom ‘s-Hertogenbosch
Unie KBO
CNV Vakmensen
CNV Connectief
MIVA
Verus
CNV
CNV Vakcentrale
Student/Docent levensbeschouwing
CNV
Windesheim
Interserve
St Philadelphia Zorg
Alegrinia
Student KU Leuven
CNV Vakcentrale
Evangelische Omroep
Reliëf
ABNAMRO MeesPierson Instituten en Caritas
Christelijke Hogeschool Ede
Maatschap voor Waardegedreven Leiderschap
Bisdom Rotterdam
Eerste Kamer der Staten generaal vh CDA
Passage
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Meij, van der
Meijer
Meijer
Meijering
Miedema
Min
Molen, van der
Moonen-Renes
Morsink
Muijsenbergh, van den
Mulder
Nanson
Neijzen
Neutel
Niemeijer
Nijlant
Nitrauw
Noordegraaf
Noordhoek
Nusselder
Oegema
Oevermans
Olde
Olde
Oldenhof
Oolbekink
Oort, van
Oosten, van
Oosten, van
Os, van
Oudenaarden
Passchier
Peetoom
Perk, van der
Plaisier
Ploeg, van der
Post
Potappel
Poutsma
Prij
Prins
Rebergen
Reest, van der
Renkema

Carel
Martin
Onno
Geert
Siebren
Marlou
Harry
Joke
Marijke
Maria
Agnes
Afranina
Jan
Wout
Marnix
Michel
Ben
Herman
Peter
Wim
Bert
Herman
Aernoud
Aernoud
Ruben
Wim
Nina
Martin
Paul
Arianne
Pieter
Catelene
Ruth
Laetitia
Joanne
Ruben
Klaas-Jelle
Maurits
Betty
Jan
Henk
Bram
Jan
David
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Protestantse Gemeente Naaldwijk
Axyos BV
CNV Connectief
Gemeente Kampen
St. ter Bevordering van de Christelijke Pers
PCOB
Stichting Christelijke Pers (Trouw)
Onderwijsstichting EDUCARE (Ghana)
CNV
Adelbert vereniging Nederland
Tweede Kamerfractie CDA
Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg
KRO
Verus
LVGS
CNV Vakcentrale

Northedge BV
Beraadsgroep Samenlevingsvragen (Raad van Kerken)
MKB
Christelijke Hogeschool Ede
Hilversum Verbonden
Hilversum Verbonden
CDJA
SBI Formaat
Nina van Oort
CNV Connectief
Diaconie PKA
CNV Connectief
CNV Connectief
FNV
CDA
Ministerie van Veiligheid en Justitie (IND)
Student VU/PThU Amsterdam
CNV Vakcentrale
CGMV
CGMV-Zwolle
Zinnen Over Zin
Zorggroep Charim
Youth for Christ
Atrium groep B.V.
Stichting Oikos

Rhee, van der
Rijbroek
Rijnbende
Rijpkema
Rijsdijk
Rivière, La
Rog
Ronnes
Rook
Rouvoet
Ruding
Ruigrok
Ruschen
Sangers
Santing
Sar, van der
Schaafsma
Schaddelee
Scheffers
Schepens
Schmitz
Scholtens
Schueler
Schutrups
Segers
Sels
Sengers
Siebert
Siegmann
Slok
Sloot, van der
Slot
Slotman
Smeets
Smit
Smit
Sneep
Spanbroek
Spilt
Spruit
Stegenga
Sterk
Streek, van de
Swart

Art
Astrid
Ron
Mainse
Peter
Leen
Michel
Erik
Niels
André
Onno
Edwin
André
Sandrina
Albert
Henk
Henk
Arne
Victor
Theo
Theo
Egbert
Loek
Martin
Gert-Jan
Ton
Erik
Chris
Arjen
Johan
Marianne
Diederik
Herm
Arnold
Jeroen
Jaap
Wim
Lisanne
C.
Mirjam
Marije
Mirjam
Hillie
Thomas

Hervormde St. Sonneburgh
Socires
Unie NZV
student UvA
SchuldhulpMaatje Nederland
CSN Rotterdam
Tweede Kamerfractie CDA
Tweede Kamerfractie CDA
CGMV
oud-Minister van Financiën
PAX
NCRV
PCOB

Schaafsma en Partners
RMU
Adelbert Vereniging

CNV
CNV Connectief
ChristenUnie
St. ter Bevordering van de Christelijke Pers
Bisdom Haarlem-Amsterdam
VU / Wetenschappelijk Instituut CDA
CNV Vakmensen
KRO
Porticus Amsterdam CV
Christelijke Hogeschool Ede
School of Catholic Theology, UvT
dagvoorzitter
Commissaris van de Koning Zuid-Holland
CGMV
CDJA
Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS)
Reliëf
Sterk!
Raad van Kerken
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Tatenhove, van
Terdu
Terpstra
Terpstra
Timmer
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Turkson
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Vader-Lagerweij
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Veer, van der
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Verbaan- Bal
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Vergoossen
Verheijen
Verkleij
Verloop
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Verschoor
Verschuren
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Voskamp
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Floris
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Gemeente Lansingerland
PCBO
CDJA
EUCDW-NL
iPabo en Leo Kanner Onderwijsgroep
Bureau Arbeidsrecht
Tweede Kamerfractie CDA
Birch
Reliëf
President Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede
GIDSnetwerk
KBO-PCOB
FNV
ABN AMRO MeesPierson
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
CNV Internationaal
Oikocredit Nederland
RK Parochie Amstelland
Social Enterprise NL
CNV Connectief
Hervormde St. Sonneburgh
Zin in Werk / Beweging van Barmhartigheid
ICCO
Bond van Nederlandse Predikanten
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Weigand-Timmer
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Wesselink
Wessels
Westera
Westerbeek-Huitink
Westert

Walter
Jet
Gerard
Keetie
Marieke
Miranda
Jan
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Rein
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Hermien
Woestenberg
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Wolff, de
Frans
Young
Stephen B.
Zeldenrust
Tiemen
Zijl, van
Joep
Zoutendijk
Ronald
Zwaan, van der
Sebastiaan
Zwan, van der
Rob
Zwaneveld
Daan

Verus

Pieter van Foreest
Dröge & van Drimmelen
PCOB
MissieNederland
CDA
voorzitter CSC
LVGS
NPV - Zorg voor het leven
Unie NKV
ABN AMRO MeesPierson
CNV Vakcentrale
STT
FCB
Secretariaat R.-K. Kerkgenootschap
Caux Round Table
Present Nederland
Cordaid
Siriz
Justice and Peace Nederland
MST | Mensen in beeld houden
Kalsbeek College

Red een kind
Wartburg College
Leger des Heils
Passage
Dienst Kerk en Samenleving
Stavoor
PCOB
CNV Connectief
CNV Zorg&Welzijn
Verus

Studentenvereniging Ichthus
VNG
CDJA
CNV IB
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