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Voorwoord 

Deze uitgave wordt u aangeboden ter gelegenheid van het Jubileum-

congres van de Stichting Christelijk Sociaal Congres dat gehouden 

wordt van 31 augustus t/m 2 september 2016: Geloof, Angst en Liefde. 

De kracht van verbondenheid. We vieren dit congres 125 jaar na het eer-

ste Christelijk Sociaal Congres van Abraham Kuyper en 125 jaar na het 

uitkomen van de encycliek Rerum Novarum. 

In aanloop naar het jubileumcongres is er met veel enthousiasme 

en energie door verscheidene mensen gewerkt aan twee documenten: 

het visiedocument De kracht van verbondenheid en een korte beschrij-

ving van de geschiedenis van het Christelijk Sociaal Congres “… dat ge 

de onhoudbaarheid van den tegenwoordige toestand inziet…”.  

Het visiedocument is tot stand gekomen in opdracht van het 

CSC-bestuur onder de bezielende leiding van Jos van Gennip. De drie 

hoofdthema’s: participatie en solidariteit; markt-ethiek-moraal en 

duurzaamheid en globalisering zijn leidend geweest voor de inhoud. 

Niet alleen voor de inhoud van het visiedocument maar ook voor de 

inhoud en vormgeving van het jubileumcongres zelf. 

Het visiedocument presenteert vragen, observaties en gezichts-

punten en is een aanzet tot dialoog en wisselwerking. Tijdens het con-

gres van 2015 “Wel gelukt maar niet gelukkig” is het concept visiedo-

cument gepresenteerd en vrijgegeven voor discussie. Vervolgens zijn 

er naar aanleiding van dit concept verschillende bijeenkomsten geor-

ganiseerd en publicaties geschreven. De opmerkingen, aanvullingen 
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en commentaren zijn verwerkt in het nu definitieve visieprogramma. 

Een mooi inhoudelijk document dat laat zien waar de vernieuwing en 

de verandering in de samenleving zit in de verschillende sectoren. Het 

laat ook de vreugde de hoop, het verdriet en de angst zien en wat 

mensen drijft om te werken aan de verbetering van situaties. Het gaat 

om mensen en hun creatieve, morele en sociale talenten. Om mensen 

in vitale gemeenschappen.  
 

Kortom: om de kracht van verbondenheid. 
 

Wij hopen dat dit visiedocument een doorwerking zal krijgen, niet al-

leen tijdens het jubileumcongres maar zeer zeker ook daarna. Het 

CSC bestuur is Jos en met hem alle leden van de visiecommissie en 

het redactieteam, zeer erkentelijk voor het vele werk dat is verzet. 

 

Het tweede document, de korte beschrijving van de geschiedenis van 

het Christelijk Sociaal Congres is geschreven door Piet Hazenbosch. 

Het geeft een schets van de Christelijke Sociale congressen die in de 

afgelopen 125 jaar zijn gehouden, de Christelijk Sociale conferenties 

en de vorming van de Stichting Christelijk Sociaal Congres zoals we 

die nu kennen.  

Het CSC bestuur is Piet en zijn redactieteam zeer dankbaar voor 

het schrijven van deze geschiedenis. 
 

Wij hopen dat u beide documenten met veel plezier zult lezen. 
 

Wellicht bent u nieuwsgierig geworden naar het jubileumcongres zelf. 

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen. Voor aanmelding zie 

onze website www.christelijksociaalcongres.nl 

Zoals vanouds wordt het congres gehouden in het scholingsinsti-

tuut SBI. Het SBI en het CSC hebben een bijzondere band. Immers 

het SBI was betrokken bij de oprichting van het CSC, maakt deel uit 

van het CSC bestuur, biedt administratieve ondersteuning en stelt 
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haar faciliteiten ter beschikking voor het jaarlijkse congres en andere 

bijeenkomsten. 

 

In de hoop u binnenkort te ontmoeten, 

 

Josine Westerbeek-Huitink,  

voorzitter Stichting Christelijk-Sociaal Congres 
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Ten geleide 

In de eerste, vorige versie van dit rapport (2015) hebben wij de leden 

van het Christelijk-Sociaal Congres uitgenodigd hun commentaar te 

geven. Pas dan zou het rapport klaar zijn als echt basisdocument voor 

de lustrumconferentie in augustus 2016 en voor daarna. Die uitnodi-

ging is gehonoreerd en in tal van vergaderingen en bijeenkomsten is 

aandacht besteed aan de lijn van dit denken. Maar dat heeft niet alleen 

geleid tot commentaren. Er is iets anders in gang gezet: meer nog dan 

tot kritiek en aanvullingen is in veel organisaties sterk het besef ge-

groeid dat existentiële bezinning op eigen missie en bestaansgrond 

veel meer aandacht moeten krijgen naast en boven het beantwoorden 

van dagelijkse uitdagingen en problemen, meer zelfs dan het ontwer-

pen van nieuwe strategieën. 

Reflectie en analyse, inspiratie en heroriëntering, dat hebben wij 

nu meer dan ooit nodig, nu alles kantelt en nieuwe evenwichten ge-

vonden moeten worden. Wij hebben dat nodig: de samenleving, de 

economie, onze organisaties en de politiek, maar vooral ook wij zelf. 

Hoe worden documenten als deze van papier tot echte keuzes? 

Omstreeks dezelfde tijd als het uitkomen van deze voorzet tot 

nieuwe inspiratie verscheen ook de Pauselijke encycliek Laudato Si. 

Met een nog klemmender beroep, niet zozeer en alleen om aandacht 

aan het klimaatvraagstuk te besteden, maar om instrumenteel te wor-

den aan een maatschappelijke, economische, politieke én persoonlijke 

ommekeer. En zo zien we honderdvijfentwintig jaar na het verschij-
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nen van Rerum Novarum –  de eerste sociale encycliek –  en de orga-

nisatie van het eerste Christelijk-Sociaal Congres mogelijkerwijs op-

nieuw voor ons land die nieuwe synergie tussen een wereldwijd ge-

deelde zorg en de noodzaak van een nationale vertaling daarvan. 

Historici hoeven er geen twijfel over te laten bestaan dat die com-

binatie heeft geleid tot wezenlijke veranderingen in ons sociaal eco-

nomische bestel en onze oriënteringen. Maar dat was niet het gevolg 

van twee incidentele gebeurtenissen in 1891. Het was het oppakken 

van die voorzetten en ze koesteren, bestuderen, verklaren, toepassen. 

Jaren-, decennialang. Dat moet nu opnieuw gebeuren en in die zin is 

dit rapport is nog steeds niet af. Want met een verscheidenheid aan 

organisaties en een rijkdom aan opinies, alle gebaseerd op diepgaande 

observaties, ervaringen en eigen analyses, is een panklare visie over 

hoe de christelijk-sociale beweging in ons land haar zesde kwart eeuw 

moet ingaan een verarming en een afschuiven. In de onrust van onze 

tijden kan de bezinning op onze uitgangspunten, bijvoorbeeld mid-

dels dit document, wel voor dat momentum van reflectie en analyse 

zorgen, voor de rust van de herbezinning. Zoals dat ook het geval is 

met de vele, prachtige mission statements die ons zijn toegestuurd 

naar aanleiding van dit rapport. En, zoals de Visiecommissie zelf ook 

bepleit, om het denken over de grote vragen van toenemende onge-

lijkheid of een andere economie van consumeren en produceren inte-

graal onderdeel van het post-jubileumcongres van het CSC te doen 

zijn, en die niet te beantwoorden in enkele algemene alinea’s. De 

voortgang naar honderdvijftig jaar wisselwerking met de samenleving 

en maatschappij, nu ook over nationale grenzen heen, kan niet ge-

perst worden in de mal van wat enkele commissieleden bedacht heb-

ben. 

Ooit was er sprake van dé sociale kwestie en ooit leken de sociaal 

economische vraagstukken, hoe indringend ook, toch veel overzichte-

lijker dan ze nu zijn in onze ‘Ungleichzeitige Gleichzeitigkeit’. De 
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armoede in delen van Azië lijkt sterk op de tegenstelling kapitaal-

arbeid van 1891; en ook dat probleem gaat ons aan, maar de fragiliteit 

van staten in vooral Afrika, met hun miljoenen ontheemden is weer 

een ander fenomeen, terwijl armoede in sommige Europese grootste-

den ook een heel andere dimensie aan het krijgen is, namelijk die van 

verregaande geestelijke verlatenheid, gesymboliseerd door het feit dat 

daar een op de drie mensen sterft zonder enige nabijheid van verwan-

ten of vrienden. Ook dat is armoede, nieuwe armoede. En bij alle 

vooruitgang en toegenomen welvaart is er de zekerheid, dat zonder 

een krachtig engagement voor de opbouw van effectieve multilaterale 

gezagsstructuren vele verworvenheden van de afgelopen twee, drie de-

cennia in gevaar zullen komen. En die zekerheid leidt tot medeaan-

sprakelijkheid als we nú niet de maatregelen nemen die de levenskan-

sen voor volgende generaties en het behoud van de Schepping als ge-

heel moeten garanderen met een radicale ommekeer. 

Om dat bewustzijn te bevorderen en om in gezamenlijkheid de 

verleiding van onverschilligheid te weerstaan moet dit document ook 

dienen. Het proces zelf, de opgang naar het congres van 2016 en het 

vervolg, is dan ook belangrijker misschien dan het congres zelf, zei 

een lid van onze commissie. Het document dat nu voor u ligt, is daar-

om een halteplaats in dat proces, geen eindpunt. 

Het rapport dat augustus 2015 verscheen, is gelezen en er zijn 

bijeenkomsten aan gewijd door het land. Die reacties gaven aan dat we 

met “De kracht van verbondenheid” een kern geraakt hebben die velen 

in verschillende maatschappelijke sectoren herkennen als de basis van 

wat we in onze maatschappij zien gebeuren. Het rapport reflecteert 

wat er in de maatschappij gebeurt, vindt weerklank en ook tegenklank, 

waardoor het proces dat in gang is gezet, kan doorgaan. 

Collega Erik Borgman zei hierover: als wij de antwoorden uitein-

delijk willen formuleren op al dit soort uitdagingen, die veelvoud van 

sociale kwesties, dan moeten we het begrip CSC ook anders gaan dui-
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den: een congres kan een eenmalige, jaarlijkse bijeenkomst zijn, maar 

het kan ook die andere betekenis hebben: een elkaar verplichtend sa-

menkomen, samenwerken, in respect voor ieders verantwoordelijk-

heid en autonomie maar ook in de wetenschap, dat er in die coöpera-

tie juist een onvervangbare meerwaarde kan zitten, juist nu. Met na-

me de vraag hoe die samenwerking gestalte moet krijgen, hoe onder-

linge ondersteuning geboden kan worden, hoe de grenzen van eigen 

honken overschreden kunnen worden hebben we niet willen behande-

len. Maar het moet wel gebeuren, want na 2016 zullen de kwaliteit en 

de relevantie van onze beweging afhankelijk zijn van nieuwe voorzie-

ningen, nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe verantwoordelijk-

heden. Juist de erkenning dat het niet gaat om een soort herzuiling, 

maar om brede dienstverlening, met presentie ook in andere dan ei-

gen organisaties, maken die andere voorzieningen en samenwerkin-

gen noodzakelijk. Dat geldt in het bijzonder op het terrein van maat-

schappelijke analyse en agendering van wat wij vanuit onze visies echt 

belangrijk vinden, een agendering ook in het publieke debat. 

In het voorjaar 2014 heeft het bestuur van het CSC onze com-

missie de volgende opdracht meegegeven: 

 

“De Visiecommissie formuleert een visiedocument ten bate van het congres 

2016. 

 

Dit document bevat een analyse van de huidige ontwikkelingen op maat-

schappelijk, sociaal-economisch en sociaal-cultureel terrein. Op basis daar-

van wordt vanuit een christelijk-sociale inspiratie een mondiaal toekomst- 

perspectief geschetst. Nationale, Europese en mondiale belangen liggen im-

mers anno 2016 geheel in elkaars verlengde. 

 

Op de volgende thema’s kan worden ingegaan: 

» Sociale cohesie/participatie - verzorgingsstaat/institutionele hervormingen 
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» Markt-Moraal-Ethiek-Financiën 

» Duurzame ontwikkeling op sociaal en ecologisch terrein: zie ook de rol en 

impact van globalisering van (internationaal) MVO alsmede de post 2015 

doelstellingen van de VN. 

 

Het interreligieuze wordt van het begin af aan in de formulering van het 

visiedocument betrokken. 

 

De Visiecommissie is vrij naar eigen inzicht ook andere thema’s verder uit 

te werken.” 

 

Wij hopen dat we enigszins aan deze opdracht hebben kunnen vol-

doen, ondanks dat we ons resultaat als een doorgangsstation presente-

ren. Nogmaals: niet gemakkelijk vanwege de complexiteit van de 

vraagstukken, het besef dat we ons op een misschien dramatisch kan-

telmoment bevinden, maar ook vanuit de observaties dat er zoveel 

goede momenten, voorbeeldige initiatieven, tekenen van hoop zijn, 

tevens tekenen van Gods aanwezigheid onder ons. 

Ik wil de medeleden van mijn commissie buitengewoon hartelijk 

bedanken voor hun betrokkenheid en hun inbreng. Het gaat veelal om 

personen met grote maatschappelijke en academische verantwoorde-

lijkheden, en dat maakte gezamenlijke vergaderingen organiseren een 

buitengewoon moeilijke opgave. Maar we hebben formules proberen 

te ontwikkelen waardoor iedereen zoveel mogelijk toch gehoord werd 

en haar of zijn opinie naar voren kon brengen. We zijn dankbaar dat 

we deze tekst kunnen voorleggen dankzij de medewerking van: 

 

Prof. dr. Erik Borgman – Drs. Hans Brüning – Prof. dr. Govert Buijs – 

Ds. Petra van der Burg – Drs. Jan Gruiters – Dr. Herman Kaiser – 

Drs. Astrid Rijbroek. 
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Allen, die wij mochten uitnodigen om lid te worden van onze com-

missie zijn op dat verzoek ingegaan. Helaas maakten professionele 

verplichtingen of privé-omstandigheden de actieve inbreng van enkele 

anderen uiteindelijk onmogelijk. 

Maar het was bij allen opvallend hoezeer zij het belang van het 

werk aan ontwikkeling van deze visie, of beter gezegd het mee vullen 

van de rugzakken waarmee de christelijk-sociale beweging voort moet, 

belangrijk en uitdagend vonden. 

Dat gold ook degenen, die wij als specifieke experts hebben mo-

gen consulteren. Met name mr. dr. Richard Steenvoorde O.P., prof. dr. 

Herman Noordegraaf, mr. Aart Jan de Geus, prof. dr. Lans Bovenberg, 

drs. Ineke Bakker, mr. Piet Hein Donner en drs. Irene Dankelman 

zijn wij in dit verband erkentelijk. 

 

Onze opdrachtgever, het Bestuur van het Christelijk-Sociaal Congres, 

past dank voor het vertrouwen en de facilitering, evenals Stichting 

Rotterdam en het Stichting Doctor Abraham Kuyperfonds die ons 

werk mede mogelijk hebben gemaakt. 

Ook bedanken wij hen die met bijval en kritiek op het rapport 

hebben gereageerd. We noemen het CNV, VNO-NCW, Bonaventu-

ra/CVHO, de Konferentie van de Nederlandse Religieuzen, Stichting 

Carmel, de Raad van Kerken, PAX. En verder hebben vele anderen in 

verband van hun organisaties of op persoonlijke titel dikwijls grote 

aandacht aan de eerste versie besteed. Wij noemen het Christelijk On-

dernemers Netwerk (CON), de Diaconale Studiekring, Hilversum 

Verbonden, de Stichting Christelijke Filosofie, Reliëf, de koepel van 

christelijke zorginstellingen, het CDA Brabant (met een nadrukkelijke 

inbreng van drs. Wil van der Kruijs, de Voorzitter Unie KBO) en zeker 

ook het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA met een thema-

nummer en een speciale conferentie (in samenwerking met Socires) 

waarbij de directeur drs. Rien Fraanje bij meerdere gelegenheden een 
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inbreng heeft geleverd. CEVES, het Centrum voor Ethiek en Samenle-

ving, het Schaepmanfonds met een grote conferentie in Tubbergen, 

en andere initiatieven hebben het palet van voorbereidings- en bezin-

ningsbijeenkomsten verrijkt. 

Bijzondere dank geldt ook de ‘sociale pioniers’, die bereid waren 

hun inzet toe te lichten en zo stellingen en problemen op unieke wijze 

toe te lichten. 

De commissie werd ondersteund door een team dat de vele, vele 

ingrediënten tot een toegankelijk geheel moest samenbrengen. Drs. 

Jan Prij en dr. Hans Groen hebben in nauwe dialoog en samenwer-

king met drs. Cor van Beuningen, directeur van Socires, het rappor-

teurschap op zich genomen. Jan Prij tekende daarbij primair voor een 

ons inziens bevrijdende benadering van relationele verbondenheid als 

antidotum tegen egoïsme, onverschilligheid en machteloosheid, ter-

wijl Hans Groen in een aantal interviews die tegentekenen van hoop, 

innovatie en daadwerkelijke aanpak schilderde van mensen die buiten 

zichzelf traden en hun verantwoordelijkheid wilden nemen. 

De Visiecommissie hoopt dat dit rapport in de opgang naar het 

jubileumcongres van 2016 zo zijn weg naar de dragende organisaties 

en hun leden mag vinden. 

 

Mr. J.J.A.M. van Gennip 

Voorzitter Visiecommissie CSC 2016 

21 april 2016 
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Over de interviews 
Tussen de hoofdstukken, als ‘geschreven foto’s’, staan korte interviews 

met mensen die op de één of andere manier maatschappelijk betrok-

ken zijn. Mensen die samen aan de slag zijn en zich inzetten voor el-

kaar en voor de maatschappij. Wat deze portretten zichtbaar maken is 

hoe de samenleving zichzelf opbouwt. De samenleving is vol met ant-

woorden die mensen geven op de basisvraag van wat samenleven is. 

Ze doen dat soms tegen de verdrukking in, soms buiten de regelsys-

temen om van markt en staat, vaak ook gewoon binnen de bestaande 

maatschappelijke kaders en institutionele verhoudingen. Maar steeds 

wordt er een nieuw antwoord gegeven op situaties die men voor verbe-

tering vatbaar acht. Deze gesprekken begonnen steeds met de vraag; 

waarom doe je wat jíj doet. Vragen dus naar waar de energie vandaan 

komt, wat iemands hoop is, wat hen frustreert. 

De portretten illustreren wat in het visiedocument aan de orde 

komt en geven ook een ander licht; het zijn verhalen van hoop die la-

ten zien dat overal in de samenleving mensen werken aan een betere 

maatschappij. 

Acht portretten zijn hier opgenomen. Graag bedank ik Thomas 

Luttikhold, Anthonie Fountain, Els Verheijen, Ellie Smeekens en de 

vrijwilligers van Stichting Kruispunt, Alrik de Haas, Eelke Dekens, Jo-

ris Lohman en Rikko Voorberg voor hun genereuze medewerking. 

Het is de bedoeling dat deze en andere portretten later in een aparte 

publicatie over het engagement in onze maatschappij verschijnen. 

 

Hans Groen 
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1. Inleiding 

Het huidige instrumentele beheersingsdenken loopt tegen zijn grenzen 
aan 

We leven in verwarrende tijden en daarom is de vraag naar verande-

ring van richting en perspectief urgent. Zonder richting en perspectief 

slaat verwarring om in een verlammend gevoel van bedreiging. Waar-

uit bestaat de verwarring? De moderne materiële vooruitgangsidealen 

lopen tegen hun grens aan. Meer goederen maken ons niet gelukkig 

maar leveren afvalbergen en onbehagen op. Zowel individualistische 

opvattingen over de markt als onze ideeën over collectieve staatsstu-

ring voldoen niet meer. We hebben wereldwijd te maken met de de-

stabilisatie van allerlei kaders, met falende staten, met oorlog en ge-

weld. We lopen tegen de grenzen aan van een modern instrumenteel 

sturingsparadigma dat zijn basis heeft in het geloof om via economi-

sche groei en technologische mogelijkheden de wereld definitief naar 

eigen hand te zetten. Sterker nog: de wijze waarop we de stabiliteit 

proberen af te dwingen draagt in toenemende mate bij aan de destabi-

lisering (bijvoorbeeld door de focus op veiligheid en repressie). Syste-

men van prikkels, dwang en protocol krijgen de wereld niet in het ga-

reel, maar dragen bij aan vergroting van de wanorde. 

Steeds duidelijker wordt dat we in een global village leven, waarin 

grenzen en kaders poreus zijn geworden en problemen van de wereld 

in onze achtertuin terechtkomen, zonder dat duidelijk is hoe we daar 

ooit weer van af kunnen komen. Wat moeten we aan met lastige vra-
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gen rond geweld, vluchtelingen, vrede en veiligheid, economie en mi-

lieu, overvloed en onbehagen, onrechtvaardige verhoudingen in de 

wereld, onze eigen kwetsbaarheid en feilbaarheid? 

De problemen waarmee we zitten belichamen ‘trage’ vragen die 

zich niet zomaar laten oplossen en intern verbonden zijn met ervarin-

gen van eindigheid, oncontroleerbaarheid en onmacht.1 Sterker nog, te 

denken dat dit alles zomaar op te lossen is, houdt een gevaar in zich. 

Maakbaarheidsidealen kunnen egoïstische verlangens voeden en ons 

agressief of boos of wanhopig maken als het niet lukt en we weer vast-

lopen in de ‘moerasgronden’ van de dagelijkse realiteit,2 die zich niet 

op basis van eigen kracht of macht laat omturnen tot een project dat 

geheel naar onze eigen smaak is. 

De vooruitgang die de moderne tijd tot op de dag van vandaag 

nog steeds mogelijk maakt, is ontegenzeggelijk groot, maar nu wor-

den ook de schaduwzijden ervan zichtbaar in de ontaardingen van 

utopische radicalisaties van markt en staat. Het gaat dan om de vijf 

P’s: Possession in de economische bezitsdrang van de markt; Perfection 

van het perfectionisme; Power in het bureaucratisch machtstreven; 

Pride van de civilisatorische hoogmoed; en Privacy in het ontgrendeld 

individualisme.3 

 

Het moet anders, maar kan het ook anders? En wat kan ik daaraan 

bijdragen? Of heeft het geen enkele zin? Is dat sowieso wel mogelijk 

                                                        
1 Harry Kunneman: Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme, 
Amsterdam, Humanistic University Press, 2005, pp. 12-15.  
2 Donald A. Schön, How professionals Think in Action, Cambridge/Massachusetts: 
Basic Books, pp. 42-43. 
3 Govert Buijs, ‘Christelijk-Sociaal, een archeologie, een her-innering’ in: Becker, 
Marcel (red.) Christelijk-Sociaal denken. Traditie, actualiteit, kritiek. Budel; Damon, 
2008 pp. 80-84. 
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in een wereld waar nieuwe politieke machtsverhoudingen zich afteke-

nen, miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen voor honger en 

geweld en waar de droom van een Europese beschavingsgeschiedenis 

voor onze ogen uiteen dreigt te spatten? In een wereld waar niet het 

goede nieuws, maar het slechte nieuws de klok slaat? De vraag naar 

verandering van richting en perspectief is dus urgent. In de woorden 

van de Britse historicus Tony Judt: “In de afzienbare toekomst moeten 

we rekening houden met grote economische onzekerheid. We kunnen 

minder dan op enig ander moment sinds de Tweede Wereldoorlog 

vertrouwen op onze gemeenschappelijke doelen, het welzijn van ons 

milieu en onze persoonlijke veiligheid. We hebben geen idee wat voor 

wereld onze kinderen van ons zullen erven – maar we kunnen onszelf 

in ieder geval niet meer wijsmaken dat die zeker op die van ons zal lij-

ken.”4 

Klein kijken en groot denken 

De kern van de christelijk-sociale visie is de betrokkenheid en verbon-

denheid tussen mensen, de kracht van het relationele, de vreugde van 

de co-creatie. Deze relationele insteek maakt het van meet af aan mo-

gelijk om klein te kijken en groot te denken.5 Wanneer beleid ervan 

uitgaat dat de wereld uit strijdende egoïstische individuen bestaat die 

alleen vanuit collectieve plannen, met beloning en straf, vooruit te 

branden zijn, wordt deze wereld een benauwende wereld. Maar wan-

neer we goed kijken naar wat er gebeurt tussen mensen, blijkt dat zij 

feitelijk veel meer zijn ingesteld op betrokkenheid en liefde voor de 

                                                        
4 Tony Judt, Het land is moe, Verhandeling over onze ontevredenheid, Amsterdam: 
Uitgeverij Contact, 2011, p. 216. 
5 Arjan Broers, ‘Erik Borgman: groot denken, klein kijken’ interview in Volzin 5 
november 2012. 
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goede zaak, op samenwerking en coöperatie. Het is zaak deze relatio-

nele kracht te ondersteunen en niet systematisch te ontmoedigen. 

Wellicht kunnen we vanuit het ontstaan van de Europese burger-

samenleving en van civiliserende vormen van markt en politiek vor-

men van eigentijds idealisme en verbondenheid op het spoor komen 

die niet hoeven te ontaarden in utopische radicalisaties.6 En kunnen 

we laten zien hoe die nu nog in de samenleving present zijn. 

Relationele kracht als bron voor de christelijk-sociale beweging en 
huidige samenleving 

Het relationeel denken als een manier van kijken naar de moderne 

werkelijkheid is allesbehalve nieuw, maar diep geworteld in de christe-

lijk-sociale traditie, van Abraham Kuyper en Paus Leo XIII tot aan 

Paus Franciscus. Kuyper noemde het vergeten van het gegeven dat de 

mens een sociaal wezen is en is ingebed in de werkelijkheid een ‘dwa-

ling.’ Deze dwaling is niet onschuldig omdat ze kan leiden tot de zon-

de van ‘hebzucht’ en ‘heerszucht’ zoals hij dat noemde. Daarmee ver-

liest de samenleving haar kracht terwijl het er, in de woorden van 

Kuyper, juist om gaat “de vitale scheppingskracht die in de natuur van 

mens en schepping verscholen zit” optimaal te cultiveren en tot bloei 

te laten komen.7  De solidariteit, wat Leo XIII in Rerum Novarum “de 

natuurlijke saamhorigheid tussen de klassen en de neiging tot sa-

menwerking tussen mensen” noemde,8 staat onder druk of is zelfs 

systematisch weggeorganiseerd. Volgens Paus Franciscus leidt het 

vergeten van het gegeven dat we zelf participeren in de schepping, dat 

                                                        
6 Govert Buijs, 2008, pp. 68-101.  
7 Abraham Kuyper, Het sociale vraagstuk en de christelijke religie, rede ter opening 
van het Sociaal Congres op 9 november 1891 p. 11. 
8 Paus Leo XIII, Encycliek Rerum Novarum, over kapitaal en arbeid 15 mei 1891, 
paragraaf 2. 



 

[ 22 ] 

wij zijn opgebouwd uit hetzelfde materiaal als de schepping, tot uit-

sluiting van de meest kwetsbare mensen en uitbuiting van datgene 

wat we ten onrechte als wezensvreemd aan onszelf zijn gaan zien. Het 

gaat er om dat een cultuur van zorgzaamheid, liefde en eerbied een 

natuurlijke respons is van schepsels die intiem met de schepping ver-

bonden zijn.9 

Vandaar de urgentie om relationele alternatieven present te stel-

len die rekening houden met het feit dat we alleen in verbondenheid 

met anderen kunnen groeien in menselijkheid en kunnen bijdragen 

aan wat in het groot de humanisering van het globaliseringsproces 

wordt genoemd. In relationele alternatieven wordt minder de nadruk 

gelegd op zelfredzaamheid en materiële economische groei, maar 

wordt geïnvesteerd in sociale cohesie en zorgzaamheid. Dat sluit aan 

bij bewegingen in de maatschappij zelf, in vormen van maatschappe-

lijk ondernemerschap bijvoorbeeld, bij burgers die samen de handen 

uit de mouwen steken en hun buurt opknappen, in nieuwe initiatie-

ven in onderwijs en zorg, in ecologische initiatieven die protest aante-

kenen tegen de uitbuiting van de aarde. 

                                                        
9 Paus Franciscus, Encycliek Laudato Si, over de zorg voor het gemeenschappelijke 
huis, paragraaf 2, paragraaf 11, 2015.  
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Verbondenheid als kritisch én hoopvol potentieel tegen beheersings-
denken 10 

Via een relationele manier van kijken zijn ontwikkelingen op allerlei 

gebied beter in beeld te brengen en kunnen mens en schepping tot 

hun bestemming komen. De inzet is om een relationele manier van 

kijken te volgen die in de aard van de werkelijkheid besloten zit en on-

ze feitelijke onderlinge verbondenheid met elkaar benadrukt.11 Deze 

verandering van blikrichting schept lucht en ruimte en biedt nieuw 

perspectief op de samenleving, de staat en de markt. Het verlangen 

om voor anderen van betekenis te zijn in deze wereld is een cruciale 

drijfveer in de voortdurende pogingen om in het klein en in het groot 

bij te dragen aan processen van humanisering en menselijke groei. 

Niet als definitief vast te leggen resultaat van een eigen project, maar 

als partiële respons, een voorlopig antwoord op de noden van de tijd. 

                                                        
10 Titel ontleend aan: Pieter Jan Dijkman, Annemarie Hinten, Gerrit de Jong en 
Jan Prij ‘Verbondenheid als kritisch potentieel tegen het beheersingsdenken’ in: 
Pieter Jan Dijkman, Annemarie Hinten, Gerrit de Jong en Jan Prij (red.) ‘De be-
lofte van het christelijk-sociaal denken’ Christen Democratische Verkenningen, 
Boom: Amsterdam, herfst 2015, pp. 26-37.  
In deze CDV staan o.a. bijdragen van enkele leden van de CSC-visiecommissie: 
Erik Borgman, Hans Groen, Herman Kaiser. En van buitenlandse partners (Ste-
ven Vanackere, Luigino Bruni) en binnenlandse bondgenoten als Henk van 
Zuthem (voorman van het CSC-congres in 1991), Lans Bovenberg en Rien 
Fraanje. 
11 Hierin wijken we af van andere studies in het relationele spoor waarin op voor-
hand primair een economische, morele of maatschappelijke insteek lijkt te zijn 
gekozen. Zie bijvoorbeeld Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Bloei en 
Groei. Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van Nederland, Den 
Haag, 2015; Roel Kuiper, Moreel kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving, 
Amsterdam: Buijten & Schipperhein, 2009; Robert van Putten en Wouter Beek-
ers, Coöperatie-maatschappij. Solidariteit organiseren in de eenentwintigste eeuw, 
Christelijk-Sociaal 2030, deel 3, Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie Am-
sterdam: Buijten & Schipperhein, 2014.  
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In de verwachting en de hoop dat zo’n bijdrage hoe dan ook zinvol is. 

Hierbij geldt dat de toekomst fundamenteel open is en aan onze eigen 

verwachtingen, projecties en manifestaties voorbij ligt.12 

Opbouw van het document: vooruitblik op wat komt 

In deel I werken we ons perspectief uit, onze partijdige wijze van kij-

ken, ons deelnemersperspectief voor de wereld waarin we leven. Waar 

komt het perspectief vandaan? Wat beweegt ons? Hoe heeft dit het ge-

zicht van Europa veranderd? Gesteld wordt dat de ontwikkeling die 

Europa heeft doorgemaakt in afwijking van het ‘algemeen hiërar-

chisch patroon’ (Buijs) niet denkbaar is, zonder het partnerperspectief 

van het Christendom. In Europa heeft zich tegen de verdrukking in 

een relationeel perspectief ontwikkeld op de markt als civiliserende 

kracht, op de staat als rechtsstaat, op de civil society, de burgersamenle-

ving, als bron van solidariteit en onderlinge zorg, maar dit relationeel 

ontwikkelperspectief is door het overdreven doorzetten van marktsys-

temen en bureaucratische structuren stevig onder druk komen te 

staan. Het is zaak, eindelijk de relationele kracht in verschillende sa-

menhangende domeinen van de samenleving en van de markt, de in-

richting van ICT systemen, burgerlijke samenleving, staat, zorg, on-

derwijs en milieubeheer beter zichtbaar te maken en veel serieuzer te 

                                                        
12 Uitgangspunt is dan wat de Tsjechische priester Tomas Halik ‘negatieve escha-
tologie’ noemt. Geen grote verhalen over botsende beschavingen of over het einde 
van de geschiedenis. De toekomst, zo zegt Halik, in het spoor van theoloog Rah-
ner, is absoluut en onvoorstelbaar en geen projectie van onze eigen voorstellingen 
en angsten. Dit concept staat kritisch tegenover pogingen van verschillende ideo-
logieën om eigen projecten te verabsoluteren. Anderzijds is er de behoefte aan een 
hoopvolle opwekking van een heilige onrust die de samenleving en de christelijk-
sociale beweging eraan herinnert dat de huidige stand van zaken, inclusief de 
stand van haar kennis, slechts voorlopig en verbeterbaar is. Tomas Halik, Geduld 
met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven, 2015, pp. 36-37. 
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nemen door het mensen makkelijker te maken om goed te doen. Dat 

is de reden waarom we in deel II relationele alternatieven laten zien. 

In deel III gaan na wat ons ontwikkelperspectief betekent voor 

het zelfverstaan van de christelijk-sociale beweging. Allereest op de 

eigen ontwikkelingsgang. In 1891 zetten Abraham Kuyper en Rerum 

Novarum de kwestie van de uitbuiting van arbeiders op de kaart. Het 

was toen tijd om de samenleving die een kunstmatige scheiding te-

weeg bracht tussen arbeid en kapitaal anders in te richten en de schei-

ding te overbruggen. In 1991 werd de zaak van de vacante verant-

woordelijkheid geadresseerd; het gegeven dat de systemen zo waren 

ingericht, dat voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid geen plaats 

meer was. Omdat de systemen van niemand waren, stimuleerde dat 

misbruik van collectieve voorzieningen. Het werd tijd aan dit misbruik 

een einde te maken door het inrichten van een betere verantwoorde-

lijkheidsverdeling. Nu constateren we dat uitbuiting en uitsluiting nog 

steeds problemen zijn en zorgen voor onrecht in de samenleving. 

Sterker nog: de problemen lijken zo groot dat je er apathisch en moe-

deloos door kunt worden bij gebrek aan handelingsperspectief. 

Het is zaak een ander minder demoraliserend verhaal over globa-

lisering te vertellen dat de 1001 onzichtbare draden zichtbaar maakt 

waarmee we met elkaar verbonden zijn. Werk dat gemaakt wordt in 

bedrijven om ketenverantwoordelijk en duurzame productiemethoden 

en duurzame globalisering gestalte te geven bijvoorbeeld. Maar ook 

het zichtbaar maken van lijntjes in onderhuidse netwerken die belas-

tingontduiking mogelijk maakt, is zinvol, omdat daarmee ook de mo-

gelijkheid van een meer menswaardig alternatief in beeld komt. 

Het is zaak deze relationele netwerken als kritisch en hoopvol 

perspectief op humanisering van ontwikkelprocessen volop te erken-

nen omdat ze een bron zijn van eigenaarschap en het versterken van 

ons verantwoordelijkheidsgevoel, van het op gang brengen van ont-

wikkelingsprocessen onder eerlijke en duurzame omstandigheden, 
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omdat ze kunnen bijdragen aan interesse, liefde voor de omgeving en 

voor de publieke zaak, voor wat Paus Franciscus ons gezamenlijk huis 

noemt. 

Voor wie is dit essay bestemd? 

Dit essay is voor iedereen die: 

 geïnteresseerd is in ontwikkelingen in deze tijd binnen de net-

werksamenleving 

 nieuwe verbindingen en samenhang wil zien tussen de globale 

problemen waarmee we worstelen (zoals de economische en eco-

logische crisis, de stagnerende Europese en internationale sa-

menwerking) 

 voorbeelden wil van hoe het anders kan en wil lezen hoe de rela-

tionele kracht een bron van vernieuwing kan zijn 

 inspiratie wil opdoen voor een gesprek binnen de eigen maat-

schappelijke organisatie of met partners binnen en buiten het 

christelijk-sociale netwerk 

 en die (op weg naar CSC 2016) zelf wil iets wil ervaren van de 

kracht van verbondenheid. 
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2. Wat beweegt ons? 

 

Inleiding 

Volgens een heel gangbaar perspectief op de werkelijkheid leven we in 

een groot en onverschillig heelal. De wereld is wreed en niet te ver-

trouwen en de mensen die de aarde bewonen nog minder, omdat ze 

slecht en egoïstisch zijn. Tegenover dit wereldbeeld dat draait om 

strijd tussen meedogenloze krachten en machten, staat de feitelijke 

samenhang van de wereld en de interesse in elkaar die ons juist uit 

onze eigenwaan en zelfzuchtigheid trekken kan. En juist wanneer we 

onze elementaire afhankelijkheid van elkaar uit oog verliezen, krijgen 

zoals Kuyper al opmerkte in zijn rede voor het eerste Christelijk- Soci-

ale Congres in 1891 “de zonde van de ‘hebzucht’ en de ‘heerszucht’ 

vrij spel.”13 Het serieus doordenken van het gegeven dat we in een ver-

bonden wereld leven brengt logischerwijs de oecumene in het vizier. 

‘Oecumene’ betekent gerichtheid op heel de ‘bewoonde wereld’. 

Paragraaf 2.2 gaat nader in op het urgente levensbelang van rela-

tioneel denken in een globale netwerksamenleving. Paragraaf 2.3 staat 

erbij stil dat standaardverhalen over globalisering geen relationeel per-

spectief bieden, maar angst aanjagen en moedeloos maken. Paragraaf 

2.4 bespreekt de achtergronden: waarom we vaak niet in termen van 

relaties maar in termen van individuen versus systemen naar de wer-

kelijkheid kijken. In paragraaf 2.5 gaan we kort in op de wijze waarop 

de elementaire relationele samenhang is uitgedrukt in religieuze ge-

schriften en hoe van hieruit een alternatieve vooruitgangsgeschiedenis 

                                                        
13 Abraham Kuyper, Het sociale vraagstuk en de christelijke religie, rede ter opening van 
het Sociaal Congres op 9 november 1891 p. 14. 

Over relationele vooruitgangsperspectieven in verbondenheid 
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te schetsen is. Paragraaf 2.6 sluit af met enkele consequenties die het 

verstaan van deze tijd als een religieuze tijd, waarin alles en iedereen 

op elementair niveau met elkaar verbonden is , heeft. 

De verdrongen actualiteit van de verbonden netwerksamenleving 

Nog ver voordat globalisering een term was, merkte Martin Luther 

King op: “Als wij ’s morgens opstaan en naar de badkamer gaan, rei-

ken wij naar een spons die voor ons is gemaakt door een Fransman en 

een handdoek die ons ter beschikking is gesteld door een Turk, daarna 

gaan wij aan tafel zitten en drinken koffie uit Zuid-Amerika, Chinese 

thee of chocolademelk uit West-Afrika. Voordat wij naar ons werk ver-

trekken zijn wij al schatplichtig aan meer dan de helft van de we-

reld.”14 

Deze mate van schatplichtigheid is in de afgelopen 50 jaar alleen 

nog maar sterker geworden. Werkelijk alles wat wij om het lijf heb-

ben, onze kleren, ons eten en drinken, is afhankelijk van de arbeid van 

anderen. 

Volgens King zijn we in het Westen ‘Rijke Dwazen’ geworden die 

blind zijn geworden voor onze schatplichtigheid aan anderen. Deze 

houding kunnen we ons niet meer permitteren. We kunnen het gege-

ven dat we met elkaar verbonden zijn niet langer verdringen. We vor-

men een wereldwijd ‘netwerk’. Hiervoor kunnen vier, niet uitputten-

de, maar wel met elkaar verbonden redenen worden genoemd: 

 

1. Het wereldtoneel is veranderd. Waar we in de vorige eeuw wel-

licht nog dachten dat we delen van de ‘derde wereld’ straffeloos 

niet konden laten participeren in de deelname aan ontwikke-

                                                        
14 Martin Luther King jr, Strength to Love, Minneapolis Fortress Press, 2010 [1963], 
p. 65. 
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lingsprocessen,15 is dat nu definitief niet meer het geval. Muren 

zijn gevallen, grenzen geslecht; ondanks pogingen om nieuwe 

barrières op te bouwen staat de houdbaarheid van strategieën van 

uitsluiting en uitbuiting onder druk omdat de onrechtvaardigheid 

ervan steeds duidelijker aan het licht komt. De gevolgen van 

brandhaarden, armoede en geweld in de wereld (mede door de 

invloed van de moderne techniek en de aanwezigheid van het we-

reldwijde web, zie hierna onder 2) zijn direct zichtbaar op TV én 

op straat. We kunnen als participant in de wereldsamenleving 

ons aandeel in het probleem en in de mogelijke oplossingen niet 

meer ontkennen. 

 

2. Door de internettechnologie zijn grenzen poreus geworden en 

leven we in een open wereld. We zouden zelfs radicaal kunnen 

zeggen dat het in tijden van doorgezette globalisering pas goed 

duidelijk wordt dat er wezenlijk geen ‘binnen’ en ‘buiten’, geen 

‘wij en zij’ meer is.16 Popgroep The Scene zingt het zo: ‘iedereen is 

van de wereld en de wereld is van iedereen.’ Daarin klinkt een 

echo door van wat Paulus zei, dat er in Christus geen onder-

scheid is tussen Jood en Griek, man en vrouw, gelovige of hei-

den. De feitelijke verwezenlijking van gemeenschapszin naar een 

‘grenzeloos wij’ is door mensen weliswaar niet totaal te realise-

ren, maar de verbetering van mogelijkheidsvoorwaarden voor 

groei zijn dat wel.17 Juist omdat we op elkaar betrokken zijn, wor-

                                                        
15 Zie Irene van Staveren Economanie, Stichting Oikos, 1995. 
16 Ontleend aan André Lascaris ‘Zoals immers het lichaam een is: de inspiratie van 
Paulus’ in: Als ik wij word, nieuwe vormen van verbondenheid, Almere: Parthenon,  
2011, p. 108.  
17 Peter Nissen, ‘Verbeelding van verbondenheid en het verlangen naar ontgren-
zing’ in: Joris Verheijen & Jonneke Bekkenkamp (red.) Onszelf voorbij. Over de 
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den ons de ogen geopend voor de ambiguïteit van deze open 

grenzen. Desondanks worden er binnen Europa weer hekken en 

muren opgericht. En daar waar er zogenaamd een vrije markt is 

(vaak beschermd door subsidies, handelspreferenties en kwali-

teitseisen) kunnen zwakkere partijen gevangen blijven in geper-

verteerde solidariteitsverhoudingen waardoor ze zichzelf niet be-

vrijden en ontwikkelen kunnen. 

 

3. Steeds meer wordt zichtbaar dat het sturen via externe prikkels 

van markt en staatsdwang, niet meer goed werkt. De crisis van de 

economie en van het falend sturend vermogen van ‘marktstaten’ 

hangt hier mee samen. We lopen tegen de grenzen aan van het 

modern economisch technologisch instrumenteel vooruitgangs- 

en ontwikkelparadigma dat geloof in eenzijdige economische 

groei en technologische mogelijkheden om de wereld definitief 

naar eigen hand te zetten als basis heeft. 

 

4. We hebben wereldwijd te maken met destabilisering van aller-

lei kaders, van politieke verhoudingen, van sturingssystemen. 

Sterker nog, de wijze waarop we de stabiliteit proberen af te 

dwingen draagt in toenemende mate bij aan de destabilisering 

(bijvoorbeeld door de focus op veiligheid, repressie en uitbannen 

van risico). 

 

De onderlinge afhankelijkheid die in een netwerksamenleving door 

informatisering en toenemende economische en technologische ver-

wevenheid manifest is geworden, zorgt er voor, zo zegt men, dat we 

“niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van 

                                                        
grenzen van verbondenheid, Almere: Parthenon, 2011, pp. 213-216, p. 216. 
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tijdperk leven”,18 in een tijdperk van transities en ‘disrupties’,19 waarin 

oude vormen om samenhang te organiseren via machtsstructuren, hi-

erarchie en command and control-technieken niet meer werken en op 

kantelen staan. Deze omslag vraagt om nieuwe vormen van sturing en 

het rekening houden met de aanwezige burgerkracht en de energie 

die in de netwerkstructuren van de samenleving zelf besloten liggen 

en waarbinnen mensen zelf drager zijn van eigentijdse vormen van 

idealisme; om aan te haken op betekenisvolle initiatieven die er toe 

doen.20 

 

OIKOCREDIT 

AROUND THE WORLD, PEOPLE OF FAITH ARE WILLING 

TO SHARE THEIR RESOURCES. OIKOCREDIT FORMS 

PART OF THAT WORLDWIDE COALITION OF SOLIDARITY 

Veel verhalen over ‘de toestand in de wereld’ jagen angst aan, bieden 
geen perspectief en relationele context 

Veel verhalen over onze tijd en wereld geven een vertroebeld beeld van 

de werkelijkheid, zijn te onbetrokken: te groots of te massief, of juist te 

klein, te individualistisch om werkelijk grip op de zaak te kunnen krij-

gen. Grip krijg je door relationeel te denken, verbindingen te leggen 

met de praktijk waarin mensen alleen iets bereiken kunnen wanneer 

                                                        
18 Zie Jan Rotmans, in: Verandering van tijdperk, Nederland Kantelt, Boxtel: Aeneas, 
2014.  
19 Francis Fukuyama, The Great Disruption. Human Nature and the reconstruction of 
social order, The Free Press, 1999.  
20 Dergelijke vormen van eigentijds idealisme van aanwezige vitaliteit en verbon-
denheid, van relationele kracht in de samenleving zijn uitgebreid geboekstaafd in: 
Gabriël van den Brink (red.). De lage landen en het hogere. De betekenis van geestelijke 
beginselen in het moderne bestaan, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012.  
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ze elkaar kennen en zelf in hun ambities herkend en erkend worden 

door anderen, ook van buiten hun eigen kring. Dat ligt besloten in de 

idee van subsidiariteit. Subsidiair denken is denken in termen van ei-

genheid en de ontwikkeling van de eigen kracht van ieder, van mense-

lijke waardigheid die tegelijkertijd relationeel en inclusief van aard is. 

In een netwerksamenleving blijkt eens te meer dat mensen niet in 

hun eentje autonoom en vrij kunnen zijn. 

Te algemene verhalen zonder handelingsperspectieven maken 

het individu machteloos: dat is de mythe over de eindeloos onverschillige 

en wrede wereld. In de woorden van filosoof Alain de Botton: “Gecon-

fronteerd met de omvang van de problemen die het nieuws naar voren 

brengt, kan een individueel initiatief ineens banaal en onzinnig lijken. 

In plaats van ons de indruk te geven dat er politiek iets mogelijk is, 

kan het nieuws ons het gevoel bezorgen dat we niets voorstellen in 

een wereld die niet te verbeteren valt en in essentie een chaos is.”21 

Te kleine verhalen over de wereld waarin wij leven maken het in-

dividu te groot: dat is de mythe van de zelfredzaamheid en eigen kracht. 

Columnist en schrijver Jan Kuitenbrouwer zegt het zo: “Het geloof dat 

ieder zijn lot in eigen hand heeft en de smid is van zijn eigen geluk, is 

een nieuw dogma geworden dat zijn eigen verworpenen en uitverko-

renen kent. Voor pechvogels is geen plaats. Wie even de weg kwijt of 

het spoor bijster is, is een loser. Was ziekte ooit een speling van het 

lot, nu is het je eigen schuld en had je maar gezonder moeten leven. 

‘Kansarmen’ bestaan niet … Weg met dat ‘slachtofferdenken’. Het 

‘verliezerschap’ is afgeschaft. Je bent misschien nog geen winnaar, 

                                                        
21 Alain de Botton Het nieuws, een gebruiksaanwijzing, Amsterdam: Arbeiderspers, 
2015, pp. 30-31 en p. 93. 
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maar er wordt aan gewerkt. Zelfs de troost van het slachtofferschap is 

de verliezers ontnomen.”22 

Te kleine verhalen zijn ook problematisch omdat ze te individua-

listisch en te romantisch zijn. Ze gaan voorbij aan taaie machtsstruc-

turen die mensen in onvrijheid, ongelijkwaardigheid en onverschillig-

heid gevangen kunnen houden. Ze verwachten te veel van wat de 

mens op eigen kracht vermag en kunnen niet anders dan tot teleur-

stelling en frustratie leiden omdat de mens nu eenmaal geen atomair 

wezen noch almachtig is. 

Te grote verhalen over globalisering zijn problematisch omdat ze 

‘objectief’ zijn en een zekere mate van neutraliteit en onverschilligheid 

over het lot van de wereld stimuleren. Ze bieden geen participatie- en 

handelingsperspectief, maar stimuleren passiviteit, omdat we op basis 

van oppervlakkige berichtgeving toch niet weten hoe het zit. Veel me-

diale berichtgeving laat niet zien op welke wijze wij deel hebben aan 

en verbonden zijn met de dieperliggende oorzaken van de problemen 

én de mogelijke oplossingen. De boodschap dat we vergeleken met 

vroeger ook forse vooruitgang hebben geboekt op verschillende terrei-

nen gaat er zo bij velen niet in, terwijl vanuit verscheidene kanten die 

feitelijke vooruitgang wordt getoond.23 

 

 

                                                        
22 Jan Kuitenbrouwer, geciteerd in: Frits de Lange In andermans handen. Over flow 
en grenzen in de zorg, Zoetermeer: Meinema, 2011, p. 8.  
23 Zie ook Peter H. Diamandis en Steven Kotler Abundance: The future is better than 
you think, New York: Free Press, 2012; Steven Pinker Ons betere ik, waarom de 
mens steeds minder geweld gebruikt, Amsterdam: Contact, 2013; Rutger Bregman De 
geschiedenis van de vooruitgang, Amsterdam: De Bezige Bij, 2014; Gabriël van den 
Brink Eigentijds idealisme. Een afrekening met het cynisme, een samenvatting van: De 
lage landen en het Hogere. De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne be-
staan, Amsterdam: Amsterdam University Press 2012.  
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Achtergrond: De grote scheiding tussen mensen, dingen en God 
De relationele lijntjes die ons verbinden met andere mensen, met de 

wereld en de Schepping van God zijn in het moderne denken in toe-

nemende mate weggedacht of overbodig verklaard. Er vonden ‘uitzui-

veringspraktijken’ plaats.24 De samenleving werd niet meer voorge-

steld als op elkaar betrokken en in een natuurlijke harmonie met het 

hogere of met God. Scheidingen werden ingevoerd tussen dingen en 

mensen, het profane en het heilige, de natuur en de cultuur. Maar: is 

het gat in de ozonlaag een natuurlijke kwestie, een culturele of een 

schending van het heilige? De verdrongen waarheid is dat het dit al-

lemaal tegelijk is. 

Deze uitzuiveringspraktijk heeft twee soorten gelovigen gebaard: 

de naturalisatiegelovigen en de socialisatiegelovigen. Volgens de eer-

ste categorie moderne gelovigen regeren autonome wetten ons be-

staan. Wat waar is wordt bepaald door overeenkomsten met een objec-

tieve, onveranderlijke natuurlijke werkelijkheid. Natuurwetenschap-

pers zijn de moderne priesters, die stukje bij beetje de geheimen van 

de schepping ontsluieren. Andere moderne priesters zijn de econo-

men die stellen dat autonome marktwetten richting geven aan ons be-

staan, of biologen die stellen dat ziekte en dood in de genen opgeslo-

ten zitten. De wereld van de dingen, de natuur wordt verabsoluteerd, 

tot God gemaakt. Geloof in deze god doet mensen berusten in lijd-

zaamheid en onmacht; het is een vorm van afgoderij. 

Volgens de tweede categorie gelovigen maken we zelf de wereld 

om ons heen, in plaats van dat we er door gevormd worden. Wat waar 

is wordt bepaald door wat wij voor werkelijk houden. In het extreme 

geval zijn het niet de dingen en de feiten, maar mensen die de ge-

                                                        
24 Bruno Latour, Wij zijn nooit modern geweest, pleidooi voor een symmetrische antro-
pologie. Amsterdam: Van Gennep, 1990. 
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schiedenis betekenis verlenen en haar kunnen maken en breken. Dit 

geloof werkt frustratie in de hand en botst met het gegeven dat we de 

geschiedenis wel kunnen beïnvloeden, maar dat we de loop en de be-

tekenis ervan niet in eigen hand hebben of naar eigen inzicht kunnen 

sturen. 

Vaak ontpopt de moderne mens zich nu eens als een eerste dan 

weer als een tweede categorie gelovige. Op het ene moment zijn we 

vrije autonome mensen die de wereld betekenis verlenen om te be-

heersen, op het andere moment verschuilen we ons achter marktwet-

ten, de zwaartekracht, het kapitaal, waarover we geen macht hebben 

en waaraan we toch niets kunnen doen. We blijven zo gevangen in 

vormen van onmacht of in overmoed. Een relationele visie overstijgt 

de onmacht die ons angst aanjaagt en de overmoed waarmee we ijzer 

met handen denken te kunnen breken. 

Het verbond: een christelijk-sociaal netwerkperspectief 

Het verbond is een teken van de onlosmakelijke verbondenheid tus-

sen God, natuur en mens. Verbondsgeloof is gebaseerd op de gedach-

te dat we samen met anderen mogen deelnemen aan een bevrijdings-

beweging van groei en humanisering waarin het goddelijke zich als 

menselijke betrokkenheid op elkaar en op de wereld manifesteert. Ge-

loven heeft vanuit het perspectief van het verbond het karakter van een 

op weg gaan, naar wie weet waarheen. Dit op weg gaan is ook een 

leerproces. Het gaat erom steeds opnieuw te ontdekken wat het bete-

kent te leven in een wereld die ons gegeven is. Het gaat erom je gaan-

deweg te oefenen in praktijken van samenleven die bijdragen aan de 

humanisering van de sociale werkelijkheid en tot het verbinden van 

mens en dier, van kleine en grote verhalen over de bestemming van de 

mens. Omdat het om daadwerkelijke betrokkenheid gaat in de relatie, 

verdraagt relationeel denken zich niet goed met het zoeken naar al-

gemene wetmatigheden van waaruit we voor eens en voor altijd de 
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werkelijkheid kunnen sturen en beheersen. De beweegredenen van 

mensen zijn niet te vergelijken met atomen in een krachtenveld; ato-

men hebben geen emoties. ‘Er is een essentieel verschil tussen een 

stuk papier dat door de wind wordt voortgedreven en een man die 

door de menigte wordt voortgedreven. Het papier kent geen vrees en 

de wind geen haat, maar zonder vrees en haat zou de man niet vluch-

ten, noch de menigte achtervolgen.’25 

In het christelijk-sociaal denken weet men zich verbonden, met 

elkaar en met de wereld en haar problemen die juist in menselijke 

kwetsbaarheid en in diverse emoties verstaanbaar wordt, zoals preg-

nant uitgedrukt in de encycliek Gaudium et Spes (1965), waarvan de 

openingszin luidt: ‘De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de 

hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn 

ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus’ leerlin-

gen.’ 

Enige consequenties van het serieus nemen van verbondenheid als 
basisgegeven 

 

De humanisering van de religie en de humanisering van de  

schepping voor alle mensen als verbindende christelijk-sociale 

 opdracht tegen de onverschilligheid. 

Waar draait het in christelijk-sociale praktijken om? In de joods-

christelijke traditie is een eigen kijk op religie ontstaan. Door de trau-

matische schokervaring van de ballingschap van de Israëlieten én in 

confrontatie met de kwetsbaarheid en fragiliteit van het bestaan, is 

gaandeweg de geloofsovertuiging ontstaan dat de gangbare beelden 

                                                        
25 Robert Morrison MacIver and Charles Hunt Page, Society. An Introductory analy-
sis. London: Rinehart 1962, p. 628. 
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van God als wispelturige natuurkracht of wraakzuchtig heerser veel te 

benauwd en te naargeestig zijn. Een religieus gesanctioneerde taal van 

geweld en vergelding schept geen werkelijke toekomst voor onze kin-

deren. “Als er een God bestaat”, zo vertelden de gedeporteerde Israë-

lieten elkaar, “dan juist niet een die de taal van vergelding en geweld 

spreekt”, omdat ieder mensenkind kostbaar is in Zijn ogen en om 

zorgzaamheid en liefde schreeuwt, om een goede toekomst op aarde. 

In de menswording van God in Christus heeft de humanisering 

van de religie definitief gezicht gekregen. Vanuit dit verbondsperspec-

tief is het relationele vermogen om je in te leven en je te verplaatsen in 

het lot en de emoties van anderen een voortdurende bron van huma-

nisering van de geschiedenis. Geweld en onderdrukking zijn hierdoor 

steeds minder acceptabel geworden in de moderne wereld. Het civili-

satieproces heeft inderdaad beschaving opgeleverd.26 De technieken 

die ons disciplineren zijn minder wreed geworden: voor heksenver-

brandingen en martelingen bij ‘overtredingen’ zijn bijvoorbeeld ge-

vangenisstraffen gekomen.27 En het is mogelijk gebleken om kinder-

sterfte in de derde wereld goeddeels uit te bannen. Vanuit het serieus 

nemen van verbondenheid als basisgegeven zijn religieus geïnspireer-

de (en de evenzeer als onmogelijk gedachte) bevrijdingsbewegingen 

als de anti-apartheidsbeweging onder leiding van Nelson Mandela en 

de burgerrechtenbeweging van Martin Luther King toch mogelijk ge-

                                                        
26 Norbert Elias, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekin-
gen. Amsterdam: Boom, 2001. De ondergrondse en onrechtvaardige civilisatie-
technieken die blijven bestaan (in vormen van uitbuiting en onderdrukking van 
alles wat anders is dan ons zelf) zijn niet langer geheel aan het zicht te onttrokken 
en vormen dus ook geen onontkoombaar noodlot meer, omdat ze vatbaar zijn 
voor verschillende vormen van tegenspraak en kritiek. 
27 Michel Foucault, Discipline, Toezicht en Straf. De geboorte van de gevangenis. Gro-
ningen: Historische Uitgeverij, 1989.  
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bleken en kwam na de Tweede Wereldoorlog in Europa zelfs de onge-

dachte mogelijkheid van vrede tussen de twee aartsvijanden Duitsland 

en Frankrijk in het vizier. 

 

PAX 

DE VREDE WAAR PAX AAN WIL BIJDRAGEN, HEEFT, 

ZOALS DAT IN PACEM IN TERRIS IS GEFORMULEERD, 

DE WAARHEID ALS GRONDSLAG, DE RECHTVAARDIG-

HEID ALS NORM, DE LIEFDE ALS BEZIELING, DE VRIJ-

HEID ALS KENMERK EN HET DIENEN VAN HET ALGE-

MEEN WELZIJN ALS DOEL. 

 

Solidariteit is het bewustzijn te leven in  

een samengevoegde wereld 

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werd op menige studentendemon-

stratie gescandeerd: ‘hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit.’ 

En tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw eindigde Den Uyl zijn toe-

spraken voor het PvdA-congres veelal met de woorden van Bertold 

Brecht: ‘en niet te vergeten: de solidariteit.’ De wereld waarmee men 

toen solidair wilde zijn was veraf, maar is nu heel dichtbij is geko-

men.28 Door de razendsnelle globalisering raken economieën volledig 

verweven en worden ze steeds afhankelijker van elkaar. Er is een 

complex wereldnetwerk ontstaan, waaraan niemand zich kan onttrek-

ken op straffe van isolement en materiële achteruitgang. De wereld is 

in die zin letterlijk solidair, wat oorspronkelijk in het Latijn ‘samenge-

voegd’ betekent. Diezelfde globalisering heeft tot toenemende migran-

                                                        
28 H. Klamer en J.-W. van den Braak, ‘Globalisering en solidariteit, van verzor-
gingsstaat naar participatiemaatschappij’ in: J.J. van Dijk, Verbindend bouwen, over 
solidariteit en verzorgingsstaat, Kampen: Kok 2008. 
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tenstromen geleid waardoor de wereld voor onze voordeur staat als 

multiculturele samenleving, en integratie – ‘samenvoeging’ – de loka-

le uitdaging is. Problematisch is dat het perspectief op die feitelijke en 

natuurlijke samenhang in de wereld wordt ondermijnd door enerzijds 

de inzet op autonomie en het zelfredzame subject en door onze nei-

ging alles zo objectief mogelijk via systemen te willen regelen, en an-

derzijds door de fixatie op de eigen nationale belangen die zich uit in 

angst voor verlies van het eigen welvaartsniveau en de eigen identiteit. 

Maar misschien houdt juist deze angst ons wel weg van duurzame 

ontwikkelperspectieven waarin ‘minder meer is’ en een soberder le-

vensstijl een zegen is, die de liefde en verbondenheid met alles wat 

leeft cultiveert.29 Verbondenheid toont zich in de werkelijkheid als 

respons op de emotionele geraaktheid van mensen, in datgene wat 

ons dwars zit of vreugde schenkt; in het ‘vertrouwen’ dat geschonken 

wordt, in het ‘verzet’ dat in ons opwelt bij onrecht, in de ‘vergeving’ 

voor fouten die we ontvangen waardoor we weer een nieuwe start 

kunnen maken, in het ‘verlangen’ dat opkomt naar een betere we-

reld.30 Deze responsiviteit impliceert wel een verantwoordelijkheid 

waaraan we niet voorbij kunnen gaan. 

In encycliek Caritas in Veritate zegt Paus Benedictus het zo: “De 

feitelijke solidariteit van alle mensen brengt ons niet alleen voordelen, 

maar legt ons ook verplichtingen op. Veel mensen matigen zich te-

genwoordig aan dat ze niemand iets verschuldigd zijn, behalve zich-

zelf. Ze denken dat ze alleen rechten hebben en hebben het er dikwijls 

erg moeilijk mee een verantwoordelijkheid voor hun eigen en de inte-

grale ontwikkeling van anderen te laten rijpen.”31 

                                                        
29 Zie uitgebreid in hoofdstuk 8. 
30 Deze vier leefvormen zijn ontleend aan Anton Houtepen, God, een open vraag. 
Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme, Zoetermeer: Meinema, 1997.  
31 Caritas in Veritate, 2009, paragraaf 43.  
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VERENIGING PRISMA 

IN ONZE GLOBALISERENDE WERELD KRIJGT DIE VER-

ANTWOORDELIJKHEID STEEDS MEER EEN MONDIALE 

REIKWIJDTE. PRISMALEDEN WILLEN NAMENS HUN 

ACHTERBANNEN, IN NAVOLGING VAN CHRISTUS, AAN 

HUN VER-ANTWOORDELIJK-HEID GESTALTE GEVEN, IN 

HET BESEF VAN DE BEPERKTHEID EN VOORLOPIGHEID 

VAN WAT WE KUNNEN DOEN EN IN VERWACHTING 

VAN EN VERWIJZING NAAR HET KOMENDE RIJK VAN 

GOD. 

 

VU      

BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WERELD WAARIN DE 

GRONDWAARDEN RECHTVAARDIGHEID, MEDEMENSE-

LIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID CENTRAAL 

STAAN. 

 

Verbondenheid als verdieping en verbreding van verantwoordelijkheid 
Door de toename van de communicatiekanalen en transportmogelijk-

heden hebben in onze geglobaliseerde samenleving de verantwoorde-

lijkheden zich verbreed en verdiept. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de dis-

cussie over ketenverantwoordelijkheid. Maatschappelijke onderne-

mingen opereerden steeds vaker in ketens van toeleveranciers en af-

nemers: zij hebben fabrieken elders of besteden processen uit. Vaak in 

opkomende markten, in landen waar lagere normen gelden voor mili-

eu en arbeid dan hier en waar regeringen soms weinig toezicht uitoe-

fenen. Denk aan landen in Afrika en Azië. Ketenverantwoordelijkheid 

betekent dat ondernemingen afspraken maken met leveranciers over 

het naleven en respecteren van milieu- en arbeidsnormen, de leveran-

ciers kunnen op hun beurt weer eisen stellen aan hun leveranciers, en 

zo de keten door tot de eerste grondstoffenleverancier. In het verleng-
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de hiervan is in opdracht van de Verenigde Naties een normatief in-

ternationaal kader voor ondernemen ontwikkeld dat de verantwoorde-

lijkheid van het bedrijfsleven voor mensenrechten aangeeft. Volgens 

deze richtlijn met de door de toenmalige Secretaris-Generaal van de 

Verenigde Naties, Kofi Annan, aangestelde Harvard-professor John 

Roggie als inspirerende auteur, hebben overheden een plicht om 

mensenrechten en arbeidsnormen te beschermen. Bedrijven hebben 

op hun beurt een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respec-

teren: zij mogen er geen inbreuk op maken en moeten aantonen dat 

zij mensenrechten serieus nemen. Dit framework wordt binnen het 

bedrijfsleven breed ondersteund en biedt ook de mogelijkheid onder-

nemingen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en op verbete-

ringen aan te dringen.32 

                                                        
32 Uitgebreid uitgewerkt in: Jan Prij, ‘Ondernemen: een geloofszaak!’ in: 200 jaar 
Koninkrijk, religie, staat en samenleving, onder redactie van Sophie van Bijsterveld 
en Richard Steenvoorde, 2013, pp. 181-208. Zie ook hoofdstuk 4.  
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Thomas Luttikhold: Waste Watcher    
Verspilling duur maken – Food Fairness Future Feast 

 

Waste watcher? Oké, leuke naam, maar wat houdt het in? 

 

Het begon allemaal aan de keukentafel. Een idee was geboren, namelijk 

een eigen restaurant. Via verschillende omwegen kwam food waste letterlijk 

en figuurlijk op mijn bordje terecht. De droom om voor mijzelf te beginnen 

werd realiteit en de keukentafel werd ingewisseld voor het bureau. Sinds 

2013 is de waste watcher een feit en maak ik mij sterk voor minder food 

waste in de wereld. 

                                                        www.thomasluttikhold.nl 

 

Op mijn vijftiende dacht ik aan de keukentafel na over wat ik nu moest 

doen met mijn leven, en na tien seconden wist ik het: een eigen restaurant. 

Dan moet je dus beginnen met leren koken. Mijn buurman had een restau-

rant, een echt ‘schnitzelparadijs’, dus bij hem heb ik aangeklopt en ben ik 

begonnen in de afwas. Tegelijk ben ik economie gaan studeren, want een 

restaurant is een onderneming, het gaat over geld en omzet, dus is het 

verstandig daar iets van te weten. Ik werkte overal en nergens en zag overal 

op de werkvloer hoe voedsel verspild wordt. 

Op een moment moest ik vijf kilo rauwe tonijn weggooien. Daar werd 

ik treurig van. Je denkt aan kinderen in Afrika, maar vooral hoe gezegend 

wij zijn met het voedsel dat we hebben en hoe achteloos we er mee om-

gaan. Dat botst met hoe ik voedsel beschouw. Het is ook onzakelijk en on-

economisch: die tonijn kost vijfentwintig euro per kilo, dus totaal gooide ik 

ook nog eens ik honderdvijfentwintig euro weg. 

Het excuus was dat de gasten niet kwamen opdagen. Maar er zijn 

toch variabelen die een indicatie geven voor hoeveel klanten er komen op 

een dag en hoeveel in de keuken nodig is – het weer bijvoorbeeld. Ik ben in 
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die bedrijfsprocessen gedoken en ben uiteindelijk afgestudeerd als be-

drijfseconoom op voedselverspilling in de horeca. 

Geen nee verkopen 

Het is schokkend hoeveel er verspild wordt, de totale waarde ligt rond de 

negenhonderdmiljoen euro; heel veel geld, laat staan wat je met dat voed-

sel zou kunnen doen. En met heel simpele ingrepen kun je die inefficiëntie 

aanpakken. Door de snelheid van het systeem waarin het restaurant moet 

produceren en concurreren, let niemand op die zaken. Verder is de wet- en 

regelgeving door de dierenziektes heel strak en star geworden waardoor in 

restaurants gauwer iets niet meer verkocht mag worden. Het systeem be-

moedigt inefficiëntie met financiële prikkels. En de bedrijfscultuur speelt 

een grote rol, als die bijvoorbeeld op omzet-maximalisatie gericht is. 

Ik ben nu bezig een programma te ontwikkelen waarmee de chef pre-

cies de relevante informatie krijgt waarop hij zijn werk kan aanpassen. In 

plaats van dat hij iedere dag ‘wel veel’ soep weg moet gooien, krijgt hij in-

zicht in exact hoeveel liters het zijn. Dan kan hij daarop de keuken aanpas-

sen en in plaats van vijftien liter teveel nog maar vijf liter marge aanhou-

den, of minder. En elke dag vier boterhammen teveel inkopen is ook heel 

wat broden teveel per jaar. 

Je geeft direct informatie aan die schakel in de keten die er ook iets 

aan kan veranderen. Dan kan je ook aan een directie duidelijk maken op 

grond van welke ratio die besparing gebeurt en zet je bijvoorbeeld het 

eventuele risico van ‘nee’ te moeten verkopen in het perspectief van een 

grote besparing over een heel jaar. En, je keert zo de financiële prikkel om: 

niet meer verspilling bevorderen, maar verspilling duur maken. Een om-

denken van het systeem en de bedrijfscultuur. 

Achteloosheid 

Toen ik 8 was, 1998, had je vla met een groene, rode of zwarte dop; nu is er 

een overvloed aan keuze. Met zoveel overvloed maakt het niet meer uit wat 
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je ermee doet. Kijk ook naar de supermarkten, met hun twee voor de prijs 

van één aanbiedingen: dan zeg je dat iets dat waardevol ís gewoon niets 

waard is. 

Of de reclame waarin een bloemkool verrot gemept werd; ik vind het 

walgelijk, maar er zijn mensen die dat anders zien. Uit onderzoek blijkt dat 

in Amerika ongeveer 10% van de consumenten het verspillen van voedsel 

ziet als een teken van welvaart. De groep die verspilling als luxe ziet, zal 

ook in Nederland bestaan, verwacht ik. 

We produceren nu op aarde genoeg voor negen miljard mensen, 1,5 

maal genoeg dus, maar netto hebben we 10% te weinig. Als we nu die ver-

spilling terugdringen, zitten we ook straks goed. Het is te bizar voor woor-

den dat zo’n grote waarde niet benut wordt. Het werkt aan twee kanten. Als 

we de negenhonderdmiljoen euro aan voedsel die we in Nederland weg-

gooien op de een of andere manier benutten, dan gaan bedrijven weer flo-

reren. Wat we hier verspillen, is niet meer beschikbaar voor mensen elders. 

Als wij hier brood kopen en het weggooien, dan halen we iets waardevols 

uit de markt alleen maar om het te verspillen. Blijkbaar hebben wij dus het 

geld om dat te doen. Wel gore lef. 

Als we de verspillingsmarge teruggeven aan de voedselketen, dan zul-

len de prijzen dalen. Het is waarschijnlijk niet helemaal één-op-één, maar 

als je dat afval eenmaal hebt in Nederland, kun je er ook voedsel van ma-

ken. Dan produceer je en vergroot je het aanbod. Je gaat dan richting een 

circulaire economie; het is geen afval, het is geld waard, het is productief, 

het is onderdeel van een verdienmodel. Wageningen kan de aardappels 

gebruiken om iets te laten groeien; koffieprut wordt in Rotterdam gebruikt 

door de RotterZwam. Verlies wordt winst. De horeca gaat die transitie ma-

ken en ik probeer de handvatten aan te reiken om de werkvloer te active-

ren, zodat die weer gaat floreren. 
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3.  Verbondenheid in Europa serieus nemen 

Inleiding 

In de moderne wereld zijn vrijheid, gelijkheid en broederschap de 

constituerende waarden voor persoonlijke en gemeenschappelijke 

groei. Ook de christelijk-sociale beweging is door dit moderne levens-

besef gestempeld. Het Christendom heeft bijgedragen aan de moder-

ne wereld, en het moderne leven ook gekritiseerd. Met name heeft het 

vertrouwen gehouden in de kracht van particuliere initiatieven en 

burgerbewegingen die niet onverschillig zijn voor het lot van anderen 

en het verschil kunnen maken voor mensen. In paragraaf 3.2 laten we 

zien hoe standaardmanieren van niet-relationeel denken over markt 

en staat in Europa ook de bestaande solidariteit hebben ondermijnd. 

Het prototypische voorbeeld zijn de lotgevallen rond ‘Fort Europa’ dat 

in zichzelf een tragisch concept is en in zijn uitwerking desastreus. In 

paragraaf 3.3 gaan we nader in op de achtergronden. In paragraaf 3.4 

vatten we de relationele perspectieven samen op vrijheid, gelijkwaar-

digheid en solidariteit die in de komende hoofdstukken verder worden 

uitgewerkt. 

Fort Europa als probleem in plaats van oplossing 

Begin deze eeuw heeft de Europese samenwerking met de uitbreiding 

met dertien landen een enorme en eerder voor onmogelijk gehouden 

impuls gekregen, met nieuw ontwikkelperspectief voor landen en bur-

gers uit Midden-en Oost Europa. Dit succesverhaal heeft ook een don-
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kere keerzijde: met het intensiveren van de Europese samenwerking 

in de EU zijn de buitengrenzen van Europa steeds hogere barrières 

geworden. Dat dit ‘Fort Europa’ in de praktijk desastreus uitpakt ‘be-

wijzen’ de duizenden vluchtelingen en migranten die verdrinken 

voordat ze Europa bereiken. Naarmate het moeilijker wordt om daad-

werkelijk op legale wijze Europa binnen te komen, neemt de prijs die 

mensensmokkelaars voor de overtocht kunnen vragen alleen maar toe. 

De vluchtelingenstromen zijn een logisch gevolg van de globale sa-

menhang: hoe meer brandhaarden, hoe meer vluchtelingen. Zij zoe-

ken een heenkomen, een beter bestaan. Zij zijn niet cynisch geworden 

en hebben nog hoop. 

Maar in Europa zit niemand echt op vluchtelingen te wachten. De 

Europese politici reageren angstvallig, mede ingegeven door electorale 

overwegingen. De Europese samenlevingen blijven relatief onberoerd 

onder de Mediterrane drama’s. Is dat een teken van de globalisering 

van de onverschilligheid, waarover Paus Franciscus sprak? Of is het 

eerder een gebrek aan zichtbaar handelingsperspectief dat ons mach-

teloos en apathisch maakt en ons in de eigen schulp doet kruipen? Is 

die stroom vluchtelingen een ramp die niemand zag aankomen, of 

een structureel gegeven dat pieken vertoont in tijden van oorlog en da-

len in tijden van vrede? Of kun je voor alle zekerheid maar beter jezelf 

afschermen? Maar de slagbomen, patrouilles en hekken die we heb-

ben opgetuigd in de strijd tegen mensensmokkel leiden vooral tot 

meer werkgelegenheid en inkomen voor de handelaars in vluchtrou-

tes. Opmerkelijk is dat wel dat er in Europa burgerinitiatieven zijn om 

via legale routes op basis van humanitaire motieven Syrische vluchte-

lingen naar Europa te halen. 
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De verdrongen relationele realiteit van Europa 

Het zou al helpen, zo stelt Karel Smouter in De Correspondent, 33 om 

anders, realistischer naar het vluchtelingenvraagstuk te kijken. Wat als 

het geen onoverkomelijk en onverwacht probleem is, maar simpelweg 

een vrucht van de relationele realiteit (waarin brandhaarden nu een-

maal vluchtelingenstromen oproepen) waarin we leven? Dan zijn anti-

ciperende acties geboden in plaats van defensieve reacties. Het bieden 

van de mogelijkheid voor legale migratie die nu niet bestaat en die 

voor een deel ook het vluchtelingenprobleem oproept, bijvoorbeeld. Of 

het zoeken van een evenwichtige verdeelsleutel voor de opvang van 

vluchtelingen in de Europese landen. Maar ook en vooral het werken 

aan concrete perspectieven op levensverbetering in de betrokken con-

flictgebieden die vaak wel volop voorzien zijn van wapens uit het Wes-

ten, Rusland en China. Het zou al enorm helpen wanneer Europa in-

ziet dat het midden in de wereld staat, en zowel deel van het probleem 

als deel van de oplossing is. De Europese Unie is van oorsprong in 

zichzelf een vredesproject van verbonden staten tegen autoritair en 

gewelddadig machtsmisbruik en dat zou meer in de Europese buiten-

landse politiek tot uiting kunnen komen. Maar ondertussen staat de 

Europese solidariteit met de problemen rond Griekenland zelf op 

springen. 

Verkeerd vormgeven relationaliteit: Europa als een gesloten markt en 
bureaucratisch regelsysteem 

Europa is ooit vormgegeven als uitdrukking van de relationaliteit: soli-

dariteit en verbondenheid tussen staten en hun burgers. In het toege-

                                                        
33 Ontleend aan Karel Smouter, ‘Europa, het tragische fort’ en ‘Wat als we vluchte-
lingen nu eens niet als een ramp beschouwen?’ in De Correspondent van respectie-
velijk 10 oktober 2013 en 18 december 2014. 
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nomen economisch verkeer tussen staten werden gedeelde gemeen-

schappelijke belangen zichtbaar die het ongedachte vermogen in zich 

droegen de tegenstellingen tussen voormalige vijanden te pacificeren. 

Tegenover de botsing van soevereine staatsmachten die in geweld was 

ontaard, presenteerde zich een ongekend relationeel alternatief. 

Europa kan vanouds begrepen worden als een proces van sa-

menwerking, gericht op humanisering, het indammen van geweld en 

zorgdragen voor de vitaliteit van gemeenschappen. Het blijft deels 

onmachtig om deze belofte gestand te doen omdat ze te weinig relati-

oneel over haar eigen identiteit nadenkt en zelf een bron van uitslui-

ting is geworden. De pogingen om Europa als een eenvormig bureau-

cratisch en technocratisch marktproject te implementeren, onvermij-

delijk omdat er geen alternatief is, lopen meer en meer averij op en 

genereren nieuwe tegenstellingen binnen Europa. Van tegenmacht 

tegen de ontaardingen van nationale staatsmachten en vóór de burger-

samenleving, is Europa zelf ook een machtsblok is geworden dat ver-

vreemding oproept.34 De Europese samenwerking in zijn huidige 

vorm heeft, zo lijkt manifest geworden in de ‘Griekse tragedie’ in 

2015, forse scheuren opgelopen. 

Europa is bang is zichzelf te verliezen.35 Het is in de greep van 

angst geraakt, voor vluchtelingen, terreur, besmettelijke ziekten, voor 

interne verdeeldheid, voor onveiligheid. Maar het is tegelijk nog steeds 

voor velen een continent waar ze onderdak en toevlucht zoeken. Het 

draagt nog steeds de mogelijkheid in zich om het perspectief van wel-

zijn en vrede te belichamen door hiervoor verantwoordelijkheid te 

                                                        
34 Zie bijvoorbeeld in: Emiel Lamberts, Gevecht met Leviathan. Het verhaal over de 
politieke ordening van Europa, Amsterdam: Bert Bakker, 2011. 
35 Dominique Moïsi, De geopolitiek van emotie. Hoe culturen van angst, vernedering en 
hoop de wereld veranderen, Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2007, pp. 
139-184.  
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nemen.36 Europa kan door het serieus nemen van de kracht van ver-

bondenheid zijn oude droom waarmaken: een vriendschappelijk ver-

bond te zijn van vrije volken en democratische staten, gegrondvest op 

het algemene respect voor alle rechten van de mens -- een onmogelij-

ke droom die steeds opnieuw present gesteld kan worden. Het zou, 

aldus Havel al in de jaren negentig, een van de pijlers van de Europese 

spiritualiteit opnieuw serieus kunnen nemen die ons allen kan helpen 

ons te verzetten “tegen de vernietigende druk van de technische civili-

satie met haar afstompende dictatuur van consumptie en de alomte-

genwoordige commercialiteit, die tot vervreemding leidt”37 en tot het 

hernieuwd in het leven roepen van scheidslijnen tussen landen in Eu-

ropa en het optrekken van muren rondom Europa. 

Relationele perspectieven op mens en Schepping 

In de nood over de staat van Europa, ligt ook een mogelijkheid om an-

ders te kijken naar de werkelijkheid ervan. In deze visie wordt het idee 

van Europa als mislukt project, alleen al dagelijks tegengesproken 

door toestromende vluchtelingen die in Europa een continent van be-

lofte zien,38 waar je in welvaart en vrede kunt opgroeien, waar vrijheid, 

                                                        
36 Zie bijvoorbeeld: Jonathan Holslag, De kracht van het paradijs. Hoe Europa kan 
overleven in de Aziatische eeuw, Amsterdam: De Bezige Bij, 2014. 
37 Zie Václav Havel, Angst voor de vrijheid. Redevoeringen van een president, in ‘de 
bacil van het kwaad.’ Ook herinnert hij in deze lezing bij het bezoek van President 
von Weizsacker in 1990 hoe Europa als vriendschappelijk verbond van vrije vol-
ken van oorsprong een tegenmacht van burgers is tegen totalitaire staten die mas-
saal geïnfecteerd zijn geraakt door de bacil van het kwaad. Het onvermogen zich 
te verzetten tegen het nieuwe en van elders geïmporteerde totalitarisme, waarmee 
we onze ziel hebben geïnfecteerd is geen exclusief Duits onvermogen (pp. 37-44). 
Elders zegt hij over Europa: het blijft nodig het onmogelijke te dromen, pp. 49-
66. 
38 Zie ook: Jean-Jacques Suurmond, ‘Hoe bijzonder is het geloof nog?’ in Trouw, 12 
april 2016.  
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gelijkheid en solidariteit is, met kansen op werk en menswaardige 

ontwikkeling. 

Maar Europa kan pas volledig in vorm komen, volwassen worden 

en haar potenties ten volle realiseren, door niet in te zetten op beheer-

sing en krampachtige controle. Door het creatieve potentieel en vak-

manschap te zien van zowel mensen die in haar een toevlucht zoeken, 

als van de mensen die het continent bewonen. Door minder strikt eco-

nomisch en bureaucratisch te denken, maar door ruimte te geven aan 

relationele kracht: het vermogen om zonder dwang te kunnen laten 

ontkiemen wat onder haar in aanleg aanwezig is aan goedheid en lief-

de. Mensen verlangen ernaar om in vrijheid en met verantwoordelijk-

heid, in gelijkwaardigheid en liefde, te kunnen bijdragen aan de 

vormgeving van een goed leven, dat meer is dan een naakte overle-

vingsstrijd. In de ruimte van dit ongekende potentieel aan creativiteit, 

goedheid en liefde dat tussen mensen aanwezig is, kunnen mensen 

tot wasdom komen en kan Europa haar belofte waarmaken. 

Pogingen binnen hoofdstromingen van het Europese denken om 

het autonome subject op een voetstuk te zetten of utopische vooruit-

gangsidealen aan de werkelijkheid op te leggen, doen aan dit creatieve 

potentieel dat tussen mensen tot bloei kan komen, onvoldoende recht 

en lopen stuk op deze fundamenteel relationele aard van de werkelijk-

heid. Mensen kunnen zichzelf niet redden en pogingen om de eigen 

wil aan de werkelijkheid op te leggen zijn zelfs bedreigend voor de 

humaniteit en de Schepping. Vrijheid is binnen een christelijk-sociale 

visie altijd een vrijheid in verbondenheid en verantwoordelijkheid 

binnen relationele netwerken. 

Vrijheid komt neer op de vraag: ‘Door welke macht laat ik mij iets 

gezeggen, door wie of wat laat ik mij in mijn individualiteit storen?’ 

Het relationeel denken zit in de aard van de werkelijkheid en de mens 

zelf ingesloten. Zelfs het ‘ik denk, dus ik ben’ van Descartes is altijd al 

een samen-denken. Gesprek is mogelijk omdat ook de mens zelf in 
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tweevoud bestaat.39 We hebben geen geïsoleerd brein, maar een soci-

aal brein. Ons brein houdt maar weinig rekening met fysieke grenzen. 

“Probeer maar eens een vraag van uw partner te negeren, een venijni-

ge opmerking van een collega aan u te laten voorbijgaan of een ver-

maning van een predikant, of zelfs een korte ontmoeting met een on-

bekende bedelaar die u een paar centen vraagt kort nadat u bij een 

bank een flinke cheque hebt geïnd.”40 We staan onvermijdelijk open 

naar de wereld. “…Een mens kiest niet wie hij is of zal zijn, maar wel 

wie of wat hij volgt en tot wat of wie hij zich voelt aangetrokken en 

zich in navolging van die macht of levenspatroon of stem zal ontwik-

kelen: ‘er wordt aan mij getrokken, dus ik ben’…”’41 Misschien is het 

nog beter om te zeggen: ik antwoord, dus ik ben. De mens als ant-

woordend wezen weer centraal stellen, brengt de oneindige mogelijk-

heden voor een bloeiende samenleving pas goed in het vizier. 

Vanwege het evenwicht dat voor de bescherming van de vrijheid 

nodig is draait het hierbij om de organisatie van macht en tegen-

macht, om het mogelijk maken van diverse vormen van tegenspraak. 

In vrijheid kunnen gezamenlijke acties worden ondernomen in het 

vertrouwen en de hoop dat de eigen inbreng niet tevergeefs zal zijn en 

dat we verbeteringen ten goede kunnen bewerkstelligen. In de ko-

mende twee hoofdstukken laten we zien hoe een relationeel vrijheids-

                                                        
39 Zelfs het ego kan niet in enkelvoud spreken en denken, maar is altijd al min-
stens in dialoog met zichzelf, zie hiervoor The Life of The Mind van Hannah 
Arendt, naar aanleiding van observaties in die richting van de apostel Paulus en 
de kerkvader Augustinus.  
40 Aldus Lionel Tiger & Michael McGuire, auteurs van Het goddelijk brein, in: Joel 
de Ceulaer in: Gooi God niet weg. Over geloof, ongeloof en bijgeloof, Antwerpen: De 
Bezige Bij p. 192.  
41 Govert Buijs, ‘God is terug, maar de kerk moet nog even wennen (laat staan in-
tellectuelen)’, Oecumenelezing, 8 januari 2008, Utrecht. 
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perspectief een antwoord kan zijn op ontspoorde vrijheidsidealen in 

de economie (hoofdstuk 4) en de biotechnologie (hoofdstuk 5). 

Gelijkheid staat binnen het christelijk-sociale denken niet voor 

eenvormigheid, maar voor diversiteit, voor de mogelijkheid om aan de 

eigen roeping en levensgeschiedenis gestalte te kunnen geven. Het 

gaat hier om subsidiariteit: ontwikkeling van de eigen kracht van ieder 

en geloof dat dat mogelijk is. 

In 1961 stelde Johannes XXIII in zijn encycliek Mater et Magistra 

op grond van het subsidiariteitsbeginsel, dat mensen waar ook ter we-

reld en in alle omstandigheden zoveel mogelijk moeten worden ge-

zien en behandeld als verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. 

Als zij daarvoor de benodigde middelen niet in huis hebben, dan moe-

ten zij zelf zich ervoor inspannen deze te verwerven en moeten ande-

ren hen hierbij ondersteunen.42 Daarom is het goed, zo stelde dezelfde 

paus twee jaar later in de encycliek Pacem in Terris, dat er zoveel moge-

lijk groepen en organisaties zijn waarin mensen zich verenigen om te 

proberen invloed uit te oefenen op de vormgeving van de wereld waar-

in en waarvan zij leven.43 Alle mensen zijn geroepen medebouwers te 

zijn van een samenleving die het goede leven vorm geeft waarnaar zij 

verlangen en waarvan zij kunnen leven. Volgens Mater et Magistra 

staat de katholieke traditie uiteindelijk voor een opvatting over de sa-

menleving die de mensen waaruit zij bestaat ziet als ‘fundament, oor-

sprong en doel van alle sociale instellingen’.44 Mensen zijn geen mid-

delen, zelfs niet voor de opbouw van een samenleving die optimaal 

functioneert en al hun behoeften bevredigt. Maar onze samenleving, 

ons bestuur, onze politiek behandelt leden van de samenleving wel als 

                                                        
42 Johannes XXIII, encycliek Mater et Magistra (15 mei 1961), no. 53. 
43 Vgl. id., encycliek Pacem in Terris (11 april 1963), no. 24. 
44 Mater et Magistra, l.c., no.152 en 219.  
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middelen. Mensen hoeven echter niet als middelen behandeld te wor-

den omdat ‘we’ genoeg vertrouwen kunnen hebben in een goed geloof 

waarbinnen mensen, subjecten of misschien beter nog personen zijn, 

met de potentie om te groeien naar Gods evenbeeld.45 

 

LEGER DES HEILS 

WIJ STRIJDEN TEGEN ALLES WAT HET LEVEN KAPOT 

MAAKT: ARMOEDE, ONRECHT, UITSLUITING EN ZIN-

LOOSHEID. EN WE STRIJDEN VÓÓR EEN LEVEN ZOALS 

GOD HET HEEFT BEDOELD, DOOR HET GOEDE NIEUWS 

VAN JEZUS UIT TE DRAGEN, IN WOORD EN DAAD. HOE 

GROOT DE NOOD OOK IS, WIJ GELOVEN DAT ER ALTIJD 

HOOP IS. 

 

Deze vorm van gelijkwaardigheid vooronderstelt ook responsieve insti-

tuties en inclusiviteit, geen buitensluiting en marginalisering van 

mensen. In hoofdstuk 6 laten we zien hoe politiek als de vormgeving 

van het goede leven, met de burger als drager, een krachtig antwoord 

kan zijn op ontspoorde neigingen tot eenvormigheid en regeldrift. 

Broederschap heeft in het christelijk-sociale denken nooit een abstrac-

te vorm, maar altijd concrete trekken (denk bijvoorbeeld aan het gelaat 

van de ander die een appèl op ons doet). Het is lichamelijk en con-

creet, doet zich alleen relationeel kennen via iemand of iets dat op 

jouw pad komt en om een antwoord vraagt. De moed tot verbonden-

heid en engagement en interesse voor de zaak46 en ‘liefde voor de we-

                                                        
45 Zie uitgebreid in: Erik Borgman ‘Vertrouwen in de scheppende kracht van de 
liefde. Architectonische kritiek als antwoord op angst’ geciteerd in Christen Demo-
cratische Verkenningen lente 2015, Biopolitiek: in de greep van angst.  
46 Voor Bonhoeffer is God daadwerkelijk present in het in-between, het ertussen, de 
inter-esse van menselijke verhoudingen, het er zijn voor anderen. Zo incarneert 
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reld’47 kan zich alleen in concrete relaties, in de kracht van verbonden-

heid ontwikkelen die in de ‘relationele vooringenomenheid van het 

zijn’48 zijn basis heeft. 

Het christelijk-sociale denken heeft zich altijd al uitgesproken te-

gen een uniforme eenheidspolitiek die geen rekening houdt met de 

veelvormigheid van onze gemeenschappelijke verbanden. Of deze nu 

van de Griekse Alexander, de Romeinse Caesar, de Duitse keizer of de 

Franse Napoleon afkomstig is.49 Volgens Abraham Kuyper bestaat de 

levende eenheid die groeien moet door inwendige kracht, juist uit de 

verscheidenheid van de volken en de geslachten, terwijl de zonde veel 

eerder door ‘roekeloos nivelleren en wegschaving van alle verschei-

denheid een valse bedrieglijke eenheid des doods zoekt.’ De vrijheid, 

gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie, is door het 

zwaard afgedwongen en daarom een valse eenheid die de gezamenlij-

ke groeikracht van de natie stelselmatig teniet doet en uitloopt op ge-

weld en terreur. In de ontmythologisering van Caesar en de staat stel-

den christelijk-sociale denkers en doeners een ander idee van vrijheid: 

                                                        
hij, zo wordt hij mens. Juist de profaniteit van de menselijke overgave aan ande-
ren is heilig, omdat dat de betrokken, relationele beweging is die God tot in zijn 
wezen kenmerkt. Toewijding aan anderen is een sacrament van God, die ons deel 
doet hebben aan zijn werkelijkheid. Zie: Frits de Lange: Anders spreken over God. 
De erfenis van Dietrich Bonhoeffer in: Kune Biezeveld, Theo de Boer, Marjoleine 
de Vos, Gijs Dingemans e.a. , In Iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof, Kam-
pen: Kok, 2006, pp. 85 - 100. 
47 Zie het schitterende boek over Hannah Arendt For the Love of the World door Eli-
sabeth Young-Bruel, in het Nederlands plat vertaald met: Hannah Arendt Een bio-
grafie, Amsterdam: Atlas, 2005.  
48 Maurice Merleau Ponty, Fenomenologie van de waarneming, [1945]: Amsterdam: 
Boom, 2009.  
49 A. Kuyper, Eenvormigheid is de vloek van het moderne leven, Lezing gehouden in 
het Odéon te Amsterdam, 22 augustus 1869, tweede druk Amsterdam, H. de 
Hoogh & Co, 1870. www.neocalvinisme.nl/ak/broch/akeenv2.html  
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vrijheid in verantwoordelijkheid, van menselijke waardigheid en soli-

dariteit present in de wereld. Het fundamentele christelijke idee is dat 

wij geschapen zijn om te scheppen en ons diepste menselijke potenti-

eel in dienst te stellen van de medemens; in de liefde tot en van hen, 

herkennen wij de geest van God, zo stelde de priester Henri Nou-

wen.50 

In hoofdstuk 7 en 8 laten we zien hoe cruciaal het ontwikkelen 

van interesse en liefde is voor goede zorg en onderwijs en voor een 

verantwoorde omgang met de schepping. 

 

 

                                                        
50 Uit: ‘Nabij zijn (1969)’, opgenomen in de verzamelbundel: Henri Nouwen, Pas-
toraat en spiritualiteit, 2010 p. 83.  
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Antonie Fountain: vluchtkerk 

Dan kraak je toch een kerk? 

‘Wij Zijn hier’ is een groep van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het zijn vreemde-

lingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Voor een deel van deze 

groep is het asielverzoek afgewezen. In een aantal gevallen zijn ze al eerder 

naar de rechter gegaan en hebben hun beroep verloren. In een aantal gevallen 

loopt er nog een beroepsprocedure. 

 

Deze groep van asielzoekers is wettelijk gezien verplicht om binnen 48 uur na-

dat ze uit de opvang of detentie zijn gezet, het land te verlaten. Hiervoor zijn ze 

zelf verantwoordelijk en wanneer ze het land niet verlaten, zijn we wettelijk in 

overtreding. Echter is een percentage uitgeprocedeerde asielzoekers niet in de 

mogelijkheid om terug te gaan naar het land van herkomst. Dit om verschillen-

de redenen; het land van herkomst is te gevaarlijk om naar terug te keren, de 

benodigde medische zorg is in het land van herkomst niet geboden, het land 

van herkomst weigert mee te werken aan terugkeer. Deze groep van mensen 

komt tussen wal en schip terecht. Ze mogen hier niet blijven, maar kunnen ook 

niet weg. 

www.devluchtkerk.nl/over-ons/faq 

We are here 

We have applied for asylum in your country. Our claims have been rejected. 

Now we are called ‘illegal.’ But we prefer to call ourselves refugees. Wars, inter-

national conflicts and systematic violence have devastated our countries. So you 

understand why we don’t like being called illegal. We are refugees. And now we 

live on the streets. We barely have rights. We have no means of subsistence. 

www.wijzijnhier.org/who-we-are 
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Jij bent de vluchtkerk begonnen ... 

Ik ben hem niet begonnen, maar was vanaf het begin wel erbij betrokken. 

Je bent natuurlijk knettergek om met een paar onervaren vrijwilligers een 

onderdak voor ‘illegalen’, vluchtelingen, te gaan opzetten in het centrum 

van één van de rijkste steden van het land. In de regel zou je zeggen: vluch-

telingen zijn mijn probleem niet, maar als iedereen dat zegt, is het 

niemands probleem en die vlieger gaat niet op. 

Bij mij is het met de paplepel ingegoten dat er belangrijker zaken in 

het leven zijn dan een veilige baan en een goede hypotheek. Mijn ouders 

werken al mijn hele leven bij ‘Jeugd met een Opdracht’, een missionaire 

organisatie die ook al afwijkend was. Zij deden lekenzending, en je moest 

om dat te doen er zelfs voor betalen. Het onvermogen om een normaal le-

ven te willen leiden, zorgt ervoor dat je bereid bent verder te kijken dan de 

geijkte paden. 

Een aantal jaren geleden werkte ik voor een marketingbureau, een 

goede baan, en in de weekenden was ik rock musicus. En toch had ik toen 

al het idee dat er meer was dan geld verdienen voor mij, mijn klanten, en 

de baas. Op een gegeven moment werd ik geconfronteerd met het pro-

bleem van kindslavernij in de cacao-industrie. In een heel korte periode, 

twee of drie weken, gebeurde er iets met mij, We hebben allemaal een op-

dracht: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En we hebben 

allemaal wel ergens een roeping. Die vond ik toen: ga in de wereld rondkij-

ken. Ik heb mijn baan opgezegd en de Nederlandse tak van stichting ‘Stop 

the Traffik’ opgericht, om die kinderslavernij aan te pakken. 

130 mensen de vrieskou in 

Toen kwam de Vluchtkerk: ik zat op het verkeerde moment op de verkeerde 

plek naast de verkeerde persoon. Ik zat in een vergadering bij de Tweede 

Kamer naast iemand die ik via via wel kende. Zij vertelde toen dat zij bezig 

was met de illegalen en vluchtelingen die toen aan de Notweg in Amster-

dam bivakkeerden. Drie weken later ontmoette ik haar toevallig weer. Het 
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was op de dag dat de Notweg werd ontruimd. Ze vertelde dat de vluchte-

lingen op dat moment naar het politiebureau werden gebracht. Dát ze dat 

vertelde kreeg ze een sms’je van een collega die die mensen begeleidde: ze 

worden in groepjes van twee op straat gezet, in de Bijlmermeer. Het was 

30 november, het zou gaan vriezen. Ik dacht: dit is mijn stad, en dan ma-

ken we 130 mensen gewoon in één klap dakloos? We zijn toen mensen 

gaan bellen en met een groep betrokken mensen hebben we die vluchtelin-

gen onderdak kunnen geven. In kraakpanden en in gebouwen van het zen-

dingsgenootschap waar mijn ouders voor werken konden ze voor die nacht 

slapen. Maar in veel plekken waren er overdag activiteiten, dus na die eer-

ste nacht moesten ze weer weg, de straat op. Wat doe je dan? Wat ieder 

zinnig mens zou doen, we kraakten een leegstaande kerk. We hebben er 

wel lang over gediscussieerd: kraken. Er waren politici bij betrokken van 

partijen die tegen kraken waren. Die kerk was totaal ongeschikt als onder-

komen. Maar het was beter dan wat de staat oplegde: gedwongen dakloos-

heid. 

Het was natuurlijk een recht-toe-recht-aan illegale kraakactie. Daar 

ben ik zelf overigens niet betrokken bij geweest; ik was de persoon met een 

grote mond en een netwerk, anderen zijn veel beter geweest in het regelen 

van allerlei praktische zaken. 

Humaniteit verhinderen 

De vluchteling is geen profiteur; die kritiek komt van mensen die een be-

perkte kennis hebben van waarom wíj het hier zo rijk hebben en het dáár 

zo arm is. Wij profiteren in Nederland veel meer van hun armoede dan zij 

van onze rijkdom. Mensen hebben ook geen idee wat het betekent om met 

je dochtertje van drie 400 meter naar de kust van Griekenland te zwem-

men nadat je bootje is omgeslagen; in Afghanistan is er echt geen school-

zwemmen. 

Iemand als Evert van Benthem die naar Canada emigreert is een ge-

lukszoeker. Ga je gang. Maar iemand die huis en haard ontvlucht omdat hij 
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vreest voor zijn leven, bedreigd wordt of in totale armoede leeft, heeft een 

veel validere reden. Dat betekent niet dat je zonder eisen iedereen maar 

toelaat, mensen moeten wel meedoen met de maatschappij híer. Maar on-

dertussen mogen die vluchtelingen hier helemaal niets doen. Dat is fataal. 

Het Europese Comité voor sociale rechten heeft zich daar duidelijk over 

uitgesproken, en het kabinet legt die uitspraak al 149 dagen naast zich neer 

(stand op 8 april 2015, de dag van dit interview — jfg). Het meest inhuma-

ne is iemand verhinderen mens te zijn. 

Spaak in het wiel van het onrecht 

Leidraad is dat je de bijbel serieus neemt: zorgdragen voor de zwakken, dat 

is het evangelie van het koninkrijk. Het gaat nooit om hen die de macht 

hebben, maar om hen die géén macht hebben. Zijn de zwakken be-

schermd? Zo niet dan moet je daar wat aan doen. Je moet niet altijd blind 

partij kiezen voor de underdog, maar je moet wel zorgen dat de zwakken 

bescherming hebben. Bonhoeffer zegt iets in de trant van: het is niet alleen 

de taak van christenen om de wonden te verzorgen van hen die zijn ver-

pletterd door de wielen van het onrecht, maar het is onze taak om een 

spaak in het wiel van dat onrecht te steken. Het maakt niet uit in welk sys-

teem je je bevindt, als christen hoor je voor de zwakken op te komen. 
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Deel II 

Geweld en onrechtvaardigheid tegenspreken 

 
Het moderne strijdtoneel én hoopvolle relationele verbindingslijnen 
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4.  Economie als verlangenstrijd in vrijheid 

 

 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat ‘vrijheid’ altijd al ver-

binding met de omgeving vooronderstelt. Ze is altijd verbonden met 

verantwoordelijkheid. Een van de domeinen waarin de vrijheid tot ver-

antwoordelijkheid vooral gestalte krijgt is het economische domein. 

Het vermogen tot relationele verbondenheid op basis van het ver-

langen om datgene productief te maken wat ons na aan het hart ligt, is 

van meet af aan een economische kernwaarde, zonder welke geen 

economische overeenkomst goed kan slagen. Om dit vermogen om je 

in vrijheid te binden aan een te realiseren ideaal (een product, een 

idee, een dienst) draait het in het economisch verkeer. 

Problematisch is dat dit relationele vermogen consequent is weg-

gedacht in de economische leerboeken waarin een atomistische homo 

economicus centraal staat die tot geen enkele zinvolle verbinding met 

anderen in staat is. De economische en financiële crisis kunnen in dit 

licht worden gezien als een resultaat van ‘koud’ en ‘abstract’ denken 

over economie dat elke verbinding met de realiteit heeft verloren. 

In paragraaf 4.2 duiden we met voorbeelden aan wat problema-

tisch is in de gangbare hedendaagse kijk op de economie en waartegen 

steeds meer protest komt. In paragraaf 4.3 duiken we dieper in de ach-

tergronden van dit probleem. In paragraaf 4.4 laten we zien op welke 

wijze de beweging terug naar de morele en relationele basis van de 

economie en bedrijf in de praktijk gestalte krijgt. Het serieus nemen 

van de economie als bron van relationaliteit, als een ‘civiele’ en be-

schavende kracht van en voor mensen hoort daarbij. 

Productief maken wat je na aan het hart ligt 

en gebondenheid 
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Enkele problematische tekenen aan de wand 

1. Onvrede bij studenten over de manier 

waarop economie-onderwijs zich ontwikkelt 

Studenten economie uiten hun onvrede over hoe het economie-

onderwijs zich ontwikkelt. Ze hekelen het gebrek aan theoretische, 

methodologische en interdisciplinaire variatie. Ze stellen de dominan-

tie van de neoklassieke school aan de kaak, die economische proble-

men als mathematisch oplosbare vraagstukken van winst- of 

nutsmaximalisatie voorstelt. Er is volgens hen gebrek aan scholing in 

de geschiedenis van het economisch denken en er ligt te veel nadruk 

op statistiek en wiskunde. Studenten vinden dat de economische we-

tenschap wereldvreemd is geworden. Zij stellen dat vormen van plura-

lisme in het economisch onderwijs essentieel zijn voor een gezond 

publiek debat, voor de vitaliteit van de democratie en de betrokkenheid 

bij de publieke zaak. Het gebrek aan pluriformiteit beperkt niet alleen 

het onderwijs en het onderzoek, maar ook het vermogen om met de 

multidimensionale uitdaging van de 21ste eeuw om te kunnen gaan, 

variërend van financiële stabiliteit, voedselzekerheid tot klimaatveran-

dering. De echte wereld waarin wij leven zou moeten terugkeren in 

het onderwijslokaal.51 

 

2. Symboolanalist zegt baan op en begint fietsenmakerij 

Een goedverdienende werknemer in de financiële sector begint een 

baan als fietsenmaker, uit diepe onvrede van de manier waarop zijn 

vak van de werkelijkheid is losgesneden. Hij schrijft er zelfs een schit-

terend boek over.52 Zijn onvrede sluit aan bij het gegeven dat veel 

                                                        
51 Zie: International Student Initiative for pluralism in economics. www.isipe.net 
52 Matthew B. Crawford, Shop Class as Soulcraft. An inquiry into the value of work, 
New York: The Penguin Press, 2009.  
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mensen die werkzaam zijn in de kenniseconomie hun werk niet als 

zinvol beschouwen. Het leidt naar hun eigen zeggen tot bullshitt jobs – 

we zouden ze net zo lief niet hebben, maar de hypotheek moet wel be-

taald.53 

 

3. We lijken allemaal Marxist te zijn geworden 

“De meeste politieke partijen stellen zich bekrompen materialistisch 

op, wanneer zij in hun programma’s economie en financiën voorop 

stellen en pas helemaal aan het eind ook nog even iets zeggen over 

cultuur, alsof het om een borreltje voor een stel zotten gaat. Of het nu 

ter linker- of ter rechterzijde van het politieke spectrum is, de meeste 

politieke partijen onderschrijven bewust dan wel onbewust de marxis-

tische gedachte dat de economie het fundament is waar ons geestelijk 

leven op berust en dat dragen ze ook uit. Misschien heeft daarmee te 

maken, dat de economie als wetenschappelijke discipline vaak ten on-

rechte wordt gezien als een soort boekhouden. Maar wat heb je aan 

boekhouden als zoveel dingen, die samen ons leven vormgeven, moei-

lijk of zelfs helemaal niet te berekenen zijn? Ik vraag mij af wat een 

dergelijke boekhouden-econoom zou doen, wanneer hij de opdracht 

kreeg om het werk van een groot symfonieorkest te optimaliseren. 

Vermoedelijk zou hij alle pauzes in de symfonieën van Beethoven 

schrappen, daar heb je immers niets aan; die houden de boel maar op, 

en orkestleden worden niet betaald om niets te doen…”54 (Václav Ha-

vel) 

                                                        
53 Rutger Bregman en Jesse Frederik, Waarom vuilnismannen meer verdienen dan 
bankiers, Rotterdam: Uitgeverij Lemniscaat, 2015. Zie ook Joris Luyendijk Dit kan 
niet waar zijn, Amsterdam: Atlas Contact, 2015.  
54 Václav Havel in het voorwoord bij Tomáš Sedlácek De economie van goed en 
kwaad, de zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street. Schie-
dam: Scriptum, 2012.  
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De voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat ze de toenemende 

abstractie hekelen van de economische wetenschap (voorbeeld 1) en de 

economische praktijk (voorbeeld 2) die de voeling met de realiteit 

heeft verloren. Zo zijn in de economische wetenschap precies die 

banden en relaties weggesneden die in het werkelijke economische 

leven essentieel zijn.55 Dat was ook precies de bedoeling van de eco-

nomische modelmakers die aan de basis stonden van modellen die wij 

nu nog in de praktijk gebruiken (bijvoorbeeld bij het Centraal Planbu-

reau). In al haar absurditeit en onbeholpenheid van een vergelijking 

die volstrekt mank gaat, doet voorbeeld 3 de gedachte opkomen dat de 

alternatieve roeping van de economie niet ligt in abstraheren of in re-

kenen, maar in een culturele opdracht; overigens niet alleen in beperkte 

zin te verstaan door het bezoeken van musea of het luisteren naar sym-

fonieorkesten, maar als een bredere beschavings-en cultiveringsop-

dracht om de aarde tot een bewoonbaar huis te maken, waar het goed 

samenleven is (naar de oorspronkelijke betekenis van het woord eco-

nomie). Gelukkig wordt deze opdracht in toenemende mate serieus ge-

nomen en wordt de civiele oorsprong van economie herontdekt. 

Achtergronden bij het problematische gebrek aan gevoel voor realiteit: 
Het abstraheren van relaties in economie en bedrijf 

Onder de indruk van de successen van de toenmalige natuurkunde 

hebben economen zich ingespannen om hun vakgebied te rationalise-

ren, te zuiveren van alle passies, van alle waarden, van alle morele 

overtuigingen: kortom van onze reëel bestaande vrijheid. Het doel 

                                                        
55 Zie de klassieke kritiek op de homo economicus als een rational fool. Hij is als een 
man zonder eigenschappen: iemand zonder morele betrokkenheid en emotie, die 
niet tot zinvolle communicatie en het maken van meerdimensionale afwegingen 
in staat is; zaken die in het werkelijke economische leven essentieel zijn. Irene 
van Staveren, Caring for Economics. An Aristotelian Perspective, Delft: Eburon 1999. 
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daarvan was de economie tot ‘neutrale’ onpartijdige wetenschap om te 

vormen, gericht op het zo efficiënt mogelijk aanwenden van schaarse 

middelen voor gegeven doelen. Het streven was om economie het 

aanzien te geven van een moderne natuurwetenschap naar het lich-

tende voorbeeld van de klassieke mechanische natuurkunde. 

Zo beschouwden de founding fathers van de neoklassieke econo-

mie de economie als sociale fysica. Het marktsysteem van volledige 

vrije mededinging werd gezien als een vorm van zuivere wetenschap 

omdat het ging over het samenspel van de blinde en niet te verande-

ren krachten van de natuur, die onafhankelijk van de menselijke wil be-

staan. Prijsvorming is daarbij te vergelijken met de zwaartekracht. Het 

economisch systeem wordt beschouwd als een vectorveld in de goede-

renruimte, waarin ieder deeltje (atoom), een positie van optimale po-

tentiële energie (nut) probeert te verwerven. In dit mechanische we-

reldbeeld was zeker geen plaats voor incoherent gepraat over solidari-

teit; eindelijk kon afgezien worden van elke beschouwing over morali-

teit.56 Het gebruik van technieken en analogieën uit de fysica is niet 

alleen kenmerkend voor de grondleggers van de economie die nu nog 

in universiteiten dominant is. Veel ingenieurs en jonge fysici, zoals 

Paul Samuelson en de Nobelprijswinnaars Jan Tinbergen & Tjalling 

Koopmans, maakten in de jaren dertig van de vorige eeuw de overstap 

naar de economische wetenschap en introduceerden optimalisatie-

technieken uit de natuurkunde in de economie. Problematisch is dat 

deze abstrahering in het denken zich steeds verder heeft doorgezet in 

een de-materialisering van de economische orde. Er heeft zich een 

vorm van kapitalisme doorgezet waarin bedrijven zelf handelswaar 

zijn geworden en de economie footloose, en waarin niet de reële eco-

                                                        
56 Philip Mirowski, More Heat than Light, Economics as Social Physics, Physics as Na-
tures Economics, Cambridge University Press, 1991. 
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nomie maar ondoorzichtige financiële producten de dienst uitmaken. 

Deze ontworteling staat aan de basis van de economische crisis. 

In de opkomende bedrijfskunde aan het begin van de 20ste eeuw 

is een vergelijkbare tendens te bespeuren om naar analogie van de na-

tuurkunde op zoek te gaan naar The Principles of Scientific Manage-

ment. “In the past man has been first, in the future the system will be 

first” schrijft de Amerikaanse werktuigbouwkundige Frederick 

Winslow Taylor (1856 - 1915) profetisch in de openingszin van zijn 

werk met deze titel.57 Er heeft zich in het spoor van zijn denken een 

abstracte managementlogica kunnen doorzetten die weinig met liefde 

voor de zaak te maken heeft maar alles met rendementseisen, targets 

en systeemdwang.58 Recentere publicaties spreken van de ‘ontwortelde 

onderneming’, willen ‘terug naar de bedoeling’ of ‘essentie’ en keren 

zich tegen de misleiding door managementmodellen en management-

taal. Ondertussen is het eigenaarschap van de eigen ruimte en tijd veel 

professionals in organisaties uit de handen geglipt. Schandalen bin-

nen private en semipublieke organisaties laten zien hoe ver ze van 

hun oorspronkelijke bedoeling zijn afgedreven en geven voeding aan 

boosheid en verontwaardiging van burgers. 

Het topmanagement is zich in de loop der tijd steeds meer bezig 

gaan houden met abstracties (modellen, kengetallen en benchmarks), 

zonder zich nog erg druk te maken om dat wat ‘operationele details’ 

op de werkvloer wordt genoemd. Maar juist de abstrahering van ‘ope-

rationele details’ maakt wangedrag mogelijk, zoals ook de recente case 

met het manipuleren van rentetarieven bij de Rabobank laat zien. De 

                                                        
57 F. W. Taylor, The Principles of Scientific Management, New York/London: Norton 
& Company 1967 [1911], p. 7. 
58 Zie in: Henry Mintzberg, Managers, maar dan echte. Over de zachte praktijk van 
het managen en de vorming van managers (Managers, not MBA’s), Schiedam: Scrip-
tum, 2004.  



 

[ 71 ] 

hedendaagse voorbeelden van ontaarding zijn te talrijk om toevallig te 

zijn. Neem alleen al de ontsporingen bij de Vrije Universiteit en wo-

ningcorporatie Vestia die flink de mist zijn ingegaan met hun financi-

ele risicobeheer. Vooral het verkeerd gebruik van financiële derivaten 

heeft tot forse verliezen geleid. Alleen al bij woningcorporaties (nog ex-

clusief Vestia) gaat het om uitstaande derivaten met een nominale 

waarde van € 17,9 miljard. De gezamenlijke marktwaarde bedroeg € 3,1 

miljard negatief.59 Het ontbreekt de betrokken bestuurders letterlijk 

aan een goede grondhouding. Ze zijn gaan zweven en hebben het con-

tact met de realiteit verloren.60 

Terug naar de basis. Economie als een relationeel gebeuren 

Gelukkig zijn er steeds meer filosofen en economen die economie en 

bedrijfsvoering als relationele morele praktijken beschouwen.61 Neem 

De economie van goed en kwaad van Tomáš Sedlácek, onder meer voor-

malig adviseur van Václav Havel. Zijn boek portretteert de economie als 

een verlangenstrijd, niet alleen als een rationele hoofdzaak, maar ook 

als een lijfelijke kwestie, een zaak van buik, hart en handen.62 

                                                        
59 Tweede Kamerstuk der Staten-Generaal, Initiatiefnota van het lid Omtzigt over  
derivatengebruik, vergaderjaar 2013-2014, 33741, nr. 2. 
60 Wim van Dinten, Met gevoel voor realiteit. Over herkennen van betekenis bij organi-
seren, Delft: Eburon, 2003.  
61 In de voetsporen van de vaak verguisde en verkeerd begrepen Adam Smith die 
de economie als een politieke en relationele praktijk van goede dienstverlening 
zag waarbij inlevingsvermogen en moral sentiments cruciaal zijn. Volgens Smith 
moet ik in het handelsverkeer niet gericht zijn op mijn eigenbelang, zoals het 
beeld van de calculerende homo-economicus suggereert. Het ligt precies omge-
keerd! Het gaat er om dat je in het echte leven niets gedaan krijgt, als je je niet al-
lereerst verplaatst in de situatie van de ander. Het is their self-love (en niet de mij-
ne) die de leidraad is voor goed ondernemerschap.  
62 T. Sedlácek, De economie van goed en kwaad. De zoektocht naar economische zinge-
ving van Gilgamesj tot Wall Street, Schiedam: Scriptum, 2012. 
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De notie van Animal Spirits van John Maynard Keynes63 (1883-

1946) speelt in zijn exegese een belangrijke rol. Daarbij doelde Keynes 

volgens Sedlácek niet op dierlijke driften of op onvoorspelbaar kudde-

gedrag, waarmee het vaak vereenzelvigd is, maar op de ondernemers-

zin, de niet te stoppen levenslust, het ongedurige verlangen naar bete-

kenisgeving dat kenmerkend is voor de gezonde mens. Met Animal 

Spirits doelt Keynes op de spontane drang tot handelen die niet pri-

mair op berekening is gebaseerd, maar op passie en verlangen naar 

verbinding met anderen, en betekenisgeving van het eigen leven. Het 

heeft alles te maken met wat wij nu ‘eigenaarschap’ noemen, de vrij-

heid om je binnen je relationele netwerk te binden. Het is een krach-

tig mengsel van commitment, verlangen, geloof in een goede uit-

komst en het willen leren van missers. Het is de motivatie van bin-

nenuit om iets goeds te willen realiseren in de werkelijkheid. 

Vrijheid is geen vrijbrief om maar wat aan te rommelen. Het is 

geen uitnodiging om je door niets en niemand wat te laten gezeggen, 

omdat jij met je clubje soeverein zou zijn. Zo heeft liberale vrijheid en 

ook soevereiniteit in eigen kring (zie de genoemde ontsporingen in 

het middenveld, met de VU en Vestia) wel vaak gefunctioneerd in de 

praktijk. 

In het christelijk-sociaal denken over vrijheid staan altijd vormen 

van relationele binding en macht en tegenmacht, een systeem van 

checks and balances centraal. Wanneer we alle heil van de vrijheid van 

individuele ondernemers verwachten die alleen zo voor de BV Neder-

land de best mogelijke resultaten kunnen realiseren, gaat het bij ge-

brek aan openheid en tegenmacht, fout. In het economisch verkeer 

tellen mensen die geen koopkrachtige vraag kunnen uitoefenen niet 

                                                        
63 J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London: 

Macmillan, 1936. 
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mee en zijn niet te verhandelen waarden en de ongeprijsde schaarste 

de kinderen van de rekening. Vandaar ook de zorgen over een neo-

liberaal economisch systeem dat als een Juggernaut alles wat onder 

zijn wielen komt, platwalst.64 Het richt zich op het actief scheppen van 

imagined markets ook waar deze niet geëigend zijn.65 

Georganiseerde tegenspraak vanuit andere coördinatiemecha-

nismen, de regels van de overheid, de stem van burgers of de zorg 

vanuit de informele economie, is nodig om de maatschappelijke orde 

niet uit evenwicht te trekken. Markten hebben sterke partners (over-

heid en mondige burgers) nodig voor tegenspraak én ondersteuning. 

Zonder infrastructuur en een adequaat rechtssysteem, zonder goed 

onderwijs voor onze kinderen en gelijke kansen, zonder goed onder-

zoek naar duurzame energiebronnen, kan de markt niet bijdragen aan 

een betere wereld. Er kunnen dan uitsluitende vormen van solidariteit 

ontstaan die een kunstmatige tegenstelling scheppen tussen de ‘ont-

wikkelde wereld’ en de ‘onderontwikkelde’ landen: tussen ‘wij’ en ‘zij’. 

Dit dreigt ook in Europa, waar Zuid tegenover Noord is komen te staan. 

Maar juist ondernemers kunnen zich niet permitteren de kop in 

het zand te steken omdat zij door handel de elementaire afhankelijk-

heid en verbondenheid tussen mensen dagelijks aan den lijve onder-

vinden. Zij zijn daarom ook mede geroepen om bij te dragen aan het 

doelmatig vormgeven van solidariteitsverhoudingen in de wereld. 

Interessant is dat juist de huidige netwerkeconomie bestaat bij de 

gratie van verbindingen tussen mensen en dat hierop een houding 

louter gericht op winstmaximalisatie stukloopt. Het werk dat we doen 

bestaat steeds meer uit de handelingen en verrichtingen van kennis-

                                                        
64 H. Noordegraaf, T. Salemink, H. Tieleman en R. van Elderen (red.), De moderne 
economie als Juggernaut. Het debat over theologie en economie, Kampen: Kok, 1997. 
65 Deze term is van P.W. Zuidhof, Imagining Markets: The Discursive Politics of Neo-
liberalism, Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam, 2012. 



 

[ 74 ] 

werkers en symbool-analisten. Dit draagt het gevaar in zich van ver-

vreemding en het verkopen van gebakken lucht en bullshit jobs (zie 

voorbeeld 2), maar biedt ook kansen voor een economie die minder 

materialistisch is. Kenniswerkers produceren geen producten, maar 

participeren in kennisprocessen, waarin zij voortdurend bezig zijn 

anderen, maar ook zichzelf op andere gedachten brengen. Niet het 

verkopen van materie of spullen (het traditionele economische kapi-

taal), maar van een inspirerend idee staat centraal. Steeds belangrijker 

is het vermogen om met andere mensen om te kunnen gaan binnen 

verschillende netwerken (het sociale kapitaal), het vermogen geïnspi-

reerd te raken en nieuwe verbanden te leggen die samenhang tussen 

verschijnselen blootleggen, en betekenis te geven aan de dingen die 

wij doen (het culturele kapitaal). De arbeidskracht van werknemers is 

niet uitsluitend een middel om winstgevende omzet te bereiken. Het 

gaat om het benutten van het sociale en culturele kapitaal, de creativi-

teit, de innovatie, de waarde van netwerken66 die zich juist niet op in-

strumentele wijze beheersen laten.67 Demoralisatie van professionals, 

beroepszeer, slecht werk en kwaliteitsverlies zijn anders het gevolg. 

                                                        
66 Toen Phillip Morris het voedingsbedrijf Kraft kocht, betaalde het bijna 13 mil-
jard dollar, terwijl de ‘harde’ activa voor niet meer dan 1,3 miljard dollar in de boe-
ken stonden. Het ging dus voor meer dan 90% om immateriële activa, waaronder 
zaken als merknamen, patenten, reputatie, maar ook de kennis en ervaring van 
het personeel en de relaties in talloze netwerken. En dat in een traditionele sector 
als voeding! In 1995 werd door Klamer en McCloskey geschat dat 25% van het 
Bruto Nationaal Product wordt verdiend met persuasion, het proberen om men-
sen te overtuigen of te verleiden. Mogelijk draait nu meer dan drie kwart van het 
werk om de arbeid van schrijvers, adviseurs, accountants, beleidsambtenaren, cij-
feraars, commentatoren, reclamemakers, journalisten en symboolanalisten. 
67 Han van Diest, Zinnig Ondernemen. Het reflexieve handelen als grondslag voor de 
continuïteit van ondernemingen, Van Gorcum: Assen, 2000.  
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Intussen zijn veel bedrijven en organisaties, door schade en schande 

wijzer geworden, bezig handen en voeten te geven aan zo’n vorm van 

relationeel commitment, waarin mensen geen human resources zijn, 

maar bron van innovatieve oplossingen. Precies deze gezonde bewe-

ging back to basics kan de vitaliteit van economie en maatschappij her-

stellen. Organisaties die in toenemende mate ‘verdraaid’ zijn geraakt, 

en niet meer ten dienste stonden van hun klanten, maar van het sys-

teem of voor de eigen portemonnee, keren ‘terug naar de bedoeling’, 

naar hun oorspronkelijke missie.68 ‘Ga niet voor verkrampte controle 

maar voor de kracht van contact,’ zo klinkt het.69 Zet de netwerksa-

menleving niet in op maakbaarheid van je plannen, maar op de ‘in-

haakbaarheid’ ervan. In veel bewegingen tegen de ontaarding en ver-

vreemding van organisaties wordt weer gepoogd aan te sluiten bij de 

praktijken op de werkvloer en de beroepstrots van de professional. Het 

is zaak deze bewegingen terug naar de relationele kern van de econo-

mie zichtbaar te maken. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als verbindende schakel 

Steeds meer wordt duidelijk dat maatschappelijk verantwoord onder-

nemen de core business van bedrijven wordt, al was het alleen maar 

omdat zij in de moderne economie steeds sneller door consumenten 

worden afgestraft op niet-verantwoordelijk gedrag. In de huidige net-

werkeconomie hebben bedrijven bovendien steeds meer macht en 

daarmee verantwoordelijkheid om zaken zelf te regelen; in die zin is 

                                                        
68 Wouter Hart, Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling, Deventer: Kluwer. 
2013; Jos Verveen, Bullshit Management: Terug naar de essentie van organisaties, 
Amsterdam: Academic Service, 2011.  
69 Hans Kwakman. Slow banking, Van verkrampte control naar de kracht van contact, 
Assen: Van Gorcum, 2013. 
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‘volledige vrije mededinging’ met tal van bedrijven die machteloos 

zouden zijn zelf zaken naar de hand te zetten, een fictie. 

Door veranderingen in de economische ordening zelf is de reik-

wijdte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroot. Nu de 

ecologisch destructieve impact van onze levenswijze steeds duidelijker 

zichtbaar wordt, verdampt de gangbare tegenstelling tussen ethiek en 

economie, tussen nationale en internationale problemen, tussen bin-

nen- en buitenland steeds meer. Ondernemingen zien, niet alleen 

door druk van ‘buitenaf’, maar ook van ‘binnenuit’ steeds beter in dat 

een instrumentele, atomaire en zelfzuchtige houding onvruchtbaar is 

gebleken. 

Waar vroeger in opvattingen over de verantwoordelijkheid van 

bedrijven nog de exclusieve nadruk lag op de vrijheid van ondernemen 

als de afwezigheid van externe belemmeringen (de negatieve opvatting 

van vrijheid), komt tegenwoordig de positieve vrijheid meer centraal te 

staan. Dat is het vermogen om je te verbinden met anderen, de vrij-

heid tot ondernemen, het vermogen om samen met anderen tot goede 

en inspirerende en keuzes te komen die bijdragen aan de vormgeving 

van een goede samenleving voor iedereen. 

Bovendien blijkt dat bedrijven die duurzaam ondernemen beter 

presteren en concurrentievoordelen behalen. Deze bedrijven worden 

aantrekkelijker voor werknemers om er te werken, mensen raken ge-

inspireerd wanneer zij het gevoel hebben bij te kunnen dragen aan 

een betere wereld. Bedrijven als Desso slagen erin door het radicaal 

omarmen van het ‘cradle to cradle’ concept op een geloofwaardige wij-

ze hun visie op een duurzame wereld te belichamen.70 

                                                        
70 Zie R. van Tilburg, R. van Tulder, M. Francken en A. da Rosa, Duurzaam onder-
nemen waarmaken. Het bedrijfskundig perspectief, Stichting Management Studies, 
Den Haag/Assen: Van Gorcum, 2012.  
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VNO-NCW 

RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP… 

ZODAT NEDERLAND WERELDWIJD HERKEND WORDT 

ALS DUURZAME EN WELVARENDE ECONOMIE. 

 

LTO 

BETER MET MINDER 

 

Economie heeft de potentie in zich om steeds meer een vorm van ver-

antwoord burgerschap te worden, van civiele economie. Meer reke-

ning houden met de relationele kracht van de economie maakt haar 

gezonder. En ze maakt zichtbaar dat we elkaar in economische be-

trekkingen veel spontane gunsten verlenen, dat de economie om gra-

tuïteit is gebouwd. Ik geef omdat aan mij al gegeven is, niet primair 

omdat ik er iets voor terugkrijg. Als iedereen alleen stipt doet wat in 

zijn contract staat, zou geen bedrijf functioneren. 

 

PRESENT 

WE GELOVEN DAT MENSEN BEST BEREID ZIJN OM 

ZICH IN TE ZETTEN VOOR DE ANDER EN DE SAMENLE-

VING. DE KLOOF TUSSEN DIE BEREIDHEID EN HET 

DAADWERKELIJK IN ACTIE KOMEN IS VOOR VEEL MEN-

SEN (TE) GROOT. ER IS EEN BRUG, EEN VERBINDENDE 

SCHAKEL NODIG. PRESENT WIL DIE SCHAKEL ZIJN. 

 

Het draait in de economie om het vormgeven van vrijheid. Dit lukt al-

leen relationeel, op basis van onze door beloften gesteunde verbon-

denheid en betrokkenheid op mens en zaak, op basis van commit-

ment, de wil om onze verlangens productief te maken en om van be-

tekenis te zijn in deze wereld. De kernvraag is: in welke wereld willen 

wij leven? Op welke manier wil ik van betekenis zijn en mij committe-
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ren? Is dat verlangen primair zelfzuchtig of juist niet? Dit is ook altijd 

een kernvraag van de christelijk-sociale denkers en doeners geweest. 

Ook Paus Franciscus brengt in de recente encycliek Laudato Si de 

markt terug naar zijn oorspronkelijke roeping van wederkerigheid en 

‘wederzijds voordeel’. Daarom richt hij zijn kritiek op bedrijven die 

mensen en aarde uitbuiten en zich verrijken ten kosten van de zwak-

kere partijen. Het kernpunt is: wanneer we van meet af aan denken in 

termen van anonieme systemen of vanuit ongebonden egoïsme van 

mensen, dan creëren we een self fulfilling prophecy waarin zelfzucht 

volop manifest kan worden en de kans krijgt zich gewelddadig door te 

zetten in de praktijk. 

Het is tijd om de ongekende kant van de economie als civiele sa-

menlevingsvorm te herontdekken.71 Hierin moeten we weer herken-

nen dat mensen in staat zijn verder te kijken dan hun neus lang is. Ze 

zijn vrijgevig, willen een bijdrage leveren aan een betere en mooiere 

wereld omdat ze van deze wereld al zoveel gekregen hebben. De Itali-

aanse econoom Luigino Bruni zegt het zo: ‘De crisis die we doorma-

ken maakt duidelijk dat economie en maatschappij, eenmaal gegrond-

vest op het Angelsaksische model van samenwerking zonder aanra-

king, monstrueuze gestalten kunnen aannemen. Het ethos van het 

Westen is eeuwenlang een vlechtwerk geweest van sterke en zwakke 

vormen van samenwerking, van individuen die vluchten voor de ban-

den met de gemeenschap en op zoek zijn naar vrijheid, en van perso-

nen die zich in vrijheid met elkaar verbinden om goed te kunnen le-

ven. Nu de slinger van de globale markt te veel is uitgeslagen naar de 

kant van individuen zonder verband, komt Europa de missie toe om 

                                                        
71 Luigino Bruni en Allessandra Smerilli, De ongekende kant van de economie, 
Nieuwkuijk, uitgeverij Nieuwe Stad, 2015, p. 136.  
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de intrinsiek maatschappelijke en civiele natuur van de economie in 

herinnering te brengen, te koesteren en te beleven.’ 

Rijnlands versus Angelsaksische organiseren: door wie of wat laat ik mij 
aanspreken? 

In het licht van de crisis en de zoektocht naar relationele alternatieven 

wordt ook het Rijnlandse model dat een responsieve visie op de mens, 

markt en maatschappij belichaamt, opnieuw relevant. Vlak na de val 

van de Berlijnse muur schreef de onlangs overleden denker Michel 

Albert Capitalisme contra Capitalisme. Binnen het Angelsaksische mo-

del met de Britse oud-premier Thatcher en de Amerikaanse oud-

president Reagan als zijn voornaamste discipelen en briljante retori-

sche verdedigers, ontwaart Albert een atomaire, op individualiteit ge-

richte marktstructuur van miljoenen tegen elkaar op vechtende indivi-

duen die in een Hobbesiaanse overlevingsstrijd gewikkeld zijn. In het 

Rijnlandse model staat daarentegen de economie en de organisatie als 

gemeenschap centraal.72 Niet individualiteit, maar vrijheid in solidari-

teit is de basis. Albert maakt zich zorgen over de opkomende vorm 

van Angelsaksisch kapitalisme waarin bedrijven zelf handelswaar zijn 

en de economie footloose wordt. Met vooruitziende blik signaleerde hij 

het gevaar van een virtualisering van de economische orde waarin niet 

de reële economie maar ondoorzichtige financiële producten de dienst 

uitmaken. Frappant in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen 

zijn ook Alberts zorgen over de Europese eenwording. Bij de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal stond volgens hem de Rijnlandse 

gemeenschapsidee voorop, maar dat is nu in veel mindere mate het 

                                                        
72 Zie voor een mooi boek over de praktische relevantie van Rijnlands organiseren 
voor professionals: Sjaak Evers, Jurriaan Cals, Henk van der Steen & Willemijn 
Brouwer, Da's toch logisch! Hoe Rijnlandse Doeners zelf hun werk organiseren. En hoe 
je het zelf kunt doen, Schiedam: Creaprint, 2015. 
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geval. Hij ziet een onderlinge concurrentiestrijd ontbranden waarbij 

de een na de ander zich als het belastingparadijs voor financieel kapi-

taal ontpopt en economische concurrentiekracht zich vooral vertaalt in 

reductie van publieke uitgaven en ontmanteling van de welvaartsstaat. 

Tenzij Europa zich niet rap omvormt tot een echte politieke gemeen-

schap, zal het volgens Albert in feite niet meer dan een subsysteem 

van het Angelsaksische model zijn. Toch schat hij juist de vitaliteit en 

innovatiekracht, de duurzaamheid en de efficiëntie van het Rijnlandse 

model hoger in. Het denken in termen van gemeenschappen en on-

derlinge gelijkwaardige relaties in netwerken, in plaats van in hiërar-

chische gezagsstructuren waar de baas het zeggen mag, betaalt zich 

volgens hem in verschillende vormen uit. Het denken in termen van 

‘ieder voor zich’ bedreigt de planeet, en loopt onvermijdelijk uit op 

ondergang en de dood. Vandaar dat in veel bedrijven duurzaamheid 

serious business is geworden. Zo bezien is de vraag aan vakbond, werk-

geversorganisatie en vakvereniging steeds urgenter: Hoe gehoor te ge-

ven aan de noden van deze tijd, dienstbaar te zijn aan de samenleving, 

samen te werken aan een responsieve en duurzame economische 

praktijk die bijdraagt aan het welzijn van allen? Het gaat daarbij aller-

eerst om ruimte geven aan vakmanschap (excellence), goedheid 

(ethics) die alleen in de onderlinge betrokkenheid (engagement) tot 

wasdom kan komen.73 

 

 

 

                                                        
73 Deze drie e’s (excellence, ethics en engagement) zijn ontleend aan het Good 
Work Project. Zie: Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihallyi en William Da-
mon, ‘Het GoodWork Project: enkele resultaten van vijftien jaar onderzoek’ (verta-
ling Annemieke van Baal) opgenomen in: Beroepstrots: een ongekende kracht, Am-
sterdam: Boom, 2009, pp. 48-76. 
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CNV 

BELANGENBEHARTIGING ALS ROEPING EN TAAK. HET 

CNV STREEFT NAAR EEN SAMENLEVING WAARIN MEN-

SEN ZOVEEL MOGELIJK GELIJKE KANSEN HEBBEN EN 

DUURZAAMHEID EEN CENTRAAL BEGRIP IS. 

 

RMU (VAKVERENIGING) 

HET BEVORDEREN VAN SAMENWERKING TUSSEN 

WERKGEVERS EN WERKNEMERS ALS ORGANISATIE-

GRONDSLAG 

 

PHTHU      

BETROKKEN MEDEWERKERS, EEN UITDAGENDE LEER-

OMGEVING EN AMBITIEUS THEOLOGISCH KLIMAAT 
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Els Verheijen: het dagelijks broodfonds 

Samen doen 

Het belangrijkste uitgangspunt van ieder Broodfonds is solidariteit. Leden 

staan voor elkaar klaar in geval van ziekte of andere tegenslagen. Het Brood-

fonds werkt volgens het schenkkring principe; wanneer iemands inkomen 

wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt hij van de andere deelne-

mers maandelijks een bedrag geschonken. Er zijn geen ingewikkelde voor-

waarden, speciale uitzonderingen of moeilijke eisen: het Broodfonds is trans-

parant, de lijntjes zijn kort, de afspraken zijn helder en in- en uitstappen kan 

heel eenvoudig. 

www.dagelijksbroodfonds.wordpress.com 

 

Ik was zelfstandig ondernemer geworden, ik was 56 jaar, ging op zoek 

naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering, en dan blijk je ‘te oud’, men 

stelt zulke hoge eisen aan je gezondheid en rekent zo’n premie dat je dat 

niet kunt opbrengen. Je bent praktisch uitgesloten van zo’n verzekering. 

Toen las ik iets over een broodfonds. Er stond in het artikel niet veel over 

hoe het precies werkte; financieel leek het in ieder geval een reële moge-

lijkheid, maar wat mij nog meer aansprak was het ‘samen doen’, de soli-

dariteit. Dat is een waarde die ik in mijn bedrijf ook wil verwerkelijken. Ik 

ben namelijk loopbaanadviseur en werk met mensen die door ziekte of 

reorganisatie hun werk verliezen, en met mensen die iets anders willen 

gaan doen. 

Wat mij ook aansprak was dat het ook een liefdevolle manier leek om 

elkaar te helpen. Het hoort bij me, het acquisitienetwerk waarbij ik aange-

sloten ben, heeft als motto ‘geven loont’. 

Om mee te kunnen doen met een broodfonds moet je worden voor-

gedragen. Er zat toevallig een andere loopbaanadviseur in dit fonds die ik 

via een netwerk kende en zo ben ik bij ‘Het dagelijks broodfonds’ terecht 



 

[ 83 ] 

gekomen. Als je niemand bij een broodfonds kent, kan niemand je voor-

dragen en kom je er niet bij. 

Er is een toets of je genoeg omzet hebt om de maandelijkse afdracht 

te kunnen betalen, en als iemand ziek is een schenking aan die persoon te 

doen. Verder vul je een motivatieformulier in, en bij een ledenvergadering 

komen nieuwe en aspirant leden zich presenteren. Je moet het concept 

omarmen, want op het moment dat iemand ziek wordt, en jouw pot wordt 

uitgedeeld, moet je niet gaan zeuren, en vertrouwen dat iemand zijn best 

doet zo kort mogelijk ziek te zijn. 

Je bepaalt wat je wilt ontvangen op het moment dat je ziek bent. Met 

bijvoorbeeld een inkomen van €2500 netto, heb je bij ziekte misschien 

€1500 nodig, omdat je dan bepaalde kosten voor je werk, zoals reiskosten, 

niet maakt. Op dat bedrag wordt je maandelijkse inleg in jouw pot, een 

bankrekening, gebaseerd. Als iemand ziek wordt, wordt er uit ieders pot via 

een verdeelsleutel aan de zieke een bedrag geschonken tot het bedrag 

waarop zij of hij heeft ingetekend. 

Maximaal mogen 50 personen meedoen, dat is via een wet geregeld, 

want als het te groot wordt, gaat het concurreren met verzekeraars. En je 

kent elkaar dan niet meer. Ons broodfonds komt 3 à 4 keer per jaar bij el-

kaar, en het is de bedoeling dat je aanwezig bent. Je moet die binding hou-

den, het is meer dan alleen maar de maandelijkse afdracht, je moet daad-

werkelijk het concept blijven onderschrijven. Met 1000 leden spreek je el-

kaar niet meer. Met 50 lukt dat wel. 

Met zo’n grootte is er ook nog een zekere sociale controle. Als men-

sen niet vaak genoeg aanwezig zijn, zal het bestuur hen aanspreken. Je kan 

ook bij het bestuur doorgeven dat iemand een beetje de kantjes ervan af 

loopt, of dat iemand zakelijk niet goed bezig is. Ik heb dat overigens nog 

niet meegemaakt. 

Zo’n broodfonds is meer dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, 

het is ook een onderdeel van het netwerk dat je als ondernemer nodig 

hebt. In het broodfonds zitten verschillende ondernemers, en in de bijeen-
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komsten ga je vanzelf zaken met elkaar doen. Ik ben ook lid van netwerken 

die allereerst op zaken doen gericht zijn; het broodfonds is wat dat betreft 

aanvullend. 

En heel leuk: er is nu iemand ziek, iedere keer krijgen we een verslag-

je, af en toe sturen we een berichtje, daarop krijgen we ook respons: het is 

geen vriendenkring, maar er is toch medeleven, en dat wordt gewaardeerd. 

 

Als mensen verhuizen of een andere baan krijgen, stappen ze uit dit fonds. 

Sommigen vinden na verloop van tijd ook andere voorzieningen die voor 

hen beter werken. Als je eruit stapt, krijg je de netto balans van je pot mee: 

je eigen inleg, minus administratie kosten en minus eventuele uitkeringen. 

Overigens is je saldo ook aan een bepaald maximum gebonden, het blijft 

niet aangroeien. 

Het is een voorziening die niet heel lang duurt, maximaal 2 jaar, 

daarna heb je alleen nog de bijstand. Maar als je zo lang ziek bent, kun je 

waarschijnlijk je eigen zaak ook niet meer voortzetten. Het is ook wel dub-

bel. Er zijn steeds meer zzp-ers, al of niet vrijwillig, en dat wordt een steeds 

grotere groep, al zo’n 800.000, daar zou toch ergens een break-even punt 

kunnen komen dat het voor gewone verzekeraars aantrekkelijk wordt iets 

betaalbaars aan te bieden. 

Omdat er zoveel zzp-ers zijn voor wie dit bestaan nog de enige moge-

lijkheid is op de arbeidsmarkt, neemt de concurrentie toe. Er zijn zzp-ers 

die op bijstandsniveau proberen rond te komen en zo concurreren ze op 

een oneigenlijke manier. Je kunt heel lage tarieven hanteren als je ook een 

werkende partner hebt, maar voor hen die er van moeten bestaan, is dat 

niet leuk. Niet alle zzp-ers zijn ondernemer, ze beginnen omdat er niets 

anders meer is; ik ben ondernemer, ik wil een volwaardig tarief kunnen re-

kenen. 

 



 

[ 85 ] 

Is een broodfonds toch een bijdrage aan een gezonde samenleving? We 

hoeven ook niet alles met de overheid te doen. En, dit kost niet meer dan 

nodig is, we hebben niet al de overhead die verzekeringen hebben. 
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5.  Verzet tegen technologische onteigening 

Inleiding 

Wordt met de toenemende vervlechting van menswetenschappen, 

techniek en economie de mens een mechanisch bestuurbaar ingeni-

eursproject, vatbaar voor exploitatie door derden?74 Waar begin 20ste 

eeuw het lichaam werd ingelijfd en geknecht door de lopende band, 

dreigt nu de gehele menselijke ziel voor het economisch gewin te 

worden ingeschakeld (paragraaf 5.2). Achtergrond van het probleem is 

het wilde verlangen van de mens om zichzelf te herscheppen en over-

bodig te maken (paragraaf 5.3). Uit schaamte over onze afhankelijk-

heid en gebrekkigheid dreigen we onszelf geheel en al over te leveren 

aan de biotechnologie en komen onze vrijheid en daarmee onze men-

selijke waardigheid en menselijke eigenheid onder druk te staan. Om-

dat machtsmisbruik en uitbuiting door bedrijven en het streven naar 

de perfecte mens zonder ‘gebreken’ mensen dwars zitten en veront-

rusten, komen in de praktijk andere omgangsvormen met techniek 

aan het licht die onze gebrekkigheid als de gave van imperfectie her-

kennen en die onze vermogens om op eigen en niet ‘voorgedrukte’ 

                                                        
74 Dit gegeven is mogelijk gemaakt door het samenkomen van nanotechnologie, 
biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve technologie, ook wel de in-
tieme technologische revolutie genoemd, of kortweg nbic technologie.  
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wijze te antwoorden (onze ver-antwoordelijkheid dus) wel serieus ne-

men. 

In de lofzang der onvolmaaktheid schetsen deze relationele alter-

natieven bovendien een completer mensbeeld (paragraaf 5.4). 

Tekenen van verontrusting: De mens als format en als mechanisch 
ontwerp 

1. Het internet als privédomein 

“Stel: U bent een linkse rakker en ik een rechtse bal. Als u en ik in on-

ze zoekmachine Nixon intikken, krijgen misschien beiden buiten on-

ze invloedssfeer om en zonder dat wij daarom hebben gevraagd, louter 

op grond van ons profiel en zoekgedrag, totaal verschillende informa-

tie over Nixon toegespeeld. Ik denk dat dergelijke informatie in de 

toekomst steeds vaker gefilterd zal zijn op basis van je profiel. Als je 

dan door het gebruik van big data als een dubbeltje geprofileerd bent, 

zal je nooit meer een kwartje worden. En dan gaat er ten principale 

iets in de samenleving grondig mis. We leven in dat geval langs elkaar 

heen in verschillende werelden, zonder dat we dat weten en zonder 

dat we daar wezenlijk protest tegen kunnen aantekenen. De uiterste 

consequentie is dat iedereen zijn eigen, door derden in elkaar gezette 

‘privéblik’ voorgeschoteld krijgt. Het is eindelijk niet uit te sluiten dat 

dat tot het imploderen van onze gezamenlijke wereld zou kunnen lei-

den. Dat is de stormbal die ik wil hijsen.” (Jacob Kohnstamm, Voorzit-

ter College Bescherming Persoonsgegevens) 

 

2. Het technologisch domein als strijdtoneel 

dat de mens zelf op het spel zet 

“Doorbraken in de genetica beloven ons veel goeds, zoals genezing en 

preventie van slopende ziektes. Maar dat we steeds meer kunnen sleu-

telen aan onze genetische eigenschappen en die van onze kinderen 

brengt ons ook in een lastig pakket. Een doof paar dat via donorinse-
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minatie persé een doof kind wil, geeft ons een ongemakkelijk gevoel. 

Of wat te denken van een onvruchtbaar stel dat 50.000 dollar belooft 

voor een ‘perfecte’ eicel van een atletisch gebouwde donor met een ex-

treem hoog IQ?”(Michael Sandel, filosoof) 75 

 

3. Bedelaars langs de digitale snelweg 

“De globalisering leidt stapsgewijs tot een nieuwe economische twee-

deling. De hefboomwerking van wereldwijde online platforms zorgt er 

namelijk voor dat mensen met schaarse talenten hier maximaal van 

kunnen profiteren, terwijl mensen met gemiddelde talenten dit niet 

kunnen. Dit leidt ertoe dat de winnaars van globalisering een over-

vloed aan geld en een grote schaarste aan tijd hebben, terwijl bij de 

verliezers van globalisering het omgekeerde het geval is. Dit werkt als 

een katalysator op de on-demand economie, omdat digitale platforms 

het mogelijk maken dat mensen steeds meer dagelijkste taken uitbe-

steden, bijvoorbeeld schoonmaken of eten koken. Dit gaat gepaard 

met nieuwe vormen van sociaal onrecht. Zo beschreef een Ameri-

kaanse journalist onlangs in een artikel in New York Magazine de 

schokkende ontdekking dat de schoonmaker die hij via een internet-

platform had ingehuurd, gedwongen is zichzelf tegen zulke lage tarie-

ven te verkopen dat hij dakloos is. De on-demand economie zet de on-

derhandelingspositie van een grote groep werkenden onder druk. Een 

voorbeeld hiervan uit Nederland betreft werknemers die door hun 

werkgever ontslagen worden om vervolgens tegen per saldo slechtere 

arbeidsvoorwaarden te worden teruggevraagd als zelfstandige. Een 

ander voorbeeld betreft zelfstandigen die op projectbasis worden in-

gehuurd en per saldo minder verdienen dan het minimumloon. Dit 

                                                        
75 Michael J. Sandel, Pleidooi tegen volmaaktheid. Een ethiek voor gentechnologie, 
Utrecht: Ten Have, 2012. 
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zijn nieuwe vormen van uitbuiting. Je zou kunnen spreken van 21ste 

eeuwse dagloners.”76 

De verlegenheid met de eigen kwetsbaarheid en het overmoedige 
verlangen naar eenvormigheid 

Volgens Jacob Kohnstamm, de voorzitter van het College Bescher-

ming Persoonsgegevens, is het wat het massaal gebruik van persoons-

gegevens betreft de hoogste tijd om de stormbal te hijsen omdat de 

menselijke waardigheid als zodanig op het spel staat (voorbeeld 1). Er 

zijn voor hem twee principes in het geding die in essentie uitmaken 

wat het betekent om mens te zijn. Ten eerste: Respondio ergo sum, ik 

antwoord dus ik ben. “Cogito ergo sum is leuk bedacht, maar het feit 

dat ik met u kan communiceren is uiteindelijk waarin het mens-zijn 

volop tot uitdrukking kan komen.” Het tweede principe is dat van op-

timale individuele ontplooiing binnen de grenzen van de wet. Op ba-

sis van deze uitgangspunten zijn mensen naar zijn overtuiging in 

staat om tot bloei te komen en uit te stijgen boven het bestiale. Er 

moeten dan ook politieke en maatschappelijke randvoorwaarden zijn 

om aan die uitgangspunten zo goed mogelijk recht te doen. Maar pre-

cies deze uitgangspunten van volwaardig mens-zijn zijn volgens 

Kohnstamm door het gebruik van big data, zonder een adequaat stel-

sel van macht en tegenmacht, in gevaar. Een zekere mate van burger-

protest tegen wat hij Das Digital noemt, is nodig. De mens als ant-

woordend wezen komt in de knel. Het vermogen om te antwoorden is 

niet in tel omdat door anderen gemaakte algoritmen bepalen wat ik 

krijg voorgeschoteld als koopwaar. Ik wordt geacht niet zelf te ant-

                                                        
76 Bloei & Groei. Een christendemocratische visie op het verdienvermogen van Nederland, 
Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2015, p. 56.  
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woorden, behalve op een commercieel voorgesorteerde en daarmee 

gedeformeerde, strikt eenzijdige, eendimensionale wijze. 77 

Vanuit verschillende hoeken, binnen en buiten de christelijk-

sociale beweging, trekken mensen van leer tegen het gevaar van één-

dimensionaliteit van de hedendaagse (massa)mens. Niet voor niets 

noemde Augustinus de verandering van de mens in een eendimensi-

onaal wezen het eigenlijke kwaad, de zonde tegen de Heilige Geest.78 

Mensen weigeren op allerlei manieren zo te worden weggezet, of 

dit nu door het bedrijf is (de mens als productiemiddel) of door de po-

litiek (die burgers als een potentieel terroristisch gevaar ziet, die ver-

gaande ingrepen van de staat in het persoonlijke leven van burgers 

zou rechtvaardigen). 

In het tweede voorbeeld is de mens zelf expliciet onderwerp van 

exploitatie geworden. In de zesdelige TV Serie De volmaakte mens (uit-

gezonden door VPRO en Human in mei en juni 2015), wordt goed 

duidelijk hoe achter dit vooruitgangsstreven het idee zit om zowel de 

wrede schepping als de gebrekkige mens te verbeteren door bijvoor-

beeld designer-baby’s te maken met de perfecte eigenschappen. En 

ook hoezeer dit onmiddellijk een gevoel van ongemak oproept. De 

mens die zich over zichzelf schaamt omdat hij een gebrekkig schepsel 

is in een onvolmaakte wereld en zich het liefst beschermen wil door 

een perfecte bunker te bouwen. 

De mens is ingehaald door zijn eigen technische kunnen. De ap-

paraten die hij gebouwd heeft, zijn hem boven het hoofd gegroeid: ze 

                                                        
77 Zie: Pieter Jan Dijkman & Jan Prij, In gesprek met Jacob Kohnstamm: ‘Hijs de 
stormbal: het spook van digitale predestinatie moet worden gekeerd’ in: Biopoli-
tiek: de macht van Big Data, Christen Democratische Verkenningen, herfst 2014, p. 
73. 
78 Geciteerd in Rüdiger Safranski, Het kwaad. Het drama van de vrijheid. Amster-
dam: Atlas p. 10.  



 

[ 91 ] 

zijn sterker, betrouwbaarder, sneller en nauwkeuriger dan hijzelf. Hij 

schaamt zich voor de beschamend hoge kwaliteit, de technische per-

fectie van zijn producten.79 Volgens posthumanisten is zelfs dat in de 

toekomst niet meer nodig en ligt de onsterfelijkheid, de overwinning 

op het gebrek van de dood, technisch binnen handbereik. Gezondheid, 

ziekte, geslacht, het leven en de dood, letterlijk alles is een eigen keuze 

geworden in plaats van een gegeven. De acceptatie van verschil en het 

vermogen om het leven als gave te accepteren nemen af, met chroni-

sche ontevredenheid over het bestaande als gevolg. 

Omdat zo niet te leven valt, is het geen wonder dat mensen ook 

verlangen naar de val, en wensen bevrijd te raken uit de greep van de 

overmatige belasting om zichzelf bewust en effectief steeds maar weer 

te moeten realiseren.80 Wanneer alles een (technologisch en econo-

misch opgedrongen) ‘eigen’ keuze wordt ten dienste van optimale 

zelfrealisatie kan de last van de vrijheid ondraaglijk worden.81 Als we 

alles uit onszelf moeten putten raken we snel uitgeput. In een tijd 

waarin ‘de plicht bestaat om het lot in eigen hand te nemen’ neemt 

niet voor niets de diagnose ‘depressie’ epidemische vormen aan.82 In 

de verontrusting over deze ontwikkelingen en bij het verlangen naar 

een minder overspannen mens en een meer ontspannen wereld die-

nen zich dan ook nieuwe relationele alternatieven aan. 

Het derde voorbeeld uit paragraaf 2 (over de bedelaars langs de 

digitale snelweg) geeft de noodzaak aan van nieuwe institutionele 

                                                        
79 Günther Anders wees hier al op in zijn vooruitziende klassieker Die Antiqiertheit 
des Menschen: über die Zerstörung des Lebens in Zeitalter der dritten industriellen revo-
lution uit 1956. Hij beschrijft deze kwaal als Prometheïsche schaamte.  
80 Annelies van Heijst, Verlangen naar de val, zelfverlies en autonomie in hermeneu-
tiek en ethiek, Kampen: Kok, 1991, p. 15.  
81 Byung-Chul Han, De vermoeide samenleving, Amsterdam: Van Gennep, 2014.  
82 Trudy Dehue, De depressie-epidemie, Amsterdam/Antwerpen: Augustus, 2008. 
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vormen van tegenmacht of initiatief tegen vormen van uitbuiting die 

tot nieuw maatschappelijk en politiek debat uitnodigen.83 In het pro-

test tegen vormen van digitale onteigening die juist verbondenheid 

laat zien, kunnen nieuwe oplossingen geboren worden. 

Relationele alternatieven die zich vanuit verzet en verlangen aandienen 

In christelijk-sociaal denken vindt de menselijke waardigheid zijn oor-

sprong in de menselijke kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Het ultie-

me beeld van God in het christendom, van het heilige, is een baby die 

letterlijk om zorg en aandacht schreeuwt. Het is niet zonder betekenis 

dat in het christendom het heilige is geïncarneerd in zo’n bezield en 

kwetsbaar levend menselijk lichaam. Niet de natuurlijke gewelddadige 

krachten van een bulderende woestijngod of een op macht beluste po-

tentaat maken de kern van de joodse en christelijke religie uit, maar 

het heilige, dat als een ontwapenende ademtocht, een zachte koelte 

verschijnt en dat ontzag oproept vanwege zijn kwetsbaarheid.84. Wan-

neer mensen persoonlijk geraakt worden door het lot van de ander, 

kunnen zij zonder dat het moeite kost zorgdrager zijn. Het is zoals 

Leo Vroman dichtte: 

 

Een mens is een zachte machine 

een buigbaar zuiltje met gaatjes 

propvol tengere draadjes 

en slangetjes die dienen, voor niets dan tederheid.85 

                                                        
83 Dit wordt bijvoorbeeld opgepakt in: Lang leve het verschil, weg met de fragmentatie, 
Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2015.  
84 Vgl. G. Vattimo. Ik geloof dat ik geloof. Amsterdam: Boom, 1998; Caritas, of aga-
pè, de liefde voor ieder ander als kwetsbare naaste is het heilzame en enige heilige 
grensbegrip dat bij hem overblijft. 
85 Leo Vroman. Uit Slaapwandelen, Em. Querido, Amsterdam, 1957. 
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PCOB 

HOE KWETSBAAR U OOK BENT, U VOEGT WAARDE EN 

KWALITEIT TOE AAN DE SAMENLEVING: LEVENSWIJS-

HEID, ERVARING, DESKUNDIGHEID EN EEN WAAIER 

VAN (VRIJWILLIGERS)ACTIVITEITEN. ZOALS U DAT AL 

UW HELE LEVEN HEBT GEDAAN. 

 

De verbindende kracht van christelijk-sociale en relationele praktijken 

ligt in de erkenning van menselijke onvolkomenheid en afhankelijk-

heid als bron van zorg en van vreugde in plaats van als een technolo-

gisch te overwinnen probleem. Juist omdat we elkaar als sociale we-

zens nodig hebben in het aanvullen van ons tekort kunnen we de aar-

de bewoonbaar maken en de last van de vrijheid verlichten.86 En waar-

deren we de ongedachte nieuwe mogelijkheden voor de toekomst van 

de wereld die met de geboorte van elk kind aanbreekt.87 

 

 

 

                                                        
86 Zie ook: Gerbert van Loenen: Lof der onvolmaaktheid. Waarom zelfbeschikking niet 
genoeg is om goed te leven en te sterven, Utrecht: Ten Have, 2015; Brené Brown die in 
haar boek The Gifts of Imperfection (vertaald als: De moed van imperfectie, Utrecht: 
Bruna 2013) ‘moed’, ‘compassie’ en ‘verbondenheid’ als de geschenken benoemt.  
87 Elke nieuwe handeling, elk initiatief, kan zo’n nieuw begin voor wereld schep-
pen en deze initiatieven, deze vrijheid, moeten we niet willen reguleren, te niet 
doen, door ze tot mechanische en voorspelbaar gedragingen terug te willen bren-
gen. We kunnen handelingen wel duurzaamheid en stabiliteit geven door het 
vermogen om beloften te doen en we kunnen ook zorgen dat we mensen niet 
vastzetten door hen de gevolgen van hun daden niet eindeloos aan te rekenen 
door het vermogen elkaars fouten te vergeven. Zie: Hannah Arendt: The Human 
Condition en haar ontroerende lofzang op de nataliteit, het goede nieuws van de 
geboortelijkheid van de mens die voor de wereld toekomst schept, Chicago: Chi-
cago University Press, 1958, pp. 236-247.  
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RELIËF 

VANUIT DE OVERTUIGING DAT MENSLIEVENDE ZORG 

IN DE KERN GAAT OM RELATIES, OM MENSEN DIE IETS 

VOOR ELKAAR BETEKENEN, ONDERSTEUNT RELIËF 

ZORGAANBIEDERS OM EEN OMGEVING TE CREËREN 

WAARIN MENSEN TOT HUN RECHT KOMEN. 

 

Het gaat om het erkennen van de verwevenheid van mens en techniek 

als gave en kans om beter toegerust aan onze roeping te kunnen be-

antwoorden.88 Techniek kan een verruiming van het wereldbeeld in 

plaats van een verenging bewerken. In aandachtvolle zorg in hospices 

waar kwetsbaarheid en de naderende dood niet verdrongen worden, 

maar tot vormen van liefdevolle verbondenheid aanleiding geven, met 

of zonder woorden. In technieken die ons vermogen tot het dragen 

van verantwoordelijkheid en het bieden van goede zorg kunnen ver-

gemakkelijken, in plaats van bemoeilijken. Daarbij passen dus ook 

burgerlijke initiatieven die tegenstemmen laten horen en ook het aan 

de kaak stellen van machten die de diversiteit van mogelijke respon-

sies willen inperken. Ethische hackers die het machtsmisbruik van da-

ta blootleggen, bijvoorbeeld. Als bondgenoten in de strijd tegen de 

door staat en markt afgedwongen eenvormigheid van het moderne le-

ven. Als voorvechters van relationele alternatieven die laten zien hoe 

mens en techniek kunnen bijdragen aan een veiliger en beter be-

woonbare wereld, waarin niet alles perfect hoeft te zijn en te gaan. 

 

                                                        
88 Zie Jos de Mul, Kunstmatig van nature, Onderweg naar Homo sapiens 3.0, Rotter-
dam: Lemniscaat, 2014 en Pieter Paul Verbeek, De grens van de mens. Over tech-
niek, ethiek en de menselijke natuur, Lemniscaat: Rotterdam, 2011.  
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Stichting Kruispunt 
 

Stichting Kruispunt is een zelfstandige stichting onder auspiciën van de 

Raad van Kerken Arnhem. 

 www.stichtingkruispunt.nl/index.php/ 

stichting-kruispunt/doelstelling-beleid 

 

Ellie Smeekens, als pastor verbonden aan en in dienst van de Stichting Kruis-

punt, en een gastvrouw, ook in dienst van Het Kruispunt, verzorgen samen met 

vrijwilligers zes dagen per week een maaltijd voor dak- en thuislozen in Arnhem. 

De maaltijd 

Vanaf half vijf komen de mensen. Bij de keuken kopen ze een kaartje voor 

de maaltijd. Alleen hun voornaam wordt genoteerd in een schrift. Mee-eten 

kost 1 euro – beslissingen nemen dus: als je geen geld hebt, kun je eventu-

eel één van de corvee taken doen; op de pof kan niet. Heb je vandaag niet 

veel gescoord op straat en geen zin in corvee, dan kijk je een vriend aan of 

die misschien voor jou betaalt – volgende keer andersom. Of je wilt straks 

nog een biertje uit de supermarkt kopen, dat is ook al bijna een euro ... dus 

vanavond maar corvee doen. En wat als je net een mooi briefje van tien eu-

ro hebt, ook jammer om dat weer te moeten wisselen. 

Een bezem en een emmer sop worden gehaald en een van de gasten 

gaat de stoep schoon boenen. Een ander zal zich na afloop ontfermen over 

de toiletten. 

De jongste aanwezige is een jongen van een jaar of twintig, de oudste is 

rond de zeventig. Er is koffie, er zijn computers met internet, mensen zitten 

met elkaar te kletsen, leggen een kaartje, of slapen een beetje. De afgeschei-

den rookruimte wordt goed gebruikt en walmt een beetje door in de rest van 

de ruimte – een rookvrije werkplek is een politiek correcte luxe hier. 

Zo tegen zessen is het eten klaar. Ellie leest een gedicht voor. Eén 

voor één schuiven de mensen langs de keuken om hun bord te laten op-
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scheppen. Een tweede keer opscheppen kan, daarna is er nog een toetje. 

Langzaamaan gaat iedereen er weer vandoor. Sommigen naar huis, som-

migen naar de nachtopvang, anderen naar ... ja, naar waar. Om zeven uur 

is de ruimte leeg en zitten de vrijwilligers nog even na te praten.  

 

Dak- en thuislozenopvang, Arnhem 

De mensen van de straat 

Het Kruispunt is een inloop voor dak- en thuislozen. Daklozen hebben 

geen huis en bewegen zich van nachtopvang naar daginloop naar park naar 

nachtopvang, misschien een keer op de bank bij een kennis, etc. Thuislo-

zen hebben wel een eigen woning, maar missen een sociaal netwerk. Vaak 

zijn het ex-daklozen, ambulante psychiatrische patiënten, mensen die in de 

gevangenis hebben gezeten. Overigens benutten ook arbeidsmigranten uit 

andere Europese landen deze voorziening (koffie, maaltijd, computer) om 

hier werk te vinden. En uitgeprocedeerde vluchtelingen en ‘illegalen’ weten 

ook de weg naar Het Kruispunt te vinden. 

Door de bank genomen geldt dat de mensen die bij Het Kruispunt 

komen weinig meetellen in de maatschappij. Dat slaat bij sommigen ook 

naar binnen, waardoor mensen zichzélf ook minder waard vinden. 

De vrijwilligers 

De gastvrouw van Het Kruispunt (een betaalde functie overigens) was in-

dertijd op zoek naar een zinnige invulling nadat zij en haar man hun cam-

ping hadden verkocht. In de daklozenkrant las ze over Het Kruispunt. “Op 

de camping zagen we allerlei mensen, ook psychiatrische patiënten, en 

daarmee konden we goed overweg. Wíj hebben het goed, en zonder dat we 

nou grote idealen hebben: deze mensen hebben vaak vanaf de geboorte 

geen kans gehad, zijn vaak al vroeg weggehaald bij hun ouders, of kennen 

hun ouders helemaal niet. Mensen vragen er ook niet om om psychiatrisch 



 

[ 97 ] 

patiënt te zijn. Het had mij ook kunnen gebeuren, en dan zou het fijn zijn 

als andere mensen naar mij omkijken.” 

Haar man is betrokken geraakt toen er in een zomer te weinig vrijwil-

ligers waren. Hij helpt bij de maaltijden en doet allerlei klusjes voor de 

mensen die hier komen. Hij noemt het “bezigheidstherapie.” Valse be-

scheidenheid? Je moet in de eerste plaats van mensen houden, anders doe 

je geen ‘bezigheidstherapie’ met deze aparte groep mensen. Het is moei-

lijk om de manier waarop je primair in het leven staat onder woorden te 

brengen. 

Een andere vrijwilliger heeft in de psychiatrie gewerkt en bij justitiële 

inrichtingen. Hij heeft iets met deze mensen in de marge, waardeert hun 

authenticiteit én kwetsbaarheid. Voor deze mensen is zelfredzaamheid, au-

tonomie en zelfstandigheid minder een waarde: “Je moet er over nadenken 

hoe je mensen respectvol bij de hand kunt blijven nemen.” We gaan er 

vanuit dat mensen autonoom en zelfredzaam zijn, maar misschien moet je 

sommigen meer aan het handje houden. Als iemand uit de schuldhulpver-

lening komt, is het nog niet gezegd dat die persoon zijn leven nu in het ga-

reel houdt. Je ziet dat mensen dan soms na 2 jaar weer de woning uitgezet 

worden. 

De gemeente Arnhem 

De Gemeente Arnhem werkt goed mee. Zij zien in dat het Kruispunt een 

groep opvangt die anders op straat rondhangt. Het Kruispunt voegt iets 

substantieels toe omdat ze zes dagen in de week open zijn en iedereen er 

welkom is. Je kan je afvragen of dit niet een taak is die de gemeente toe-

komt. Toch heeft Het Kruispunt een eigen legitimiteit. Er zijn zorgmijders 

die de gemeente gewoon niet bereikt, die willen helemaal geen bemoeienis 

van instanties. Bij het Kruispunt is alleen een voornaam genoeg om een 

kop koffie of een maaltijd te krijgen. Het hele verder circus eromheen is 

hier niet nodig. 
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Omdat er geen professionele hulpverleners werken bij Het Kruispunt, 

zijn er geen protocollen en regeltjes die je wel in een professionele organi-

satie hebt. Er zijn maar enkele regeltjes: “geen drugs, geen handel, en doe 

níet alsof je thuis bent,” de normale fatsoensnormen dus. Juist omdat Het 

Kruispunt niet door hulpverleners wordt gerund, maar vanuit het pasto-

raat, kunnen zij verbroken lijntjes herstellen. De mensen kunnen zelf aan-

geven wat ze nodig hebben, en wanneer ze eraan toe zijn. De Gemeente 

Arnhem vraagt niet dat allerlei gegevens verzameld worden. Waar zij naar 

kijken is dat die hulplijntjes hersteld worden. Dan gaat het niet eens om 

aantallen, met naam en toenaam, maar vooral dát het gebeurt. Uiteindelijk 

is Het Kruispunt een goedkope voorziening voor de gemeente, omdat er 

veel vrijwilligers werken. 

Wederzijdse menselijkheid 

Een paar keer per jaar gaat er iets mis en moet de politie gebeld worden. 

Maar als je beseft dat van de mensen die er dagelijks komen, 40 tot soms 

70 personen op de koffie in de ochtend en 35 tot 45 voor het avondeten, 

sommigen soms behoorlijk opgefokt kunnen zijn door wat ze net op straat 

hebben meegemaakt, is dat een relatief klein probleem. De mensen die 

hier langskomen zoeken allereerst even rust, weg van de straat of het lege 

huis. Ze lappen de euro die de maaltijd kost eventueel voor elkaar, of doen 

een corveetaak. Ze doen het met elkaar, spreken elkaar aan. Het gevoel is 

ook dat dit hún plek is die ze veilig willen houden, dus iemand die verve-

lend wil doen, wordt daarop aangesproken. De mensen nemen ook de 

vrijwilligers in bescherming als dat nodig is. 

De mensen die hier komen, hebben ongeveer alle hulpverlening door-

lopen die er is. Veel moet je dus niet verwachten. Alleen wat ze zelf willen, 

dat kan lukken. En wat je terugkrijgt: vooral vriendschap, humor, vertrou-

wen en dankbaarheid. De jongen die trots met de sleutels van z’n huis 

aankomt, of de man die dertig jaar verslaafd en in de bak zat, en nu een 

tweedehandswinkel heeft. Dan delen we allemaal in hun blijdschap. Maar 
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uiteindelijk gaat het om die wederzijdse menselijkheid. Ook al verandert er 

aan de situatie van anderen die hier komen soms helemaal niets. 
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6.  De verbondskwaliteiten van politiek en bestuur 

 

 

Inleiding 
Mensen zijn niet meester over hun eigen lot, maar samen geroepen 

om als medescheppers, “door menselijke kunst op de natuur in te 

werken, haar te veredelen en te volmaken.”89 

Hiervoor is het nodig om het bijgeloof in het noodlot af te schud-

den. Feitelijk zijn we niet onverschillig voor het lot van anderen: we 

willen ons verlangen naar een betere wereld productief maken; vor-

men van uitbuiting door economie of techniek roepen protest op. 

Vrijheid is niet goed mogelijk als dat niet ook voor anderen geldt 

en als er een zekere mate van gelijkheid is. Iedereen is als broeder en 

zuster van één Vader gelijk met elkaar verbonden. Vanuit respect voor 

de menselijke waardigheid kwamen allerlei particuliere burgerinitia-

tieven tot stand die het lot van de armen verbeterden en tot sociale 

wetgeving aanleiding gaven. Nu lijkt het erop dat toenemende versta-

telijking en bureaucratisering de initiatieven van burgers eerder in de 

weg zitten dan ondersteunen. De bestuurlijke elite zet burgers vaak 

                                                        
89 Abraham Kuyper, Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Rede ter opening 
van het Sociaal-Congres op 9 november 1891, p. 4. 

De juiste vertrouwenwekkende maat vinden en de zoektocht 

naar rechtvaardige verhoudingen 
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weg als te disciplineren onderdanen of als klanten die als koningen 

dienen te worden behandeld. Gebrek aan erkenning en politieke on-

vrede zijn hier het gevolg van. In paragraaf 6.2 zullen we deze pro-

blematiek illustreren en in 6.3 van achtergrond voorzien. In paragraaf 

6.4 staat een relationele visie op de staat centraal. In dat perspectief is 

de burger geen onderdaan of consument, maar samen met anderen 

drager van de mogelijkheden tot goed samenleven. Dit relationeel per-

spectief waarin de verbondenheid van burgers met elkaar tot uitdruk-

king wordt gebracht, het vermogen van iedereen om op eigen wijze 

verschil te kunnen maken vanuit de erkenning van menselijke waar-

digheid, is traditioneel uitgedrukt in het beginsel van subsidiariteit. 

De staat belichaamt in deze visie onderbouw noch bovenbouw 

van de samenleving, maar legt verbindingen door in woorden en da-

den in te spelen op de creativiteit en het leervermogen van de samen-

leving en door garant te staan voor condities die goed samenleven voor 

iedereen mogelijk maken. Politiek als vormgeving van goed samenle-

ven, wordt niet mogelijk gemaakt door hiërarchische machtsuitoefe-

ning van de staat, maar door de handhaving van recht met het oog op 

publieke gerechtigheid. Daarbij hoort in de eerste plaats de waarbor-

ging van de vrije tussenruimte van de civiele samenleving, die juist 

tegen de absolute machtsaanspraken van staat en markt beschermd 

moeten worden. 

 

MAATSCHAPPIJ VAN WELSTAND    

ONDERSTEUNEN VAN NIEUWE INITIATIEVEN DIE IN-

HOUDELIJK KRACHTIG ZIJN 
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Een cynische opvatting van politiek als vorm van permanent 
crisismanagement 

‘Bed, bad en brood’ 

Na lang en crisisachtig overleg komt het kabinet met ‘bed-, bad- en 

broodmaatregelen’ die er op papier misschien goed uitzien maar vol-

gens tal van deskundigen strijdig zijn met de wet. Maar voor nu is er 

beleid gemaakt en in ieder geval is er krachtig doorgepakt; dat is, in 

andere woorden: de coalitie is gered en het eigenlijke probleem in de 

samenleving is tot nader order vooruitgeschoven. 

 

De (getemde) energieke samenleving 

“Onze stelling is dat de overheid te weinig gebruik maakt van de crea-

tiviteit en het leervermogen in de energieke samenleving. De energie-

ke samenleving stelt andere eisen aan overheden. Wil de overheid 

daarop een adequaat antwoord geven dan zal ze haar sturingsfilosofie 

moeten herzien, haar manier van naar de werkelijkheid kijken moeten 

bijstellen. In de klassieke sturing wordt de toestand meestal in na-

tuurwetenschappelijke termen gedefinieerd en door ingenieurs van 

technologische oplossingen voorzien, die vervolgens door economen 

worden gewogen. In deze aanpak beschouwt de overheid de samenle-

ving als object; de samenleving veroorzaakt problemen en moet daar-

om worden bijgestuurd.” 90 

                                                        
90 De energieke samenleving. Op zoek naar een sturingsfilosofie voor een schone econo-
mie. Den Haag 2011, Planbureau voor de Leefomgeving, Maarten Haijer. Het hui-
dige bestuursmodel kent tenminste drie grote beleidstekorten. Ten eerste een legi-
timiteitstekort. De burger is niet slechts een passieve stemmer, maar eentje die in 
toenemende mate ook actief wil meedenken en meebeslissen. Wanneer de over-
heid hier onvoldoende rekenschap van geeft ontbreekt een adequate verantwoor-
ding van genomen beslissingen. Ten tweede is er een uitvoeringstekort. Uitvoe-
ring kan in een samenleving van mondige burgers niet worden verordonneerd. 
Ten derde is er een leertekort. Door de sterke overheidsgerichtheid is er weinig 
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Om de kracht van de samenleving aan te boren is het volgens het 

Planbureau van de Leefomgeving van belang dat de overheid de relatie 

tussen de abstracte problemen en de dagelijkse leefomgeving zicht-

baar maakt. Het niveau van de stad en de buurt is hierbij cruciaal. Re-

gionale steden zijn niet alleen economisch interessant, maar worden 

ook steeds meer tot politieke centra. Zij zorgen voor tal van vruchtbare 

kruisbestuivingen, netwerken tussen burgers en bedrijven en over-

heid. In steden wordt inspiratie gevonden voor innovatie en vernieu-

wing, concentreert kennis spill-over zich op basis van de nabijheid van 

een groot aantal toeleveranciers en afnemers en van gekwalificeerde 

arbeid en talrijke face to face contacten die het mogelijk maken kennis 

en informatie uit te wisselen en vertrouwensrelaties op te bouwen die 

voor de oplossing van problemen cruciaal zijn. 

Achtergronden: Het probleem van politiek als macht en strijd 

In de internationale en nationale politieke arena is het denken over 

politiek in termen van macht en strijd dominant geworden. In de in-

ternationale arena is er sprake van een verschuiving van geopolitieke 

machtsverhoudingen. Er wordt wel gesproken van de proliferatie, de 

vermenigvuldiging van vijandbeelden. Overal is de potentiële vijand 

aanwezig (Rusland, IS, andere terreurbewegingen, ziektes en epide-

mieën die plotseling kunnen opduiken, allerlei soorten pech). In de 

nationale politiek is meer dan ooit tevoren daadkracht het parool. Het 

idee is dat het tonen van eigen macht en kracht meer dan ooit nodig is 

om het democratisch bestel vooruit te helpen en aan een praktijk van 

inefficiënt doormodderen een einde te maken. Hierin ligt ook de tra-

giek van de politiek besloten: de samenleving verwacht oplossingen 

voor problemen die buiten de macht van de politiek liggen. Krachtda-

                                                        
aandacht voor het mobiliseren van nieuwe creativiteit.  



 

[ 104 ] 

dige symptoombestrijding is dan wat rest. Ook de neiging om institu-

ties af te willen schaffen die die daadkracht beperken (zoals de Eerste 

Kamer, onderzoeksorganisaties en allerlei vormen van tegenmacht in 

de civiele sfeer), hoort daarbij. 

Er zijn verschillende, samenhangende problemen verbonden met 

de opvatting van politiek als macht en strijd, waardoor ze feitelijk stuk-

loopt. 

 

1. Het concept van doorzettingsmacht vooronderstelt het vermogen 

van hiërarchische sturing die in toenemende mate problematisch 

is geworden, vanwege gebrek aan legitimiteit en draagvlak in de 

samenleving. 

2.  De burger verschijnt in deze visie als een te beheersen probleem 

of als een te bedienen consument. Beide opvattingen doen on-

recht aan het wezen van burgerschap als het mee- vormgeven 

aan, zoals dat in de klassieke katholieke sociale leer heet: het bo-

num commune, the common good. 

 

ADELBERT VERENIGING 

MENSEN HEBBEN EEN ZEKERE VERANTWOORDELIJK-

HEID BIJ TE DRAGEN AAN HET BONUM COMMUNE, DE 

GOEDE GEMEENSCHAP 

 

Dit denken speelt ook binnen de Oecumenische traditie en in het 

denken rond rechtvaardigheid en duurzaamheid van de schep-

ping een belangrijke rol. Om grip op de problemen te krijgen is 

het ook hier belangrijk om de relationele netwerken in kaart te 

brengen. Als dat niet gedaan wordt, als de beschouwingen te al-
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gemeen of te particularistisch blijven, ontstaan er problemen.91 

The common good staat niet gelijk aan de optelsom van individuele 

belangen, zoals de neoliberalen denken, en is ook niet goed te 

denken als ‘de algemene volkswil’, maar is het algemeen welzijn 

voor alle mensen en heel de Schepping. 

3.  Voor zover de doorzettingsmacht van de overheid daadwerkelijk 

wordt geëffectueerd is ze ook nog eens vaak ineffectief. De pro-

blemen zijn eenvoudigweg zo groot dat vooraf niet geweten kan 

worden wat precies de juiste oplossing is. Daarom is het van be-

lang dat er ruimte is om vanuit verschillende domeinen in de 

samenleving met verschillende antwoorden te kunnen komen, te 

experimenteren met wat wel werkt en wat niet, en om samen te 

werken en te leren. Op deze ruimte tot experimenten die vaak 

verrassende resultaten opleveren op ervaren problemen waarop 

bestaande systemen het antwoord schuldig blijven, sluiten relati-

onele alternatieven aan.92 

  

                                                        
91 Herman E. Daly en John B. Cobb jr. For the Common Good. Redirecting the eco-
nomy toward community, the environment and a sustainable future, second updated 
edition, 1994 Boston: Beacon Press, pp. 25-117. Zij noemen dat the fallacy of mis-
placed concreteness die zij vooral de hedendaagse mainstream denkers over de eco-
nomie aanrekenen waarbij abstracte theorieën zonder relationele context zomaar 
op de werkelijkheid worden toegepast, zonder rekening te houden met de gevol-
gen van die abstracties in de werkelijkheid.  
92 James C. Scott, Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human 
Condition Have Failed, New Haven and London: Yale University Press; David Co-
lander en Roland Kupers, Complexity and the Art of Public Policy. Solving Society’s 
Problems from the Bottom Up, Princeton: Princeton University Press, 2014; Jim 
Manzi, Uncontrolled. The Surprising Payoff of Trial-and-Error for Business, Politics 
and Society. New York: Basic Books, 2012.  
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Relationele, alternatieve vormen van politiek: Burgers als dragers van 
experimenteerkracht ten behoeve van een goede samenleving 

In een relationele opvatting over de kern van het politieke komt 

de politiek niet van bovenaf tot ons, als tekentafelontwerp of als een 

koopkrachtpaatje, maar ontstaat ze van onderop in relationele kracht 

van burgers en hun eigen verbanden en gemeenschappen. Het ver-

mogen om als vrije burgers samen vorm te geven aan gemeenschap-

pelijke idealen staat daarbij centraal. 

Politiek draait dan vooral om de erkenning dat burgers zelf het 

recht en het verlangen hebben om hun leven op een goede wijze vorm 

te kunnen geven. Het grootste probleem van het beeld van het politie-

ke als macht en strijd is dat het feitelijk niet klopt. Politiek is in eerste 

instantie alleen maar te begrijpen als een beschavende kracht die aan 

een oneindige machtsstrijd juist een einde wil maken. Zo zijn de stad 

en uiteindelijk de rechtsstaat ontstaan, vanuit de ervaring dat alleen 

recht de kracht van botte macht kan temmen en een oorlog van ‘allen 

tegen allen’ kan voorkomen. 

Er is liefde nodig voor het volk en liefde voor de publieke zaak om 

politiek te kunnen laten functioneren. Het is omdát burgers hoge mo-

rele verwachtingen hebben van politiek dat de ‘bed-bad-broodaffaire’ 

hoon en verontwaardiging oproept. 

 

KANSFONDS: GEVEN OM EEN ANDER 

DOOR HET HELPEN VAN LOKALE INITIATIEVEN DIE 

BIJDRAGEN AAN HET VOORKOMEN VAN UITSLUITING 

VAN KWETSBARE MENSEN, WERKEN WE AAN EEN SA-

MENLEVING WAARIN MENSEN OMZIEN NAAR ELKAAR 

 

Politiek wordt gedragen door burgers met liefde voor de publieke zaak 

en door politici die perspectief bieden en ruimte geven aan burgers 

om tot ontwikkeling te kunnen komen. 
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Goede politiek brengt in de woorden van de voormalige vice-

premier van België Steven Vanackere “het beste in de samenleving 

naar boven en geeft er een stabiel kader aan. Ze helpt mensen hun 

aanleg, solidariteit en verantwoordelijkheid jegens elkaar in de praktijk 

te kunnen omzetten. Daaraan meewerken kan een authentieke bron 

van grote en kleine vreugde voor de politicus zijn.”93 

Vanuit een relationeel perspectief fungeert de huidige instrumen-

tele opvatting van politiek daarentegen juist als aanjager van de angst94 

om daarmee allerlei noodmaatregelen te kunnen doordrukken die de 

vrije ruimte van burgers bedreigen. Politiek als het beheer van pro-

blemen is een soort van permanent crisismanagement geworden op 

grond waarvan elk moment de noodtoestand kan worden uitgeroepen 

die exceptionele crisismaatregelen rechtvaardigt. Politiek heeft juist de 

bescherming van burgerlijke vrijheden als doel opdat eenieder tot 

bloei kan komen en zijn eigen krachten in zelfgekozen verbanden op-

timaal kan ontwikkelen. Deze vrije ruimte wordt echter ook wereld-

wijd bedreigd door actief ingrijpen van staten op de burgerlijke grond-

rechten: de endogene veranderkracht van de civil society wordt inge-

perkt door aantasting van de persvrijheid, van de vrijheid van me-

ningsuiting, organisatie en vereniging en van de rule of law.95 Deze re-

pressie vormt omgekeerd het bewijs van de veranderkracht van de ci-

                                                        
93 Steven Vanackere, De eerste steen. Zeven hoofdzonden in politiek en samenleving. 
Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag 2013, p. 18  
94 Zie Pieter Jan Dijkman, Politici als aanjagers van een cultuur van angst in Wa-
penveld, april 2015 nr. 2, pp. 24-25. Zie ook Bart van Klink, ‘De terugkeer van de 
vijand of hoe om te gaan met Angstgegner?’ in: Christen Democratische Verkennin-
gen, Biopolitiek: in de greep van angst, Lente 2015, pp. 68-75.  
95 Zie over de inkrimpende politieke ruimte: 
freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014#.VVRRNNIcS2w 
www.actalliance.org/resources/publications/Shrinking-political-space-of-civil-society-action.pdf.  
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viele samenleving. Machthebbers in veel staten worden zich van deze 

kracht bewust en proberen deze te beteugelen. 

 

STICHTING TER BEVORDERING VAN DE CHRISTELIJKE 

PERS 

DE STICHTING HEEFT TOT DOEL HET BEVORDEREN EN 

ONDERSTEUNEN VAN MEDIA DIE ERNST WILLEN MA-

KEN MET DE BETEKENIS VAN DE BIJBEL, IN HET STRE-

VEN NAAR VERWERKELIJKING VAN GERECHTIGHEID, 

VREDE, VRIJHEID EN NAASTENLIEFDE IN DE SAMEN-

LEVING 

 

Opvallend is dat in de machtstheoretische beschouwingen waarop 

men zich beroept (zoals bijvoorbeeld die van Hobbes) nog veel meer 

gevoel aanwezig is voor het gegeven dat het politieke niet louter in 

termen van macht begrepen kan worden. Politiek vooronderstelt de 

aanwezigheid van een maatschappelijk contract tussen burgers en po-

litici dat op vertrouwen is gebaseerd en dat bij schending daarvan tot 

gelegitimeerde opstanden kan leiden.96 

Het beeld van de politiek als internationale machtsstrijd klopt 

evenmin, want ook hier spelen morele overwegingen een rol, wat in 

de christelijk-sociale traditie aangeduid wordt met de horizon van 

‘vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping.’ Niet in de bete-

kenis dat mensen definitief het vredesrijk op aarde zouden kunnen 

vestigen. Een dergelijke utopische opvatting kan uitlopen op maak-

baarheidsfantasieën die destructief zullen uitpakken. Maar aan de ba-

                                                        
96 Hier haakt Calvijn op aan met zijn (begin van een) theorie over de rechtvaardige 
opstand. Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn, Gekozen, vertaald en inge-
leid door dr. W van ’t Spijker, Sleutelteksten in godsdienst en theologie, Delft: 
Meinema, 1987, p. 210 en p. 215.  
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sis van dit vredesvisioen ligt wel iets heel essentieels, namelijk een 

‘gevoeligheid voor onrechtvaardigheid’ zoals de Franse filosoof Paul 

Ricoeur het noemt, dat burgers hebben zolang deze nooit helemaal te 

bereiken situatie niet is bereikt, zolang we dus leven in een situatie 

van onrecht en geweld.97 Is vrede uiteindelijk niet de ultieme horizon 

van politiek, begrepen als wereldpolitiek? Zeker is het een perspectief 

dat mensen kan inspireren tot onmogelijk geachte initiatieven die 

daadwerkelijk bijdragen tot humanisering. 

De roep in de Arabische lente om vrijheid, democratie en een be-

tere toekomst kwam voort uit een verlangen naar erkenning en waar-

digheid dat onderdrukt werd tot op de dag dat dit verlangen sterker 

was dan de angst voor geweld. 

Onrechtvaardigheid is een situatie waarin mensen niet snel be-

rusten. In de hoop op beter, proberen we daarom, zo goed en zo 

kwaad als dat gaat, aan verhoudingen te werken tussen burgers en in-

stituties die ‘een beetje rechtvaardiger’ zijn. 

De hoop op gaandeweg te bereiken veranderingen is tevens een 

adequaat middel tegen de verleidingen van het geloof in macht of het 

geloof in natuurwetmatigheden, omdat zij de toekomst open houdt en 

ons behoedt voor zowel onmacht als overmoed. Ze bestaat allereerst 

uit de kracht om de zoektocht naar waarheid, die buiten ons bereik is, 

voort te zetten. Ten tweede belichaamt de hoop de houding dat er in 

elke situatie iets gedaan kan worden. De burgerlijke verantwoordelijk-

heid is om alert te zijn op datgene wat in een bepaalde situatie nodig 

is. Bovendien is het daarbij zaak om over de eigen grenzen heen te 

kijken en om lokale problemen vanuit een globaal perspectief te be-

                                                        
97 Grotendeels ontleend aan het denken van de Franse filosoof Paul Ricoeur, zoals 
geboekstaafd in: Bernard Dauenhauer, Ricoeur, the Promise and Risk of Politics 
Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.  
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zien. De hoop bestaat ook uit een voortdurend commitment aan de 

wereld, wat er ook gebeurt, en uit de vaste overtuiging dat mijn leven 

en inbreng uiteindelijk betekenisvol zijn. 

 

ICCO 

TOWARDS A JUST AND DIGNIFIED WORLD 

 

De drijvende motor van de hoop is het streven naar een goede toe-

komst voor onze kinderen, waarin de verhoudingen tussen mensen en 

instituties minder onrechtvaardig zijn. Omdat burgers zonder zo’n 

steeds wijkende horizon kunnen verstarren in onmacht of juist over-

spannen kunnen raken, is dit vredesbeeld zo waardevol. Ze geeft daar-

in ook de politieke waarschuwing af om niet te veel geloof te hechten 

aan objectief verantwoorde bestuurstechnieken en om niet alle heil te 

verwachten van de eigen machtsmogelijkheden. 

Alleen mensen kunnen in gesprekken met elkaar vertrouwen op-

bouwen en relationele kracht ontwikkelen en samen een machtsfactor 

van betekenis zijn die veranderingen ten goede kunnen bewerkstelli-

gen. Alleen mensen kunnen terugpraten en als burgers verantwoorde-

lijkheid nemen voor de vormgeving van het politieke. Dit gegeven 

moet ons eraan herinneren dat de politiek dienstbaar moet zijn aan 

mens en gemeenschap en niet andersom. 
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Alrik de Haas: Present Putten 

Duurzaamheid om ‘misbaar’ te worden 

Visie & missie 

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en 

de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie 

komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel 

nodig. Present wil die schakel zijn. [...] 

Naam en logo 

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een 

brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt 

wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, col-

lega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van 

het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken 

naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een 

cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’. 

Inspiratie 

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met an-

deren. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij 

bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voor-

beeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van wel-

ke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd 

te geven en te ontvangen. 

www.stichtingpresent.nl/putten/over-ons/visie-en-missie 

‘Aanbod gericht’ 

Present koppelt hulpvraag aan vrijwillige inzet. Present is aanbod gericht: 

je vult een bestand met mensen die bereid zijn éénmalig iets te doen. Via 

vertrouwenspersonen en organisaties komen hulpvragen bij Present en die 
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koppelen we dan aan de specifieke vaardigheden en talenten in het be-

stand. Als je één vinger uitsteekt, pakt Present niet je hele hand. Later, over 

de tijd heen, merk je dat veel mensen uiteindelijk een hand hebben gege-

ven. 

Aanbodgericht werken motiveert mensen, je stimuleert mensen tot 

nadenken om beschikbaar te zijn. Andere organisaties wachten eerst tot er 

een probleem is, en gaan dan op zoek; een beetje negatief: je moet eerst 

een probleem hebben. Wij zijn positiever, één stap voor, want er is al een 

aanbod. Maar je weet ook dát er nood is, dat onderzoek je voordat je een 

lokale Present-afdeling opricht. 

 

We hebben Present Putten opgericht toen we al een paar jaar hier woon-

den. We liepen tegen een heel gesloten cultuur aan, ook geestelijk was er 

weinig vreugde in Christus. Toen we kinderen kregen, kwam de vraag of we 

kinderen in dat klimaat wilden laten opgroeien. We ontdekten dat er nogal 

wat nood is in dit dorp; je hoeft daarvoor niet naar verre landen te gaan. 

Enigszins toevallig kwamen we toen met Tiemen Zeldenrust van Present 

Nederland in gesprek. Het leek ons wel wat om het Present-concept toe te 

passen op een Veluws dorp want tot dan toe was Present vooral in de grote 

steden te vinden. 

Wij wilden eerst onderzoeken of er behoefte was, niet zomaar iets op-

richten om het oprichten. Daaruit kwam een kaart die onze vermoedens en 

indrukken bevestigde: geslotenheid, ouderen, mensen die in het buitenge-

bied op zichzelf leven; echtscheidingen, caravans waar gebroken gezinnen 

leven. 

Bij die hulpvragen gaat het veelal om ‘tussen wal en schip’ situaties 

waar de institutionele hulp- en zorgverlening niet kan optreden. We zijn 

niet vervangend – bij psychiatrische problemen bijvoorbeeld treden we niet 

op, daar zijn al instanties voor. We laten ons ook niet gebruiken voor wat 

reguliere instanties moeten doen. Precies in die gaten is Present present. 

Bestaande voorzieningen zijn vaak beperkt open, op locaties waar mensen 
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zien dat je binnenloopt, of het is een ons-kent-ons kerkelijke groep. Present 

heeft dat niet, je kan gewoon binnenlopen, zonder afspraak, of je van hier 

bent of van elders, net uit de gevangenis, of wat dan ook. We werken op de 

‘witte vlekken’ van de sociale landkaart van bestaande instanties. 

Niet bedreigend 

Wij komen binnen waar de gemeente juist niet binnenkomt. Mensen doen 

het financieel belangeloos, vanuit hun mens-zijn, hun bewogenheid, hun 

menslievendheid. Je houdt van mensen, anders doe je het niet, dat voelen 

mensen direct aan. 

Wij hebben meer tijd dan professionele organisaties, je kan beginnen 

met luisteren, je hoeft niet naar de volgende afspraak. We zijn present bij 

de ex-verslaafde die z’n eigen huis toch niet op orde krijgt. We organiseren 

activiteiten voor gehandicapten in de zomervakantie, als institutionele 

voorzieningen zelf vakantie houden. 

We zetten ons ook in voor vluchtelingen. Vluchtelingenwerk NL heeft 

Putten zelfs benoemd als voorbeeld van hoe het moet. Present werkt aan 

de opvang mee. We selecteren mensen die geschikt zijn als buddy voor een 

vluchteling: mensenmens zijn, iemand iets gunnen, onbevooroordeeld, en 

mensen ook weer los kunnen laten en niet preventief problemen wegwer-

ken maar een confrontatie kunnen laten gebeuren; ook een vluchteling kan 

een confrontatie met het dagelijks leven aan. 

Als ze een status hebben gekregen, helpen wij hen verder op de rails 

in de maatschappij: zoeken naar werk, een sportvereniging, een opleiding 

etc. Dat geeft ook wel scheve ogen: volgens sommigen gaat dit te goed, het 

haalt ook vaak de krant. Maar zo’n intensieve begeleiding is niet mogelijk 

vanuit de gemeente. 

Present Putten is niet als specifiek christelijk opgericht, het bestuur is 

breed samengesteld, maar uiteindelijk zijn het voor 95% christenen die 

zich inzetten. We merkten dat een groot deel van de hulpvragen van bin-

nen de kerken kwam. Volgens het Present-model ga je dan eerst kijken of 
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er al in voorzien wordt. Je doet navraag bij de kerken en de diaconie en die 

bleken vaak niets te weten van die behoeften. De houding was een beetje: 

jullie zijn niet nodig, er is geen nood in Nederland, al helemaal niet in Put-

ten. En er zijn toch andere instanties die erin voorzien, familie, diaconie, 

maatschappelijk werk, de voedselbank in Harderwijk. 

Duurzaamheid om ‘misbaar’ te worden 

Present wil geen structureel geld ontvangen, we willen vrij zijn ons eigen 

beleid te blijven bepalen. Incidenteel zijn er wel faciliteiten: vrijstelling van 

puin storten bij het verbouwen van een huis, bijvoorbeeld. Het is niet zo 

dat we nooit geld zullen aannemen van de gemeente, maar dat willen we 

niet doen op basis van verplichtingen die daaraan vast zouden zitten, dat 

de gemeente stuurt wat wij gaan doen. 

We draaien op privaat filantropisch geld (onder meer het VSB-fonds, 

Oranjefonds, lokale ondernemers, Rotary) voor het salaris van onze coör-

dinator, wat kantoorkosten en de onkosten van vrijwilligers. Ons doel is 

wel op termijn te verduurzamen: onmisbaar worden voor de lokale samen-

leving en gedragen worden door de lokale samenleving. Dan zou het Oran-

jefonds bijvoorbeeld zich kunnen terugtrekken en wordt hun bijdrage over-

genomen door lokale ondernemers, particulieren, kerken, de Rotary, mis-

schien ook gemeente, zodat we zelfredzaam worden. En dan op een be-

paalde manier weer misbaar worden, dat mensen de goede dingen uit 

zichzelf gaan doen. Nu hebben we nog de motor van Present nodig, dat 

zou straks niet nodig meer moeten zijn ... 
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7.  De potenties tot wederzijdse groei in het sociale  

 

Inleiding/kernboodschap 

Het probleem dat in dit hoofdstuk centraal staat is het rendements-

denken waarmee zorg en onderwijs vanuit de overheid worden ge-

stuurd: de over-rationalisering en systemisering die tot demoralisatie 

leiden en die de kwaliteit van de relationele betrokkenheid van profes-

sionals op elkaar juist dreigen uit te hollen. In het huidige zorgsys-

teem wordt de patiënt als een kostenpost en een te behandelen func-

tiestoornis gezien. In het onderwijssysteem worden leerlingen gezien 

als onderdeel van een input/output systeem dat zo soepel en hoog 

mogelijk renderen moet. Het vermogen tot het ontwikkelen van inte-

resse en tot het verlenen van zorg is een relationeel gebeuren tussen 

leraar en leerling, zorgverlener en zorgontvanger, dat zich niet goed 

door externe regels en prikkels sturen laat. In het relationele alterna-

tief staan systemen in dienst van de te ontwikkelen intrinsieke motiva-

tie en van moraliteit. En die personele inzet levert als bijproduct nog 

geld op ook, omdat het de verspilling van moreel kapitaal tegengaat. 

In paragraaf 7.2 illustreren we het rendement-denken als pro-

bleem en laten we zien hoe het zichzelf in de staart bijt. Paragraaf 7.3 

gaat in op de achtergronden. Paragraaf 7.4 presenteert relationele al-

ternatieven die zich ontwikkelen als reactie op eenzijdig sturings- en 

rendementsdenken. 

domein – Ubi caritas, Deus ibi est 
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OUDERS VAN WAARDE 

STEUNT SCHOLEN WAARIN WE KUNNEN GELOVEN.  

DE LIEFDE VAN OUDERS IS DE STERKSTE KRACHT DIE 

DE SCHEPPER AAN KINDEREN HEEFT GESCHONKEN 

Rendement-denken als probleem én hoe het zichzelf in de staart bijt 

Waar we na de val van de Muur dachten dat de geschiedenis voorbij 

en Nederland ‘af’ was, blijkt dat allerminst het geval. Het einde van de 

geschiedenis zoals Fukuyama dat schetst is allerminst een droom-

beeld, maar eerder een somber en futloos visioen zonder inspirerend 

perspectief.98 Zo beschouwd is het rendementsdenken dat in zorg en 

onderwijs hoogtij viert, misschien wel te zien als een achterhaald stre-

ven, als een misleidende poging om uit ‘de geschiedenis’ te stappen. 

Studenten en professionals laten zien dat ze hier niet in trappen, dat 

ze gedreven zijn door beschaafde idealen, dat ze ingeschakeld willen 

worden in een beweging die groter is dan zijzelf, dat zij niet uit de ge-

schiedenis willen stappen maar juist er door gevoed willen worden 

(zie hoofdstuk 4) en dat er geen prestatie geleverd kan worden zonder 

relatie.99 De bezetting van het Maagdenhuis van de UvA past in een 

bredere beweging die de financiering van maatschappelijke organisa-

ties hekelt. 

 

CHE 

ALS CHE WILLEN WE INSTITUTIE IN PLAATS VAN OR-

GANISATIE ZIJN, WAARBIJ HET VOORAL GAAT OM DE 

PERSOON (IN PLAATS VAN DE KLANT), KWALITEIT (IN 

                                                        
98 Francis Fukuyama, The End of history and the last man, New York: Free Press 
1992, pp. 328-339.  
99 Zie Dick Both & Alex de Bruijn (red.), Onderwijs vraagt leiderschap. Schiedam: 
Scriptum, derde herziene druk, 2015.  
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PLAATS VAN KWANTITEIT) RELATIE (IN PLAATS VAN 

CONCURRENTIE), VERWONDERING (IN PLAATS VAN 

MAAKBAARHEID) 

 

Deze beweging is ook gaande in de zorg, waar protocolisering en sys-

temisering vaak ongewenste en averechtse gevolgen hebben. Zo leidt 

de veelbesproken economisering in de zorg wel tot besparingen op 

medicijngebruik en in de op genezing gerichte cure maar tot verspil-

ling in de op zorg gerichte care, omdat het de zorgrelatie aantast en al 

eveneens leidt tot een toename in bureaucratie en managementkos-

ten. 

Toch is het te gemakkelijk om hierop alleen de politiek verant-

woordelijken aan te spreken. We hebben het allemaal zo gewild, we 

zijn verslaafd geraakt aan transparantie, aan meetbaarheid, aan duide-

lijkheid scheppende systemen, aan afrekenen. Soms ook zijn het de 

professionals zelf die zekerheid willen en geen affaires aan hun broek. 

Er dreigt een cultuur van wantrouwen te ontstaan die ons in een audit 

society doet belanden.100 Het vervelende is dat dit streven ons tussen 

wal en schip doet vallen. Alle protocolisering en systemisering die ook 

in andere beroepsgroepen oprukken zorgen ervoor dat we in een vei-

ligheidsutopie leven die veel geld kost maar juist gevoelens van onvei-

ligheid oproept. De intrinsieke motivatie van professionals om goed 

werk te leveren wordt verdrongen en niet meer als zodanig herkend. 

 

VERUS 

VERUS KIEST BEWUST EEN POSITIE VOORBIJ DE TECH-

NOCRATISCH VERSMALDE AGENDA VAN HET OVER-

                                                        
100 Michael Power, The Audit Society: Rituals of Verification, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1999. 
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HEIDSBELEID WAARBIJ ECONOMISCH DENKEN EN 

UNIFORMERINGEN VEELAL OVERHEERSEN 

 

We moeten overigens niet in de valkuil trappen dat professionals en-

gelen zijn en alleen intrinsiek gemotiveerd. Ook professionele trots 

kan ontaarden in machtsmisbruik, ook vaklui hebben tegenspraak no-

dig en kunnen alleen gedijen bij samenwerking in open netwerken, 

met heldere onderlinge afspraken over de werkwijze en bij een even-

wichtig stelsel van beloningen die erkenning uitdrukt en brood op de 

plank brengt. In precies deze zin is ook het werk in het sociale domein 

van zorg en onderwijs Just Work, gericht op het met liefde realiseren 

van werk gericht op het goede, maar ook ‘gewoon’ werk voor de dage-

lijkse kost.101 De International Labour Organization (ILO) spreekt in dit 

verband wel over het belang van decent work: ”the availability of em-

ployment in conditions of freedom, security and human dignity.” 102 

Achtergronden van het probleem: de professie die klem zit tussen markt 
en bureaucratie 

Professies worden niet meer als een roeping verstaan, maar als een 

taak waaraan, veelal ook nog eens door derden, geld te verdienen 

valt.103 Maar de drive van professionals is niet te vatten zonder een be-

                                                        
101 Russel Muirhead, Just Work, Cambridge: Harvard University Press, 2004.  
102 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/publication/ 
wcms_082654.pdf. 
103 In 2001 schreef de socioloog Eliot Freidson Professionalism, the Third Logic dat al 
snel een ware klassieker genoemd mocht worden. Freidson onderscheidt in dit 
werk drie verschillende vormen ideaaltypen, in de betekenis die Max Weber er aan 
geeft: bewuste vertekeningen, stileringen van de werkelijkheid, met de bedoeling 
om de typerende kenmerken ervan goed te laten uitkomen. Naast de al vaker be-
schreven ideaalypen van de vrije markt (met Adam Smith als aartsvader) en bu-
reaucratie (met Weber als ontwerper) doet Freidson nu een poging een derde ide-
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paalde mate van vrijwillige binding en opofferingsgezindheid te voor-

onderstellen.104 Vakmanschap in de sociale sfeer is een vorm van bur-

gerschap die zijn basis vindt in liefde en betrokkenheid voor publieke 

zaken.105 Het belangrijkste kenmerk daarvan is: mensen zijn niet ex-

trinsiek gemotiveerd door financiële prikkels, macht of status, maar 

intrinsiek door het verlangen om bij te dragen aan andermans welzijn 

en de publieke zaak. Vanuit dit perspectief kunnen verschillende vor-

men van functie-uitkleding die vanuit een bepaald bedrijfsperspectief 

rationeel zijn, als demotiverende en betekenisverlies genererende fac-

toren voor professionals verschijnen omdat ze zich als personen niet 

meer in hun werk herkennen en zich niet door anderen erkend weten. 

Het gaat dan om zaken als ‘bezieling’ en ‘de liefde voor de zaak’. Be-

zieling vooronderstelt persoonlijke betrokkenheid en het vermogen 

om verbindingen met anderen te leggen. Er ontstaat een sfeer van de-

pressieve benauwdheid wanneer dit vermogen niet meer aangespro-

ken wordt. Wanneer we alleen onze functionele betrokkenheid kun-

nen laten zien, voelen we ons als persoon en als burger tekortgedaan. 

Mensen die hun werk goed doen, ontwikkelen gaandeweg een 

bepaald gevoel voor complexiteit en juiste verhoudingen, precies die 

                                                        
aaltype te onderscheiden: dat van professionalism. Volgens hem is dat hoog nodig 
omdat de expansieve logica’s van vrije markt (door hem ook vaak consumentarism 
genoemd) en managerialism de logica van professionalism systematisch uithollen 
en klemzetten. Alleen het opnieuw onder woorden brengen van dat ooit zo van-
zelfsprekende bestaansrecht van die derde logica kan nu nog voorkomen dat ze 
haar bestaansrecht verliest, ondergronds gaat en geheel wegzinkt in de vergetel-
heid. 
104 Zie ook het document van Uniapac (UNion Internationale des Associations PA-
tronales Catholiques) The vocation of a businessleader, aansluitend bij verwante no-
ties als ‘gave’, ‘gift’ en ‘roeping.’  
www.pcgp.it/dati/2012-05/04-999999/Vocation%20ENG2.pdf 
105 Gabriël van den Brink, Thijs Jansen, Jos Kole, ‘Beroepstrots als programma.’ in: 
Beroepstrots: een ongekende kracht, Amsterdam: Boom, 2009, pp. 373-409.  
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eigenschappen die ook voor een politieke oordeelsvorming essentieel 

zijn. Ook binnen organisaties is een louter functionele betrokkenheid 

onvoldoende om te begrijpen wat betrokkenheid bij werk voor profes-

sionals en managers betekent. De notie van de burger, met overeen-

komstig persoonlijk en politiek oordeelsvermogen, maakt het mogelijk 

mensen niet louter als middel of functie in te schakelen in organisa-

ties. Burgerschap benadrukt het gegeven dat men als gemeenschap 

noodzakelijkerwijs op elkaar is aangewezen om in vrijheid te kunnen 

leven en om politiek te kunnen bedrijven. De professional kan aange-

sproken worden als iemand die zijn werk doet vanuit zijn verantwoor-

delijkheidsgevoel als burger, als medevormgever van de publieke zaak, 

die maatschappelijke diensten verricht juist ten dienste van burgers en 

niet ten dienste van staat en markt. 

 

UNIENZV 

GOED ONDERWIJS IS GROEIEN IN VERTROUWEN, 

PERSPECTIEF EN BETROKKENHEID 

Ruimte voor de professionele, burgerlijke logica van de onbaatzuchtig-
heid als basis voor doelmatig onderwijs en doelmatige zorg 

In de relationele alternatieven die zich aandienen gaat het er om een 

vrije ruimte te openen die niet volledig gevuld is door het denken in 

termen van rendement, maar waarin doel-middelrationaliteit en de 

nadruk op kosten in balans worden gehouden door oriëntatie op ande-

re waarden zoals humaniteit, aandacht, inhoudelijke kwaliteit en ex-

pertise van de professional die gebouwd is op basis van praktijkerva-

ring. Scholing verwijst naar deze symbolische ruimte, voorbij orde-

ning, verkaveling en indeling van de beschikbare ruimte. Ook de bete-

kenis van burgerschap is op deze vrije ruimte aangewezen. 

Wanneer we op zoek gaan naar vertrouwen lijkt het dan ook lo-

gisch om de conceptuele verbindingen vooral te laten lopen via de no-
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tie van ‘burgerschap’ die aan de basis van het samenlevingsideaal van 

de civil society heeft gestaan. De burger is bij uitstek in staat bruggen te 

slaan omdat hij in zichzelf verschillende zielen verenigt. Hij kan zowel 

manager en professional, functionaris en persoon, economisch en 

moreel gedreven zijn en is het vaak allemaal. 

Zorg is geen functie, maar een relationele houding 

Het gaat er allereerst om in te zien dat zorg geen uit te besteden func-

tie is. Wij zijn als gemankeerd schepsel zorgbehoevend en we zijn 

eveneens zorgdragers. Het is onze, in principe oneindige, verant-

woordelijkheid om zorg te dragen voor anderen en deze verantwoorde-

lijkheid is er alleen maar groter op geworden. 

 

PHILADELPHIA 

SAMEN BOUWEN, SAMEN INNOVEREN, SAMEN DOEN! 

 

Het gaat er ten tweede om dat zorg en onderwijs tweezijdige relaties 

zijn. Zorg en onderwijs kunnen niet eenzijdig de patiënt en de leer-

ling worden opgelegd. De economische taal en de bureaucratische taal 

van gelijkheid doen onvoldoende recht aan de eigen aard van het 

zorgdomein. 

De successen van Buurtzorg, naar het model van de vroegere 

wijkverpleging, zijn hiervoor illustratief. De kenmerken van Buurtzorg 

zijn: buurtgebonden, één patiënt voor één persoon, geen vergaande 

opsplitsing van taken en verantwoordelijkheden, en dus ook geen bij-

behorende managementlagen met de nodige coördinatiekosten zoals 

in de grote thuiszorgorganisaties. De mensen die zorg verlenen wor-

den aangesproken op hun vermogen tot het beoordelen van complexe 

situaties en het zelf maken van persoonlijke afwegingen; ze zijn baas 

over de inrichting en vormgeving van hun eigen werk. 
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Onderwijs: de ontwikkeling van interesse, liefde voor het vak 

De interesse voor het vak wordt door vormen van onderwijs waarin al-

leen cognitieve kennis belangrijk wordt geacht, eerder ontmoedigd 

dan gestimuleerd. Dat terwijl vakmanschap alleen te beschouwen is 

als een vorm van materiële toewijding, van liefde voor de dingen. Een 

van de redenen dat we met de zogenoemde kenniseconomie niet 

slimmer zijn geworden, maar juist heel veel verborgen kennis en ta-

lent onbenut laten, ligt in de decennialange minachting voor ‘handar-

beid’ en de traditionele ambachten. 106 De neiging eenzijdig in te zet-

ten op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, en niet op de ontwik-

keling van vakmanschap dat als ‘lager’ wordt gezien, is een van de fac-

toren die heeft bijgedragen aan de nieuwe ongelijkheid in het onder-

wijs. 107 

De filosoof Henk Oosterling heeft in een deel van Rotterdam dat 

kampt met veel schooluitval, voor jonge kinderen een nieuw onder-

wijsconcept ontwikkeld waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van 

fysieke en communicatieve vaardigheden. Ze sporten, leren koken en 

kweken gewassen. Ze leren handigheid te ontwikkelen, waardoor ze 

gevoel voor de juiste verhoudingen krijgen, letterlijk grip op de wereld 

om hen heen krijgen en in verbinding staan met hun omgeving. Ze 

leren de grenzen van hun lichaam kennen en dat van een ander te 

                                                        
106 Zie in WRR Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Ne-
derland, Amsterdam University Press, 2013. 
107 Zie over de nieuwe ongelijkheid in het onderwijs op basis van dit verwrongen 
meritocratische ideaal uitgebreid in: Lang leven het verschil, weg met de fragmentatie. 
Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2015. Dit rapport benoemt 
de sociaal-culturele kloof tussen mensen met politieke invloed, sociaaleconomi-
sche kansen, mogelijkheden om te participeren als de sociale kwestie van deze 
tijd. In hoofdstuk 9 benoemen we deze kloof als een scheiding tussen degenen 
die het goed doen in dit bureaucratisch marktsysteem en ervan profiteren en zij 
die dat niet doen (of er buiten vallen).  
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respecteren. Ze ontwikkelen interesses en ambities. Alleen zo leren ze 

uiteindelijk boven zichzelf uit te stijgen en vormen van meesterschap 

te ontwikkelen.108 

 

WINDESHEIM 

WE GELOVEN IN DE KRACHT VAN HET VERSCHIL 

 

Hoe kan de omkering, de gewenste relationele kanteling gestalte krij-

gen? Feitelijk houdt het alternatief voor zorg en onderwijs in: klein-

schalige, platte organisaties waar professionals met beroepseer werken 

die zelf hoge kwaliteit nastreven in het belang van hun patiënten, stu-

denten en leerlingen. Dit alternatief is ook wel aan te duiden als flip 

the system.109 Docenten, artsen en verpleegkundigen zijn de afgelopen 

decennia gedegradeerd tot uitvoerders van beleid en management. Dat 

moet veranderen: ze moeten weer eigenaar worden van de kwaliteit 

van hun werk. 

We zouden het personalisme weer serieus moeten nemen. “Het 

centrale uitgangspunt van het personalisme zoals het binnen het ka-

tholiek sociaal denken is gearticuleerd is het bestaan van vrije en 

scheppende personen. (…) Niets staat daarmee op zo’n gespannen voet 

als het streven, vandaag de dag zo breed gedragen, naar een systeem 

van denken en handelen, dat als een automaat oplossingen en instruc-

                                                        
108 Zie voor een mooie toelichting: Henk Oosterling, ‘Geen doemdenken, maar 
doendenken’, www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1359732; Rotterdam vakman-
schap/Skillcity 2007-2010; Heijningen: Japsam books; Arjo Klamer e.a.(2013), 
Herwaardering ambachtscultuur hoofdzaak, Erasmus Universiteit Rotterdam; SER , 
Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie, 
Den Haag, 2013. 
109 Jelmer Evers en René Kneyber, Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het 
onderwijs, Amsterdam: Boom, 2015.  
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ties uitspuugt, het zoekproces verlamt, en de mens beschermt tegen 

onrust, beproeving en risico.”110 

Wanneer we het streven om grip op alles te hebben loslaten, 

kunnen we in goede samenwerking, in toegewijde aandacht aan de 

publieke zaak en aan elkaar in vorm komen. 

                                                        
110 Emmanuel Mounier, Le Personnalisme, 1949, p. 8. 
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Eelke Dekens, Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
Verlangen, samenleving, mensen die naar elkaar omzien 

Jongeren met het verlangen naar een samenleving waarin mensen naar 

elkaar omzien. 

Inspiratienetwerk TijdVoorActie bestaat uit een generatie jongeren die zelf 

de verandering is. Je leeft vandaag, niet gisteren of morgen. Vandaag ben je 

van betekenis voor de mensen om je heen. 

“Je kunt overal iemand helpen, begin eens dichtbij. In je eigen straat, buurt, 

dorp of stad stimuleer je het samenleven. In je vrije tijd, op school of tijdens je 

werk. Alleen of met andere jongeren.” 

“Een tuintje opknappen, oppassen bij een gebroken gezin, huiswerkbegeleiding 

of een gezamenlijke maaltijd.” 

“Omzien naar anderen gaat verder dan een eenmalige actie of project. Het 

wordt een levensstijl.” 

www.tijdvooractie.nl/over-ons 

Levensstijl 

Toen ik 18, 19 was, ruim tien jaar geleden nu, realiseerde ik me dat ik voor-

al omging met vrienden en familie, maar weinig met mensen buiten die 

kring. Op de jeugdvereniging van onze kerk lazen we de verhalen van Jezus 

en zagen dat Hij juist de mensen ontmoet die er buiten vallen. We hebben 

toen tegen elkaar gezegd: laten wíj die mensen gaan opzoeken. We zijn 

naar het Leger des Heils gestapt om te vragen wat we konden doen – 

kerstpakketten maken, koffie schenken op de inloop. Binnen heel korte tijd 

hadden we via-via zo’n vijftig jongeren verzameld die meededen. Nog 

steeds, niet alleen in Ede, maar ook in Utrecht, zijn er zulke groepen die bij 

het Leger des Heils meehelpen. 

Dan, in 2001, na de ‘Twin Towers’ was er in Ede veel gedoe met Ma-

rokkaanse jongens – we kwamen daarmee zelfs op CNN. Je vraagt je dan 

af hoe je met Marokkaanse jongens contact kan krijgen. Dat lukte bijvoor-
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beeld door in de wijk waar je woont met hen mee te doen met voetballen. 

Je doet dat vanuit je gevoel, je hart. Ik ben zo met een paar medestudenten 

aan de gang gegaan in de buurt waar we toen woonden: buren uitnodigen, 

een barbecue in de straat organiseren, in tuintjes werken. 

We hadden de droom dat het mooi zou zijn als jongeren van alle ach-

tergronden in de stad iets voor die stad zouden gaan doen. Zo ontstonden 

de ‘TijdVoorActie-teams’ in kerken. In 2009 hebben we de lokale conferen-

tie ‘Dien je Stad’ gehouden in Ede met 80 jongeren van allerlei achter-

grond. Waar het om gaat is: zijn we bereid om de stad te dienen als le-

vensstijl, en niet alleen als een eenmalig project of incidentele actie. Na 

een lange aanloop en door het gewoon te doen, was het ‘Netwerk Dien je 

Stad’ een feit. 

Vrij om te geven 

Het motto van ‘Netwerk Dien je Stad’ is: “vrij om te geven.” Wat je ont-

vangen hebt, kun je vrij doorgeven; of dat volgens jóu van God gekregen is, 

of van je ouders, of van vrienden dat maakt niet uit. En tegelijk is dat ook 

moeilijk: echt vrij geven zonder iets terug te verwachten. Wij doen dit van-

uit een christelijke visie, maar iedereen is welkom om mee te doen, en zo 

werkt het ook de praktijk. Onze visie veroorzaakt geen scheiding, maar 

brengt mensen met elkaar in verbinding en geeft ruimte om elkaar te leren 

kennen en achtergronden te delen. 

Het gaat om een levensstijl: als ik thuiskom hebben we contact met 

andere mensen in de flat, we eten met elkaar, bijvoorbeeld. Deze levensstijl 

en de openheid om daarin te groeien zien we binnen het coördinatieteam 

als startpunt. Als je dit werk doet en mensen wilt inspireren en begeleiden 

om samen te leven dan kan het niet zo zijn dat je om zes uur de deur ach-

ter je dicht trekt. Wat je doorgeeft en waar je toe uitdaagt moet ook een 

verbinding hebben met je persoonlijk leven. Als je je verdiept in elkaar, el-

kaar echt wilt ontmoeten, kost je dat in positieve zin je leven. Natuurlijk, 

soms moet die deur wel even dicht. Maar: wees kwetsbaar. Bij professione-
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le organisaties kan je ’s avonds niet aankloppen bij je begeleider als je ner-

gens kunt slapen voor die ene nacht. Bij ons zijn we kwetsbaarder, we kun-

nen iemand eerder toelaten in die comfort-zone. 

Leren en ontmoeten 

Iedereen kan bij ons aankloppen, zowel met een hulpvraag als hulpaanbod. 

Als je vanmiddag vraagt of je iets kunt doen diezelfde avond, dan zorgen 

wij ervoor dat dat je vanavond nog aan de slag kunt. Vrijwilligers krijg je 

door zichtbaar iets te doen. Actie is communicatie. Mond op mond ver-

spreidt het zich en sociale media ondersteunen dat proces. Je kan veel digi-

taal doen met sociale media, uiteindelijk heb je kloppende harten nodig die 

verbindingen maken. 

Scholen zouden moeten investeren in mens-zijn: wie leert jongeren 

nog te participeren, zeker nu de maatschappelijke stage is afgeschaft? Jong 

leren heeft zijn uitwerking. Als je pas na je dertigste ermee begint, is het 

moeilijk om te schakelen. Die ervaring moet je opdoen en die leercirkel 

gaan we aan met studenten en stagiaires. Studenten MER en HRM111 bren-

gen een dag met een gehandicapte door. Die studenten zijn vaak helemaal 

in beslag genomen door hun eigen zorgen. En dan zijn ze op weg met ie-

mand die zegt: “Moet je die vogel eens horen.” Dan realiseren ze zich dat 

ze op de fiets niet meer zitten te genieten. Of ze doen huiswerkondersteu-

ning, één op één bij mensen thuis: ‘witte’ scholieren helpen de kinderen 

van allerlei migranten en na een jaar zijn ze ambassadeurs die niet meer in 

‘wij-zij’ denken. Die ervaringen en die vaardigheden doorgeven, daar draait 

het om. De stagiaires sociale studies van de CHE worden door de vorige 

lichting begeleid. Zo maken die stagiaires zich die ‘levensstijl’ eigen en is 

de cirkel rond. 

                                                        
111 Management, Economie en Recht, en Human Resource Management. 
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Je kan leven in een digitale wereld, maar het komt neer op elkaar in 

het gezicht kunnen kijken, fysiek. Als mensen geen fysiek contact meer 

hebben, dan ontbreekt er iets. Hoe kunnen we uiteindelijk de oude funda-

menten van samen eten, samen ontmoeten en zorg voor elkaar weer her-

ontdekken? Daarvoor staan we als Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 
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8.  Ecologie als vraag naar liefde voor de omgeving 

Inleiding 

“We zijn vergeten dat we zelf uit aarde genomen zijn”, stelt Paus 

Franciscus in zijn jongste encycliek.112 Ook zijn voorganger hekelde de 

ongebreidelde exploitatie van de hulpbronnen die intrinsiek samen-

hangt met een ongetemd economisch systeem, waarin winst en specu-

latiedrift het enige streven wordt zonder oog voor het algemeen wel-

zijn. Wanneer we deze samenhang dus uit het oog verliezen lopen we 

juist het risico de rijkdom te vernietigen en de armoede te scheppen 

en in het voorbijgaan de onderlinge verschillen in ontwikkelingsper-

spectief te verscherpen.113 Een productiegerichte en utilistische kijk op 

het bestaan zet de ervaring van het ‘leven als gave’ onder druk. Om de 

ongewenste effecten van globalisering tegen te gaan is internationale 

samenwerking nodig. Zoals ook Paus Franciscus consequent bena-

drukt, komen in het ecologische vraagstuk de kwestie van beschaving 

en de bedreigingen en disruptieve effecten ervan op wereldschaal op 

de meest prangende wijze samen omdat we in een wereld leven waar-

in ‘alles en allen’ intiem met elkaar samenhangen. 

                                                        
112 Encycliek Laudato Si 2015, Paragraaf 2.  
113 Encycliek Caritas in Veritate, 2009, hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 
stelt Paus Benedictus o.a. dat een productiegerichte en utilistische kijk op het be-
staan de ervaring van het leven als gave onder druk kan zetten, een ervaring die 
wij in hoofdstuk 5 over biotechnologie beschreven.  
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De ecologische problemen worden te veel als een instrumenteel 

op te lossen issue gezien waarmee we zonder meer aan de slag kun-

nen gaan. Het onderliggende probleem, zo maken de encyclieken en 

veel hedendaagse protesten tegen de grove aantastingen van het mili-

eu en de macht van de fossiele lobby duidelijk, is eerder een gebrek 

aan besef van wat de verbondenheid met de schepping betekent. Het 

is een gebrek aan liefde en toewijding aan de schepping die in een te 

massieve of te individualistische voorstelling van de ecologische kwes-

tie zijn grond vindt, waardoor we ons onmachtig voelen aan onze be-

trokkenheid uiting te geven. Het is zaak onze liefde voor, en verbin-

dingen met, de omgeving weer zichtbaar te maken, te cultiveren en 

handen en voeten te geven. In paragraaf 8.2 maken we het probleem 

inzichtelijk. In de daarop volgende paragraaf presenteren we de fun-

damentele achtergronden. In paragraaf 8.4 sluiten we af met relatio-

nele perspectieven die uit de onderlinge verbondenheid hun inspiratie 

en ruimte putten. 

Het prangende punt. Ecologische betrokkenheid uithollen of stimuleren? 

 

1. Uitholling van relationele betrokkenheid  

door invliegers van buiten 

“Yvo de Boer speelde als secretaris-generaal van het VN-klimaatbureau 

een centrale rol in het organiseren van de (overwegend als mislukt be-

schouwde) klimaatconferentie in Kopenhagen van 2009. Met een 

groep van deskundigen en topambtenaren uit diverse landen was hij 

maandenlang bezig met onderzoek en overleg ter voorbereiding van 

de agendapunten voor de conferentie. Achteraf constateerde hij dat er 

binnen die groep een grote mate van overeenstemming was ontstaan 

over de aanpak van het probleem alsmede de bereidheid om tot een 

vergelijk te komen. 
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De deskundigen en topambtenaren uit diverse landen werkten 

samen aan de agenda voor de top. Gaandeweg werd dit groepsproces 

verrijkt met emergente fenomenen als empathie, generositeit, loyali-

teit en vertrouwen; fenomenen die allengs de plaats innamen van ego-

isme, eigenbelang en wantrouwen. Gaandeweg ook ontstonden zo een 

gedeelde framing van de klimaatsituatie, een gedeelde benadering en -

aanpak. ‘Klimaat’ werd van probleem en conflictstof tot motief en sub-

stantie voor een samenwerkingsproces waarin de betrokkenen méér 

mens werden; en in dit proces werd klimaat zelf van probleem tot een 

relational good. 

Dat ging echter allemaal verloren toen de regeringsleiders in Ko-

penhagen aankwamen en aan het onderhandelen sloegen … 

Zou dit proces gecontinueerd zijn, dan lag een vergelijk binnen 

handbereik. Maar wat minstens even belangrijk zou zijn geweest: met 

het werk van deze groep van mensen, gewapend met deze relationele 

emergente eigenschappen, zou zijn aangetoond dat er een uitweg is 

ook voor al die andere grote wereldproblemen. In plaats daarvan werd 

door de ingevlogen regeringsleiders teruggevallen op een primitieve, 

pre-humane onderhandelingslogica en werden egoïsme, eigenbelang 

en wantrouwen bevestigd en vergroot. De oplossing van het klimaat-

probleem – en van al die andere mondiale problemen – kwam weer 

verder weg te liggen.”114 

 

2. Ontkoppeling als probleem en relationele  

alternatieven als bevrijdend perspectief 

“We zien de schakels in de economische keten veel te veel los van el-

kaar. Het grotere verband tussen mens en natuur is teloorgegaan, 

                                                        
114 Cor van Beuningen, Christelijk-Sociaal Denken in praktijk brengen, Socires, in-
terne notitie.  
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waardoor ook intermenselijke verhoudingen onder druk komen te 

staan. Ontkoppeling, dat wil zeggen het opdelen van totale processen 

in afzonderlijke van elkaar gescheiden stappen die elkaar in werkelijk-

heid echter wel degelijk beïnvloeden, is de boosdoener. We moeten 

weer gaan zien dat alles met alles samenhangt, weer oog krijgen voor 

‘relationaliteit’.”115 

 

3. Kosmologisch broederschap en ecologische schuld 

“De verslechtering van het klimaat draagt bij aan de verwoestijning 

van hele delen van de aarde, met als direct gevolg ellende, sterfte en 

migratie van volkeren. Met deze immense ‘ecologische schuld’ wordt 

geen rekening gehouden wanneer we onze grenzen sluiten voor dege-

nen die naar onze streken komen omdat we hun woningen verbran-

den. Deze ecologische schuld is afwezig in de wereldpolitiek. Geen 

enkele trojka veroordeelt een land omdat het een ander land heeft ver-

vuild en verwoestijnd. En dus blijft de ‘ecologische schuld’ groeien 

door de onverschilligheid van de machthebbers.”116 

Instrumentele rationaliteit die onverschilligheid bevordert 

In het eerste voorbeeld wordt de relationele betrokkenheid uitgehold 

door bestuurlijk ingrijpen. Het vertrouwen dat tussen de deelnemers 

was ontstaan in te bereiken oplossingen werd ondermijnd. Het pro-

bleem is dat vanuit een instrumentele logica de bereikte resultaten 

vanuit een relationele logica werden tenietgedaan. Een instrumentele 

logica loopt spaak in door netwerken van mens en techniek bemiddel-

de markten en zorgt ervoor dat de wederkerige werkzaamheid tussen 

                                                        
115 Herman Wijffels, Formeren is vooruitzien duurzame hervorming in 21 stellingen, 
Utrecht: Veen, Bosch & Keuning 2012, p. 13.  
116.www.focolare.org/nederland/2015/06/28/econoom-luigino-bruni-over-de-encycliek- 
laudato-si. 
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burgers en overheid niet goed naar waarde wordt geschat. Dat doet de 

aarde ‘lijden’ onder een enorme milieudruk en om ontferming 

‘schreeuwen’. Maar de Schepping is een betrouwbare en samenhan-

gende orde, “een orde van liefde”117 zo stelt Paus Franciscus, die ons 

alleen daarom niet onverschillig laat.118 We zijn door onze wijze van 

beheren vergeten dat we zelf aarde zijn, intiem verbonden met de 

Schepping. 

Het is deze elementaire ervaring die verdrongen wordt. We erva-

ren geen ‘eigenaarschap’ meer, we ervaren het probleem niet meer als 

ons gemeenschappelijk probleem, maar als een zaak van ‘regerings-

leiders’, van de ‘markt’ of van de ‘deskundigen die er verstand van 

hebben’. Maar juist alle bijdragen en mogelijke responsies vanuit deze 

relationele netwerken zijn nodig, om gezamenlijk te ontdekken welke 

werkwijzen succesvol zijn (zie ook hoofdstuk 6). We zijn onderdeel 

van een samenhangend ‘netwerk’ waarvan we de werking nooit hele-

maal zullen begrijpen en overzien119, maar die wel aanzet tot bekom-

mernis om onze naaste en zorg voor het milieu.120 

Een instrumentele logica die te eenzijdig inzet op de specifieke 

oplossing van een bepaald probleem zorgt er weliswaar voor dat we de 

processen gaan rationaliseren, maar kan ook voor opdelen en ontkop-

pelen zorgen, waardoor het zicht verdwijnt op onderliggende integrale 

oplossingen voor de hele productieketen. Sommige bedrijven zijn er 

goed in geslaagd dergelijk duurzaam ketenbeheer in hun bedrijfsvoe-

ring te implementeren. Er blijken verschillende manieren te zijn om 

                                                        
117 Paragraaf 77. 
118 Paragraaf 3. 
119 Paragraaf 138. 
120 Paragraaf 91. 
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door aanpassing van de bedrijfsvoering duurzaam ondernemen te 

kunnen waarmaken.121 

Hierbij kunnen nog wel ‘verstoringen’ optreden. Als de kosten 

van milieuvervuiling niet in de prijs zitten en het kappen van regen-

woud ons bruto nationaal product ten goede kan komen, is er vaak 

sprake van ‘lokale sub-optimalisatie’ en ontkoppeling waarbij de winst 

op de ene (private) plek valt en de kosten op de andere (publieke) plek, 

waardoor er uitbuiting van grondstoffen kan plaatsvinden ten koste 

van de aarde en de armsten die zich niet tegen de gevolgen van de ver-

vuiling te weer kunnen stellen; reden waarom ook de overheid nodig 

is en sterke maatschappelijke civiele instituties. Als we de onderlinge 

samenhang uit het oog verliezen kunnen we niet gezamenlijk inspe-

len op wat nodig is. Juist in de complexiteit van de samenhang kun-

nen kleine veranderingen tipping points ten goede blijken te zijn. 122 

Denken in termen van doel-middel relaties is problematisch als 

alleen de gevolgen tellen en niet of een daad in zichzelf goed is. Van-

uit een instrumentele logica kan de economie niet functioneren en 

begrepen worden, maar wordt ook het milieu niet gered. Zaken zoals 

empathie, loyaliteit, generositeit en vertrouwen kunnen alleen op het 

relationele grondvlak gerealiseerd worden als bijproducten van een 

samenwerking waarin het bereiken van intrinsieke doelen centraal 

staat, los van de effecten. Het gaat om het spontane cultiveren van het 

vermogen om goed te doen. De mogelijkheid dat de mens de eigen 

schepping kan vernietigen, vindt in een ongebreidelde instrumentali-

sering zijn grond. De oplossing is daarom niet om via slimmere tech-

                                                        
121 Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Franken en Andrea da Rosa, Duurzaam 
Ondernemen Waarmaken, Assen: Van Gorcum, Stichting Management Studies 
2012. 
122 Malcolm Galdwell, The Tipping Point. How Little Things can make a big difference. 
Little Brown, 1991. 
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nologische ingrepen de natuur proberen te redden. De oplossing is de 

natuur niet meer als materie te zien die we zoveel mogelijk ten eigen 

bate kunnen inzetten. 

Integraal verschil maken van klein naar groot 

In de christelijk-sociale traditie is altijd al een zekere huiver geweest 

voor de gedachte dat de ecologische kwestie louter als een instrumen-

tele zaak is te beschouwen. Eerbied en dankbaarheid voor de Schep-

ping, die ons geschonken is, staan daarbij centraal. Niet een ruillogica 

(do ut des), maar een logica van de gift (Do quia mihi datum est: ik geef 

omdat mij eerst gegeven is) staat aan de basis van de gedachte dat de 

mens de Schepping goed dient te beheren. Dankbaarheid, voor datge-

ne wat in overvloed geschonken is, is haar grond. 

Vrijwel alle denkers vanuit de groene filosofie benadrukken het 

belang van nabijheid, het serieus nemen van lokaliteit voor de ontwik-

keling van oikofilie. We kunnen niet in abstracte zin liefde voor de na-

tuur ontwikkelen – zo stellen personen vanuit verschillende achter-

grond en statuur: van de progressieve activiste Naomi Klein tot de 

conservatieve denker Roger Scruton,123 van de al eerder genoemde kan-

telaar Jan Rotmans in het heden tot Franciscus van Assisi124 in het ver-

leden en tot Paus Franciscus heel recentelijk op zeer scherpe wijze.125 

Alleen het onderkennen van de intieme realiteit dat we zelf aarde zijn, 

onlosmakelijk onderdeel van het probleem en de oplossing, kan vol-

                                                        
123 Zie Roger Scruton, Groene Filosofie, Verstandig nadenken over onze planeet. Am-
sterdam: Nieuw Amsterdam, 2012. 
124 Het Zonnelied van Franciscus of lofzang van de Schepselen op de goede schep-
ping, is de concrete basis van oikofilie in het Christendom, Franciscus van Assisi, 
De Geschriften, Haarlem: Gottmer, 2004 p. 214.  
125 Zie Encycliek Laudato Si.  
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gens Franciscus de wereld redden van goddeloze verspilling ten koste 

van de aarde en van de armen. 

Er is veel verspilling doordat we niet meer weten hoe onze acties 

inhaken op die van anderen en wereldwijde gevolgen hebben. Het is 

zaak onze relationele betrokkenheid op de wereld meer zichtbaar te 

maken en tot ons door te laten dringen (en ons niet af te sluiten voor 

de daarbij horende gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de 

pijnlijke keuzes die daarbij aan de orde zijn). Enerzijds door bijvoor-

beeld te laten zien hoe banken en investeringsfondsen betrokken zijn 

bij illegale wapenhandel en bij niet-duurzame beleggingen; anderzijds 

door te laten zien dat er ook andere, meer positieve ketens van betrok-

kenheid mogelijk zijn waarin op zo min mogelijk ecologisch belasten-

de wijze geïnvesteerd wordt, ook al levert dat op korte termijn minder 

rendement op. De ecologische kwestie gaat om het besef dat leven een 

proces van wederkerig geven en ontvangen is. Ook hier is het pro-

bleem dat we vergeten zijn wat het betekent in onderlinge afhanke-

lijkheid te leven. De milieurampen die ons bedreigen zijn een recht-

streeks gevolg hiervan én van de ongetemde machtsstructuren en be-

langen die te weinig tegenspraak krijgen – ingebouwde en verhulde 

subsidiëring van fossiele brandstoffen is hiervan een voorbeeld, maar 

ook de onwil van consumenten om meer voor duurzame producten te 

betalen. Hier echter laten lokale acties zien dat er succesvol tegen der-

gelijke machtsconcentraties is in te gaan door lokale boycots, door wél 

duurzame producten te kopen én door energie-coöperaties die opge-

richt worden om duurzame energie te kunnen benutten. 

Maar wat we ook doen om de verschrikkelijke mogelijkheden van 

een totale milieu catastrofe tegen te gaan, het moet nooit primair ge-

baseerd zijn op de strijd om te overleven, maar op de hoop op mense-
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lijk geluk.126 Het menselijk geluk hangt minder af van de materiële 

welvaart dan wij nog steeds geneigd zijn te denken. Er zijn veel zaken 

die ieder van ons zelf kan doen om weer verbinding te krijgen met de 

werkelijkheid en ons beter bewust te zijn van die verbindingen. We 

moeten weer voeling krijgen met de materiële wereld, de tijd en het 

klimaat waarin we leven en waarvan we deel uitmaken. Dan blijkt dat 

er op verschillende niveaus veel meer mogelijk is dan wat wij voor 

mogelijk houden. 

Hiervoor is het allereerst nodig dat we elkaar betere verhalen ver-

tellen over klimaat, duurzaamheid en energie, verhalen waarin de rela-

tionele samenhang weer zichtbaar wordt gemaakt. Onze verhalen over 

klimaatverandering bieden onvoldoende perspectief en onvoldoende 

hoop. Ze vertellen dat we zelf een natuurkracht zijn en een spoor van 

vernieling trekken, dat we met teveel zijn en dat onze grondstoffen 

opraken. Het zijn verhalen zonder bemoedigend handelingsperspec-

tief, waardoor we eerder geneigd zijn weg te kijken en ons niet aange-

sproken voelen.127 We hebben hoop nodig, perspectief, een manier van 

praten die de mythe van machteloosheid afbreekt. Verhalen die de 

technologische en economische, politieke en culturele perspectieven 

met elkaar verbinden. Verhalen die niet alleen informeren maar ook 

inspireren en houvast geven en tot de nodige actie aanzetten. Hoe 

komt het bijvoorbeeld dat we klimaatverandering zo gretig framen als 

het einde van de wereld? Welke ideeën kunnen ons helpen er meer 

grip op te krijgen? We moeten kortom beter over dit probleem leren 

denken in relationeel perspectief als we het willen oplossen. 

                                                        
126 Rowan Williams, Geloof in de publieke ruimte, Vught: Skandalon, 2013 p. 262. 
127 Jelmer Mommers, ‘Laten we elkaar betere verhalen vertellen over klimaat, 
duurzaamheid en energie’ in De Correspondent, 8 mei 2015. 
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Iemand die dat probeert te doen is de activiste Naomi Klein. Kli-

maatveranderingen vragen volgens haar om een wereldwijde volksbe-

weging van betrokken burgers.128 Het vraagt om actie van onderop 

waarbij de vuile aandelen van de hand worden gedaan, lokaal de fos-

siele energieprojecten worden geblokkeerd en een alternatief ideolo-

gisch denkraam wordt ontwikkeld. We zijn volgens haar het product 

van een ideologie die ons te vaak heeft geleerd dat we weinig meer zijn 

dan individualistische bevrediging-zoekende egoïstische eenlingen. 

Volgens Klein moeten we proberen de klimaatuitdaging te zien als een 

onderdeel van een veel bredere ideologische strijd, van een proces 

waarin het collectief, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, be-

schaving en burgerschap opnieuw worden opgebouwd en uitgevonden 

na zovele jaren van verwering en verwaarlozing. Het verfrissende van 

Klein is dat ze de oplossingen niet zoekt in de individuele sfeer. Zij 

zegt niet alleen dat minder consumeren en verantwoord winkelen niet 

genoeg is en dat we het structureel moeten aanpakken, maar ook dat 

wij er niet alleen voor staan. Het einde van de wereld zoals wij het 

kennen, is niet iets dat iedereen in zijn eentje hoeft mee te maken. Ve-

le initiatieven binnen de christelijk-sociale beweging haken aan op het 

vermogen samen een verschil te maken, nieuwe verbindingen te leg-

gen die duurzame alternatieven aan het licht brengen, zoals bijvoor-

beeld het wereldwijde Earth Charter initiatief voor duurzame ontwik-

keling.129 

Het gebrek aan verbinding in ons wereldbeeld en in onszelf is 

aangegeven als de wortel van het probleem. Zo er al een rationeel be-

sef is, is men onvoldoende in staat om in zichzelf de verbinding van 

                                                        
128 Naomi Klein, No Time. Verander nu, voor het klimaat alles verandert, Breda: De 
Geus, 2014.  
129 www.earthcharterinaction.org/content 
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het hoofd naar het hart te maken, of om op basis van compassie ver-

binding te leggen met de naasten, dichtbij of veraf, in tijd en ruimte. 

Het ontbreken van deze verbinding verhindert dat we in actie ko-

men.130 Er is geen evenwicht tussen materiële en geestelijke waarden 

en evenmin tussen collectieve en individuele waarden. Al deze waar-

den zijn relevant en samen bepalen ze de menselijke waardigheid en 

de beschaving. Herstel van het evenwicht, het zien van nieuwe verbin-

dingen die in een bekering van ons denken zijn wortels vindt,131 kan 

weer van alles en nog wat mogelijk maken. 

In dit licht is de uitdaging hoe we aanwezige liefde voor de na-

tuur present kunnen stellen en kunnen bevorderen zonder de betrok-

kenheid te instrumentaliseren en daarmee burgers (opnieuw) te ont-

eigenen. Een eerste belangrijke voorvraag is daarbij natuurlijk hoe 

liefdevol en duurzaam wij zelf werken. 

Van kleine kringen van betrokkenheid kunnen steeds grotere 

kringen van betrokkenheid worden gevormd. Inspelen op de liefde 

voor de natuur kan volgens Paus Franciscus worden vergeleken met 

                                                        
130 Sjef Staps, Over de crisis niets dan goeds. Klimaat en biodiversiteit: inspirerende ge-
sprekken over urgentie en hoop, Zeist: Christofoor, 2013, pp. 255-256. Dit boek met 
bijdragen van 25 betrokkenen uit de wereld van ngo’s, politiek, wetenschap, be-
drijfsleven, overheid en kunst biedt ook een beschrijving van mogelijke hande-
lingsinitiatieven op verschillende niveaus.  
131 Het gaat dus niet om ‘liberalisering’ van het denken van alle banden die ons 
met God en mens, met hemel en aarde verbinden lossnijdt, maar om ‘bekering’ 
van het denken dat zichzelf als atomaire, losstaande individuen voorstelt, die te-
genover elkaar staan als vijand of rivaal, in oorlog en strijd. Dit is de constante lijn 
in de geschiedenis van het christelijk-sociale denken. Zie uitgebreid Kuyper hier-
over op het eerste christelijk sociale congres, dat veelbetekenend gewoon sociaal 
congres heette en in: Rerum Novarum, maar ook in de recente Pauselijke ency-
clieken.  
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het blijven zaaien van mosterdzaad in aarde, ook al lijken de mogelijke 

effecten daarvan onmogelijk klein.132 

Van een dergelijke liefde en van vormen van zorgzaam vakman-

schap kan een aanstekelijke werking uitgaan die de wereld kan be-

schutten als een boom waaronder ruimte is voor iedereen om in waar-

digheid, vrede en vreugde te mogen leven. 

Alles wat over dit thema en onze visie op mens en wereld gezegd 

kan worden, tot zelfs voorbij de grens van het spreken, ligt besloten in 

dit meesterlijke gedicht van Willem Wilmink: 

 

 

God woont in de Fokke Simonszstraat 

 

Ik hoorde van een zeereerwaarde 

en hoogbejaarde dominee: 

de Here wou met onze aarde 

niet één dag langer meer in zee. 

 

Al zouden wij Hem overstelpen 

met eredienst en dankgebed, 

het zou geen ene moer meer helpen: 

er werd een punt achter gezet. 

 

Maar zie: daar was diezelfde morgen 

zo’n rotjoch in de grote stad 

een doodziek duiffie aan ’t verzorgen 

dat-ie op straat gevonden had. 

 

                                                        
132 Laudato Si, paragraaf 97-98, p. 72. 
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‘Kristus, wat mot je dan ? Wat wil je? 

Ja, kijk me maar es effe an. 

Godsallejeisis, beest, wat tril je, 

Leg nou toch effe rustig man.’ 

 

Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen, 

want Hij kreeg schik in het geval. 

Hij spaarde dus de kleine jongen, 

de zieke duif en het heelal. 

 

 

PASSAGE, CHRISTELIJK-MAATSCHAPPELIJKE 

VROUWENBEWEGING 

HART VOOR DE SAMENLEVING, OOG VOOR 

DE NAASTE, GEVOEL VOOR CULTUUR 
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Joris Lohman: Youth Food Movement 
Vote with your fork, eat with your heart! 

 

De Youth Food Movement (YFM) is een jongerenbeweging die zich inzet voor 

een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Het is een netwerk van studenten van 

allerlei studierichtingen, jonge consumenten en jonge professionals, zoals boe-

ren, tuinders, koks, vissers en producenten die met elkaar veranderingen teweeg 

brengen. 

 

Door middel van evenementen zoals eat-ins, debatten, het Food Film Festival 

en de YFM-Academie probeert de YFM jongeren bewuster te maken van de 

voedselkeuzes die ze maken. Voedsel lijkt namelijk heel normaal, maar is het 

niet. Sterker nog, het is een van de meest complexe onderwerpen die je kunt 

aansnijden, met raakvlakken met veel verschillende wetenschappen en kanten 

van de samenleving. 

 

Joris Lohman is bestuurslid van het internationale bestuur van Slow Food In-

ternational, als vertegenwoordiger van Slow Food Youth Network. Motto van 

Slow Food is: “Good, Clean and Fair” 

 

De Youth Food Movement (YFM) (internationaal: Slow Food Youth Network, 

SFYN) is een jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder 

voedselsysteem. 

www.youthfoodmovement.nl 

Diner met dj. 

Tijdens mijn studie werkte ik bij IDFA en daar ontmoette ik Samuel Levie 

die de Youth Food Movement aan het opzetten was. Bij IDFA werden toen 

een paar klassieke documentaires getoond over het voedselsysteem: ‘We 

Feed the World’, ‘Our Daily Bread’, ‘Food Inc.’ Food Inc is een Amerikaan-

se film die de negatieve bij-effecten van het voedselsysteem wat zwaar 
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aanzet. ‘Big food’, ‘big agro’ en de daarmee verbonden milieuvervuiling, 

dierenwelzijn, de oneerlijke verdeling, het wordt allemaal aan de kaak ge-

steld. Daarvan schrok ik en ik begon de koppeling tussen maatschappelijke 

betrokkenheid en voedsel te leggen. Voedsel is een mooi communicatie-

middel als je iets wilt doen aan klimaatverandering, bewust leven en per-

soonlijke gezondheid. Spaarlampen gebruiken is ook nodig, maar moeilij-

ker om het grote publiek te vertellen. Met events rond voedsel, met leuke 

chefs, sloeg YFM aan bij een jongere generatie. Het is ‘eten met een bood-

schap’: een diner met goede chefs en een dj, én een goede spreker. 

Chiazaad 

Waarom die relatie tussen eten, gezond leven en de natuur belangrijk is? 

Kijk om je heen, op microniveau, en vraag je af waarom we dit allemaal 

doen: de natuur die verdwijnt, het ontbreken van een verbinding met waar 

je eten vandaan komt: eten komt uit de supermarkt..? De Nederlandse eet-

cultuur is heel oppervlakkig geworden. Als stedeling sta je ver af van de 

voedselproductie en de natuur. Informatie van de voedselindustrie wordt 

gewantrouwd. Die afstand verklaart ook de trends van superfoods, het pa-

leo-dieet, etc. Men wil terug naar het land, maar weet niet hoe. 

De laatste Linda. had Linda op de cover met een frietje in de hand en 

de titel “Rot op met je chiazaad – wie eet er nog normaal?” Ja, we zijn 

doorgeschoten. Er is een groep mensen die zich in de superfoods heeft 

verloren. Wel opmerkelijk overigens, want die mensen passen hun hele 

voedselpatroon aan, terwijl gedragsverandering één van de moeilijkste din-

gen is om te bewerken. 

Keurmerken 

Een boerderij is voor de meeste mensen een andere wereld; soja uit het 

oerwoud is nog veel verder weg van de belevingswereld van mensen. Ge-

zondheid is dus een heel belangrijk motief, het brengt de zaak dichterbij de 

mensen. Voor Slow Food is gezondheid één van de aspecten, wij willen wat 
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meer holistisch bekijken. Het blijkt namelijk dat onder invloed van ngo’s er 

echt een verandering van koopgedrag plaatsvindt, zonder dat ‘gezondheid’ 

een motief is – koffie en cacao zijn goede voorbeelden. Een klein initiatief 

als het Max Havelaar keurmerk met een harde kern van 3 tot 5% van de 

markt, zorgt ervoor dat voor de consument de keuze als geheel socialer en 

beter wordt. De ene na de andere brander heeft een keurmerk op de koffie. 

Het grootste deel van deze markten is om, je kan bijna geen ongecertifi-

ceerde koffie of chocola meer kopen. 

Bedrijven zien dat ze anders moeten gaan produceren om ook in de 

toekomst te kunnen bestaan. Unilever is een bijzonder voorbeeld: onder 

Paul Polman is een heel ambitieuze doelstelling op het gebied van duur-

zaamheid neergezet. Maar Unilever maakt veel producten die we niet echt 

nodig hebben. Om de consumenten te binden, komen er steeds nieuwe 

producten die niets toevoegen. Cup-a-soup is gewoon water met een 

smaakje; moet je dat als bedrijf willen verkopen? En dan de Magnums en 

Ben & Jerry’s – best lekker een keer, maar dat businessmodel is niet houd-

baar. Als je echt duurzaam wilt zijn, haal je 80 % van je aanbod weg. 

De Youth Food Movement is geen club die dit of dat voorschrijft. We 

richten ons op een bepaald eindbeeld van het voedselsysteem in de toe-

komst en we zoeken daar de mensen bij, ook de mensen die het anders 

zien. We zijn geen activist, we doen ook geen uitspraken over wel of geen 

genetisch gemodificeerde gewassen. Bij een heleboel onderwerpen kan ik 

zo twintig experts bedenken die het ook niet helemaal zeker weten; wie 

weet bijvoorbeeld zéker dat je met biologische landbouw de wereld níet 

kunt voeden? Waar we naartoe willen, is echter niet neutraal, we hebben 

alleen geen duidelijke belang bij één scenario. En we hebben in ieder geval 

géén belang bij de status quo. 

Grazen of samen eten 

De industrie zorgt dat er altijd voedsel beschikbaar is. Ik denk dat je ook 

wat betreft eten een behoefte hebt aan regels. Godsdiensten hebben van-
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ouds regels voor wat en hoe te eten, maar die regels zijn we kwijt geraakt. 

Het zorgen voor de natuur en het beschermen van een eetcultuur reiken 

ook regels aan, bijvoorbeeld ‘omdat mijn oma het zo deed’. Als je helemaal 

geen regels hebt omdat altijd alles beschikbaar is, denk ik dat mensen daar 

ten diepste ongelukkig van worden. Zo ontstaat een knagend en diffuus 

gevoel van ontevredenheid. 

Tegenover de snackmomenten en het constante ‘grazen’ staat de in-

timiteit van het met elkaar eten. Slow Food noemt hun afdelingen daarom 

ook Convivia. Met Youth Food Movement organiseren we eat-ins: je neemt 

allemaal eten mee en aan een gemeenschappelijke tafel deel je dat eten. En 

zo komt terug waar ik mee opgevoed ben, want bij ons thuis was het sa-

men koken en eten heel belangrijk. 
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Deel III 
 

Het present stellen en voorleven  

van de kracht van verbondenheid 

 

Consequenties voor het zelfverstaan en de toekomst  

van de christelijk-sociale beweging 
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9.  Een zelfonderzoek in de vorm van tien  

 

Inleiding 

In deel I en deel II hebben we een relationeel ontwikkelperspectief ge-

schetst in de wereld (deel I) dat doorwerkt in de verschillende domei-

nen waarin mensen leven en werkzaam zijn (deel II). Deel III schetst 

vooral een ontwikkelperspectief van de christelijk-sociale beweging 

zelf. 

Dit hoofdstuk gaat over de kansen en bedreigingen, het verander-

potentieel van de christelijk-sociale beweging om weer aansluiting te 

vinden bij, opnieuw aansluiting te zoeken met of de oorspronkelijke 

roeping te versterken door nieuwe vertalingen van maatschappelijk 

engagement als burgerbeweging. De christelijk-sociale beweging is 

een moderne beweging en er is een kritische strijd over de wijze 

waarop de moderne waarden het beste gestalte kunnen krijgen. In pa-

ragraaf 9.2 schetsen we een visie op de ontwikkeling van de christe-

lijk-sociale beweging. In paragraaf 9.3 beschrijven we relationele 

kracht consequent als een vorm van burgerkracht die vanouds de drij-

vende inspiratie van maatschappelijke organisaties in het christelijk-

sociale middenveld heeft uitgemaakt. In paragraaf 9.4 geven we ver-

schillende vragen voor zelfreflectie mee. Hoe relationeel krachtig zijn 

we als maatschappelijke organisatie zelf? Slagen we erin op grond van 

fundamentele vragen 
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ons eigen handelen trouw te zijn aan de oorspronkelijke roeping als 

maatschappelijke burgerbeweging? Het is in feite de kritische vraag 

naar de bewogenheid en integriteit van maatschappelijke organisaties 

zelf. In 9.5 sluiten we af met een christelijk-sociale agenda: wat levert 

de visie aan handelingsperspectief op voor personen, organisaties en 

de samenleving? 

Over de christelijk-sociale traditie als een beweging in de tijd 

Een samenleving bloeit wanneer mensen bloeien; als ze hun creatieve, 

morele en sociale talenten kunnen ontplooien, en daarbij vitale ver-

banden onderhouden in een veerkrachtige samenleving. Iedereen 

hoort erbij en iedereen mag meedoen. Alleen in diversiteit en ge-

meenschap kunnen mensen hun menselijkheid ten volle verwerkelij-

ken. Hierbij moeten we elkaar helpen, met het wegnemen van blok-

kades en het aanleveren van middelen, zonder dat echter getreden 

wordt in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de ander om zijn 

of haar eigen menselijke waardigheid te realiseren. Vanuit het princi-

pe van subsidiariteit: mensen helpen elkaar én sporen elkaar aan, door 

elkaar te wijzen op de verantwoordelijkheid om vanuit ieders positie 

en met hetgeen in zijn of haar vermogen ligt bij te dragen aan huma-

nisering, de gemeenschap en the common good. 

 

In de christelijk-sociale traditie:  

een doorgaande lijn van humanisering 

Honderdvijfentwintig jaar geleden ging het om het geven van een 

stem aan de arbeiders: hun menswaardigheid werd geschonden om-

dat zij niet meer dan instrument waren voor de verrijking van de 

bourgeoisie. Daarop kwamen de vakbonden, sociale wetten, de over-

legorganen en het sociale zekerheidsstelsel. In 1891 zetten Abraham 

Kuyper en Rerum Novarum de kwestie van de uitbuiting van arbeiders 

op de kaart. Het was toen tijd om de samenleving, die een kunstmati-
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ge scheiding teweeg bracht tussen arbeid en kapitaal, anders in te rich-

ten en de scheiding te overbruggen. 

Vijfentwintig jaar geleden constateerden we dat de welzijns- en 

solidariteitsarrangementen in handen van de overheid waren doorge-

schoten, en dat verantwoordelijkheid van de individuele persoon in 

het gedrang dreigde te raken. Het thema was in 1991 ‘vacante verant-

woordelijkheid’; het gegeven dat de systemen zo waren ingericht, dat 

voor eigenaarschap en verantwoordelijkheid geen plaats meer was. 

Omdat de systemen van niemand waren, stimuleerde dat misbruik 

van collectieve voorzieningen. Het werd tijd aan dit misbruik een ein-

de te maken door het inrichten van een betere verantwoordelijkheids-

verdeling. Nu constateren we dat uitbuiting en uitsluiting nog steeds 

problemen zijn en zorgen voor onrecht in de samenleving. Sterker 

nog: de problemen lijken zo groot dat je er apathisch en moedeloos 

door kunt worden bij gebrek aan handelingsperspectief. Het centrale 

punt is dat de inrichting van onze doorgeschoten bureaucratische 

marktssystemen zelf bijdraagt aan demoralisering en een cultuur van 

wantrouwen. Alsof mensen alleen maar ingesteld zijn op het najagen 

van individueel eigenbelang en macht en de onderlinge relaties die 

tussen mensen bestaan er in essentie niet toe doen, terwijl de mens 

pas feitelijk dankzij de verbondenheid met anderen tot ontwikkeling 

kan komen. 

We vragen daarom nu aandacht voor het gegeven dat mensen 

voor hun ontplooiing en het goed uitoefenen van hun verantwoorde-

lijkheid anderen nodig hebben, in betekenisvolle verbanden en ge-

meenschappen. En dat we de onderlinge verbanden en relationele be-

trokkenheid die er tussen mensen bestaan meer serieus moeten ne-

men, in onze manieren van handelen, organiseren en het vormgeven 

van de samenleving. 

In Europa heeft zich tegen de verdrukking in een relationeel per-

spectief ontwikkeld op de markt als civiliserende kracht, op de staat als 
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rechtsstaat, op de civil society, de burgersamenleving, als bron van soli-

dariteit en onderlinge zorg. Dit relationeel ontwikkel-perspectief is 

echter door het overdreven doorzetten van marktsystemen en bureau-

cratische structuren stevig onder druk komen te staan. Om volwassen 

te kunnen worden als samenleving is het zaak de potentieel civilise-

rende kracht van verbondenheid, de betrokkenheid die er tussen men-

sen is, volop te erkennen. 

 

Wat we zien gebeuren: een samenleving in transitie 

We komen uit een ‘systeemgestuurd’ tijdperk van ordenen en beheer-

sen; mensen worden gestuurd door prikkels van beloning en straf, als 

instrumenten van organisaties en instellingen die hen tot object van 

systemische arrangementen maken. Mensen voelen zich vaak niet ge-

zien en gehoord, komen niet tot bloei en hun creatieve, sociale en mo-

rele vermogens worden niet aangesproken. We zien een gescheiden 

wereld groeien tussen degenen die het goed doen in dit systeem en 

ervan profiteren en zij die dat niet doen.133 

En nu zien we de opkomst van een doe-het-zelf samenleving, een 

nieuwe civil society van mensen die samen aan de slag gaan, deels bui-

ten de systemen van markt en overheid om, niet meer gestuurd door 

ordenende prikkels van staat en markt, deels ook in nieuwe verbin-

dingen met overheid en marktpartijen. In de nieuwe burgersamenle-

ving vindt verbinding plaats, van onderop, en wordt ‘inclusief’ gedacht 

en gehandeld. Daar worden ook de ‘uitgeslotenen’ gehoord en gezien 

als subjecten van het maatschappelijke leven. Centraal staan hierbij 

zaken als samen-leven, ontmoeten, verbinding met anderen, met wat 

                                                        
133 Ontleend aan: Mark Bovens, Paul Dekker en Wil Tiemeijer (red.), Gescheiden 
werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid, 2014. 
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we in dit visiedocument relationele kracht noemen. Wat we dan zien, 

zijn voorbeelden van een ‘voorbij aan’ onverschilligheid en angst. En 

we zien voorbeelden van mensen die moed hebben. 

Waar halen mensen die moed vandaan, waar hun energie? Na de 

materiële zaken bij het congres in 1891 en de institutionele zaken in 

1991 gaat het nu om ‘zachte zaken’: beliefs, burgerbetrokkenheid, em-

pathie, naastenliefde, generositeit; zachte zaken die toch heel hard 

blijken omdat zonder deze betrokkenheid de economie, noch de staat, 

noch de samenleving goed kan functioneren. 

In het voorafgaande stonden de volgende thema’s centraal: 
 

 Globalisering en Europa (hoofdstuk 2 en 3) 

 Het economische domein (hoofdstuk 4 en 5) 

 Het sociale domein (hoofdstuk 6 en 7) 

 Het ecologische domein (hoofdstuk 8) 

 Voorbeelden van relationele kracht 
 

In de economie komen bedrijven op die terug gaan naar de relationele 

basis, die in de vrijheid en verantwoordelijkheid het verlangen naar 

goed samenleven productief proberen te maken. Hun relationele en 

communicatieve vermogen zou wel eens het onderscheidende ken-

merk van bedrijven kunnen worden, het nieuwe grensverleggende 

realisme van de toekomst. 

In de omgang met technologie worden zorgpraktijken zichtbaar 

die het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn en niet perfect (en alleen 

in relaties in die leefwereld tot bloei komen) niet wegdrukken maar 

serieus nemen. Burgers zijn er een creatieve en pluriforme tegen-

macht tegenover een op uniformering en risicomijding ingestelde 

staat die zich niet aan de eigen afspraken houdt. Binnen onderwijs en 

zorg worden systemen ‘omgekeerd’ en richten mensen systemen an-

ders in, verminderen ze de sturing en regeldruk. En zijn vormen van 

onderwijs zichtbaar waarin de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, 
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kennis geen hoofdzaak meer is, maar met hart en handen, met het he-

le lichaam verbonden is en waar het ontwikkelen van passie en be-

trokkenheid voor verschillende vormen van vakmanschap centraal 

staat. Sommige zorginstellingen zijn buitengewoon succesvol in het 

centraal stellen, niet van producten en output, maar van de zorgrelatie. 

En mensen ontwikkelen liefde voor de natuur, die zij niet meer als 

een onverschillig object zien dat te gebruiken is, maar als een ge-

meenschappelijke omgeving die op zorg en toewijding is ingesteld. 

 

Meervoudig idealisme, responsiviteit, stem  

en tegenstem ontwikkelen 

Mensen willen niet meer eenzijdig worden aangesproken als kortzich-

tige consument in de economie, als te exploiteren data of biologisch 

materiaal in de nieuwe technologie, als egoïstische burger door de 

staat, als uit te persen human resources in bedrijven of professionele 

instellingen, als milieuvervuiler. 

Ze zijn in staat verbeteringen te bereiken en ze zijn gevoelig voor 

misstanden. Deze betrokkenheid moet niet worden weggeorganiseerd 

of ontkend, want dan worden mensen ook inderdaad zelfzuchtig en 

gaan ze berekenend gedrag vertonen. De netwerken waarop zowel 

markt, staat, maatschappelijke organisaties en andere samenwer-

kingsverbanden steunen moeten voldoende responsief en evenwichtig 

zijn, om op de relationele kracht van burgers en de noden van de we-

reld in te kunnen spelen. 

Relationele kracht als dragende noemer 

In deel I van het visiedocument hebben we laten zien dat in de 21ste 

eeuw de onderlinge verwevenheid van problemen en van mogelijke 

oplossingen groter is dan ooit te voren. Steeds duidelijker wordt dat 

we de wereldwijde problemen niet alléén kunnen aanpakken, maar 

dat er onderlinge afhankelijkheid is en dat dat feitelijk betekent dat we 
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elkaar nodig hebben. We leven in een tijd van steeds snellere transities 

en steeds grotere uitdagingen. De aarde zucht onder het gewicht van 

onze ecologische voetafdruk. De huidige vormen van samenwerking 

in Europa staan onder druk door interne crises en door de komst van 

vluchtelingen die niet door hekken zijn tegen te houden. Het An-

gelsaksische marktsysteem heeft tot crises geleid. Met de aanval op de 

Twin Towers in New York zijn de symbolische verticalen van ons 

vooruitgangsgeloof neergehaald. Terroristische aanslagen in Europa 

zetten ons gevoel van veiligheid verder onder druk en vertalen zich in 

onrust en verontwaardiging in eigen land. De neiging is om over deze 

gang van zaken pessimistisch te zijn: de huidige problemen zouden 

alleen maar laten zien dat de wereld een wreed en onverschillig oord 

van markt en strijd is. 

Maar juist de verontrusting over deze gang van zaken laat zien 

dat er vele vormen van eigentijds idealisme in de samenleving zijn die 

nu nog onvoldoende als zodanig worden herkend. Dat meedogenloze 

strijd en egoïsme verontwaardiging oproept wil zeggen dat we meer 

op samenwerking en idealisme zijn ingesteld dan we geneigd waren te 

denken. Sommigen zeggen zelfs dat de oude hiërarchieën definitief 

op omvallen staan en dat we op een breuklijn van verschillende tijden 

leven. Van ‘differentiatie’ en ‘scheiding’ op allerlei vlak komen wij in 

een cultuurperiode terecht waarin ‘heelmaking’ en ‘integratie’ de 

kernwoorden zijn. We bevinden ons daarbij in een overgangssituatie 

“tussen het afbrokkelende oude en het zich al aandienende nieuwe.” 134 

We zitten in deze overgangsfase allemaal in hetzelfde schuitje. De 

toenemende onderlinge afhankelijkheid, of verbondenheid, op deze 

planeet doet ons beseffen dat de tijd voorbij is dat we geen rekening 

                                                        
134 Karel Noordzij, Op weg naar nieuw leiderschap. Van superieure strategie naar inte-
gere cultuur. Assen: Van Gorcum, 2012 pp. 3-4. 
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hoeven te houden met de ander. In de 21ste eeuw wordt het woord ei-

genbelang steeds meer synoniem met ons aller belang. Herman Wijf-

fels stelt hierover: “We hebben te veel ontkoppeld. We moeten weer 

oog krijgen voor ‘relationaliteit’, dat is de essentie van de duurzame 

revolutie die mij en velen met mij voor ogen staat; een omslag van 

verbrokkeling en competitie naar samenhang; van consumentisme 

naar contributisme, van bronnen uitputten naar ze in stand houden. 

Een wereld waarin integratie de losgezongen specialisaties weer sa-

menvoegt.” 135 

In deel II hebben we vormen van eigentijds idealisme en van re-

lationele verbondenheid laten zien in de werkelijkheid van alledag, in 

de markt, op straat en in de politiek, in zorg voor onderwijs en milieu. 

We gingen na hoe het komt dat we vaak zo blind zijn voor deze vor-

men van idealisme: omdat we vaak geneigd zijn te denken in termen 

van apart en autonoom van elkaar functionerende individuen die met 

elkaar botsen, en in termen van hiërarchische systemen die nodig zijn 

om hen te temmen en te sturen. 

De hedendaagse burger is helemaal niet cynisch, dat is een pro-

jectie van een liberale ideologie. De burger wil zich nog wel degelijk 

aan hogere idealen binden. Het hogere wordt niet altijd meer verbon-

den met God, kerk of het instituut, maar neemt nieuwe horizontale 

gestalten aan, in de seculiere roeping die de vakman ervaart, in de 

roep van schoonmakers om ‘respect’, in de inzet voor het behoud van 

de natuur en de giften die burgers aan goede doelen geven. Door zich 

in te zetten voor een hoger doel dat mensen bindt op gemeenschappe-

lijke belangen en idealen, wordt er volop gepartnerd. 136 

                                                        
135 Herman Wijffels, Formeren is vooruitzien. Duurzame hervorming in 21 stellingen. 
Utrecht: Kosmos Uitgevers 2012 p. 13, p. 15. 
136 Volgens denkers van allerlei snit zoals Gianni Vattimo, Alain Badiou en Han-
nah Arendt wordt hiermee bij uitstek recht gedaan aan de intenties van christen-

 



 

[ 157 ] 

Het denken in termen van gelijkwaardige partners noemt Buijs 

niet zonder reden “de historische expressie van de christelijke tradi-

tie.”137 Niet via een hiërarchische machtsstructuur, maar via een ande-

re vorm van samenleven van gelijkwaardige partners, de zogenoemde 

‘BBC’-burgers die ‘betrokken’, ‘betrouwbaar’ en ‘coöperatief’ zijn en 

elkaar nodig hebben. Hij stelt dat mensen vaak wat voor een ander 

willen doen in het besef dat zij schatplichtig zijn aan wat zij op hun 

beurt gekregen hebben van anderen, met name talenten of maat-

schappelijke mogelijkheden. Deze ‘economie van de overvloed’ is de 

bron achter het menselijk verlangen om op basis van vrijwillige ver-

banden op tal van plekken bij te dragen aan ‘het floreren van anderen 

binnen een gedeelde wereld’. Dat is waar het volgens Paulus in de 

christelijke liefde voor de naasten (agapè of caritas) om draait en die 

het christendom zijn ongekende en universele kracht meegaf. Vanuit 

deze agapeïsche flow zijn maatschappelijke organisaties ontstaan die 

zich inzetten voor zieken en hulpbehoevenden. 

Met de vorming en de uitbouw van de verzorgingsstaat is de nei-

ging ontstaan om maatschappelijke organisaties om te werken tot gro-

tere bureaucratische structuren onder staatstoezicht. De crisis van de 

maatschappelijke organisaties is voor een deel te verklaren doordat 

men is afgedreven van de oorspronkelijke roeping van de organisatie 

                                                        
dom. Een cruciale uitspraak van Jezus volgens Vattimo is “Geen slaaf maar vriend 
noem ik jullie” en gelijkheid voor God is volgens Badiou de belangrijkste Paulini-
sche erfenis van het christendom. Hannah Arendt voegt daar nog het vermogen 
aan toe om met beloften elkaar aan een onzekere toekomst te binden en het ver-
mogen om te vergeven. Ook in het Oude Testament partnert God overigens al 
volop door een verbond te sluiten met Noach (en in hem met alle mensen op aar-
de verbeeld door de regenboog), door samen met Mozes in een tent te gaan zitten 
en door Abraham een weg uit zijn land te wijzen.  
137 Govert Buijs in ‘Toekomst voor christelijk geïnspireerde politiek’, Christen De-
mocratische Verkenningen, herfst 2012, pp. 211-222. 
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en een oneigenlijke taal van markt en macht is gaan spreken. Het 

weer opnieuw erkennen van en woorden geven aan de kracht van ver-

bondenheid is dé opgave voor de komende tijd. Dat zal ons de ogen 

kunnen openen voor nog ongeziene oplossingen van urgente proble-

men die nu nog uit het zicht blijven juist omdat we de relationele sa-

menhang onvoldoende onderkennen. Zoiets schept ademruimte voor 

de aarde, voor anderen en voor onszelf. 

De relationele kwaliteit van christelijk-sociaal geïnspireerde organisaties. 
Een zelfonderzoek in de vorm van 10 fundamentele kwesties 

De kerngedachte hier is om te kijken hoe het staat met de relationele 

kracht van de christelijk-sociale beweging als zodanig. Slaagt zij erin 

haar kernwaarde zelf goed gestalte te geven en over te dragen? Wie 

zeg je dat je bent en wat betekent dat eigenlijk voor het eigen functio-

neren? Zelfonderzoek, de hand in eigen boezem steken, is de eerste 

stap naar het oplossen van de maatschappelijke problemen die we om 

ons heen zien. Tien vragen kunnen hiertoe een aanzet geven. 

 

1.  In hoeverre herkennen we relationele kracht als de (stokkende) motor 

van bevlogenheid in de eigen organisatie? 

 In het visiedocument hebben wij praktijken gekritiseerd van ab-

stracte bureaucratische plannen en sturing of een al te individualis-

tische voorstelling van zaken waardoor ‘individuen’ tegenover ‘sys-

temen’ komen te staan en waardoor relationele kracht, de intrin-

sieke motivatie om samen met anderen bij te dragen aan een bete-

re samenleving, niet optimaal tot uiting kan komen. 

 a. Herkennen we vormen van ‘anonimisering’ en ‘systemisering’ 

in de eigen organisatie? 

 b. Wat is je intrinsieke motivatie, het eigentijds idealisme om je 

voor de organisatie in te zeten? 
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 c. Ervaar je een gedeelde sense of purpose? Waar loop je tegen aan? 

Welke praktijken, gewoonten of regels hinderen je in je werk of in 

de samenwerking met collega’s? Wat is daar aan te doen? 

 

2. Waarin ligt de maatschappelijke missie van de organisatie? 

 Christelijk-sociale praktijken verbinden organisatorische doelstel-

lingen met maatschappelijke kwesties die relevant zijn (met de ver-

langens en de noden van mensen). 

 a. Waarin ligt die maatschappelijke relevantie? 

 b. Wat zorgt ervoor dat jouw baan geen bullshit job is? Hoe zou vol-

gens jou de maatschappelijke missie nog versterkt kunnen wor-

den? 

 c. Welke zaken krijgen in dat licht te veel of juist te weinig aan-

dacht? 

 

3.  Over de bewogenheid van christelijk-sociale organisaties. 

 De relationele kracht van christelijk-sociale organisaties, haar ver-

bondenheid met de samenleving is eerst door de verstatelijking en 

daarna door de vermarkting en verzakelijking, uit het zicht geraakt. 

De verbondenheid met de samenleving wordt tot uitdrukking ge-

bracht, zo schreven wij in hoofdstuk 2, in vormen die onze emoti-

onele bewogenheid uitdrukken: in het vertrouwen dat geschonken 

wordt, in het verzet dat in ons opwelt bij onrecht, in de vergeving 

voor fouten die we ontvangen waardoor we weer een nieuwe start 

kunnen maken, in het verlangen dat opkomt naar een betere we-

reld. 

 a. Wat boezemt je vertrouwen in? Waar ligt jouw kracht? Wordt dit 

voldoende gezien in de organisatie? 

 b. Wat doet je in verzet komen? Waar verlang je naar? Welk verlan-

gen wil je productief maken, welk verschil wil je maken? 
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 c. Hoe zit het met de tolerantie voor fouten in de eigen organisatie? 

Mag je fouten maken en opnieuw beginnen? Spreekt men elkaar 

aan op datgene wat goed of niet goed gaat? In hoeverre is je organi-

satie een community of practice? 

 

4.  Met welke initiatieven kunnen christelijk-sociale organisaties aanhaken 

en meebewegen? 

 De christelijk-sociale beweging die in Christus haar inspiratie 

vindt, is verbonden met de maatschappij en het denkklimaat van 

vandaag. We leven samen in een verband, een global village, waarin 

de wereld ons gezamenlijk huis is. 

 De interessante vragen voor christelijk-sociale organisaties zijn: 

 a. Door welke initiatieven in de wereld word ik geïnspireerd? 

 b. Wat zouden we daar van kunnen leren? 

 c. Hoe inclusief denken we? Welke verbinding maken we met or-

ganisaties buiten ons, met noden in de samenleving? Ligt hier niet 

onze roeping vanuit de oorsprong als maatschappelijke burgerbe-

weging? 

 

5.  Over economie: Zaak van lastenverlichting of voor het bonum commune. 

 Economie is in hoofdstuk 4 beschreven als roeping om datgene 

productief te maken wat ons na aan het hart ligt. De vraag in dat 

verband was ook, laten we ons binden door het gemeenschappelij-

ke goede of gaan we voor ‘liberalisering’? Is het, om met Kuyper te 

spreken, de ‘liberalisering of de bekering?’ Toegepast op onze ei-

gen vorm van economisch samenleven in de organisatie als ge-

meenschap: denken we relationeel en delen we de lasten of wente-

len we de lasten op anderen af? 

 a. Wie is te zwaar belast binnen de organisatie en welke schouders 

kunnen nog wel wat hebben? 
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 b. Hoe werken wij? Hoe voelen we ons verantwoordelijk en erken-

telijk voor elkaar? 

 c. In hoeverre is werk Decent Work en Just Work, gericht op het 

scheppen van rechtvaardige verhoudingen en ook duidelijk be-

grensd? 

 

6.  Over (bio)technologie 

 Nieuwe vormen van techniek zoals die in het gebruik van internet 

of in de biotechniek tot uitdrukking komen, dragen het gevaar in 

zich van exploitatie zonder zeggenschap of in het streven onszelf 

genetisch te verbeteren, van een verminderde acceptatie van gebrek 

of verschillen tussen mensen (hoofdstuk 5). 

 a. In hoeverre willen we onszelf veranderen? Waar zijn we tevreden 

over en waarover niet? Wat stemt ons dankbaar? Welke medische 

ingreep is voor jou aanvaardbaar en welke niet? 

 b. In hoeverre hinderen technische hulpmiddelen ons? Maken ze 

ons minder menselijk? 

 c. Welke voorbeelden van technologische innovaties helpen het 

zorgdragen voor elkaar en de responsieve verantwoordelijkheid te 

bevorderen? 

 

7.  De civiele ruimte als tegenmacht. Koester de revolutionaire kantelkracht; 

een christelijke erfenis die steeds opnieuw moet worden bevochten. 

 Het gaat om het herontdekken van de civiele ruimte als de ruimte 

voor gesprek over publieke zaken die ons allemaal aangaan (hoofd-

stuk 6). Kritisch is de kwestie rond de christelijk-sociale beweging 

en de verhouding tot macht en gezag. De kracht van mensen en 

hun verbanden die desnoods ook tegen de hiërarchie ingaan, is 

niet altijd gewaardeerd of als evangelisch herkend. 

 a. Worden kritische tegenstemmen in de organisatie erkend of on-

derdrukt? 
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 b. Wordt hierin een vorm van commitment van verbondenheid ge-

zien, het verlangen naar betere verhoudingen of het verzet tegen 

zaken die niet werken? 

 c. Welke vormen van overleg en samenspraak zijn er in de organi-

satie? 

 

8.  Over het groeien in liefde. Goed onderwijs en zorg. 

 De wereld van de zorg en onderwijs is overgereguleerd geraakt 

(hoofdstuk 7) en er wordt teveel vergaderd: “Als je een hok om 

mensen bouwt krijgt je schapen en schaapgedrag, dan gaan ze 

mekkeren.”138 Goed management ondersteunt het openen van hek-

ken en geeft speelruimte en werkplezier. De kritische vraag is: in 

hoeverre bestaat onze organisatie uit blèrende schapen die klagen 

omdat er een hek om hen heen is gezet? 

 a. Wat is de managementstijl in de organisatie? 

 b. Hoe binden en boeien we mensen? 

 c. Is er voldoende speelruimte, binden we mensen aan een paal of 

aan een missie? 

 

9.  Hoe staat het met het eigen vermogen om de eigen organisatie gezonder 

in te richten? 

 In hoeverre stellen we in onze eigen organisatie duurzaamheid 

centraal (hoofdstuk 8)? Belichamen wij liefde voor de schepping in 

ons denken, doen en laten? Kunnen wij het Zonnelied van Fran-

ciscus zingen, de onverschilligheid achter ons laten of zijn wij een 

‘ondankbaar dier dat op twee benen loopt’? Voelen wij ons verbon-

den met het milieu? Of maken we liever achter het bureau een be-

leidsnotitie over hoe anderen zich hebben te gedragen? 

                                                        
138 Jef Staes, Ik was een schaap, Schiedam: Scriptum, 2014. 
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 a. Wat zouden we zelf kunnen doen aan duurzaamheid? 

 b. In manieren van omgang met werknemers; in faire beloningen 

die respect en verbondenheid uitdrukken? 

 c. Kennen wij voorbeelden van bevrijdende verhalen over liefdevol-

le omgang met de schepping? 

 

10. Hoe aanhaakbaar en responsief zijn wij? Welke nieuwe vormen van 

samenwerking zien wij? 

 De christelijk-sociale beweging is zelf deels de verbinding met de 

samenleving kwijtgeraakt door processen van vermarkting en bu-

reaucratisering (hoofdstuk 9). We doen misschien liever ons eigen 

ding, blijven in het eigen hok, houden ons vooral bezig met het 

‘managen’ van de eigen interne organisatie. Zien we zelf wel de re-

lationele kracht in onze directe omgeving en verder weg, van ande-

re christelijke sociale organisaties, van nieuwe wereldse initiatieven 

van responsieve markten en overheden, van mensen bij internatio-

nale organisaties? Hebben we het vermogen tot opschalen van rela-

tionele kracht en hoe ziet dit er dan uit? 

 

THOMAS MORE 

VAN 'ZUIL' NAAR 'NETWERK', VAN ‘RADBOUD’ NAAR 

‘THOMAS MORE’ 

 

MISSIENEDERLAND 

WE VERBINDEN DOOR KERKEN EN ORGANISATIES BIJ 

ELKAAR TE BRENGEN-OOK PARTIJEN DIE ELKAAR NIET 

VAN NATURE OPZOEKEN 
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Een handelingsperspectief in drievoud 

Wees geloofwaardig door zelf het goede voorbeeld te geven. Daar ging 

het zelfonderzoek uit de vorige paragraaf in de kern over. Voorbeeld-

gedrag is de nieuwe macht van de moraal. We stralen gezag uit naar 

de mate waarin we zelf gezag belichamen. Er is een belangrijke rol 

van imitatio – navolging – weggelegd, juist in een samenleving waar 

aan het motto practice what you preach in toenemende mate belang 

wordt gehecht. 

 

EO 

LEEF JE GELOOF 

 

De vraag naar ‘opschaling’ is een vraag naar het vermogen tot verbin-

ding van christelijk-sociale organisaties onderling en van die organisa-

ties met initiatieven in de samenleving. Het gaat om het vermogen om 

daadwerkelijk een tegenmacht te vormen door allerlei vormen van 

machtspolitiek in de wereld (zie hoofdstuk 2 en 3) tegen te spreken, 

maar hoe dan? 

Vanuit de hier ontwikkelde visie (die overigens in verscheidene 

missie-verklaringen van christelijk-sociale organisaties daadwerkelijk 

zichtbaar wordt) kan zo’n agenda niet bestaan uit een aanklacht, noch 

uit de top-down proclamatie van een beleidsprogramma. Het gaat al-

lereerst om het centraal stellen van een sociale praktijk, een goed voor-

beeld, dat in al zijn voorlopigheid iets van hemelse goedheid, waarach-

tigheid en vrede doet oplichten, die wíj niet vestigen noch bereiken 

kunnen, maar alleen zichtbaar kunnen maken als een voorlopig teken 

van een ongebroken Schepping, van de Pax Christi die onder ons is. 

Eerder heeft zo’n agenda de betekenis van een gedenkboek, een vorm 

van liturgie, van eredienst en dienstwerk. 

Deze cultivering van sociale praktijken vindt zijn basis in de 

Imitatio Christi: het goede voorbeeld dat goed doet volgen, het over-
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winnen van het kwade door het goede. Dit krijgt op drie onderschei-

den niveaus gestalte: 

 

 in relationeel, christelijk-sociaal handelen als een vorm van (door)-

geven wat ons aan gaven gegeven is en waarmee we praktijken 

van zelfzucht en uitbuiting tegenspreken; 

 in vormen van subsidiair organiseren waarin niet de baas zegt hoe 

het moet, maar waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn bijdrage 

te leveren, juist omdat niemand de waarheid in pacht heeft, 

waarmee we praktijken van uitsluiting tegenspreken, en een glimp 

van het bonum commune zichtbaar gemaakt wordt; 

 in het present stellen van bestaande vormen van solidariteit in de sa-

menleving en het niet systematisch ontmoedigen ervan, waarmee 

we demoralisatie tegengaan. 

Maatschappelijke agenda met sociale kwesties die het waard zijn om 
voor te leven 

 

1. Podium geven aan inspirerende initiatieven  

uit de samenleving 

Welke goede initiatieven uit de samenleving, die de Pax Christi die 

onder ons is belichamen wij en willen wij nader steunen, onder de 

aandacht brengen en een podium geven? Deze agenda sluit deels aan 

bij people, planet, profit, prosperity, peace en partnership agenda van 

de Verenigde Naties139 (die ‘dus’ de vijf p’s uit de inleiding tegenspre-

ken: Possession, Perfection, Power, Pride, Privacy) maar dan vanuit een 

andere intentie. Niet in de vorm van vastberaden geformuleerde plan-

nen en te bereiken doelstellingen, die in een vorm van overspannen 

                                                        
139 Zie: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 
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doen kan uitlopen, maar als een kwestie van doorgeven, ruimte geven 

aan wat ons door anderen aan inspiratie gegeven is, podium geven aan 

initiatieven van anderen waardoor wij geïnspireerd worden die in al 

zijn voorlopigheid en kwetsbaarheid laten zien wat mogelijk is. Cen-

traal hierbij staat de p van pneuma: de levensadem van de geest die 

doet beseffen dat het leven aan elkaar hangt van wat we elkaar schen-

ken en daarom het koesteren waard is.140 

 

2. Vormen van christelijk-sociaal organiseren  

publiekelijk zichtbaar maken 

Welke goede voorbeelden stellen wij als christelijk-sociale organisaties 

zelf present in manieren van subsidiair en menswaardig organiseren, 

van werken en leven, van het doorgeven van wat van waarde is, aan de 

samenleving? Waar laten wij ons op aanspreken? Welk commitment 

gaan wij publiekelijk aan? Hoe maken wij, met vallen en opstaan, pro-

cessen die kunnen leiden tot groei in humaniteit mogelijk? 

 

3. Solidariteit in de samenleving zichtbaar maken  

(en niet systematisch ontmoedigen) 

In de relationele alternatieven die in de afgelopen hoofdstukken al 

present zijn gesteld, worden de contouren zichtbaar van een maat-

schappelijke en morele agenda die in het serieus nemen van verbon-

denheid zijn basis heeft. 

                                                        
140 De p van pneuma (het Grieks bijbelse woord voor geest, adem, spirit) is voor 
het eerst geïntroduceerd in 2001 door de voormalige bisschop van Rotterdam Ad 
van Luyn, toen in aanvulling op de drie p’s van maatschappelijk verantwoord on-
dernemen (people, planet profit, of breder en passender nog: prosperity). Zie: 
Huib Klamer, Spiritualiteit in werk en organisatie, Stichting Management Studies 
2014, p. 59 en p. 68.  
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De vraag is hoe we deze beweging kunnen versterken. Wellicht 

kunnen de present gestelde voorbeelden uitnodigen tot dialoog en ont-

moetingen met verschillende partners in de samenleving over de vol-

gende kwesties: 

 

 Hoe kunnen we responsieve vormen van economie meer centraal 

stellen die een antwoord zijn op de noden van de samenleving in 

plaats van op de behoeften van een individu (zie o.a. hoofdstuk 4)? 

 Hoe kunnen we kwetsbaarheid, onvolmaaktheid en improvisatie-

vermogen de ruimte geven en zo de drang naar perfectie en een-

vormigheid tegenspreken en de vitaliteit en leefbaarheid van de 

samenleving versterken (o.a. hoofdstuk 5)? 

 Hoe kunnen we vormen van inclusieve politiek centraal stellen 

die meer zijn dan een periodieke peiling, maar een vorm van ge-

sprek, en daarmee de zeggenschap van burgers over de inrichting 

van hun leven vergroten (hoofdstuk 6)? 

 Hoe kunnen we vormen van groei in kwaliteit cultiveren en zo de 

nadruk op kwantitatieve groei, op cijfers en protocollen vermin-

deren (hoofdstuk 7)? 

 Hoe kunnen we een cultuur van dankbaarheid, eerbied en inte-

resse de ruimte geven, en zo onverschilligheid, de wegwerpcul-

tuur en cynisme tegenspreken (zie o.a. hoofdstuk 8)? 
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Rikko Voorberg: PopUpKerk 
Eten, Lezen, Leven 

 

De PopUpKerk komt iedere zondagochtend bij elkaar voor een Bring-Your-Own 

& Share Brunch, waar we met elkaar in gesprek gaan over een van de Bijbelse 

teksten met de vraag of daar een gedachte in zit die ons leven kan veranderen. 

De bezoekers zijn grotendeels onkerkelijke of ongelovige dertigers die geloven 

dat het anders kan en moet in de wereld en dat die verandering bij onszelf be-

gint. We geloven niet in individuele goede voornemens, we realiseren ons dat 

echte verandering gezamenlijkheid en ritme vraagt. Het vroege christendom 

was een revolutionaire grass-rootsbeweging die samen de wereld van de toe-

komst alvast begon vorm te geven. In de tussentijd is er veel gebeurd binnen die 

beweging, wij realiseren ons dat onze samenleving weer vraagt om een nieuwe 

gezamenlijke verandering. We delen het verlangen naar een andere wereld, la-

ten ons bevragen door die oude gedachten van het christendom en nemen zo 

elke week een moment om echt even stil te staan. 

“We ETEN, LEZEN en LEVEN – omdat eten verbindt, omdat lezen ons 

verdiept en als het niet over ons leven gaat, gaat het nergens over. Het is een 

POPUPKERK omdat het in een niet-kerkse omgeving met niet-kerkse mensen 

een poging waagt om heel dat idee kerk opnieuw uit te vinden als blijvend expe-

riment.” 

popupkerk.nl/?page_id=33 

Theater 

Ik kom uit een strikte gereformeerd-vrijgemaakte traditie die nu dit initiatief 

ondersteunt. Mijn vader was ook dominee en ik heb altijd binnen die zuil 

geopereerd. Tijdens mijn studie klapte dat voor mijn gevoel een beetje in 

elkaar. Ik ben wel altijd geraakt gebleven door het verhaal in die traditie. 

Maar het systeem brokkelde af; in het verhaal gebeurt iets en dat werd be-

vestigd door met name mensen die niet geloven, die niets met de kerk 

hadden, en die ik tegenkwam in het theater dat ik deed. De mensen die mij 
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het meest geleerd hebben over het geloof, zijn de mensen die er absoluut 

niet in geloven. Die mensen spiegelden: dit verhaal gaat over mij. Als men-

sen die niet geloven aangeven dat zij door een element in het verhaal ge-

raakt zijn, dan weet ik dat het ergens over gaat. Daarom ben ik eerder 

‘StroomWest’ gestart, een kunst- en theatercollectief. Ik wil weten of het 

evangelie gaat over deze wereld. Als iemand daarop wil reageren, daarmee 

iets maken, dan wil ik dat in de kerk erbij. 

StroomWest was een theatercollectief, waarin ik één van de stemmen 

was. Ik realiseerde me na twee jaar dat naast een gemeenschap die gefas-

cineerd is door het verhaal, er ook een gemeenschap is die wil experimen-

teren om met het verhaal te leven. Dan krijg je brood, wijn, samen eten, en 

hou ik een verhaal over hoe ik denk over leven met het verhaal. Dat is deze 

Pop-UpKerk. 

Ik zocht een manier van samenkomen die niet monologisch is – de 

monoloog impliceert dat jij het weet en de rest moet luisteren. Ik wilde ra-

dicaal egalitair in de samenkomst kunnen zijn. Een maaltijd is dat, zeker 

als het een ‘potluck’ is waarbij iedereen iets meeneemt. Dan heb je het be-

langrijkste statement van de christelijke traditie al gemaakt vóórdat je een 

woord hebt gezegd. 

Het systeem brokkelde af 

De kerk als systeem vraagt om twee dingen die lastig zijn voor mensen die 

vrij willen zijn en theater willen maken: gehoorzaamheid en eerbied, ‘om-

dat’ Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Met het risico dat als je erbui-

ten gaat, je het zicht verliest, en wat er dan van je terechtkomt ... Dat is een 

van de systeemelementen waarmee ik ben opgevoed. Je kon overal over 

praten, maar keuzes maken, experimenteren, onderzoeken, een eigen weg 

zoeken die misschien in strijd is met hoe de tekst altijd geïnterpreteerd is, 

dat was te gevaarlijk. Die grenzen werden arbitrair voor mij. Via de charis-

matische traditie realiseerde ik mij dat als God mij bedóeld heeft, dat 

daarmee een heel persoonlijke connectie ontstaat en dat het dan niet uit-
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maakt waar ik heen ga. Onderzoek, experimenteer; het is een vrijbrief die 

ruimte geeft. 

Tegelijk heb ik heel veel vertrouwen, liefde en genade gekregen in die 

gemeenschap. Maar om te doen wat ik nu doe, heb ik moeten vechten. 

Voor sommigen mag dit echt niet, terwijl het in lijn is met gedachten van 

Jezus. Maar niet met de traditie, niet met de vereiste eerbied.  

Gemeenschap 

Ik ben een theoloog die niet in een kerk wil werken, er is hier ook een kun-

stenaar die niet in een galerie wil exposeren en een theatermaker die niet in 

een theater wil staan ... er lopen hier allemaal mensen die niet in de con-

text willen zijn waar ze ‘horen’ omdat ze de idee hebben dat hun verhaal 

dan doodslaat. Omdat ze geen geïsoleerd element willen zijn die preekt 

voor eigen parochie. De wereld moet anders, maar dat vinden we allemaal 

al. Maar als je dat statement midden in de samenleving maakt, niet in de 

kring van je eigen publiek, wordt het spannend: vindt je het dan nog 

steeds? 

Mensen zoeken stilte en focus, willen nadenken over de vraag “hoe 

leef ik nu eigenlijk?” De vraag dus of ik doe wat ik eigenlijk moet doen. Er 

ontstaat een gemeenschap met die mensen die de drive naar een andere 

wereld delen. Dat is ook het krachtige van de christelijke traditie: realistisch 

zonder cynisch te worden, idealistisch zonder utopisch te worden. 

Toekomst 

Waar ik hoop uit put, is dat hier een groep gelovigen bij elkaar komt die 

zich realiseert dat het nooit om de hemel ging, en een groep seculieren 

die zich realiseert dat het in onze handen is om iets anders te gaan doen 

dan we altijd doen. Wat mij frustreert is dat zoveel christendom niet gaat 

over het koninkrijk, die verbinding met de wereld niet maakt. Er is teveel 

slechte theologie die de wereld isoleert. De rijkdom, het goud, de haast 
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gewelddadige architectuur van sommige kerken zegt zo iets anders dan 

wat Jezus doet. 

Ik verzamel een gemeenschap van makers die hun input haalt uit de 

traditie en bezig gaat met de grote vragen. Het zou mooi zijn als er over 

een aantal jaren vier of vijf van die groepjes zijn, niet groter dan dertig per-

sonen. Soms gaat het mij te langzaam, maar dit is juist vanwege de traag-

heid belangrijk. Snel een groot publiek bereiken ... ik wil niet met enter-

tainment bezig zijn maar met een diepgaande verandering van het hart. En 

dan werken kleine gemeenschappen goed. 

Ik wil naar een beweging van een breder netwerk van kleine groepen 

die op zondag bij elkaar komen en die zich deze vragen stellen en die zelf 

hun ideeën omzetten in fysieke vormen. Mensen die besluiten op allerlei 

plekken het anders te gaan doen – niet de politiek overnemen, maar kleine 

statements zodat mensen zich realiseren ‘het kan echt anders’ en dat het 

aan ons is om daarin verantwoordelijkheid te nemen. 
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10.  Samenvatting: de kracht van verbondenheid 

Christelijk-sociale vooruitgangsperspectieven in turbulente tijden 

“De kracht van verbondenheid”, dat is de hoofdtitel van dit visiedocu-

ment. Het presenteert een christelijk-sociale manier van kijken die 

perspectieven biedt om vooruit te kunnen in de mondiale netwerksa-

menleving waarin we leven. Met uitzicht op humanisering, op een 

volwassen, menswaardige samenleving waarin iedereen meetelt. 

De kracht van verbondenheid? 

Zo op het eerste gehoor klinkt de titel en inzet hopelijk wereldvreemd 

en naïef. Hoezo kracht van verbondenheid, hoezo humanisering? 

Hoezo: iedereen telt mee? 

 De wereld staat in brand, er heerst oorlog en geweld alom. Auto-

ritaire leiders beleven een comeback. Falende en repressieve sta-

ten in Afrika, het Midden-Oosten en aan de rand van Europa, en 

een schrijnend gebrek aan economische kansen, zorgen ervoor 

dat talloze mensen opgroeien zonder enig vooruitzicht op vrede, 

veiligheid, voorspoed en welvaart. De wereld is op drift geraakt en 

mensen die in opperste nood op de vlucht slaan gaan naamloos 

ten onder in de wateren en muren rondom het Europese conti-

nent. 

 Scheidslijnen tussen verschillende groepen in de samenleving 

tekenen zich af, tussen mensen van verschillende culturele en et-

nische achtergronden, tussen flexwerk en vast werk, tussen hoog- 
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en laagopgeleid, tussen hoofd- en handarbeid. De kracht van het 

verbindende politieke midden neemt af. De middenklasse, de ver-

bindende economische schakel in de samenleving krimpt. Ge-

zaghebbende onderzoeksinstituten stellen dat we in gescheiden 

werelden lijken te leven. Zij signaleren een kloof tussen zij die 

wel van de globalisering profiteren en zij die dat niet doen. 

  Daarbovenop: de economie is ontworteld geraakt en ontspoort in 

een financiële crisis met desastreuse gevolgen. De economie van 

samenwerking en verbondenheid lijkt te hebben plaatsgemaakt 

voor een egoïstische strijd om geld en macht, waar belastingpara-

dijzen welig tieren. Steeds duidijker wordt hoezeer wij in het 

Westen met onze ecologische voetafdruk de planeet overbelasten 

ten koste van mens en dier. 

Tekenen van verbondenheid en hoop in de ellende 

We zien de problemen van deze tijd en het ten hemel schreiende on-

recht dat daar het gevolg van is. De uitdagingen waar de wereld voor 

staat op het gebied van vrede en veiligheid, economie en duurzaam-

heid, politiek en bestuur zijn enorm. Anderen hebben veel indringen-

der, uitgebreider en beter gedocumenteerd dan wij dat hier binnen de 

kaders van dit document kunnen doen. De beelden op TV, de analyses 

in de krant en de dagelijkse rapportages van onderzoeksinstituten la-

ten genoegzaam zien hoeveel er mis is in de wereld. Op zo’n genade-

loze en deprimerende wijze, dat je welhaast het hoofd in de schoot 

moet werpen. 

We zien mensen die zich van elders hier hebben gevestigd en die 

niet aan de over hen uitgebreid gedocumenteerde en uitgelichte 

groepskenmerken kunnen ontsnappen, maar op grond daarvan wél 

statistisch aantoonbaar gediscrimineerd worden. We zetten ‘laagopge-

leiden’ weg als de ‘verliezers van de globalisering’? En beide groepen 

worden bijeengeharkt in de problematische ‘onderkant van de samen-
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leving’ waar nodig eens wat aan gedaan moet worden. Laat dat op je 

inwerken: draagt het denken in termen van scheidslijnen tussen groe-

pen iets bij aan de oplossing of werkt het juist stigmatisering van 

mensen, demoralisering in de hand? Maakt de abstracte analyse in 

groepen, tabellen en statistieken niet precies de relaties onzichtbaar 

die er wél tussen die mensen uit verschillende groepen bestaan en is 

die analyse daarmee niet onderdeel van het probleem geworden? 

Verbondenheid zichtbaar maken als opdracht 

Ons startpunt is een andere en ligt allereerst in een andere manier van 

kijken. Want precies in onze geraaktheid door de noden van de wereld 

ligt een belangrijk inzicht besloten in onze elementaire verbonden-

heid. In vormen van evangelische verontwaardiging; zelfs ook in de 

destructieve woede van hen die zich niet in de inrichtingsvorm van de 

huidige samenleving herkennen. In gangbare beschouwingen over de 

staat van de wereld en in onze politiek-bestuurlijke inrichtingsmodel-

len blijven deze vormen van betrokkenheid buiten beeld en worden 

niet serieus genomen. 

Als begin van een diagnose en architectonische kritiek 

Onze architectonische kritiek op de vormgeving van de Europese sa-

menleving is: Wij hebben in doorgeschoten bureaucratische structu-

ren en marktsystemen de relationele samenhang weggeorganiseerd en 

daarmee ons gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel onder-

mijnd, mensen uitgesloten en verhinderd om goed te zijn en het 

makkelijk gemaakt om onze problemen op anderen af te wentelen.141 

                                                        
141 Voor landen buiten Europa die hiervan niet zelden het slachtoffer zijn, geldt een 
ander ontwikkelperspectief: daar zijn juist het ontbreken van goed functionerende 
staten en markten de kern van het probleem. 
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We zien mensen die profiteren van het systeem en zij die dat niet 

doen, we zien bevoorrechten en kwetsbare groepen die buiten het sys-

teem vallen, tussen de regels, en in de gaten van de markt. We zien 

mensen die object van systeeminterventies worden gemaakt en daar-

door niets meer te vertellen hebben en worden uitgesloten en uitge-

buit, of gedemotiveerd en gedemoraliseerd. Een technocratische ma-

nier van politiek en economie bedrijven, waar alleen de baas mag zeg-

gen hoe het moet. 

Sociale kwesties die daarvan afgeleid zijn 

Veel kwesties kunnen als afgeleide van deze kwestie worden gezien, 

waarbij moderne mogelijkheden voor groei in vrijheid, gelijkheid en 

solidariteit steeds óf te individualistisch, of juist te planmatig en col-

lectivistisch zijn begrepen: 

 In economische praktijken waarin het ideaal van vrijheid als niet-

inmenging ontspoord is in vormen van wereldvreemd gedrag dat 

in een economische crisis resulteerde die diepe sporen achterlaat 

in de samenleving. 

 In vormen van nieuwe technologie, waar wat mensen doen tot ge-

dragsformats wordt gereduceerd die te gebruiken zijn voor be-

drijven (‘big data’) en waar de mens nu ook de keuze heeft om 

zichzelf te herscheppen naar utopisch model (via design-babies, 

of het post-humanistische streven naar de volmaakte onsterfelijke 

mens). Het is een poging de eigen gebrekkigheid en kwetsbaar-

heid te ontlopen en te vluchten in utopische idealen over de 

nieuwe mens die de mens echter eerder zullen knechten dan vrij 

maken. 

 In de staat die het gelijkheidsideaal van het systeem omarmt 

waarin mensen object van beleid en sturing zijn. De burger is er 

voor de overheid, als bron van inkomsten, als cliënt en als te be-

heersen risicofactor. De overheid is geen bewaker meer voor de 
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ruimte voor iedereen om op eigen wijze te kunnen groeien en 

samen met anderen zelf verantwoordelijkheid te nemen. Bur-

germacht als tegenkracht is in deze optiek eerder een probleem 

dan een onderdeel van een oplossing. 

 In onderwijs en zorg waar de overheid stuurt op resultaat en ren-

dement, het zo efficiënt mogelijk leveren van zorg en onderwijs 

en waar de vraag wát volgens de professionals die werken in die 

sectoren goede zorg en onderwijs is, veel minder centraal staat. 

Maar ook hier loopt deze kijk op de werkelijkheid stuk omdat het 

uitdrijven van de morele bronnen van zorg en onderwijs door 

eenzijdige sturingswijzen per saldo alleen maar geld kost. Het 

gaat er dan om, te laten zien dat het omkeren van die manier van 

kijken juist een einde kan maken aan de verspilling. 

 In het milieubeleid, waar het milieu zelf een object van interventie 

is en niet een zaak om lief te hebben. 

Verbondenheid meer serieus nemen, relationele praktijken zichtbaar 
maken die het groeien in humaniteit mogelijk maken 

We zien in de economie praktijken opkomen die teruggaan naar de 

relationele basis: sociale ondernemingen, energie- en zorgcoöperaties. 

Het zijn initiatieven die in vrijheid en verantwoordelijkheid het ver-

langen naar een goede samenleving ondernemingsgewijs productief 

proberen te maken. Het zijn vormen van civiele economie, van Rijn-

lands organiseren en duurzaam ondernemen. 

Bedrijven die het verlangen naar goed leven productief proberen 

te maken, blijken aantrekkelijke bedrijven om voor te werken. Ze ma-

ken inspiratie los. In de omgang met (bio)technologie worden zorg-

praktijken zichtbaar die het gegeven dat mensen kwetsbaar en niet 

perfect zijn en alleen in relaties in de leefwereld tot bloei komen niet 

wegdrukken maar serieus nemen. We zien burgers die een creatieve 

en pluriforme tegenmacht ontwikkelen tegenover een op uniforme-
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ring en risicomijding ingestelde staat. In het onderwijs en de zorg 

worden systemen ‘omgekeerd’ of richten mensen de systemen anders 

in. Vormen van onderwijs worden zichtbaar waarin de nieuwsgierig-

heid wordt geprikkeld, kennis geen hoofdzaak meer is, maar met hart 

en handen, met het hele lichaam verbonden is; waar het ontwikkelen 

van passie en betrokkenheid voor verschillende vormen van vakman-

schap centraal staat. Sommige zorginstellingen zijn buitengewoon 

succesvol in het centraal stellen van die zorgrelatie, in plaats van de 

productie en de output. Mensen ontwikkelen liefde voor de natuur, die 

zij niet meer als een onverschillig object zien dat te gebruiken is, maar 

als een gemeenschappelijke omgeving die op zorg en toewijding is in-

gesteld. 

Trage vragen uithouden in moerassige gronden 

We denken niet dat we in één klap alle problemen van de wereld kun-

nen oplossen. De lastige, trage vragen rond geweld, vluchtelingen, 

vrede en veiligheid, economie en milieu, overvloed en onbehagen, on-

rechtvaardige verhoudingen in de wereld, onze eigen kwetsbaarheid 

en feilbaarheid blijven bestaan en zijn niet definitief op te lossen. 

Sterker nog: de wijze waarop we de stabiliteit proberen af te dwingen 

draagt in toenemende mate bij aan de destabilisering (bijvoorbeeld 

door de focus op veiligheid en repressie). Systemen van prikkels, 

dwang en protocol krijgen de wereld niet in het gareel, maar dragen 

eerder bij aan vergroting van de wanorde. 

In plaats daarvan vragen we het commitment om ín de moeras-

gronden te blijven staan, om een vorm van doormodderen te beproe-

ven die in het door- en voorleven van deze vragen een opdracht, een 

roeping maakt en een vorm van permanent leren. 

Soms lijken problemen te groot om ze op te lossen, maar de ech-

te vraag is altijd weer: hoe kijken we ernaar, hoe gaan we ermee om? 

Zien we mensen als probleem, of zien we mensen die problemen 
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hebben? Gaan we puur functioneel aan de slag, vanuit beheersing en 

controle en dus met ruim baan voor relatielogica’s gebaseerd op heb-

zucht en heerszucht, angst en verminking - van anderen en van ons-

zelf? Of zien we kansen voor menswording en vitalisering van samen-

levingsverbanden, vanuit moraliteit en vertrouwen? 

Agenda met handelingsperspectief in drievoud 

Vanuit de hier ontwikkelde visie (die overigens in verscheidene mis-

sie-verklaringen van christelijk-sociale organisaties daadwerkelijk 

zichtbaar wordt) kan zo’n agenda niet bestaan uit een aanklacht, noch 

uit de top-down proclamatie van een beleidsprogramma. Het gaat al-

lereerst om het centraal stellen van een sociale praktijk, een goed 

voorbeeld, dat in al zijn voorlopigheid iets van hemelse goedheid, 

waarachtigheid en vrede doet oplichten, die wíj niet vestigen noch be-

reiken kunnen, maar alleen zichtbaar kunnen maken als een voorlo-

pig teken van een ongebroken Schepping, van de Pax Christi die onder 

ons is. Eerder heeft zo’n agenda de betekenis van een gedenkboek, een 

vorm van liturgie, van eredienst en dienstwerk. 

Deze cultivering van sociale praktijken vindt zijn basis in de 

Imitatio Christi: het goede voorbeeld dat goed doet volgen, het over-

winnen van het kwade door het goede. Dit krijgt op drie onderschei-

den niveaus gestalte: 

 in relationeel, christelijk-sociaal handelen als een vorm van 

(door)geven wat ons aan gaven gegeven is en waarmee we prak-

tijken van zelfzucht en uitbuiting tegenspreken; 

 in vormen van subsidiair organiseren waarin niet de baas zegt 

hoe het moet, maar waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn bij-

drage te leveren, juist omdat niemand de waarheid in pacht heeft, 

waarmee we praktijken van uitsluiting tegenspreken, en een 

glimp van het bonum commune zichtbaar maken wordt; 
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 in het present stellen van bestaande vormen van solidariteit in de 

samenleving en het niet systematisch ontmoedigen ervan, waar-

mee we demoralisatie tegengaan. 

Vragen voor gesprekken met verschillende partners 

Deze drie vormen van ‘presentie’ nodigen uit tot dialogen met diverse 

partners over centrale maatschappelijke kwesties van deze tijd zoals: 

 Hoe kunnen we responsieve vormen van economie meer centraal 

stellen die een antwoord zijn op de noden van de samenleving in 

plaats van op de behoeften van een individu(zie o.a. hoofdstuk 4)? 

 Hoe kunnen we kwetsbaarheid, onvolmaaktheid en improvisatie-

vermogen de ruimte geven en zo de drang naar perfectie en een-

vormigheid tegenspreken en de vitaliteit en leefbaarheid van de 

samenleving versterken (o.a. hoofdstuk 5)? 

 Hoe kunnen we vormen van inclusieve politiek centraal stellen 

die meer zijn dan een periodieke peiling, maar een vorm van ge-

sprek, en daarmee de zeggenschap van burgers over de inrichting 

van hun leven vergroten (hoofdstuk 6)? 

 Hoe kunnen we vormen van groei in kwaliteit cultiveren en zo de 

nadruk op kwantitatieve groei, op cijfers en protocollen vermin-

deren (hoofdstuk 7)? 

 Hoe kunnen we een cultuur van dankbaarheid, eerbied en inte-

resse de ruimte geven, en zo onverschilligheid, de wegwerpcul-

tuur en cynisme tegenspreken (zie o.a. hoofdstuk 8)? 
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11.  Summary: the strength of connectedness 

Christian-social perspective on progress in times of turmoil 

“The strength of connectedness,” that is the title of this vision docu-

ment. It presents a Christian-social way of seeing that offers perspec-

tives for making steps in the global network society in which we live, 

with a view on humanising our relationships, and on a humane soci-

ety in which everyone counts. 

The strength of being connected? 

On first hearing the title and aim, they will likely sound unworldly and 

naïve. What do you mean by being connected? What do you mean by 

humanising?  What’s this about everyone counting? 

 The world is on fire, war and violence reign. Authoritarian lead-

ers make a comeback, there are failing and repressive states in 

Africa, the Middle East, and bordering Europe. Due to a distress-

ing lack of economic opportunities, countless people grow up 

without any prospect of peace, safety and prosperity. The world is 

adrift and people who flee in utter despair perish without a name 

in the waters and walls surrounding the European Continent. 

 Lines form between various groups in society, between people of 

different cultural and ethnic background, between people with 

temporary contracts and permanent positions, between the hig-

her and lower educated, between blue collar and white collar 

workers. The strength of a connecting political middle-ground 
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weakens. The middle class, the connecting economic link, is 

shrinking. Authoritative research centres state that it seems that 

we live in separate worlds. They see a chasm between the winners 

and the losers of globalisation. 

 In addition, the economy is uprooted and has derailed in a finan-

cial crisis with disastrous consequences. The economy of coop-

eration and connectedness seems to have given way to an egotis-

tical fight for power and money. Tax shelters are blooming. It is 

becoming more and more evident that the ecologic footprint of 

the West overburdens our planet at the expense of man and ani-

mals. 

Signs of connectedness and hope amidst the misery 

We observe the problems of this time and the immense injustice that 

these produce. The challenges our world faces relating to peace and 

security, economics and sustainability, policy and governance, are co-

lossal. Others have described this more poignantly, comprehensively 

and better documented than we can do in this essay. The images on 

TV, the analyses in the papers, the daily reports of research institutes, 

all show quite sufficiently how much is wrong in the world. And in 

such a merciless and depressing way that one almost feels like throw-

ing in the towel. 

We see people from abroad who have settled here and who can-

not escape their extensively documented and stereotyped characteris-

tics, but as a result face discrimination, as can be statistically shown. 

We discount lower-educated people as ‘losers of globalisation’. Both 

groups we collectively address as the problematic bottom of society 

which we somehow seriously have to deal with. Let it sink in: does 

thinking in terms of demarcations between groups contribute to a so-

lution, or does it stigmatize people and demoralise them? Doesn’t the 

abstract analysis in groups, tables and statistics, actually hide the rela-
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tionships which exist between people from different groups, and is not 

this analysis itself part of the problem? 

Making connectedness visible as a mission 

Our starting point is different and is based primarily in a different way 

of seeing. Because at the core of our concern for the needs of the 

world, lies an important insight into our fundamental connectedness. 

In expressions of evangelic indignation and even in the destructive 

anger of those who do not feel recognised by the way our society is 

currently structured.  Yet in common views about the state of the 

world, and in our governance models these forms of engagement are 

not seen and not taken seriously. 

As a beginning a diagnosis and architectonic critique 

Our architectonic critique on the design of the European society is that 

with bureaucratic structures and market systems that have got out of 

hand, we have organized our relational interconnectedness out of exis-

tence and, in doing so, we have undermined our communal sense of 

responsibility, we have excluded people and hindered their ability to be 

good, and we have made it too easy to shift our problems on to others.142 

We see people who gain from the system, and those who do not; we 

see privileged groups, and vulnerable groups who fall outside of the 

system, who fall between the rules and through the cracks in the mar-

ket. We see people who are made objects of system interventions and 

therefore no longer have a voice, are being excluded, exploited and 

demoralized. A technocratic style of politics and economics, where 

only the boss’s opinions count. 

                                                        
142 For countries outside of Europe there is another development perspective; there 
failing markets and failing states are exactly the problem. 
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Social questions which are derived from this 

Many questions can be seen as deriving from this, whereby today’s 

opportunities for growth in liberty, equality and solidarity are continu-

ingly being framed in either overly individualistic or overly systematic 

and collectivistic terms. 

 In economic practice where the ideal of freedom as non-

interference has derailed into antisocial behaviour that resulted in 

the economic crisis and which left deep scars in society. 

 In new technology that reduces what people do, to behavioural char-

acteristics that can be used by companies (‘big data’) and where the 

individual now has the choice of recreating him or herself accord-

ing to utopian models (‘design babies’ and the post-humanistic en-

deavour to become perfect and immortal). It is an attempt to evade 

one’s own shortcomings and vulnerabilities and escape into uto-

pian ideals about the new human being that are more likely to en-

slave man then free him. 

 In the state that embraces the system’s ideal of equality whereby 

people are the objects of policy and control. The citizen exists for 

the government as a source of revenue, as a client, and as a to-be-

controlled risk. The government is no longer the protector of the 

space where everyone can grow in one’s own manner and to-

gether with others assume responsibility. Such a state perceives 

citizen power as a problem, rather than part of a solution. 

 In education and healthcare where the government manages based 

on results, yields, and efficiency; and where the question as to 

what constitutes good education and good care according to the 

professionals in the field, is deemed much less important. But 

even here this view on reality fails, because driving out the moral 

aspects of education and healthcare in favour of one-sided man-

agement techniques only ends up costing more money. So our 
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aim is to show that only by turning around our way of seeing 

things will we put an end to the wastage. 

 In environmental policy, where the environment is seen as an ob-

ject of intervention, and not as something to enjoy. 

Take connectedness more seriously, make visible relational practices that 
allow growth in humaneness 

In the economy, initiatives emerge that go back to a relational basis: 

social enterprises, energy and healthcare co-ops. These are initiatives 

that, in freedom and responsibility, try to make productive the desire 

for a good society. These are forms of a civil economy, of Rhinelandish 

organization and sustainable enterprises. 

Companies that try to make this desire productive, appear to be at-

tractive companies for which to work. They evoke inspiration. In our 

dealings with (bio)technology, practices of healthcare emerge that take 

seriously and not suppress the fact that people are vulnerable and im-

perfect, and can only flourish in relationships in their social environ-

ment. We see citizens who develop creative and multifaceted counter-

forces against a state that wants uniformity and risk-avoidance. In edu-

cation and care, systems are being ‘turned around’ and people change 

how the system is organised. Forms of education emerge in which curi-

osity is stimulated, where knowledge is not the exclusive content, but is 

connected with the heart and hands, the whole body, and where devel-

oping passion and engagement for different forms of craftsmanship is 

central. Some care institutions are very successful in putting the care 

relation central, instead of production and output. People develop love 

for a nature which is not being used as an indifferent object, but as 

our common environment which is dependent upon care and dedica-

tion. 
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Posing slow questions in swampy ground 

We do not think we can solve all the problems of the world with one 

stroke. The difficult, slow questions concerning violence, peace, econ-

omy, environment, abundance and discontent, injustice, our own vul-

nerability and fallibility, remain and defy permanent solutions. The 

way in which we try to enforce stability, how we focus on safety and 

repression, for instance, leads more and more to instability. System 

and incentives, force and protocols do not bring order, but rather in-

crease disorder. 

Instead, we ask the commitment to stay in the swamp, to try a 

form of muddling through that finds a calling and a kind of perma-

nent education in living through these questions. Sometimes prob-

lems seem too big to be solved, but the real question is always: how do 

we perceive these problems, how do we deal with them? Do we see 

people as the problem, or do we see people who have problems. Are 

we acting in a purely functional manner, aiming at control and thus 

giving free reign to relational logics that are based on greed and domi-

nance, fear and mutilation of others and ourselves? Or do we see op-

portunities based on morality and trust to humanise and vitalise our 

associations in society. 

Threefold agenda for action 

Vis-à-vis the vision we have developed (and which is also present in 

several mission statements of Christian-social organizations), such an 

agenda cannot be an accusation, nor a top-down proclamation of a pol-

icy. First and foremost, it is about the centrality of social practices, the 

good example that provisionally lights up an aspect of the heavenly 

goodness, truth and peace, that we cannot establish nor attain but can 

only reveal as a provisional sign of an intact creation, of the Pax Christi 

amongst us. Such an agenda is more like  a commemorative book, a 

form of liturgy, of service or worship. 
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Cultivating social practices finds its basis in the Imitatio Christi: the 

good that follows the good example, conquering evil with goodness. 

This happens in three ways: 

 in relational, Christian-social practices as a handing on what was 

given to us, and so countering practices of selfishness and exploi-

tation; 

 in forms of subsidiary organization where it is not the boss who 

hands out directives, but where everyone is given space to con-

tribute because nobody can claim the truth, thus countering prac-

tices of exclusion and revealing a glimpse of the bonum com-

mune; 

 in showing existing forms of solidarity in society instead of sys-

tematically discouraging them, thus countering demoralization. 

Questions for a conversation with various partners 

These three forms of ‘presence’ invite to a dialogue about central cur-

rent social issues with various partners: 

 How can we give priority to responsive forms of the economy that 

are an answer to the needs of society instead of the wants of the 

individual (Chapter 4)? 

 How can we make room for vulnerability, imperfection, and im-

provisational skills, thus countering the push to perfection and 

uniformity and strengthening the vitality and quality of life in so-

ciety (Chapter 5)? 

 How can we give priority to forms of inclusive politics which are, 

instead of just recurrent polling, a conversation, thus enhancing 

engagement by citizens in arranging their own life (Chapter 6)? 

 How can we cultivate forms of growth in quality, thus reducing 

the emphasis on quantitative growth, numbers and procedures 

(Chapter 7)? 
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 How can we establish a culture of gratitude, reverence, and in-

volvement, thus countering indifference, the throw-away culture, 

and cynicism (Chapter 8)? 
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‘ … dat ge de onhoudbaarheid van den  
tegenwoordige toestand inziet ...’  

   
Een korte geschiedenis over Christelijk-Sociale  

Congressen, christelijk-sociale conferenties en de 

stichting Christelijke-Sociaal Congres 
 

PIET HAZENBOSCH
1 

 

 

 

 

                                                        
1 Piet Hazenbosch (1947) is econoom en historicus. Een eerdere, kortere versie 
van deze geschiedenis verscheen in 2011. Zie ‘.... dat deze perzik naar meer 
smaakt’ in Jan Willem van den Braak, Wim Eikelboom, Hans Groen, Schepping & 
Samenleving – een duurzame relatie (Doorn, 2011). 
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Enkele woorden vooraf 

Deze geschiedenis is niet af. Niet omdat er altijd meer is te vertellen, 

niet omdat er onvoldoende onderzoek is, niet omdat het boek is geslo-

ten, maar niet-af omdat de geschiedenis voortrolt. Deze geschiedenis 

wordt geschreven aan de vooravond van het Vierde Christelijk-Sociaal 

Congres.2 In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal.3 

Een geschiedenis in het perspectief van komende dagen. Maar ook 

een geschiedenis in een wereld die voortdurend verandert, waarin wat 

was, lijkt verdwenen; waarin wat komt is als een spiegel vol raadselen. 

Een geschiedenis ook van opgaan en blinken, zelfs verzinken. 

Een geschiedenis die toekomst moet hebben, omdat de beweging die 

in deze geschiedenis wordt beschreven, zegt missionair te zijn.4 Gro-

ter dan zichzelf wil zijn. 

                                                        
2 De uitdrukking ‘het Vierde Christelijk-Sociaal Congres’ is wellicht verwarrend, 
omdat de Stichting jaarlijks een congres organiseert. Omdat het congres dat in 
2016 bijeen wordt geroepen nadrukkelijk sprake is van verbondenheid met de 
eerdere drie congressen, wordt deze uitdrukking in deze geschiedenis een aantal 
keren genoemd om het bijzondere karakter van het congres in 2016 te beklemto-
nen. 
3 W. Bilderdijk, Voorspellingen in 1811.  
www.gedichten.nl/nedermap/poezie/poezie/69215.html 
4 Evert Jan van Asselt, Jan Jacob van Dijk, Piet Hazenbosch & Hein Pieper, ‘Zeven 
mythes over het christelijk-sociaal denken’ in Pieter Jan Dijkman, Annemarie 
Hinten, Gerrit de Jong & Jan Prij (red.), De belofte van het christelijk-sociaal denken, 
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In deze geschiedenis volgen wij de draad van de tijd, die we oppakken 

aan het begin van de 19de eeuw en die draad rollen wij af door de IJ-

zeren Eeuw en verdere dagen. De congressen stellen wij centraal, 

maar de betekenis daarvan kan alleen worden begrepen als we ook 

aandacht hebben voor het christelijk-sociaal denken en voor de christe-

lijk-sociale beweging, die immers onlosmakelijk met elkaar zijn ver-

bonden. Congressen als kenmerkende momenten in de tijd. 

Wie de draad van zijn eigen geschiedenis afrolt, ontdekt dat zijn 

draad verbonden is met andere draden, met de welhaast onontwarbare 

kluwen van gebeurtenissen. Het is dan ook onvermijdelijk dat wij ook 

die andere draden laten zien. 

 

Het past ons om kort stil te staan bij het gegeven dat de Christelijk-

Sociale Congressen en Christelijk-Sociale Conferenties tot het Derde 

Congres in 1991 vooral protestants-christelijke bijeenkomsten zijn 

geweest. Deze geschiedenis heeft dan ook een sterk protestants-

christelijk karakter. Daarmee is niet gezegd dat in de rooms-katholieke 

wereld geen sprake is van sociale betrokkenheid of sociale actie. Het 

tegendeel is het geval. De pauselijke encycliek Rerum Novarum, maar 

ook latere leerstellige brieven, zoals Quadragesimo Anno, zijn daarvan 

inspiratiebronnen, terwijl katholieke werkgevers- en werknemersor-

ganisaties, katholieke instellingen voor zorg en onderwijs, maar ook 

katholieke media zoals de Katholieke Radio Omroep (KRO) en De 

Volkskrant zich in belangrijke mate op die inspiratiebronnen baseer-

den. 

 

Een historisch studie wordt onmiskenbaar beïnvloed door de visie van 

de onderzoeker, door zijn manier van werken, door de samenleving 

                                                        
Christen Democratische Verkenningen. (Amsterdam, herfst 2015), pp. 40-48. 
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waarin hij leeft, terwijl ook de heersende waarden en normen invloed 

zullen hebben. Er zal, met andere woorden, altijd een zeker subjectief 

element schuil gaan in zijn onderzoek. De invloed van dat subjectieve 

neemt af als de onderzoeker zich van die subjectiviteit bewust is en op 

gepaste wijze verantwoording aflegt over zijn manier van werken.5 

De geschiedenis laat zich overigens niet schrijven. De beperkin-

gen van een beschrijving worden gegeven door de beschikbare tijd, 

maar ook door de gedachte dat nooit alles behoeft te worden beschre-

ven, omdat niet alles wat gebeurd is van belang is of nog van belang 

wordt geacht. Het is immers zo dat de schrijver leeft in de tijd waarin 

hij schrijft en derhalve door die tijd wordt beïnvloed – daaraan kan hij 

zich nooit ontworstelen. Hij maakt derhalve keuzes, die worden inge-

geven door zijn tijdbepaalde en eigen referentiekader. Daarom wordt 

niet de geschiedenis geschreven, maar is het slechts een geschiedenis – 

er zijn ook andere mogelijkheden, zeker in andere tijden.6 

 

Deze geschiedenis is als volgt opgebouwd: in het eerste hoofdstuk 

wordt een theoretisch kader geschetst dat behulpzaam is bij het ver-

kennen van de geschiedenis. In de volgende hoofstukken wordt inge-

gaan op de drie christelijk-sociale congressen, op de christelijk-sociale 

conferentie in 1952 en op de geschiedenis van de Stichting Christelijk-

Sociaal Congres. In het afsluitende hoofdstuk wordt teruggekeken en 

wordt de lange lijn van de geschiedenis zichtbaar gemaakt. 

 

Tot slot wil ik mijn medelezers, zowel uit bestuurlijke kring als uit de 

wetenschap, bedanken voor hun opmerkingen bij een eerdere versie 

                                                        
5 J.F.E. Bläsing, Hoofdlijnen van de moderne bedrijfsgeschiedenis (Leiden-Antwerpen, 
1990), pp. 14-15. 
6 J.W. Bezemer, Een geschiedenis van Rusland – Van Rurik tot Brezjnev (Amsterdam, 
1988), IX. 
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van deze korte geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. In al-

fabetische volgorde: J.W. van den Braak, J.J. van Dijk, E. Dwarswaard, 

W. Eikelboom. G.J. Schutte, J.M.J.C. Westerbeek-Huitink, P.E. 

Werkman en R.E. van der Woude. Overbodig op te merken niet zij, 

maar slechts de auteur van deze geschiedenis verantwoordelijk is voor 

de inhoud. 
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1.  Op weg naar 2016 – een kader 

In zijn openingstoespraak tijdens de augustusbijeenkomst van 2011 

roept H.J. Kaiser op tot een bijzonder congres in 2016. Hij legt de 

deelnemers een keuze voor: ‘welk congres wilt u in 2016 houden? U 

kunt kiezen voor een geschiedkundig congres waarin wij historici vra-

gen om verhalen te houden hoe belangrijk wij waren voor de vorige 

eeuw. Of voor een feestcongres waarin wij vieren dat wij als christe-

lijk-sociaal middenveld een boodschap hebben voor politiek, economie 

en samenleving ... Op zoek naar kracht en toerusting om standvastig 

te kunnen zijn in een nieuwe tijd en een nieuwe wereld met ongeken-

de uitdagingen.’7 Uit deze oproep blijkt dat Kaiser zich bezorgd toont 

over de toekomst en de relevantie van de christelijk-sociale beweging. 

De vraag naar de relevantie van en de zorg om de betekenis van 

de christelijk-sociale beweging in ‘het nu en wat worden zal’ is op twee 

niveaus te begrijpen. 

Er is het praktische. In 2016 is het een kwart eeuw geleden dat 

het Derde Congres bijeen was, 125 jaar geleden dat Rerum Novarum 

verscheen en het Eerste Congres werd gehouden. In die tijd is de rol  

                                                        
7 Herman Kaiser, ‘Een verwarrende zomer’ Wim Eikelboom en Hans Groen, 
Schepping & Samenleving – Verslag van het Christelijk-Sociaal Congres, 24 & 25 augus-
tus 2011 te Doorn, (Doorn, 2011), p. 8. 



 

[ 195 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en betekenis van het christendom duidelijk veranderd. Kaiser stelt vast 

dat de ‘samenleving steeds opener onverschilligheid en zelfs vijandig-

heid toont ten opzichte van organisaties en bewegingen die voortko-

men uit een religieuze traditie. De vraag die zich aandient: wat moe-

ten wij doen om ook morgen nog relevant te blijven vanuit onze op-

dracht en verantwoordelijkheid als christelijk sociale organisaties.’8 

Met andere woorden: Wat is de actuele betekenis van christelijk-

sociaal denken, wat de positie van de christelijk-sociale beweging? 

                                                        
8 Herman Kaiser, ‘Een verwarrende zomer’, p. 7. 

Herman Kaiser,  
voorzitter van de 

Stichting CSC van 
2003 tot 2013 
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Er is een meer theoretisch niveau. Christelijk-Sociale Congressen 

zijn momenten. Momenten in de geschiedenis van de christelijk-

sociale beweging. Daarom is het goed naar de lange lijn door de ge-

schiedenis van de christelijk-sociale beweging te kijken en de congres-

sen en conferenties in dat verband nader te bezien. 

 

Maar voordat we teruggaan in de tijd om de congressen en conferen-

ties te typeren tegen de achtergrond van Kaisers keuze en de bestuur-

lijke zorg over de actuele relevantie, is het goed om stil te staan bij drie 

meer theoretische concepten. Het eerste is de vraag naar het begrip 

‘(christelijk-) sociale beweging’; het tweede kijkt naar de levenscyclus 

van een beweging, terwijl de derde vraag een antwoord zoekt op het 

realiseren van doelen, op het vormen van macht. 

Uit de beschikbare literatuur blijkt dat het begrip ‘sociale bewe-

ging’ niet echt eenduidig kan worden gedefinieerd, zij het dat het wel 

kan worden omschreven met behulp van een aantal kenmerken.9 

Ten eerste heeft een sociale beweging een impuls nodig om te ont-

staan, om als beweging op gang te komen. Ten tweede heeft een socia-

le beweging een eigen problematiek nodig om herkenbaar te zijn en 

om de nodige steun te werven. Ten derde heeft een sociale beweging 

organisatie nodig, waarbij een organisatie wordt gezien als een geheel 

van middelen en mensen. Ten vierde moet een beweging beschikken 

over mensen, in de loop van de tijd telkens over nieuwe mensen, over 

nieuwe leden, die moeten worden geworven en gebonden. Ten vijfde 

                                                        
9 Zie voor een overzicht hiervan o.a. Paul Werkman en Rolf van der Woude, Dàn 
zien we en verstaan we, wat het is: Christelijk-sociaal – bijdragen aan het symposium 
‘Wording en Werking’ over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging op 8 mei 
2003; Amsterdam 2003. Jan Jacob van Dijk, Bouwers en bouwstenen – naar een 
nieuwe christelijke beweging. (Culemborg, 2004). Ook: Piet Hazenbosch, Voor het 
Volk om Christus’ Wil – een geschiedenis van het CNV (Hilversum, 2009), pp. 11-16. 
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moet een beweging voldoende coalities sluiten om de eigen doelen te 

realiseren en daarom moeten contacten worden onderhouden met een 

breed netwerk van andere organisaties. 

Rest de vraag wat in dit kader een christelijk-sociale beweging is? 

Zonder daar uitvoerig op in te gaan is te verdedigen dat de christelijk-

sociale beweging gedreven wordt door het christelijk-sociaal denken: 

het denken over mens en maatschappij gebaseerd op Bijbelse uit-

gangspunten, die vertaling vinden in de dagelijkse praktijk waarbij het 

verantwoordelijkheidsdenken en het vormen van gemeenschappen 

centrale plaatsen innemen.10 Anders gezegd: de christelijk-sociale be-

weging is een sociale beweging met een eigen, bijzonder kenmerk: het 

baseert zich in zijn streven, in denken en handelen op Bijbelse waar-

den. 

 

'Opgaan, blinken en verzinken is het lot van elke dag' dichtte de grote 

Willem Bilderdijk.11 Maar niet alleen het lot van elke dag, ook van de 

levenscyclus van producten. Een sociale beweging is te beschouwen 

als een product van maatschappelijke omstandigheden en ontwikke-

lingen. In die zin is de uit de marketing en economie afkomstige ana-

lysemethode ook toepasbaar op een sociale beweging. In het algemeen 

worden vier fasen onderscheiden: de introductie, de groei, de verzadi-

ging en de terugval. Het is niet zo dat elk product deze vier fasen door-

loopt. Het kan immers goed zijn dat na de introductie blijkt dat er 

geen markt is voor het geïntroduceerde product, waarna het van de 

                                                        
10 Zie bijvoorbeeld: H.J. van Zuthem, ‘Openingsreferaat – Dynamisering van ver-
antwoordelijkheid’ in P.A.G. Cammaert en C.A. van den Berg, Congresboek van het 
Christelijk Sociaal Congres 1991. (Kampen, 1992). 
11 Dit citaat is afkomstig uit het gedicht Afscheid, uitgesproken in de Amsterdam-
sche Afdeeling der ‘Hollandsche Maatschappy van Wetenschappen en Kunsten,’ 
den tienden van Louwmaand des jaars 1811.  
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markt verdwijnt.12 En als een product de vier fasen doorloopt dan zegt 

dat nog niets over de looptijd. Denk aan een rage: de looptijd is heel 

kort, soms zelfs maar een paar weken, terwijl er ook producten zijn 

die de tand des tijds lijken te doorstaan. In het perspectief van het be-

grip ‘sociale beweging’ geldt hetzelfde. Met name bij spontane acties 

is de levensduur soms erg kort. 

De zienswijze dat een sociale beweging een product is van maat-

schappelijke omstandigheden en derhalve een levenscyclus kent, komt 

sterk overeen met de zienswijze van S. Hellemans in zijn Strijd om de 

moderniteit waarin hij de ontwikkeling van maatschappelijke organisa-

ties onderscheidt in verschillende fasen.13 

Hellemans stelt dat een maatschappelijke organisatie veelal ont-

staat uit onvrede; er mist iets in de samenleving of er is iets dat men-

sen willen veranderen. Vanuit die onvrede komen mensen in actie. 

Vaak zal die actie niet of slechts in beperkte mate het gewenste effect 

hebben en zal worden besloten tot het oprichten van een formele or-

ganisatie (de introductiefase). Die organisatie moet duidelijk voor 

ogen hebben welk doel wordt nagestreefd, welke middelen daarvoor 

worden ingezet en welke mensen daarbij kunnen worden betrokken. 

Er moet, om de onvrede te doen verdwijnen, dus een zekere mate van 

institutionalisering plaatsvinden. Om voort te bestaan moet die orga-

nisatie een maatschappelijke positie krijgen en dat kan door het reali-

seren van doelen (de groeifase). 

Na verloop van tijd heeft de maatschappelijke organisatie een be-

paalde positie in de samenleving verworven. Zij wordt als respectabel 

gezien en gaat tot het establishment behoren. De algemene acceptatie 

                                                        
12 Ongeveer 60% van de nieuw geïntroduceerde producten verdwijnt van de markt 
tijdens de introductiefase. 
13 Staf Hellemans, Strijd om de moderniteit: sociale bewegingen en verzuiling in Euro-
pa sinds 1800 (Leuven, 1990). 
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zal door een deel van de oorspronkelijk verontrusten worden toege-

juicht, want het is immers een erkenning van hun onvrede. Maar deze 

fase houdt ook een risico in: het opheffen van de oorspronkelijke on-

vrede staat niet meer centraal, maar het in stand houden van de insti-

tutie, de eigen organisatie. Deze institutionalisering kan de verzadi-

gingsfase worden genoemd. 

De vraag is of de organisatie nog mensen aan zich kan blijven 

binden. Als dat niet lukt – bijvoorbeeld door het vinden van een nieu-

we onvrede – dan zal de organisatie na langere of kortere tijd ten on-

dergaan (de terugval). Het kan ook dat de organisatie zijn oorspronke-

lijke impuls andere vorm en inhoud geeft, zijn oorspronkelijke uit-

gangspunten actualiseert en herdefinieert waardoor als het ware een 

nieuwe levenscyclus word gestart. 

 

Er is een derde element dat hier de aandacht vraagt en dat samen-

hangt met de twee hierboven genoemde aspecten. Wil een sociale be-

weging doelen realiseren, dan is het onvermijdelijk om zodanige in-

vloed te genereren dat die doelen ook binnen bereik komen. Er is een 

zekere mate van macht nodig om een doel te realiseren. 

De Duitse onderzoekers, Schmitter en Streeck, komen tot de con-

clusie dat twee elementen een rol spelen: de logic of membership en de 

logic of influence.14 

Bij de logic of influence gaat het om de macht van het getal. Een 

organisatie met meer leden heeft meer invloed dan een organisatie 

met minder leden. Het is derhalve voor een sociale beweging van be-

                                                        
14 Ph. Schmitter en W. Streeck, The Organization of Business Interests – A Research 
Design to Study the Associative Action of Business in the Advanced Industrial Societies 
of Western Europe. Revised and Extended Version. (Berlijn, 1981). 
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lang om voldoende mensen achter de doelstellingen te verenigen om 

die doelstellingen te kunnen realiseren. 

Bij de logic of influence gaat het om de invloed die een sociale be-

weging kan realiseren. Meer invloed levert meer resultaat dan minder 

invloed. Maar in het verwerven van invloed schuilt een risico: eisen 

moeten wellicht worden afgezwakt, er moet met anderen worden sa-

mengewerkt en dat kan er toe leiden dat de achterban ontevreden 

raakt en zijn betrokkenheid beëindigt. 

Een sociale beweging zal dus steeds oog moeten hebben voor het 

evenwicht tussen de macht van het getal en de invloed die wordt ver-

kregen omdat die twee op gespannen voet met elkaar kunnen komen. 

Er moeten nog twee elementen worden toegevoegd aan dit theo-

retisch concept. Een eerste aspect is dat van het leiderschap. Wil een 

organisatie een zekere mate van macht uitoefenen om doelen te berei-

ken dan moet worden voorkomen dat die doelen de optelsom zijn van 

de individuele wensen van de leden. Er zijn derhalve mensen nodig 

die de optelsom niet alleen kunnen voorkomen, maar die ook telkens 

weer zicht kunnen geven op de betekenis van de oorspronkelijke im-

puls die leidde tot het oprichten van de organisatie. 

Het tweede is dat van de logic of subject, dat mijns inziens de logic 

of influence en de logic of membership aanvult. Het gaat immers ook tel-

kens om de vraag waar de beweging zich precies mee bezig houdt. De 

logic of subject ligt vanzelfsprekend in de oorsprong van een organisa-

tie, maar de omstandigheden tijdens het ontstaan van de beweging 

veranderen en telkens opnieuw zal antwoord moeten worden gegeven 

op de vraag wat tot het speelveld van de beweging behoort. Daarbij 

moet steeds weer rekening worden gehouden met de vraag wat de ach-

terban van het speelveld vindt en of op dat speelveld invloed kan wor-

den uitgeoefend. 

Overzien wij de drie besproken theoretische kaders in relatie tot 

de christelijk-sociale beweging dan moet die beweging zijn te herlei-
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den tot een of meer impulsen, moet er sprake zijn van een zekere ma-

te van organisatie, terwijl er voldoende maatschappelijk draagvlak – 

leden en invloed – is om bepaalde doelen te realiseren. Vervolgens is 

de vraag in welke levensfase de beweging zich bevindt om antwoord te 

geven op de vraag naar de toekomst van die beweging. Waarmee we 

weer bij de vraag van Kaiser en de zorg over de relevantie van het CSC-

bestuur uit 2011 zijn aangekomen. 

 

Met deze theoretische kaders in het achterhoofd keren we terug in de 

tijd, naar de 19de eeuw. 
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2.  Het Eerste Christelijk-Sociaal Congres 

Op de winteravond van de 3e januari 1876 komen negen mannen in 

een Amsterdams grachtenhuis bij elkaar. Onrust drijft hen. Onrust 

over de maatschappelijke ontwikkeling, over de schoolstrijd en het 

kiesrecht, over de vraag wat zij als overtuigende christenen moeten 

doen. Die avond wordt de eerste christelijk-sociale organisatie in Ne-

derland opgericht: Patrimonium, ‘Ons Vaderlijk Erfdeel’. Een naam 

als slogan, want het vaderlijk erfdeel bestaat toch – daarvan zijn die 

negen mannen diep overtuigd – uit het bevrijdend evangelie. Daarvan 

moet de betekenis worden hersteld om de grote maatschappelijke vra-

gen te kunnen oplossen. Een van die negen mannen, W.C. Beere-

mans, schrijft in De Werkmansvriend dat ‘terugkeer tot ene zuivere 

Christelijke maatschappij’ nodig is. Want ‘er bestaan geene bloot 

maatschappelijke vraagstukken! Alle, zo vele als er zijn, moeten hun-

nen oplossing vinden in het Christendom, moeten opgelost worden 

naar de eisch van Gods wetten. En daarom is het ook vanuit het per-

spectief van de arbeiders gezien van belang dat de samenleving terug-

keert naar het Woord. En dat kan alleen maar als werklieden zich aan-

eensluiten in een organisatie, die de christelijke beginselen als uit-

gangspunt neemt.’15 De grondleggers van Patrimonium zien de oplos-

                                                        
15 R. Hagoort, Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel) – Gedenkboek bij het gouden jubileum. 
(Kampen, 1927), p. 135. 
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sing van de problemen niet in de confrontatie, maar in de samenwer-

king tussen werklieden en patroons. Beiden moeten immers worden 

aangesproken vanuit de gedeelde overtuiging, vanuit de Bijbel. In De 

Werkmansvriend schetst Patrimonium-voorzitter Klaas Kater16 het ver-

schil met andere sociale organisaties: ‘Wij willen hetzelfde, dat is 

waar, maar wij willen het niet uit hetzelfde beginsel, niet op dezelfde 

wijze, niet langs denzelfden weg, niet tot hetzelfde doel.’17 

Door zich nadrukkelijk uit te spreken over de maatschappelijke 

relevantie van het christelijk geloof, plaatsen de negen zich in de tradi-

tie van het Réveil. 

 

In de eerste decennia van de 19de eeuw ontstaat in Europa een reactie 

op het rationele Verlichtingsdenken. In Nederland krijgt deze aan de 

Romantiek verwante stroming de dichter Bilderdijk en zijn leerlingen, 

zoals I. da Costa en G. Groen van Prinsterer, als aanhangers. Eerst 

staat innerlijke geloofsbeleving centraal mede als gevolg van de heer-

sende opvatting over het wezen van de Nederlands Hervormde kerk. 

Later gaat die persoonlijke geloofsbeleving gepaard met maatschappe-

lijke actie.18 W. van Hogendorp is de eerste uit de Réveilkring die ver-

band legt tussen godsdienst en maatschappij. In een brief aan Da 

Costa schrijft hij: 'Zoo lang in onze maatschappij één huisgezin aan-

wezig is, dat niet ten minste de eerste behoeften des levens in vol-

doende mate geniet, zoolang kunnen wij als leden van dien staat geen 

                                                        
16 Klaas Kater is de zoon van een Amsterdamse melkslijter en werkt een groot deel 
van zijn leven als metselaar. Zie bwsa.socialhistory.org/biografie/kater. 
17 R. Hagoort, Patrimonium, pp. 176-179. Zie ook Jan Jacob van Dijk, Bouwers en 
bouwstenen, p. 65. 
18 Dr. M. Elisabeth Kluit, Het Protestantse Réveil in Nederland en Daarbuiten, 1815-
1865. (Parijs-Amsterdam, 1970), p. 124. 
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zegen over dien staat noch over zijne leden verwachten.'19 Zijn plei-

dooi voor particuliere filantropie en kerkelijke diaconie is het gevolg 

van grote sociale ongelijkheid en het onvermogen van de samenleving 

om ook de zwakkeren te steunen en tot hun recht te laten komen. 

Binnen de kringen van het Réveil liggen initiatieven voor christe-

lijk-sociale betrokkenheid bij de zorg, zowel in de sfeer van (wat toen 

heette) de zwakzinnigenzorg – ’s Heeren Loo –  als in de sfeer van de 

ziekenhuiszorg – Diakonessenhuizen –, terwijl er ook aandacht is 

voor beroepsonderwijs. Het is vooral een los netwerk van personen die 

dit soort initiatieven neemt, organisatie ontbreekt. In mei 1831 is 

E.M.M. Groen van Prinsterer-van der Hoop betrokken bij de oprich-

ting van een naaischool in Den Haag, waarmee de eerste stap op weg 

naar de institutionele hulpverlening vanuit het Réveil wordt gezet.20 

Later is zij ook betrokken bij de oprichting van het Haagse Diacones-

senhuis, waar het Bronovo Ziekenhuis uit voortkomt.21 Het Haagse 

initiatief voor diaconale arbeid is verbonden met dat in Utrecht, zij het 

dat ieder initiatief zich langs eigen lijnen ontwikkelt, maar zich wel ba-

seert op de maatschappelijke vormgeving van het christelijk geloof. 22 

In 1801 wordt onderwijs een staatstaak. De vraag is wie dat on-

derwijs moet geven? In de praktijk draagt de overheid zorg voor het 

onderwijs, dat alhoewel formeel neutraal, vooreerst en vooral een al-

gemeen-christelijk en nationaal karakter heeft. Toch stemt dat karak-

                                                        
19 Kluit, Het Protestantse Réveil, pp. 179-181. 
20 Prof. Dr. M.J. van Lieburg, 'met het beste wat men heeft en kent', de geschiedenis van 
het Diakonessenziekenhuis Utrecht 1844-1999. (Kampen, 2000), pp. 14-15. 
21 prof. Dr. M.J. van Lieburg, Bronovo 1865-1990, Van 's-Gravenhaagsche Diakones-
sen-Inrichting tot Ziekenhuis Bronovo. (Kampen, 1990), p. 36. 
22 Opgemerkt moet worden dat 'Een Diakonessenhuis is geen ziekenhuis, maar 
heeft een ziekenhuis’. Het aantal diaconale activiteiten is breder. M.J. van Lieberg, 
'met het beste wat men heeft en kent', p. 7. 
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ter niet iedereen tevreden. In de katholieke wereld krijgt die onvrede 

vorm, maar ook binnen de kring van het Réveil, wordt een meer or-

thodox christelijk onderwijs voorgestaan. Hier vallen tot op zekere 

hoogte religieuze opvattingen en maatschappelijke activiteiten samen. 

Het gaat niet alleen om het geven van onderwijs, maar om het geven 

van onderwijs waarbij de leerling wordt gevormd tot een betrokken 

Christen. Vooral Groen van Prinsterer bepleit eigenstandige, christe-

lijke scholen, omdat hij geen heil ziet in een algemeen soort liberaal 

Christendom.23 Daarmee geeft hij vorm aan de kerngedachte van het 

Réveil op het terrein van het onderwijs en hij bepleit dat ook deze 

vorm door de (liberale) staat mogelijk moet worden gemaakt. Daarmee 

begint een politieke discussie die tot het einde van de lange 19de eeuw 

zal voortduren en bekend is geworden als de Schoolstrijd.24 

Het Réveil is eerder een los verband van bevlogen mensen dan 

een organisatie.25 Als in het midden van de eeuw door O.G. Heldring 

wordt geprobeerd allerlei, veelal, lokale – initiatieven en personen met 

elkaar te verbinden leidt dat eerder tot verzet daartegen dan tot geor-

dende samenwerking. Weliswaar ontmoeten deze Christelijke Vrien-

den elkaar, maar tot hechte organisatievorming komt het niet echt.26 

                                                        
23 Opgemerkt moet worden dat Groen in de loop van de tijd niet altijd consistent is 
in zijn denken. Hij wisselt in de jaren ’50 en ’60 min of meer gedwongen door de 
veranderende omstandigheden een aantal keren van opvatting. Hier wordt zijn 
meer definitieve positie – mede onder invloed van zijn vriendschap met Kuyper – 
weergegeven. 
24 Bram Mellink, Worden zoals wij – Onderwijs en de opkomst van de geïndividuali-
seerde samenleving sinds 1945. (Amsterdam, 2014), pp. 32-37. 
25 Zie ter illustratie: Dick Kuiper, Kerngroepvorming, met name binnen het Am-
sterdamse Réveil – over sociale lagen en familierelaties in de lange negentiende 
eeuw (1815-1914) in Fred van Lieburg, Het protestantse Réveil in Nederland. (Hilver-
sum, 2012). 
26 Dr. Th. Jak, Huizen van Barmhartigheid – zorg voor zwakzinnigen in Nederland in 
de tweede helft van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor ’s Heeren Loo. 

 



 

[ 206 ] 

Wat overigens niet wegneemt dat op lokaal niveau veel initiatieven 

worden ondernomen. In de tweede helft van de eeuw komt organisa-

tievorming onder invloed van A. Kuyper wel van de grond.27 

 

De tweede helft van de 19de eeuw is een periode van grote verande-

ringen – niet alleen mondiaal, maar ook in Nederland. De agrarisch 

georiënteerde standenmaatschappij, waarin ook een belangrijke plaats 

is voor (koloniale) handel en financiële dienstverlening, komt in be-

weging en er begint een langdurig, diepingrijpend veranderingspro-

ces. De industrie komt op en maakt de toch al niet florissante omstan-

digheden waaronder de meeste Nederlanders leven er niet beter op. 

De arbeidsverhoudingen veranderen ingrijpend: arbeid wordt meer en 

meer als een louter economische factor beschouwd, als koopwaar.28 De 

sociale kwestie wordt geboren. 

In de jaren ’60 van de 19de eeuw komt in Nederland een proces 

van economische groei over een breed front opgang. Er ontstaat als 

gevolg van het doorgevoerde liberaliseringsprogramma een nieuwe 

dynamiek die onder andere gepaard gaat met de disciplinering van ar-

beiders in steeds grotere fabrieken. De veranderingen in de structuur 

van de economie hebben ingrijpende gevolgen. Bijvoorbeeld voor de 

ruimtelijke inrichting van het land: sommige steden (Amsterdam, 

Rotterdam) groeien uit tot ‘grote’ steden, bepaalde regio’s (Twente) 

industrialiseren. Voor de sociale inrichting: de sociale samenhang, die 

                                                        
(Amsterdam, 1993), pp. 40-45. 
27 Rolf E. van der Woude, Leviathan op kousenvoeten – Twee eeuwen protestantse 
noties over de Nederlandse sociale politiek: een overzicht in Trajecta – Religie, cul-
tuur en samenleving in de Nederlanden; vierentwintigste jaargang, 2015, aflevering 1, 
p. 67 e.v. 
28 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914 – staat, instituties 
en economische ontwikkeling. (Amsterdam, 2000), p. 309. 
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in een kleinschalige samenleving bestaat, dreigt te veranderen in een 

naamloze maatschappij. Er zijn ook gevolgen voor de inrichting van 

het onderwijs, het handhaven van de openbare orde. De industriële 

revolutie, die in de westerse wereld hand in hand gaat met de opkomst 

van het kapitalisme, laat op den duur geen onderdeel van de samenle-

ving onberoerd. De invloed is ingrijpend. Voor arbeiders betekent het 

werken onder dieptreurige arbeidsomstandigheden die gepaard gaan 

met een even droevig leef- en woonklimaat. Geert Mak vergelijkt Am-

sterdam met een derde-wereldstad: ‘extreem hoge geboortecijfers en 

minstens zo extreem hoge sterftecijfers. Slechts de helft van het aantal 

geboren jongens bereikte de leeftijd van vijfendertig jaar en van de 

‘behoeftige arbeiders’ was de leeftijdsverwachting nauwelijks meer 

dan dertig jaar.’29 De meeste arbeiders verdienen domweg te weinig 

om echt in leven te blijven. Zij zijn gevangen in armoede. Veelal is het 

nodig dat vrouwen en kinderen hun arbeidskracht inzetten om het ge-

zinsinkomen aan te vullen. Op enig moment werkt meer dan éénder-

de van de kinderen in Noord-Brabant in fabrieken of werkplaatsen. 

Overigens liggen de lonen van de vrouwen altijd onder die van de 

mannen met hetzelfde werk.30 Aardappels, opgediend met wat azijn 

en mosterd, vormen lange jaren het hoofdvoedsel van de werklieden. 

Van Gogh schildert in 1885 niet voor niets zijn beroemde ‘Aardappel-

eters’. 

Op zich genomen zijn de erbarmelijke omstandigheden waarin 

arbeiders leven en werken niet nieuw. Al eeuwen lang leiden zij een 

onzeker (en vaak kort) bestaan. Het is het bewustzijn van die omstan-

                                                        
29 Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam. (Amsterdam, 1999), p. 200. 
30 R. Hagoort, Patrimonium, p. 25-26. 
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digheden en het zicht op mogelijke verbeteringen daarin, die de socia-

le kwestie tot een op te lossen probleem maakt.31 

De veranderingen in de economische structuur gaan hand in 

hand met veranderingen in de maatschappelijke structuur. Er ont-

staan maatschappelijke of sociale organisaties, die opkomen voor de 

belangen van mensen; die voor de slachtoffers van de economische 

veranderingen in de bres springen. Er staan mensen op die zelf de 

strijd tegen sociaal onrecht ter hand nemen, zich ontworstelen aan de 

traditionele mogelijkheden. 

Eén van de redenen, zo niet dé reden, om Patrimonium op te 

richten vormt de sociale kwestie, waarnaast anti-socialistische overwe-

gingen zeker ook een rol spelen. Maar bestaat er ook een echt sociaal 

programma? Niet in de ogen van de Friese afdelingen, want deze plei-

ten vanaf het midden van de jaren ’80 voor een actiever optreden op 

maatschappelijk terrein.32 Het is vooral P. van Vliet jr., voorzitter van 

de afdeling Leeuwarden, die optreedt als woordvoerder. De ‘Grote De-

pressie’, waarin de economie en zeker ook de Friese landbouw zich 

bevindt, vormt ongetwijfeld een belangrijke verklaring voor dit plei-

dooi.33 Kater, de woordvoerder van de landelijke organisatie, voelt in 

eerste instantie niet veel voor zo’n programma, dat hij te veel vindt lij-

                                                        
31 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914, p. 316. 
32 H.J. Langeveld, ‘Protestantsche Christenen van Nederland, vereenigt u – althans 
wat de sociale nooden betreft’, in G.J. Schutte, e.a., Een arbeider is zijn loon waardig 
– Honderd jaar na Rerum Novarum en Christelijk-Sociaal Congres 1891: De ontwikke-
ling van het christelijk-sociale denken en handelen in Nederland 1891 – 1914 (’s-
Gravenhage, 1991), pp. 106-107. 
33 De ‘Grote Depressie’ duurde van 1873 tot 1896. De gevolgen in de agrarische 
sector zijn aanzienlijk ook doordat, als gevolg van toenemend handelsverkeer, 
agrarische producten uit de VS worden geïmporteerd. Zie ook: R.T. Griffiths, Ach-
terlijk, Achter of Anders? – aspecten van de economische ontwikkeling van Nederland in 
de 19de eeuw (Amsterdam, 1980), p. 14. 



 

[ 209 ] 

ken op het streven van de socialisten.34 Hij ziet evenwel een mogelijk-

heid om de Antirevolutionaire Partij (ARP) onder druk te zetten. Dat 

is in de ogen van Kater hard nodig, want hij heeft nog een paar appel-

tjes met die partij te schillen. Kater vindt dat ook arbeiders hun partij-

tje moeten kunnen meeblazen in de Tweede Kamer, maar Patrimoni-

um-mannen krijgen geen kiesdistrict toegewezen.35 Als de Patrimoni-

um-afdeling Sneek in 1888 voorstelt om Kater kandidaat te stellen, 

zorgt de antirevolutionaire leider Kuyper er persoonlijk voor dat W.G. 

baron Brantsen van der Zijp kandidaat wordt. Een ‘heer’ in plaats van 

een arbeider. Als de baron ook nog wordt gekozen, voelt Kater zich – 

begrijpelijk – in de hoek gezet. Naast dit probleem met een persoon-

lijk tintje heeft Kater ook andere motieven. Het christelijke kabinet-

Mackay heeft tegen de belofte in geen wetgeving op sociaal terrein tot 

stand gebracht noch het kiesrecht uitgebreid.36 Kortom: Kater wil het 

Friese pleidooi gebruiken om de invloed van Patrimonium binnen de 

ARP uit te breiden. 

Is Kater wellicht wat ambivalent over het ontwerpen van een soci-

aal programma, Kuyper is gewoon tegen. Kuypers belangrijkste argu-

ment is zijn vrees dat een eigen sociaal programma tot zoveel weer-

stand binnen zijn overwegend conservatieve achterban zal leiden dat 

                                                        
34 In de literatuur – waarin ook de aanleiding tot het Sociaal Congres wordt be-
schreven – wordt telkens gewag gemaakt van de ambivalentie van Kater. Waarom 
hij evenwel een tegenstander zou zijn van een eigen sociaal programma wordt 
nergens vermeld. Wellicht is hij bevreesd voor de ontwikkeling van onafhankelijke 
vakbonden of vereenzelviging met de verlangens van de socialisten. Het lijkt niet 
waarschijnlijk dat hij als lid van de ARP vreest voor een scheuring in de partij – 
een vrees die bij Kuyper wel bestaat. 
35 Tot 1918 kent Nederland een districtenstelsel, waarbij per district een afgevaar-
digde voor de Tweede Kamer wordt gekozen. In 1918 wordt het (huidige) stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. 
36 Het kabinet-Mackaay regeert van 21 april 1888 tot 21 augustus 1891. 
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tot eigen politieke partijvorming kan worden besloten. En dat gaat dan 

ten koste van Kuypers Antirevolutionaire Partij (ARP), die hij in 1879 

opricht. Toch doet Kuyper meer dan het voorstel afwijzen. Hij maakt 

nog eens duidelijk dat het ‘strooien van wat sociale suiker’ volkomen 

onvoldoende is. Er moet wel degelijk wat gebeuren. Kuyper herhaalt 

zijn pleidooi voor regionale Kamers van Arbeid. Het zijn deze Kamers, 

die de sociale problemen in overleg tussen werkgevers en werknemers 

moeten oplossen. 

Het ligt nogal voor de hand om vast te stellen dat Patrimonium 

niet gelukkig is met de reactie van Kuyper. De partijen staan dan ook 

lijnrecht tegenover elkaar. 

Patrimonium vergadert op 11 november 1890. Het ontwerpen van 

‘Een Sociaal Program’ staat als eerste op de agenda. Kater heeft zijn 

eerdere bezwaren laten varen ten voordele van de nog te schillen ap-

peltjes en om een scheuring binnen Patrimonium te voorkomen. De 

jaarvergadering wordt een dag eerder voorafgegaan door een huishou-

delijke vergadering, waarop de agenda wordt besproken. Kuyper is ge-

nodigd en hij komt ook. Hij spreekt zo indrukwekkend dat besloten 

wordt het voorstel van de agenda te halen en te vervangen door een 

ander voorstel. Patrimonium zal een brief schrijven aan het Centraal 

Comité van de ARP met het voorstel om een sociaal congres te organi-

seren.37 Dat congres moet ‘de middelen bespreken, die bij den tegen-

woordige stand der Sociale queastie ten goede onzes volks en inzon-

derheid der werklieden dienen te worden beproefd.’38 Die brief wordt 

geschreven en er komt antwoord: Het Centraal Comité ‘is genegen 

een Sociaal Congres saam te roepen’. Verder werd besloten ‘saamwer-

                                                        
37 Impliciet erkent Patrimonium daarmee de leidinggevende rol van ‘de politiek’ in 
de zuil-in-wording. 
38 Proces-Verbaal, (Amsterdam, 1892), pp. 11-12. 
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king te zoeken, niet alleen met Patrimonium, maar ook met den Chris-

telijken Volksbond te ’s Gravenhage en met de Vereniging tot het Heil des 

Volks.’39 

De problemen lijken opgelost, maar op de jaarvergadering zelf 

haalt Kater fel uit naar de ARP. Deze actie leidt tot verschillende reac-

ties, die duidelijk maken dat op het christelijk-sociale erf uiteenlopen-

de opvattingen bestonden en blijven bestaan. 

 

Het bijeenroepen van een congres staat niet op zichzelf. De sociale 

kwestie is niet een specifiek Nederlands vraagstuk. In april 1891 pu-

bliceert paus Leo XIII zijn encycliek Rerum Novarum (Over nieuwe 

dingen). Uitgangspunten van de encycliek zijn een rechtvaardig loon, 

het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Als instru-

menten om deze doelstellingen na te streven, worden zowel over-

heidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd. De encycliek 

vormt een belangrijke bron voor het werk van de A.M.A.J. Ariëns, die 

aan de wieg van de Twentse textielarbeidersbonden staat. 

In de ons omringende landen staan ook christenen op die zich 

voor de sociale problemen in hun land in zetten. In Engeland, waar de 

Industriële Revolutie al veel eerder dan in continentaal Europa plaats-

vindt, is er een veelheid van initiatieven om de sociale problemen te 

lijf te gaan. Voor ons land is het werk van de theoloog F.D. Maurice 

van betekenis.40 Hij is maar een beperkte periode actief als criticaster 

                                                        
39 Proces-verbaal, 13. De Christelijken Volksbond in Den Haag en de Vereniging tot 
Heil des Volks in Amsterdam (in 1855 opgericht door Jan de Liefde) hebben tot 
doel de verspreiding van Gods heil onder de armen in Nederland om op die ma-
nier hun situatie te verbeteren. De organisaties staan in de traditie van het Réveil. 
40 John Frederick Denison Maurice (1805-1872) is een vooraanstaande Engelse 
theoloog en wordt beschouwd als een van de grondleggers van het christen-
socialisme. 
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van het ongebreidelde kapitalisme, maar zijn werk beïnvloedt het 

denken van A.S. Talma en daarmee het denken in de Nederlandse 

christelijk-sociale wereld over de rol van de overheid.41 Ook in Duits-

land en België wordt vanuit de christelijke kerken aandacht voor de 

sociale kwestie gevraagd. Kuyper is – zo blijkt ook uit zijn openingsre-

de op het Sociaal Congres – beïnvloed in zijn denken door het Evange-

lisch-Sociaal Congres dat in 1890 plaatsvindt.42 En wie wil weten hoe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 Lammert de Hoop en Arno Bornebroek, De rode dominee – A.S. Talma, (Amster-
dam 2010), 28-34. Zie ook: Gerard van Krieken, Syb Talma (1864-1964) – een bio-
grafie. (Hilversum, 2013), pp. 31-35. 
42 Jürgen C. Hess, ‘Die Herren Pastoren sollen die Politik aus dem Spiel lassen’ in 
G.J. Schutte, Een arbeider is zijn loon waardig – honderd jaar na Rerum Novarum en 
Christelijk-Sociaal congres 1891: de ontwikkeling van het christelijk-sociaal denken en 
handelen in Nederland 1891-1914 (’s Gravenhage, 1991), pp. 226-241. 
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de sociale kwestie in België speelt, kan goed terecht bij de prachtige 

roman van Louis-Paul Boon Pieter Daens. 

Op maandag 9 november 1891 ’s avonds om 8 uur vindt de ope-

ningsbijeenkomst van het Sociaal Congres plaats in het Gebouw van 

de Maatschappij voor de Werkende Stand in Amsterdam.43 Kuyper 

opent met zijn beroemd geworden toespraak Het sociale vraagstuk en de 

christelijke religie.44 Hij maakt al snel duidelijk welke vraag het congres 

‘op ernstige wijze’ moet bespreken: ‘wat ons als belijders van den 

Christus te doen staat, met het oog op de nooden van onze tijd.’ Daar-

bij bepaalt hij de plaats van de christen, voor wie het toch ‘onlochen-

baar’ moet zijn dat het christelijk geloof dwingt tot het aanpakken van 

de sociale problemen. Want ‘waar arm en rijk tegenover elkaar staan, 

kiest Jezus zijn plaats nooit bij de meergegoeden, maar sluit hij zich 

altoos bij de armeren aan.’ 

Kuyper schetst in felle kleuren de oorzaak van het sociale vraag-

stuk, hij verwoordt zijn ‘architectonische maatschappijkritiek’. Die kri-

tiek ligt in het loslaten van de band met God. De echte oplossing van 

het vraagstuk schuilt dan ook in het herstel van die band. Kuyper zet 

zich daarbij af tegen het socialisme: ‘revolutie is dan ook door Jezus, 

                                                        
43 Zie ook: Jeroen Koch, Abraham Kuyper – een biografie. (Amsterdam, 2006), pp. 
408-412.  
44 De moderne lezer raakt onder de indruk van het vermogen van de spreker om te 
boeien en van de toehoorders om geboeid te blijven. Naar gangbare maatstaven, 
waarin circa 100 worden één minuut spreektijd in beslag nemen, duurt Kuypers 
toespraak op basis van de tekst van het proces-verbaal zeker 3,5 uur. Mensen moe-
ten in die tijd ervaren luisteraars zijn. Wellicht ligt het meer voor de hand dat 
Kuyper een korte versie van zijn betoog heeft uitgesproken en dat de ‘lange’ versie 
in het proces-verbaal is opgenomen. Zie ook E. van der Woude, ‘Beginsel en be-
lang – De christelijk-sociale congressen en conferenties en de vorming van de 
identiteit van de protestants-christelijke vakbeweging’ in G.J. Schutte (red.) 90 jaar 
CNV: mensen en uitgangspunten, 3e Cahier over de geschiedenis van de christelijk-
sociale beweging. (Amsterdam-Utrecht, 2001), pp. 26-30. 



 

[ 214 ] 

noch door zijn apostelen ooit gepredikt.’ Maar Kuyper spaart ook an-

dere stromingen niet. Zo verwijt hij de rooms-katholieke kerk de voe-

dingsbodem te hebben geschapen voor de Franse revolutie. Een revo-

lutie, die een volstrekte, maar onjuiste ommekeer teweegbracht. De 

onderwerping aan God werd vervangen door de autonomie van het 

individu; ‘eener uit God gewelde liefde’ werd vervangen door ‘het ego-

isme van den om het bezit worstelende hartstocht.’ De sociale nood, 

die ten grondslag ligt aan het huidige sociale vraagstuk, moest dus wel 

ontstaan. Daarbij spelen ook andere factoren, zoals de technologische 

ontwikkeling, een rol. Maar door daar de kern van de problemen te 

zien, sluit men de ogen voor de zedelijke verwildering, die het gevolg 

is van het loslaten van de christelijke religie, zo meent Kuyper. De 

Franse Revolutie ‘verstoorde het organisch weefsel, verbrak de sociale 

banden, en hield ten slotte, in haar atomistisch knutselwerk niets over 

dan het eenzelvig, zelfzuchtig en voor zijn zelfstandigheid opkomend 

individu.’ Het zedelijk vraagstuk is breder dan dat van de arbeidsver-

houdingen, het betreft ook het drankmisbruik, de prostitutie, loterij en 

kansspel en het gebrekkig onderwijs aan kinderen van arbeiders. Kuy-

per citeert in dit kader met instemming de apostel Jacobus: ‘geldzucht 

is de bron van alle kwaad’, geldzucht als verwerpelijke bron van en 

voor het kapitalisme. Vervolgens spreekt Kuyper in meer positieve zin 

over de sociaal-democratie en die stellingname zal hem niet door allen 

in dank zijn afgenomen. Op deze manier neemt Kuyper afstand van 

de conservatief-liberale opvattingen, die in zijn eigen ARP opgeld 

doen. 

Kuyper doet uit de doeken dat de Franse revolutie nog een gevolg 

heeft, de sociale queastie. ‘Wie van een sociale queastie spreekt, be-

doelt hiermeê in den algemeensten zin, dat er ernstige twijfel is gere-

zen aan de deugdelijkheid van het maatschappelijk gebouw, waarin we 

wonen. [...] Slechts dit ééne is, zal er voor u een sociale quaestie be-

staan, noodzakelijk, t.w. dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoor-
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dige toestand inziet, en deze onhoudbaarheid verklaart niet uit bijkom-

stige oorzaken, maar uit een fout in den grondslag zelf van ons maat-

schappelijk samenleven. Voor wie dit niet erkent, en acht dat het 

kwaad te bezweren is door kweking van vromer zin ... moge er een re-

ligieuse, en moge er een philantropische quaestie bestaan, maar een 

Sociale quaestie bestaat voor hem niet. Die bestaat voor u dan eerst, zo 

ge architectonische critiek oefent op de menselijke sociëteit zelve, en 

dienvolgens een andere inrichting van het maatschappelijk gebouw 

gewenscht én mogelijk acht.’45 Kuyper meent met andere woorden dat 

niet elk maatschappelijk probleem een ‘sociale kwestie’ is, alleen als 

sprake is van oorzaken in het fundament van de samenleving, aan de 

basis van de maatschappelijke ordening, kan sprake zijn van een ‘soci-

ale kwestie’. 

In het tweede deel van zijn betoog zegt Kuyper zich te richten op 

de oplossingsrichting van de sociale kwestie. Hij gaat in op een reeks 

onderwerpen. Kuyper neemt stevig stelling: ‘den werkman als een 

‘stuk gereedschap’ te misbruiken, is en blijft een ‘aanranden van zijn 

menschenwaarde’. Sterker nog, het is een zonde, rechtstreeks ingaan-

de tegen het zesde gebod: ‘Gij zult den arbeider ook maatschappelijk 

niet dooden.’ Weliswaar staat geschreven ‘in het zweet uws aanschijns 

zult gij uw brood eten’, maar daarnaast staat ook: ‘de arbeider is zijn 

loon waardig’ – zo zegt Kuyper. Dat geldt ook voor de dagloner, want 

‘ook die daglooner moet als naar den beelde Gods geschapen, kunnen 

leven.’ 

Er ligt in het sociale vraagstuk ook een rol voor de overheid. 

Daarbij herhaalt Kuyper zijn eerdere pleidooi om te komen tot het op-

stellen van een ‘Wetboek voor den Arbeid’. ‘De Overheid helpe den 

arbeid aan recht. Ook voor den arbeid moet de mogelijkheid geboren, 

                                                        
45 Proces-Verbaal, p. 53. De cursivering is van Kuyper.  
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dat hij zich zelfstandig organiseere en voor zijn rechten kunne opko-

men.’ Daarbij moet de overheid zich in de visie van Kuyper, als het om 

geldelijke ondersteuning gaat, beperken tot een minimum, want ‘blij-

vend heil schuilt voor volk en vaderland, en zoo voor onzen arbeiders-

stand, alleen in een krachtig eigen initiatief.’46 Feitelijk spreekt Kuyper 

met grote terughoudendheid over de rol van de overheid. Vanuit zijn 

visie en ervaring begrijpelijk. De overheid, zoals Kuyper die ervaart, is 

niet de overheid die hij wenselijk acht. Het is immers een liberale 

overheid met weinig tot geen respect voor de rol van de christelijke re-

ligie. Een overheid die niet voluit steun geeft aan het verlangen naar 

(financiële) gelijkberechtiging van het christelijk onderwijs en een 

overheid die eerder geneigd is de voormalige staatskerk te steunen dan 

andere kerkelijke stromingen de ruimte geeft. 

Met zijn toespraak bindt Kuyper de linkervleugel van de ARP aan 

zich.47 Daarmee accepteert hij tot op zekere hoogte het risico dat de 

partij zal worden gespleten gelet op de ‘vervaarlijke radicale taal’ die 

hij laat horen.48 De vraag is evenwel of zijn toespraak voldoende tege-

moet komt aan de behoefte tot een sociaal program, zoals dat binnen 

Patrimonium gewenst wordt. Wie zijn toespraak leest, kan weinig an-

ders dan vaststellen dat hij zijn toehoorders met lege handen achter-

laat, maar een toespraak is geen congres.49 Daarom is het goed verder 

te kijken dan de toespraak zelf, we moeten ons richten naar de con-

gresconclusies, waarvoor de rede de opmaat is. De rede zelf wijst im-

mers eerder af dan dat er voorstellen worden gedaan. 

                                                        
46 Proces Verbaal, pp. 38-69. 
47 Rienk Janssens, ‘Eenheid en verdeeldheid 1879-1894’, in George Harinck e.a., 
De Antirevolutionaire partij, 1829-1980. (Hilversum, 2001), p. 91. 
48 Jan & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving – Nederlandse gestalten uit zes 
eeuwen. (Amsterdam, 1979), p. 766. 
49 Jeroen Koch, Abraham Kuyper, p. 412. 
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Het congres is grondig voorbereid. Er zijn voorafgaande aan de 

bijeenkomst discussiestukken geschreven, die worden samengevat in 

stellingen. De indeling van het congres volgend gaat het om documen-

ten rond de Sociale quaestie van haar Christelijke Religieuse zijde, van 

haar Maatschappelijke zijde en van haar Staatkundige zijde. Er zijn rap-

porten over de algemene beginselen, over de opvattingen van goed en 

arbeid, over het huisgezin en de arbeid, over de rol van de kerk, over 

sociale volkszonden, maar ook is er een rapport over de kleinhandel, 

ambtenaren, klerken en dienstboden, over landbouw, over de belas-

tingen en natuurlijk is er ook een rapport over de Kamers van Arbeid 

en over de wetgeving op het terrein van de arbeid. 

De stellingen worden tijdens ochtendbijeenkomsten in secties 

besproken, waarna ’s middag plenaire rapportage plaatsvindt, waarop 

de stellingen door het congres worden vastgesteld. Overigens begint 

elke dag met een godsdienstige wijding. Voor de wijding, maar ook 

voor de overige congresbijeenkomsten is een eigen liedbundel samen-

gesteld, waaruit regelmatig wordt gezongen. Deze wijdingen hebben 

eerder het karakter van een protestantse kerkdienst-met-stevige-preek, 

dan een bezinnende dagopening, die in onze dagen gebruik is (ge-

worden). 

Aan het begin van elke plenaire zitting, is er ruimte voor de huis-

houdelijke gang van zaken. Blijkbaar is er, zo valt in het Proces-Verbaal 

te lezen, zoveel belangstelling voor de openingsrede van Kuyper dat 

het aantal van maximaal 1000 deelnemers ruim wordt overschreven, 

waardoor bij binnenkomst ‘een kleine kloppartij’ ontstaat. Vooral de 

Amsterdamse leden van Patrimonium zonder toegangsbewijs krijgen 

de schuld, want zij hadden bij hun organisatie een toegangsbewijs 

moeten vragen. 

Aan het begin van de derde dag, stelt voorzitter Kuyper de vraag 

of het bij dit congres moet blijven, want hem is ter ore gekomen dat 

‘deze perzik naar meer smaakt’. Zijn vraag wordt beantwoord met ‘al-
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gemeen en luid applaus’, waarop vervolgens een stevige discussie los-

barst over de vraag hoe zo’n volgend congres moet worden voorbereid. 

Duidelijk is dat de deelnemers weliswaar de antirevolutionaire rich-

ting zijn toegedaan, maar het congres toch niet wensen te zien als een 

instrument in handen van de ARP. Na enig heen-en-weer geschrijf en 

gepraat, bereikt men een compromis waaruit blijkt dat ook andere 

christelijk-sociale organisaties bij de voorbereiding een rol zullen spe-

len.50 

Bij de opening van de vierde zitting maakt Kuyper opnieuw ge-

bruik van de gelegenheid mededelingen te doen. De voorafgaande 

avond vond de Jaarvergadering van Patrimonium plaats. Die Jaarver-

gadering sprak per telegram ‘haar dank voor en haar sympathie met 

het Congres’ uit. Kuyper is blij met die nadrukkelijke bijval omdat 

daaruit kritiek op het congres als een bijeenkomst van ‘patroons’ ter 

zijde wordt geschoven. 

Hij doet nog een mededeling. De voorafgaande avond heeft onder 

leiding van W. Hovy, een groot aantal christelijke patroons vergaderd.51 

De vergadering aanvaardde het denkbeeld ‘dat de Christelijke patroons 

zich behoren te vereenigen en dat die vereeniging moest staan op de-

zelfde grondslag als het Congres.’52 Feitelijk is dat een nederlaag voor 

Hovy en Kater, die voorkeur hadden voor het verbinden van werkge-

vers en werknemers in een sociale organisatie. 

                                                        
50 Proces-Verbaal, pp. 100-105. 
51 Willem Hovy is een Nederlandse bierbrouwer, filantroop en politicus. Als vriend 
van Kuyper speelt hij een vooraanstaande rol in de christelijk-sociale beweging. 
Hij financiert in feite Patrimonium, Kater mag zich op zijn kosten inzetten voor 
deze organisatie. Hij financiert ook tal van Kuypers activiteiten, waaronder de op-
richting van de Vrije Universiteit. Het is aannemelijk dat Hovy ook financieel een 
belangrijke rol speelt bij de organisatie van het Sociaal Congres. 
52 Proces-Verbaal, pp. 118-120. 
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Wellicht de belangrijkste en in ieder geval een van de meest bespro-

ken conclusies is verwoord in de paragraaf De sociale quaestie van haar 

maatschappelijke zijde. Daar wordt het recht van werkstaking, ‘mits in 

elk geval nooit als politiek instrument of als moedwillige contract-

breuk’, erkend. De werkstaking is niet alleen een recht, want ‘in 

sommige gevallen evenwel kan werkstaking plichtmatig zijn.’53 Zelfs 

historici die weinig waardering voor de christelijke politiek en christe-

lijke vakbeweging etaleren, spreken over deze conclusie in welhaast 

warme woorden.54 

Een tweede conclusie die van belang is, betreft de instelling van 

Kamers van Arbeid, die – zo meent men – de sleutel vormt tot de op-

lossing van de sociale kwestie. Maar veel meer dan deze gedachte is er 

niet. Over hun samenstelling, over hun bevoegdheden, noch over de 

wijze waarop zij tot stand moesten komen, bestaat eenheid van in-

zicht.55 

Er zijn meer conclusies, maar het geheel voldoet uiteindelijk niet 

in de ogen van de Friese mannen, die de samenroeping van het con-

gres hebben veroorzaakt. Nog hetzelfde jaar ontstaat de ‘Friese bond’ 

van Patrimonium. Belangrijke oorzaak is dat de vragen rond de 

grondpolitiek, die moeten worden opgelost als oorzaak van werkloos-

heid, onvoldoende aan de orde zijn gekomen. Althans in Friese ogen. 

Uit de activiteiten van deze bond volgt in 1894 dan toch een eigen so-

ciaal programma – het Sociaal Congres heeft dit program dus hooguit 

een aantal jaren vertraagd. Overigens leidt het programma niet direct 

tot de door Kuyper gevreesde scheuring in Antirevolutionaire kring. 

Een scheuring, die een paar jaar later toch plaatsvindt doordat man-

                                                        
53 Proces-verbaal, p. 142. 
54 Ger Harmsen en Bob Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschie-
denis van de Nederlandse vakbeweging. (Nijmegen, 1975), p. 52.  
55 H. Langeveld, Protestantsche Christenen van Nederland, vereenigt u, p. 128. 
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nen, die later de Christelijk-Historische Unie gaan vormen, Kuypers 

partij verlaten. Om meer dan het sociaal programma van Patrimoni-

um overigens. 

Het Sociaal Congres heeft dus eerder remmend dan stimulerend 

gewerkt op de totstandkoming van een sociaal programma. Weliswaar 

is het stakingsrecht erkend, maar dat is nog geen programma. Welis-

waar is het recht erkend, een recht dat soms zelfs plicht kan zijn, maar 

‘het is meestal niet raadzaam van dat recht gebruik te maken’ zo con-

cludeert rapporteur A. Wiersinga.56 De Kamers van Arbeid, waarvoor 

ook Kuyper in zijn openingsrede pleit, zijn het aangewezen orgaan om 

juist stakingen te voorkomen door als scheidsrechter tussen partijen 

op te treden. Toch heeft de conclusie van Wiersinga niet de bedoeling 

de werknemers klein te houden, want zijn conclusie over de werksta-

king is nauw verbonden met een andere conclusie. De conclusie na-

melijk, dat arbeiders zich zelfstandig moeten organiseren. Binnen Pa-

trimonium, zo is zijn pleidooi, moeten ‘corporatiën van Christenar-

beiders’ ontstaan. En met een beetje goede wil kan gezegd worden dat 

hier het startpunt ligt voor christelijke vakorganisatie, maar zover is 

het nog niet. 

 

Als gevolg van het Sociaal Congres – wij kijken verder in de tijd – zijn 

het niet de arbeiders die zich als eerste organiseren, het zijn – we za-

gen het hierboven al – christelijke werkgevers die een eigen organisa-

tie oprichten: Vereeniging van Nederlandse Patroons ‘Boaz’ (18 janua-

ri 1892). Veel heeft ‘Boaz’ niet om het lijf. Het blijft vooral een deba-

tingclub, waar eerst de boeren en later de middenstanders domineren. 

Het doel van ‘Boaz’ laat zich kort formuleren: ‘Godvrucht in het be-

                                                        
56 Proces Verbaal, p. 243. 
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drijf’.57 In 1917 treedt (de latere minister-president) H. Colijn, direc-

teur bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, op als tijdelijk voorzitter. 

Hij vormt ‘Boaz’ om tot drie nieuwe organisaties: de Nederlandsche 

Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB), de Christelijke Werk-

geversvereniging (CWV) en de Vereeniging van den Christelijken 

Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand (VCHIM).58 

In de CWV ligt het accent opnieuw op bezinning, want ‘voor de 

behartiging van de materiële belangen kunnen de christelijke werkge-

vers beter te rade gaan bij de neutrale verenigingen’, zo meent Co-

lijn.59 Daarbij verlaat hij nadrukkelijk de uiteindelijke opvattingen van 

Kuyper, die neutrale (d.i. liberale) organisatie had afgewezen. Binnen 

de CWV richt het gesprek zich op de menselijke verhoudingen tot 

God, de overheid of de naaste. Maar praktisch gebeurt er weinig.60 

De eerste werkgeversorganisatie die als belangenbehartiger tot le-

ven komt is de CBTB. De economische crisis slaat in het begin van de 

jaren ’30 onbarmhartig toe in de land- en tuinbouw. Een mislukte in-

terventie om overheidssteun voor de agrarische sector te krijgen, 

dwingt de CBTB (en andere agrarische) organisaties tot een actief be-

leid gericht op de belangenbehartiging van hun leden.61 Het duurt tot 

                                                        
57 P.E. Werkman, ‘‘Rijken en armen ontmoeten elkander’? De protestante organi-
saties van werkgevers en werknemers’ in J. de Bruijn, Een land nog niet in kaart 
gebracht – aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-
1940. (Amsterdam, 1987), p. 119. 
58 Paul E. Werkman, Voorgeschiedenis in “Ethiek en Belang” – 50 jaar Convent van 
Christelijk-Sociale Organisaties. (’s Gravenhage, 1987), pp. 11-25. 
59 Geciteerd in Jan Bruggeman en Aart Camijn, Ondernemers verbonden – 100 jaar 
centrale ondernemersorganisaties in Nederland. (Wormer, 1999), p. 57. 
60 J.J. van Dijk, ‘Adriaan Borst Pzn – Principieel pragmaticus met en lange adem’ 
in Paul Werkman en Rolf van der Woude (red.), Geloof in eigen zaak – Markante 
protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw (Hilversum, 2006). 
61 Rolf van de Woude, Op goede gronden – geschiedenis van de Nederlandse Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond, 1918-1995. (Hilversum, 2001), p. 37. 
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het midden van de jaren ’30 voordat ook de twee andere organisaties 

het bezinningsperspectief verlaten om zich om te vormen tot een be-

langenorganisatie. De middenstand verenigt zich in Christelijke Mid-

denstandsbond (CMB) en de grote werkgevers verenigen zich in het 

Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers (VPCW). Belangen-

behartiging komt in plaats van bezinning. 

 

In 1909 sluit een aantal autonome christelijk-sociale vakbonden, die 

sinds het Sociaal Congres zijn ontstaan, zich aaneen tot het Christelijk 

Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV).62 Geheel in christelijk-

sociale geest aanvaardt ‘het de christelijke beginselen en verwerpt het 

mitsdien de klassenstrijd.’63 Met deze formulering wil het CNV zich 

onderscheiden van de socialistische vakbeweging en het poogt ook – 

maar tevergeefs – een brug te slaan tussen de protestants-christelijke 

en de rooms-katholieke vakbonden.64 

Zo ontstaan in de jaren na het Sociaal Congres van 1891 zowel 

aan werkgevers- als aan werknemerszijde christelijk-sociale organisa-

ties. En daarmee heeft het Eerste Christelijk-Sociaal Congres, zoals het 

later in de wandeling gaat heten, belangrijke invloed gehad op de insti-

tutionele vormgeving van de Nederlandse arbeidsverhoudingen in de 

20ste eeuw. 

 

                                                        
62 Piet Hazenbosch, Voor het Volk om Christus’ Wil, 39-50. Het initiatief om tot de 
oprichting van het CNV te komen, ligt bij de textielarbeidersbond ‘Unitas’, een 
organisatie die weinig tot geen relatie heeft met Patrimonium.  
63 Dit is de grondslag-formulering die na veel discussie wordt aanvaard als ideolo-
gische basis voor de christelijke vakcentrale.  
64 Het CNV wil een interconfessionele organisatie zijn, waarin protestants-
christelijke en rooms-katholieke leden samen optrekken, maar in 1912 dwingen de 
Nederlandse bisschoppen de katholieke leden op straffe van excommunicatie het 
CNV te verlaten. 
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Het congres kan zeker in historisch perspectief worden gezien als een 

markeringspunt in de ontwikkeling van de protestants-christelijke we-

reld. Het remt de ontwikkeling van een sociaal program eerder dan 

dat het zo’n program stimuleert, maar het vormt welhaast een pau-

kenslag van de ‘kleine luyden’ die hun emancipatiebeweging krachtig 

voor het voetlicht brengen. 

Wellicht is er nog een andere conclusie te verbinden aan het con-

gres, het legt de bijl aan de wortel van Patrimonium. Het sociaal pro-

gram komt, zoals opgemerkt, tot stand buiten het Patrimonium-

bestuur om en dat bestuur verliest daarmee in belangrijke mate de 

grip op de ombouw van Patrimonium, gericht op de sociale verheffing 

van de arbeidende stand, naar een organisatie die werknemersbelan-

gen behartigt. Patrimonium onderneemt weliswaar pogingen om dat 

proces te sturen, maar dat loopt, zoals wij zagen, op niets uit. 

Het congres heeft overigens wel een belangrijke rol gespeeld in 

de totstandkoming van een eigen en herkenbare christelijk-sociale 

identiteit en het kan ook gezien worden als een belangrijk moment in 

het denken over de rol van de overheid in het maatschappelijk leven.65 

In dat perspectief is het Congres van grote betekenis geweest voor de 

sociale ontwikkeling van Nederland en voor de omschakeling van de 

19de eeuwse standenmaatschappij naar de 20ste eeuwse klassenmaat-

schappij. 

 

                                                        
65 Zie ook R. van der Woude, ‘Beginsel en Belang’, pp. 43-44. 
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3.  Het Tweede Christelijk-Sociaal Congres 

 

De discussies gaan ook na het Congres verder. We zagen al dat de 

Friese mannen een eigen sociaal program ontwikkelden, waarmee zij 

tegen de wensen van vooraanstaande lieden ingingen. Het komt niet 

tot een confrontatie tussen de verschillende stromingen omdat de na-

tionale economie zich voorspoedig ontwikkelt waardoor de scherpste 

kantjes van de sociale kwestie worden afgeslepen. 

De emancipatie van het christelijk volksdeel verloopt voorspoedig. 

In 1901 breekt voor Kuyper zijn ‘finest hour’ aan: hij vormt een chris-

telijk kabinet.66 Een kabinet dat in 1903 als gevolg van de spoorweg-

stakingen de zogenoemde worgwetten door het parlement loodst. 

“Gans het raderwerk staat stil als uwen machtigen arm het wil” zet te-

kenaar Albert Hahn op zijn beroemde prent. Hahn heeft ongelijk, 

want de treinen staan niet stil, maar dat stilstaan is wel toepassing op 

de sociale wetgeving van Kuyper, waar weinig tot niets van terecht 

komt. 

Die emancipatie speelt zich op een breder dan alleen het politieke 

terrein af. Na het congres van 1891 blijft Patrimonium worstelen met 

de vraag op welke manier de belangenbehartiging van arbeiders het 

                                                        
66 Prof. dr. J. de Bruijn, ‘Kuyper is ein Leugner’ – de kabinetsformatie van 1901. (Am-
sterdam, 2001). 
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best vorm kan krijgen. Daarbij komt dat de verdeeldheid op het kerke-

lijk erf toeslaat. Velen in de Nederlands Hervormde Kerk zien Patri-

monium als een gereformeerde organisatie en dat leidt in 1894 tot een 

splitsing doordat naast Patrimonium de Christelijk Nationale Werk-

mansbond (CNWB) wordt opgericht, die nauw verbonden is met de 

Nederlands Hervormde Kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Syb Talma,  de grondlegger van de sociale wetgeving 
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Om Patrimonium om te vormen tot een moderne arbeidersorga-

nisatie wordt op advies van twee gezaghebbende leden – A.S. Talma 

en J. Huizinga – besloten tot de oprichting van een Christelijk Ar-

beidssecretariaat (CAS).67 Om het CAS een inhoudelijke steun in de 

rug te geven publiceert Talma zijn brochure De vrijheid van den arbei-

dende stand. Daarin stelt hij de relatie patroon-arbeider aan de orde, 

een relatie die in zijn visie niet gekenmerkt wordt door een gezagsver-

houding, maar een relatie is op basis van een vrijwillige overeen-

komst. Het gaat de hervormde predikant Talma niet om gezag en ge-

hoorzaamheid, maar om leiding en zakelijke ondergeschiktheid. De 

arbeider is vrij, maar het probleem is evenwel dat die vrijheid beperkt 

is als gevolg van de economische omstandigheden. Een arbeider moet 

werken om de kost te verdienen en komt zo toch in een onderworpen 

positie terecht. Het is in de zienswijze van Talma de taak van de vak-

beweging om te strijden voor de sociaal-economische vrijheid van de 

arbeider.68 

De Spoorwegstaking van 1903 maakte duidelijk dat de strijdme-

thode van de socialistische vakbeweging en van de ontluikende chris-

telijke vakbeweging onoverbrugbaar van elkaar verschillen. Die duide-

lijkheid draagt bij aan de groei van de christelijke vakorganisaties. 

Op 17 juni 1903 spreekt de vooraanstaande en gezaghebbende 

predikant J.C. Sikkel op een bijeenkomst van ‘Boaz’.69 Zijn betoog, 

opgebouwd rond maar liefst veertig stellingen, slaat in christelijke  

                                                        
67 Syb Talma is op dat moment predikant in Vlissingen. Johannes Huizinga (1867-
1946) is van beroep sigarenmaker en is o.a. voorzitter van de door hem opgerichte 
Christelijke Besturenbond in Kampen. 
68 Lammert de Hoop – Arno Bornebroek, De Rode Dominee – A.S. Talma. (Am-
sterdam, 2010), pp. 83-86. 
69 Johannes Cornelis Sikkel (1855-1920) is gereformeerd predikant in Amsterdam; 
tijdens het Sociaal Congres treedt hij op als een van de rapporteurs. 
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vakbondskringen in als een bom. Sikkel betoogt dat de christelijke 

vakbeweging uitgaat van onchristelijke revolutionaire beginselen en 

zich daarmee op dezelfde beginselen baseert als de socialistische vak-

beweging. Hij stelt het bedrijf centraal, waarin patroons en arbeiders 

een gemeenschap vormen. Feitelijk doet hij een stap terug naar het 

oorspronkelijke gedachtegoed van Patrimonium. En dat juist op het 

moment dat de christelijke bonden het gevoel hebben tot hun recht te 

De Amsterdamse predikant J. C. Sikkel 
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komen na hun rol als stakingsbreker bij de Spoorwegstaking.70 Talma 

vreest een terugslag in de ontwikkeling van de vakbeweging, want de 

benadering van Sikkel lijkt op steun in de christelijke wereld te kun-

nen rekenen. Talma zoekt het debat met Sikkel – een debat dat overi-

gens op verzoenende toon wordt gevoerd. Toch is Patrimonium niet 

gerust op de afloop en de vrees voor te grote meningsverschillen bren-

gen het bestuur er toe om voor te stellen een nieuw christelijk-sociaal 

congres bijeen te roepen. Die opzet mislukt, want de ARP weigert 

medewerking – blijkbaar zien de antirevolutionaire politici er geen 

heil in om te worden betrokken in het debat tussen Talma en Sikkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 Arno Bornebroek, De strijd voor harmonie – De geschiedenis van de Industrie- en 
Voedingsbond CNV, 1896-1996. (Amsterdam, 1996), pp. 78-79. 

Dirk Jan de Geer, voorzitter van de Christelijk-Sociale Conferentie in 1904. 



 

[ 229 ] 

Patrimonium zet evenwel door en organiseert in 1905 een Chris-

telijk-Sociale Conferentie. Jhr. D.J. de Geer, een rijzende ster binnen 

de Christelijk-Historische Unie, blijkt bereid de conferentie voor te zit-

ten.71 Tijdens de tweedaagse conferentie spreken zowel Talma als Sik-

kel en opnieuw is hun toon verzoenend. Het doel van de conferentie 

als toonbeeld van eenheid van visie binnen de wereld van christelijk-

maatschappelijke organisaties wordt dan ook gerealiseerd. Niets staat 

de ontwikkeling van de zelfstandige christelijke vakbeweging meer in 

de weg.72 

 

De ontwikkeling van de christelijke vakbeweging gaat verder; een ont-

wikkeling die los komt te staan van Patrimonium. Het CAS blijkt geen 

succes en christelijke bonden, die niet voortkomen uit ‘Ons Vaderlijk 

Erfdeel’ nemen in de winter van 1907 het initiatief om in navolging 

van de gebeurtenissen in de sociaal-democratische wereld te komen 

tot de oprichting van een vakcentrale. Op 13 mei 1909 ziet het CNV 

het levenslicht in een geheelonthouderskoffiehuis in Arnhem. 

In 1910 wordt opnieuw een christelijk-sociale conferentie gehou-

den. Een conferentie van een dag en een conferentie ‘ter kennisma-

king’ zoals de hervormde predikant en conferentievoorzitter P.A. Klap 

meedeelt. Het thema van de conferentie betreft de grondpolitiek en de 

positie van de landarbeiders. De conferentie draagt niet echt bij aan 

oplossingen voor de problemen die het gevolg zijn van de veranderin-

gen in de agrarische wereld en tot veel meer dan wat gemopper in di-

verse publicaties leidt de conferentie dan ook niet.73 

 

                                                        
71 Dirk Jan de Geer (1870-1960) is tussen 1921 en 1933 enige malen minister van 
Financiën en hij geeft in 1939-1940 leiding aan twee kabinetten. 
72 Rolf van der Woude, ‘Beginsel en belang’, pp. 33-37. 
73 Rolf van der Woude, ‘Beginsel en belang’, p. 38. 
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De wens om opnieuw een volwaardig christelijk-sociaal congres te or-

ganiseren blijft evenwel levend. Weliswaar zijn de maatschappelijke 

verhoudingen veranderd, maar juist het feit dat christelijke politici 

toonaangevend zijn, maakt bezinning op de agenda voor de toekomst 

gewenst. Dat christelijke politici toonaangevend zijn, blijkt o.a. uit het 

feit dat Talma – de ‘Leeuw van Patrimonium’ – als minister van Han-

del, Nijverheid en Landbouw tussen 1908 en 1913 de wetgeving op het 

terrein van sociale zekerheid kan inkleuren in een kabinet onder lei-

ding van de antirevolutionaire premier Th. Heemskerk. Talma legt de 

basis voor de Ziektewet en voor wat in de jaren na 1945 de AOW 

wordt. Hij baseert zich daarbij op een andere zienswijze op de rol van 

de overheid dan Kuyper en anderen voor hem.74 Wijst Kuyper de rol 

van de overheid in het maatschappelijk leven in hoge mate af, Talma 

meent dat de overheid weldegelijk een voorwaardenscheppende rol 

vervult, zeker als schild voor de zwakkeren. De overheid kan wetge-

ving tot stand brengen waarbinnen werkgevers en werknemers af-

spraken kunnen maken over het verzekeren van werknemers tegen 

risico’s die verband houden met het verrichten van arbeid, zoals ziekte 

of ouderdom. Talma moet overigens bij zijn wetgeving in belangrijke 

mate zijn eigen achterban bestrijden, die uit veelal conservatieve 

overwegingen niets voelt voor zijn aanpak.75 

Het gewenste Tweede Congres gaat evenwel niet door, omdat in 

augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt – die oorlog laat Ne-

derland links liggen, maar de gevolgen zijn ook hier te lande zo groot 

dat de aandacht niet gericht is op een congres. 

                                                        
74 Dat Talma een andere opvatting heeft dan Kuyper blijkt uit het feit dat Kuyper 
Talma in De Standaard regelmatig terecht wijst. 
75 Marcel Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid – een geschiedenis van oude orde 
en sociale zorg in Nederland. (Amsterdam, 2004), p. 151 e.v. 
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In november 1918 capituleert Duitsland. Onder invloed van de 

revolutionaire bewegingen die overal in Europa gestalte krijgen, bre-

ken ook in Nederland onrustige tijden aan. SDAP-leider P.J. Troelstra 

acht enige dagen lang de tijd voor revolutie rijp, maar zijn opzet mis-

lukt.76 De onrust vormt de impuls voor sociale hervormingen o.a. door 

de invoering van de 8-uren-dag door minister P.J.M. Aalberse. Welis-

waar gaat de wereld niet voorbij aan Nederland, maar het kabinet-Cort 

van der Linden lost met de grondwetwijziging van 1917 wel twee tradi-

tionele splijtzwammen in de Nederlandse politiek op: er komt alge-

meen mannenkiesrecht, waarbij het districtenstelsel wordt vervangen 

door evenredige vertegenwoordiging en de Schoolstrijd wordt beëin-

digd met de (financiële) gelijkstelling van christelijk en openbaar on-

derwijs.77 Daardoor moet met name de ARP nadenken over haar toe-

komst: de Schoolstrijd vormt immers de bron van haar ontstaan. In 

zijn door A.W.F. Idenburg uitgesproken rede op de Deputatenverga-

dering van de ARP op 2 mei 1918, geeft Kuyper aan dat het nu tijd 

wordt voor sociale hervormingen.78 Die oproep vormt de basis voor het 

besluit het in 1914 niet doorgegane Tweede Congres nu wel bijeen te 

roepen. Op 10 september 1918 komen ‘in de consistoriekamer van de 

Kloosterkerk te ’s Gravenhage een dertiental heeren bijeen om te 

overwegen, of thans niet tot de bijeenroeping van een congres kan 

worden overgegaan.’ De dertien beantwoorden de vraag positief en op 

zaterdag 5 oktober komt het algemeen bestuur van het congres bijeen. 

Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de ARP en de CHU, 

zowel uit de partijorganisatie als uit de Kamerfractie, en uit vertegen-

                                                        
76 Piet Hagen, Politicus uit hartstocht – Biografie van Pieter Jelles Troelstra. (Amster-
dam, 2010), pp. 638-696. 
77 Johan den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935) – minister-president in oorlogs-
tijd, een politieke biografie. (Amsterdam, 2007), pp. 311-404. 
78 Kuyper is ziek en zelf niet (meer) in staat om zijn rede uit te spreken. 
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woordigers van patroonsorganisatie ‘Boaz’ en werkliedenorganisaties 

– Patrimonium, CNV en CNWB. P.A. Diepenhorst (ARP) wordt tot 

voorzitter gekozen, terwijl een vertegenwoordiger van de CNWB, J.R. 

Slotemaker de Bruine, als vice-voorzitter wordt aangewezen.79 Het 

congres is toegankelijk voor ‘mannen en vrouwen die, Christus’ Ko-

ningschap alom erkennend, bij het licht van de Heilige Schrift als 

Gods Woord de oplossing der maatschappelijke vraagstukken zoeken.’ 

Het aantal dat zich voelt aangesproken is niet gering, want ‘in totaal 

waren 1497 personen of organisaties als lid toegetreden, terwijl nog 

een beduidend aantal, dat zich te laat had aangemeld, moest worden 

afgewezen.’ 80 

 

Van 10 tot en met 14 maart 1919 komt het Tweede Christelijk-Sociaal 

Congres opnieuw in Amsterdam bijeen. Dit congres heeft het een an-

der karakter dan het mobiliserende congres van 1891. De congresope-

ning maakt dat duidelijk. Het protestants-christelijke volksdeel is 

sinds het verstrijken van het Eerste Congres onderdeel van de macht 

geworden. Dat blijkt o.a. uit het feit dat voorzitter Diepenhorst een 

keur van voormannen van dat volksdeel welkom heet. Maar liefst vijf 

ministers zijn bij de opening aanwezig. Naast hen de Commissaris 

van de Koningin in Noord-Holland en de burgemeester van Amster-

dam. De ontluikende zuil heeft zijn plaats veroverd in het Nederlandse 

sociale en politieke landschap. Na de openingsrede door Diepenhorst 

                                                        
79 Het ontbreken van de trema op de letter i, is geen typfout. Pas na 1925 gaat Slo-
temaker de trema op de i in zijn naam gebruiken. De toevoeging De Bruine, later 
dus De Bruïne, is het gevolg van zijn wens de familienaam van zijn moeder te 
verbinden met de naam van zijn vader. Zie: Cor Groenewold, Christelijk en Sociaal 
– Biografie van J.R. Slotemaker de Bruïne. (Hilversum, 2007) pp. 10-11. 
80 Proces Verbaal – Tweede Christelijk Sociaal Congres, 10-13 maart 1919 te Amsterdam. 
(Rotterdam, 1919), pp. 5-6. 
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spreken twee ministers, Th. Heemskerk (ARP, Justitie) en J. Th. de 

Visser (CHU, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen). Het thema 

van het Congres blijkt uit het telegram dat na de warme ministeriële 

woorden aan Hare Majesteit de Koningin wordt gezonden: het gaat 

om een volk ‘dat sociale gerechtigheid lief heeft’. Een telegram dat 

overigens ook moet worden begrepen in het licht van de revolutionaire 

tijd. Een paar maanden eerder, in de dagen na 11 november 1918, was 

immers mede door het optreden van christelijk-sociale organisaties 

een machtsgreep van Troelstra in de kiem gesmoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Tweede Christelijk Sociaal Congres, gehouden op 10-13 maart 1919 te Amsterdam. 
Op deze foto het dagelijks bestuur van het Congres en een groep studenten die aan het 
congres meewerkten. Zittend vlnr: S. Smeenk, Mr. dr. J. Schikking, H. Diemer, Prof. mr. 
P.A.  Diepenhorst (voorzitter), J.R. Snoek Henkemans, P.J. Nahuyzen en K. Kruithof. 
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Nog iets anders brengt het meer bezinnende karakter van dit 

congres tot uitdrukking. Er is naast het officiële hoofdprogramma ook 

aandacht voor ontspanning. Zo is er op de avond van de 11e maart een 

‘gezellige bijeenkomst’. Daar wordt gesproken over ‘zedeloosheid’, 

over ‘zondagsrust’ en over ‘sociale voorzorg en barmhartigheid’. Ook 

is er ‘muziek en zang’ met klavierbegeleiding. In de avonduren van 12 

maart is er opnieuw ruimte voor ontspanning met thema’s als ‘drank-

bestrijding’ en ‘het sociale vraagstuk ook een zedelijk vraagstuk’. Het 

moeten ‘gezellige’ avonden zijn geweest! 

Welhaast vanzelfsprekend wordt ook een wijdingssamenkomst 

gehouden, zij het deze keer een eenmalige in de Nieuwe Kerk op de 

Dam. De kerk wordt nauwkeurig in het midden gehouden in deze 

dienst voor drie heren, een Nederlands Hervormde predikant, een 

Evangelisch-Lutherse voorganger en een Gereformeerde dominee.81 

 

In zijn openingsrede waarschuwt Diepenhorst tegen te veel staatsin-

menging in het maatschappelijke en economische leven. In navolging 

van Talma maakt hij duidelijk dat de staat een taak heeft als schild 

voor de zwakkeren. Hij stelt dat er niet een algemeen geldende wet-

matigheid is voor overheidsbemoeienis met het maatschappelijk le-

ven, maar ‘een ramp is het, M.H,82 wanneer het maatschappelijk leven 

zucht onder den looden last der staatsoverheersching.’83 Hij meent dat 

                                                        
81 Het zijn dr. F. van Gheel Gildemeester, ds. P. van Wijk en dr. K. Dijk. 
82 De afkorting ‘M.H.’ staat voor ‘Mijne Heeren’ en maakt duidelijk tot wie Die-
penhorst zich richt – wel is er een tijdens het congres een apart vrouwenpro-
gramma. 
83 Ter illustratie hiervan citeert Diepenhorst de schrijver Anatole France, die een 
gesprek tussen twee geleerden weergeeft. De vraag van de een - wat is de staat? – 
wordt door de ander beantwoord met “de staat, dat is een grillige en slecht gehu-
meurde mijnheer, die achter een loketje zit.” 
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mede als gevolg van de bijzondere oorlogsomstandigheden de over-

heidsbemoeienis te sterk in het maatschappelijk leven is doorgedron-

gen. ‘Bij de taak der normaliseering van het maatschappelijk leven, die 

wacht, moet ons uitgangspunt zijn: aan het particulier initiatief, aan 

de vrijheid van individuen en organisaties worden zooveel doenlijk 

haare ere teruggeven en van den huidige staatsdwang slechts behou-

den, wat na ernstige keuring onmisbaar is te achten.’ Daarbij grijpt hij 

terug op het laatste gedeelte van Kuypers grote rede tijdens het Eerste 

Congres. In de zienswijze van Diepenhorst gaat het niet om de staat, 

maar ‘organisatie is het wachtwoord onzer eeuw voor arbeiders en be-

drijfsleiders.’ In het vervolg van zijn rede maakt Diepenhorst overi-

gens duidelijk dat staat en organisatie twee belangrijke machten zijn, 

‘evenwel, de belangrijkste niet: hooger dan deze stellen wij de geeste-

lijke actie, die nadert tot de ziel.’ Alhoewel het congres vooral over 

economische thema’s handelt, is duidelijk dat in de protestants-

christelijke wereld het heil centraal moet staan. Daarvoor moet al het 

andere wijken.84 

Na Diepenhorst wordt het woord gevoerd door Heemskerk. Daar 

blijkt de verbondenheid van de christelijk-sociale wereld en het kabi-

net, want Heemskerk spreekt ‘als geestverwant en als deel uitmakende 

van de regering.’ Hij verzet zich tegen de roerige, revolutionaire geest 

van de tijd – anderhalf jaar eerder brak in Rusland de revolutie uit. ‘De 

thans losgebroken geesten zijn beslist afgewend van God. (...) Van 

recht is geen sprake meer. (...) De geesten heerschen hier niet, maar 

zij streven ook hier naar de heerschappij. Zwaar is de taak, hunnen 

werking te keeren. Toch is het Uwe taak’ zo houdt Heemskerk de con-

gresgangers voor. Daarbij past het niet te denken in termen van klas-

senstrijd, maar ‘genezing is slechts te vinden in naastenliefde en 

                                                        
84 Proces Verbaal, pp. 11-33. 
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recht, gaven van Goddelijke oorsprong.’ Het congres zal ‘rustig arbei-

dende in deze onrustigen tijd’ moeten naspeuren hoe ‘die beginselen 

zijn toe te passen en hoe het evenwicht tusschen strijdige belangen is 

te verkrijgen.’85 

 

De opzet van het Tweede Congres wijkt af van de aanpak tijdens het 

Eerste. Door deskundige personen zijn schriftelijk referaten inge-

bracht, die telkens uitmonden in stellingen. Die stellingen worden tij-

dens het congres besproken, maar zij worden niet in stemming ge-

bracht. Ook hier blijkt het meer bezinnende karakter van het Congres. 

Op dinsdag 11 maart is Overheid en bedrijf het thema en zijn de 

congresvoorzitter Diepenhorst en ARP-politicus en wetenschapper 

V.H. Rutgers inleiders.86 De kern van hun boodschap is nieuw noch 

verrassend: de overheid mag slechts in noodgevallen optreden als on-

dernemer, waarbij concurrentie met het particuliere bedrijfsleven 

moet worden voorkomen. Tijdens de middaguren wordt er in secties 

doorgepraat over het thema, nu toegespitst op landbouw en het mid-

den- en kleinbedrijf.87 Ook daar dezelfde toon: de overheid moet te-

rughoudend optreden. 

                                                        
85 Proces Verbaal, pp. 35-37. 
86 In de vierde stelling van mr. V.H. Rutgers een opvatting, die de lezer wellicht de 
moeite van het overwegen waard vindt. Rutgers wijst op de nadelen van over-
heidsbedrijven: het is moeilijk om aan goed personeel te komen, het ontbreekt 
aan koopmansgeest en er is een neiging tot bureaucratisch beheer. ‘Om die nade-
len te beperken worde begunstiging bij benoemingen geweerd; worden niet ge-
schroomd hooger salarissen te betalen dan aan andere openbare ambten van ge-
lijke rang zijn verbonden ....’. Maar voegt hij er waarschuwend aan toe: ‘het over-
heidsbedrijf kenmerke zich door voorzichtig finantiëel beleid en morele onberis-
pelijkheid van zijn handelsmethode’. Proces Verbaal, p. 81. 
87 In zijn laatste stelling spreekt dr. H.J. Lovink, commissaris-generaal voor de 
landbouwproductie, uit dat hij verwacht dat op langere termijn ‘vermoedelijk’ 
sprake zal zijn van ‘eene uitbreiding van den akkerbouw en inkrimping van de 
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Op woensdag 12 maart gaat het om De vrouw in het beroepsleven. 

De eerste inleider, mw. H.W. Crommelin, stelt vast dat het verrichten 

van arbeid door ongehuwde vrouwen steeds normaler is geworden, 

maar dat ‘in ons land de salariëring der vrouwen zeer ongelijk’ is. Zij 

bepleit gelijke beloning als was het maar ‘uit rechtvaardigheidsoog-

punt’, maar zij ondervindt weinig tot geen steun voor dit pleidooi.88 H. 

Bavinck, vooraanstaand antirevolutionair en gereformeerd theoloog, 

verdedigt zijn referaat over De Beroepsarbeid der gehuwde vrouw, waarin 

hij opvallend minder dogmatisch is dan veel van zijn tijdgenoten, die 

een absoluut verbod bepleiten.89 Hij meent weliswaar dat ‘gezinstaak 

en beroepsarbeid (...) voor de gehuwde vrouw in de regel niet (zijn) te 

verenigen’, maar ‘toch is een volstrekt verbod, noch uit het oogpunt 

van recht noch uit dat van billijkheid aan te bevelen.’ Gelet op de in 

later jaren volgende discussies, mede onder invloed van de Grote De-

pressie, maakt Bavinck hier weinig school met zijn betoog. 

De positie van de vrouw komt ook aan de orde tijdens de speciale 

vrouwenvergadering, die op dinsdagmiddag bijeenkomt. Deze Ladies 

Day werd voorbereid dor een aparte commissie onder leiding van 

M.M. Havelaar-Van Beeck Calkoen en A.C. Diepenhorst-De Gaay 

Fortman.90 Havelaar-Van Beeck Calkoen opent de bijeenkomst met 

een woord van welkom. Zij wijst op het feit dat ook tijdens het Eerste 

Congres een speciale vrouwenvergadering werd belegd, een vergade-

ring die overigens in het Proces-Verbaal niet wordt genoemd. Zij ver-

                                                        
veehouderij’. Waaruit mag blijken dat voorspellen nogal moeilijk is. Proces Ver-
baal, p. 132.  
88 Proces Verbaal, p. 205. 
89 Proces Verbaal, p. 225. 
90 Havelaar-Van Beeck Calkoen werkt o.a. als zendelinge in China en is actief in de 
christelijke vrouwenbeweging. Diepenhorst-De Gaay Fortman is actief in verschil-
lende vrouwenorganisaties en in het christelijk blindenwerk. 
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wijst weinig instemmend naar tal van vrouwenbewegingen, die vrou-

wenkiesrecht naast andere vrouwenrechten bepleitten. Zij meent dat 

‘militante suffragettes in ons nuchter land gelukkig onbekend zijn’, 

maar toch is de positie van de vrouw aan het veranderen toen ‘opeens 

in November van het vorige jaar de Regeering met toezeggingen 

kwam van zoo vér reikende strekking, dat wij ons nu plotseling voor 

de noodzakelijkheid zien geplaatst de vrouwen van christen huize 

mobiel te maken.’91 Dat ‘mobiel maken’ krijgt aan het slot van de bij-

eenkomst vorm door een voorstel van mw. Diepenhorst. Zij wijst op 

activiteiten in andere delen van de samenleving, waar de vrouwenbe-

weging vaste voet aan de grond krijgt. ‘Laten wij vrouwen van geloovig 

Protestantschen huize, niet langer achterblijven. Wij hebben de plaats, 

die wij weldra zullen gaan bekleeden, niet gezocht. Velen hebben haar 

in ’t geheel niet begeerd en verlangen ze nog niet. Maar als wij ge-

plaatst worden voor nieuwe toestanden, zullen wij onze taak aanvaar-

den en daarbij de Banier van het Evangelie hooghouden.’ Dat kan door 

jaarlijks bijeen te komen en door een comité in te richten dat voorstel-

len gaat doen op welke wijze de christenvrouwen zich in deze tijd or-

ganiseren. En wat die taak is wordt in de sluitingsrede door mw. 

H.S.S. Kuyper duidelijk gemaakt: ‘Vrijheid en helpen - vrijheid en 

dienen zijn waarlijk geen tegenstellingen.92 Wie dat meent, miskent 

den eigen aard der vrouw, onderschat haar op helpen aangelegd we-

zen, verstaat niet het Christelijk levensgeheim, dat ook de Christen-

vrouw van dezen tijd, kracht zal geven haar roeping te volbrengen.’93 

 

                                                        
91 Het kabinet stelt voor om in aanvulling op het in 1917 ingevoerde algemeen 
mannenkiesrecht, ook een algemeen vrouwenkiesrecht in te voeren. 
92 Henriette Kuyper is een dochter van Abraham Kuyper en krijgt o.a. naam als 
journaliste en publiciste. 
93 Proces Verbaal, pp. 139-141, pp. 174-175 en p. 179. 
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Op donderdag 13 maart vormt Maatschappelijke organisatie het thema. 

Er zijn twee referaten ingediend. Het ene door Slotemaker de Bruine, 

die het fenomeen vanuit een theoretisch kader benadert en het andere 

door oud-CNV-voorzitter en voorzitter van de grafische werkgevers, H. 

Diemer, die een meer praktische invalshoek kiest. Hier gaat het om de 

vormgeving van de bedrijfsorganisatie, die in de christelijk-sociale ge-

dachtevorming een samenwerkingsverband tussen patroons en arbei-

ders behoort te zijn. Een zienswijze die in andere ideologische stro-

mingen, zoals het socialisme en het liberalisme stellig niet gedeeld 

wordt. Diemer ziet het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkom-

sten als een mooi middel om die samenwerking tot uitdrukking te 

brengen, waarbij hij pleit voor algemeen verbindend verklaring van 

cao’s door de overheid. 

 

Op de middag van de 13e maart wordt het congres afgesloten, waarbij 

ook de vraag naar een volgend congres aan de orde komt. ‘De vergade-

ring antwoordt met applaus van ja’ en op de vraag van de voorzitter of 

het opnieuw 27 jaar moet duren, reageert de zaal met een luidt ‘nee’. 

Niemand kan op dat moment weten dat het nog 72 jaar zal duren 

voordat het Derde Congres bijeenkomt. Saillant is het volgende: ‘De 

heer Kempers vraagt of het (volgende congres, ph) ook samenwerking 

moet zijn met de Katholieke sociale actie. De Voorzitter merkt op, dat 

we vooralsnog niet zo ver zijn.’94 Het Congres is vooral een protes-

tants-christelijke zaak en er zijn nog decennia nodig aleer een meer 

oecumenisch samengesteld Congres bijeen zal komen. 

 

Met enige goede wil kan worden gezegd dat het Derde Congres gecon-

fronteerd wordt met datgene waartegen het Tweede Congres – blijk-

                                                        
94 Proces Verbaal, p. 368. 
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baar tevergeefs – waarschuwt. Diepenhorst wijst niet alleen op het be-

lang van de rol van werkgevers- en werknemersorganisaties, maar ook 

op een risico: ‘licht rijst de vraag of niet te hoog gestemd is de lof van 

de maatschappelijke organisaties, waar immers het vereenigd optrek-

ken ernstige gevaren met zich brengt. Wij kennen het gevaar en on-

derschatten het niet, dat het persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef in 

de combinatie wordt verzwakt.’95 Tijdens het Derde Congres – het 

komt nog aan de orde – is het thema ‘de bedreigde verantwoordelijk-

heid’ en wordt gewezen op de gevolgen van het wegvallen van de per-

soonlijke verantwoordelijkheid. 

Het Tweede Christelijk-Sociaal Congres toont – ondanks de dis-

cussies en de verschillen van opvatting op het niveau van de bezinning 

– een bescheiden mate van eensgezindheid in de christelijk-sociale 

wereld. Dat is zeker niet zonder betekenis, maar het Congres heeft 

niet het karakter van de klaroenstoot van het Eerste. Het was eerder 

het doortrekken van lijnen dan vernieuwend.96 Het is dan ook niet erg 

duidelijk wat de gevolgen van het congres zijn – wellicht vormt de 

opmaat naar de christelijke vrouwenbeweging de enige uitzondering. 

De doorwrochte inleidingen vormen zeker voor velen studiemateriaal 

en de gedachtewisseling inspireert christelijke-sociale organisaties om 

ook in eigen kring na te denken over de betekenis van de gedeelde be-

lijdenis. Maar meer dan dat is er niet van te zeggen. Wellicht ook om-

dat de idealen die breed worden uitgemeten telkens weer worden ge-

confronteerd met de praktijk van alledag, waarin compromissen geslo-

ten moeten worden met andersdenkenden, vooral met liberalen. 

                                                        
95 Proces Verbaal, p. 27. 
96 Herman Noordegraaf, ‘Christelijk-sociale Congressen – Een gesprek met prof. 
mr. W.F. de Gaay Fortman’ in Herman Noordegraaf en Mady A. Thung, Met min-
der kunnen we niet toe – oecumenische opstellen voor dr. H.M. de Lange. (Voorburg, 
1989), p. 64. 
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Leidt het Eerste Congres nog tot herkenbare acties, vervolgdis-

cussies en nieuwe pogingen tot een congres, die beweging is na het 

Tweede Congres niet echt herkenbaar. Weliswaar worden er christe-

lijk-sociale studieconferenties georganiseerd, waarbij het CNV een be-

langrijke rol speelt – een oproep tot een Derde Congres moet tot na de 

oorlog wachten. Waarom dat zo is, laat zich niet scherp verklaren. 

Weliswaar wordt tijdens het congres besloten tot een spoedig vervolg, 

maar de praktijk blijkt anders. Wellicht speelt het feit dat binnen de 

christelijk-sociale wereld diepgaande tegenstellingen blijken. Zo wordt 

door het CNV, in samenhang met de katholieke arbeidersbeweging, 

gepleit voor medezeggenschap van werknemers. CNV-secretaris H. 

Amelink zegt te willen streven naar een nieuwe rechtsorde van de ar-

beid, die vorm krijgt in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 

Daarbinnen is het niet de overheid die regelend optreedt binnen be-

drijven en bedrijfstakken, maar zijn het werkgevers en werknemers 

die samen verantwoordelijkheid dragen voor de sociaal-economische 

gang van zaken. Amelink wordt daarbij fel bestreden door VU-

hoogleraar H. Dooyeweerd, die een kerngedachte van Kuyper rond de 

soevereiniteit in eigen kring heeft uitgewerkt in een filosofisch model, 

de Wijsbegeerte der Wetsidee. Maar ook vanuit de ARP wordt het 

pleidooi voor werknemersmedezeggenschap bestreden als Colijn dat 

pleidooi op een hoop veegt met andere verderfelijkheden als commu-

nistische celvorming, abortus, euthanasie en homofilie. Colijn, die 

zich overigens eerder laat kennen als conservatieve liberaal dan als 

vernieuwingsgezinde bestuurder, is de in 1920 overleden Kuyper op-

gevolgd als partijleider en hij speelt tijdens het interbellum een domi-

nante rol zowel binnen zijn partij als in Nederland.97 De zichtbare ver-

                                                        
97 Herman Langeveld, Hendrikus Colijn (1869-1944), Deel een en deel twee, (Am-
sterdam,1998 en 2004). Ook: Piet Hazenbosch, Voor het Volk om Christus’ Wil, 

 



 

[ 242 ] 

deeldheid en de manier waarop het publieke debat binnen de christe-

lijk-sociale wereld wordt gevoerd, vormt geen basis voor een belangrij-

ke gedachte achter de organisatie van congressen: het uitstralen van 

eenheid. 

 

Wellicht is de vorming van het Convent van Christelijk-Sociale Orga-

nisaties in 1937 de enige waarneembare, organisatorische beweging 

op christelijk-sociaal terrein. De drie christelijke werkgeversbonden 

vormen een comité van samenwerking en nodigen het CNV uit deel te 

nemen aan het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties. Het CNV 

gaat op die uitnodiging in, ook omdat wordt afgesproken dat het Con-

vent het karakter van een permanent college zal krijgen, dat actuele 

kwesties bespreekt en tot gemeenschappelijke standpunten tracht te 

komen.98 Op 21 oktober 1937 komt het Convent voor het eerst bijeen.99  

Hagoort, de chroniqueur van Patrimonium en van de christelijk-

sociale beweging, laat zijn geschiedenis van de christelijk-sociale be-

weging uitmonden in het ontstaan van het Convent. Hij beschouwt 

het Convent als een doorbraak op maatschappelijk terrein en als een 

overwinning voor het christelijk-sociaal denken. Hagoort merkt op dat 

‘het Christelijk-sociaal ideaal, de samenwerking van ondernemers en 

arbeiders in onderneming en bedrijfstak, in het stadium van verwe-

zenlijking is gekomen.’100 Het is evenwel de vraag of Hagoort hier niet 

                                                        
pp. 107-113.  
98 P. Werkman en R.E. van de Woude, ‘In broederlijke geest?’ - Het Convent van 
Christelijk-Sociale Organisaties in de wederopbouwtijd’ in G.J. Schutte (red.), Cri-
sis, what crisis?, 5e Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. (Am-
sterdam-Utrecht, 2004), p. 78. 
99 18e CNV Verslag, pp. 135-136. Zie ook R. Hagoort, De Christelijk Sociale Beweging. 
(Franeker, 1955), p. 265.  
100 R. Hagoort, De Christelijk-Sociale Beweging, p. 265. 
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zijn wens de vader van zijn geschiedenis maakt. De partijen binnen 

het Convent zullen immers vaker grondig van mening verschillen dan 

eenheid uitstralen. Het gaat dan ook wat te ver te spreken over ‘de 

gouden draad in de ontwikkelingsgang der Christelijk-sociale bewe-

ging.’ 
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4.  Het Derde Congres? Een Conferentie! 

Direct na de Tweede Wereldoorlog overweegt het bestuur van de ARP 

een nieuw christelijk-sociaal congres bijeen te roepen. Doel van dat 

congres moet zijn de bevordering van de eenheid binnen de protes-

tants-christelijke zuil.101 Daar is ook een reden voor: de Doorbraak. De 

protestants-christelijke zuil lijkt en vreest open- en afgebroken te wor-

den. Ook binnen de rooms-katholieke zuil bestaat die vrees, zoals 

blijkt in 1954 als het Nederlands episcopaat een mandement (herder-

lijke brief) uitvaardigt waarin o.a. het lidmaatschap van het NVV wordt 

verboden en het beluisteren van radioprogramma’s van de VARA 

sterk wordt ontraden.102 

De Doorbraak is de beweging, die direct na en als gevolg van de 

oorlog, vanuit een personalistisch socialisme streeft naar de vorming 

van één progressieve beweging. Mensen uit de christelijk-sociale we-

reld voelen zich daartoe aangetrokken zij het dat de scheidslijnen tot 

op zekere hoogte ingewikkeld lopen. 

                                                        
101 In diezelfde jaren onderzoeken ARP en CHU ook de mogelijkheden om tot een 
fusie resp. intensieve samenwerking te komen. Een poging die op niets uitloopt. 
Zie: Doeko Bosscher, Om de erfenis van Colijn – De ARP op de grens van twee werel-
den (1939-1952). (Alphen aan de Rijn, 1980), pp. 93-104. 
102 Jan Roes, ‘Katholieke arbeidersbeweging in historische banen’ in Jan Roes 
(red.) Katholieke Arbeidersbeweging – De KAB en het NKV in de maatschappelijke 
ontwikkeling van Nederland na 1945 (Baarn, 1985), p. 69. 
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Nog steeds speelt de vraag naar de rol van de overheid. Kuyper 

zag die rol beperkt en velen in de christelijk-sociale wereld bleven en 

blijven dat beginsel volgen. Maar de diepe crisis in de jaren ’30 had 

geleerd dat de klassieke aanpak van de problemen, die door Colijn 

werd bepleit en vormgegeven, niet werkte. Een generatie jongere, 

christelijk-sociaal geïnspireerden, zag de noodzaak van meer over-

heidssturing. Een deel van die jongeren, zoals W. Banning en A.A. 

van Rhijn, kiezen in dat perspectief voor andere vormen van organisa-

tie dan een ander deel, zoals J. Zijlstra en W.F. de Gaay Fortman. De 

eerste groep geeft mede vorm aan de oprichting van de Partij van de 

Arbeid, terwijl de tweede groep hun oorspronkelijke (antirevolutionai-

re) partij trouw blijft.103 Ook hier speelt op de achtergrond de vraag 

naar de orthodoxie. Zo wordt Banning beschouwd als vrijzinnig. In de 

vrijzinnigheid worden kerkelijke dogma’s losgelaten, terwijl in de or-

thodoxie juist gepleit wordt voor het handhaven daarvan. In meer poli-

tieke termen verandert het denken in vastliggende beginselen in een 

denken gebaseerd op christelijke inspiratie.104 Het statische denken, 

dat welhaast vanzelfsprekend leidt tot conservatisme, wordt betwist 

door een jonge generatie van vooral academisch geschoolden. De door 

velen gewenste eenheid van denken en handelen binnen de christe-

lijk-sociale wereld wordt fundamenteel ter discussie gesteld. 

 

De oproep van het ARP-bestuur stuit op verzet bij het CNV. De tweede 

voorzitter van het Verbond, F.P. Fuyckschot, verwoordt de bezwaren 

                                                        
103 Rolf E. van der Woude, ‘Taming the Beast: The Long and Hard Road to the 
Christian Social Conference of 1952’, in Journal of Markets & Morality 14, no. 2 
(2011), pp. 419-444. 
104 Herman Noordegraaf, Christelijk-sociale Congressen, p. 66. Kuyper baseert het 
ARP-beleid op zijn boek ‘Ons Beginsel’ en Hagoort noemt een deel van zijn ge-
schiedschrijving over Patrimonium ‘Ons beginsel behouden’. 
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tegen een congres met een antirevolutionair of christelijk-historisch 

stempel. Met dat stempel zullen leden van christelijk-sociale organisa-

tie, die zich aangesproken voelen door het personalistisch socialisme, 

wegblijven en dat acht hij ongewenst. Op die manier, zo redeneert 

Fuyckschot, zal eerder de verdeeldheid in de christelijke wereld tot ui-

ting komen dan dat de twee stromingen tot elkaar komen.105 

Begin 1948 geeft het CNV bij monde van de nieuwe, charismati-

sche voorzitter M. Ruppert, toch een aanzet voor een nieuw congres. 

Ruppert heeft een duidelijk apostolische, missionaire visie op de rol 

van christelijk-sociale organisaties. De kern van zijn telkenmale her-

haald betoog is dat met name christelijke politieke partijen voorop 

moeten lopen op sociaal gebied. Doen zij dat niet dan zullen de arbei-

ders eerst verloren gaan voor de christelijke politiek, dan voor de chris-

telijke vakbeweging en tot slot voor het christelijk geloof. Een christe-

lijk-sociaal congres kan de weg wijzen naar een sociaal program dat 

die geloofsafval keert.106 

 

De poging van Ruppert krijgt steun uit kringen van de Vrije Universi-

teit met name in de persoon van De Gaay Fortman.107 Ruppert meent 

– in navolging van Fuyckschot – dat het congres niet onder leiding van 

de ARP en de CHU moet staan. Daarmee raakt hij in conflict met een 

leidende gedachte uit de toenmalige maatschappelijke ordening. In 

een zuil is immers het politieke niveau leidinggevend en op dat niveau 

wordt in belangrijke mate de marsroute van de zuil bepaald. Ruppert 

wil blijkbaar van die leidende rol van het politieke niveau af, zo blijkt 

uit een brief die hij aan de voorzitters van de ARP, J. Schouten en de 

                                                        
105 Doeko Bosscher, Om de erfenis van Colijn, pp. 161-163. 
106 Piet Hazenbosch, ‘Voor het Volk om Christus’ Wil, pp. 253-264. 
107 Die steun ligt voor hand, want vanaf begin 1948 is De Gaay Fortman rector van 
de door Ruppert opgerichte Kaderschool van het CNV.  
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CHU, H.W. Tilanus, schrijft. Ruppert schrijft dat in het Conventsbe-

stuur over de samenstelling van het comité, dat het Derde Congres zal 

voorbereiden, is gesproken. ‘De bijeenkomst kwam tot de conclusie 

dat het geen aanbeveling verdient, in dit comité ook vertegenwoordi-

gers van politieke partijen op te nemen.’108 Naar goed Nederlands ge-

bruik, stelt Ruppert voor om elkaar een keer te spreken over dit on-

derwerp. Dat overleg vindt plaats, maar het leidt niet tot overeen-

stemming. 

Het is begrijpelijk dat de manier waarop het Convent een leiden-

de rol wil spelen bij de voorbereiding van het Congres bij de twee poli-

tieke partijen op verzet stuit. Daar herinnert men zich immers het ar-

tikel van Fuyckschot maar al te goed, want de Doorbraak is zeker voor 

christelijke partijen in die dagen een open zenuw.109 Overigens wordt 

ook binnen het Convent niet gelijkluidend gedacht. CBTB-voorzitter 

Chr. van den Heuvel, die ook namens de ARP in de Tweede Kamer 

zit, verzet zich zeer hardnekkig tegen de Doorbraak.110 

De niet-partijpolitieke benadering van Ruppert stuit dus op weer-

stand bij Schouten, die meent dat het congres vooral een bijeenkomst 

moet zijn van christelijke organisaties. Ondanks deze verschillen van 

inzicht, wordt besloten de voorbereiding van het Derde Congres in 

handen te leggen van een comité bestaande uit vertegenwoordigers 

van reformatorisch Nederland naast representanten van de Oud-

Katholieke Kerk en van het Leger des Heils. Het dagelijks bestuur 

                                                        
108 Brief van M. Ruppert aan J. Schouten en H.W. Tilanus, zoals bewaard in het 
ARP-archief in beheer bij het HDC.  
109 Overigens moet opgemerkt worden dat de Doorbraak zich beperkt tot een klei-
ne groep intellectuelen, maar dat de kiezer nauwelijks door deze ontwikkeling 
wordt aangesproken. Pas in de jaren ’60 als de verzuiling in hoog tempo afblad-
dert, zal de aanhang van christelijke partijen afnemen. 
110 Rolf E. van der Woude, Taming the Beast, pp. 444-445. 
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staat onder voorzitterschap van De Gaay Fortman en naast hem heb-

ben twee vertegenwoordigers van het CNV (M. Ruppert en G. Moll), 

twee werkgevers (J. van Bruggen en H. Diemer111) en een kerkelijke 

vertegenwoordiger (J.C.C. Rupp) zitting.112 In het breed samengestelde 

Comité dat het congres moet voorbereiden, zijn slechts twee parle-

mentariërs te herkennen, oud-CNV-secretaris J. Schipper, die namens 

de ARP zitting heeft in de Eerste Kamer en Jkvr. C.W.I. Wttewaall van 

Stoetwegen, de deel uitmaakt van de Tweede Kamerfractie van de 

CHU.113 

‘In het najaar van 1951’ – zo vermeldt het Woord vooraf van het 

Proces Verbaal – ‘ontstonden buiten de kring van het dagelijks bestuur 

moeilijkheden verband houdende met de politieke en kerkelijke situa-

tie in Nederland.’114 Het vroegtijdig uitlekken van het voornemen om 

Van Rhijn – een uit de CHU doorgebroken lid van de PvdA – tijdens 

het congres het woord te doen voeren, speelt daarbij een rol.115 Dat 

                                                        
111 Bedacht moet worden dat Diemer nadrukkelijk laat vermelden dat hij oud-
voorzitter van het CNV is. 
112 Rupp is secretaris van de Nederlands Hervormde Raad voor Kerk en Samenle-
ving en lid van de PvdA. Hij kan derhalve gerekend worden tot de aanhangers van 
de Doorbraak. Zie: 
http://resouces.huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/#source=6&page=265&accessor=acce
ssor_index 
113 Het Comité bestaat uit 44 personen, waaronder werkgevers, werknemers, hoog-
leraren, predikanten en andere kerkelijke representanten.  
114 Proces Verbaal Christelijk Sociale Conferentie 1952 – gehouden te Utrecht op 4, 5, 6 
en 7 November 1952. (Utrecht, z.j.), ongenummerde pagina ‘Woord vooraf’. 
115 A.A. van Rhijn speelt een belangrijke rol tijdens de oorlogsjaren – onder zijn 
leiding worden voorstellen ontwikkeld rond de organisatie van de sociale zeker-
heid. Na de oorlog is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PBO. Van 
Rhijn is niet alleen topambtenaar, maar treedt ook op als CHU-minister van 
Landbouw en Visserij in het tweede kabinet-De Geer. Ook is hij gedurende enige 
jaren PvdA-staatssecretaris van Sociale Zaken. 
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dwingt het comité de vraag onder ogen te zien of een Derde Congres 

wel doorgang kan vinden. ‘Diepgaand beraad leidde tot de overtuiging, 

dat de voor een naar buiten optredend en getuigend congres noodza-

kelijke overeenstemming van gevoelens voorshands ontbrak.’ Wel 

komt men tot het bijeenroepen van een Christelijk-Sociale Conferentie 

– de geschiedenis van een halve eeuw geleden herhaalt zich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de morgen van de 4e november 1952 begint de Conferentie, pas-

send in de protestants-christelijke traditie, met een Wijdingsdienst in 

de Utrechtse Pieterskerk en met de tweede bede uit het Onze Vader – 

Uw Koninkrijk kome – als thema. De conferentie zelf wordt ’s mid-

dags in ‘Esplanade’ geopend met een toespraak door de congresvoor-

zitter, De Gaay Fortman. Onvermijdelijk moet hij ingaan op de aan-

De Doorbraak-socialist  
A.A. van Rhijn speelt  
een rol bij de Christelijk-
Sociale Conferentie van 1952 
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loop naar deze conferentie, maar hij doet dat met de nodige tegenzin, 

want ‘het lijkt mij weinig vruchtbaar op deze plaats in beschouwingen 

te treden over de voorgeschiedenis van onze conferentie.’ Daarmee ty-

peert De Gaay Fortman – al dan niet met opzet – zijn eigen rol op de-

ze bijeenkomst, namelijk het overbruggen van mogelijke tegenstellin-

gen en het voorkomen van meer dan onafwendbare spanning. Wan-

neer ‘de wegen zich in de practijk moeten scheiden, dan blijven toch 

het gesprek en het contact behouden, opdat telkens weer de nood van 

het gescheiden optreden aan de gewetens worde voorgelegd.’ Het gaat 

er immers om ‘dat in het publieke en het persoonlijke leven iets 

openbaar wordt van de koninklijke heerschappij’ van God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.F. de Gaay Fortman, de voorzitter van de Christelijk-
Sociale Conferentie van 1952 
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Na zijn plaatsbepalende, inleidende opmerkingen over de (ver-

deelde) stand van zaken in de christelijk-sociale wereld, schetst de con-

ferentievoorzitter de sociaal-economische en maatschappelijke ont-

wikkelingen sinds het Eerste Christelijk-Sociaal Congres. Er is veel 

materiële vooruitgang en de overheid is lange tijd de enige die ‘in staat 

was ordenend in te grijpen in de in de 19de eeuw ontstane wanorde’, 

nu dringt ‘het door bedrijfsgenoten zelf gevormde recht het van de 

staat uitgaande recht terug.’ De collectieve arbeidsovereenkomst, de 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, het uitgegroeide arbeidsrecht 

zijn belangrijke verworvenheden, maar er dienen zich nieuwe pro-

blemen aan. Problemen die het gevolg zijn van toenemende internati-

onale verwevenheid. 'Nauw met dit alles verbonden is de bezorgdheid 

om de toenemende vervlakking en ontkerstening, om het angstwek-

kende verlummelen van de vrije tijd, om het zich overgeven aan het 

gemechaniseerde genot, om het gemis aan arbeidsvreugde (...) om het 

voortschrijdende ontnemen van verantwoordelijkheid enerzijds en het 

weinig begerig zijn naar of zelfs afwijzen van nieuwe verantwoorde-

lijkheid anderzijds.' 

'Onze eigen conferentie’, zo merkt De Gaay Fortman op, ‘is niet 

nadrukkelijk onder een bepaald thema gesteld. Zou men dit alsnog 

willen doen, dan zou men naar mijn mening geen ander kunnen kie-

zen dan het thema Mens, massa, gemeenschap. De mens dreigt vereen-

zaamd ten onder te gaan in de steeds groter wordende collectiviteiten, 

die zich van hem meester maken. Wij zijn met ontferming bewogen 

over de massa's, omdat zij voortgejaagd en afgemat zijn als schapen, 

die geen herder hebben. Wij hunkeren naar de gemeenschap, waarin 

de enkele mens zich geborgen kan weten en waarin hij zijn naaste kan 

dienen. En in dit alles zoeken wij het Koninkrijk Gods en Zijn gerech-
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tigheid. En dan zullen vrijheid en geluk ons bovendien worden ge-

schonken!' 116 

In de grond van de zaak pleit De Gaay Fortman voor evenwicht 

tussen de materiële en culturele ontwikkelingen, een evenwicht dat 

ontbreekt. Om dat evenwicht te herstellen moet veel gebeuren, waarbij 

er ruime aandacht moet zijn, net als in 1919, voor de verantwoorde-

lijkheidsverdeling en de maatschappelijke organisatie. 

 

De Conferentie is grondig voorbereid en feitelijk is dezelfde aanpak 

gekozen als bij het Tweede Congres. Een keur aan vooraanstaande lie-

den heeft een referaat aangereikt. Die bijdragen worden tijdens de 

Conferentie in drie secties besproken. In Sectie 1 spreekt men over De 

betekenis van de Bijbelse boodschap voor het Sociale Leven. In deze Sectie 

worden bijdragen van de Nederlands-Hervormde theoloog H. Berkhof 

en de gereformeerde hoogleraar N. Ridderbos besproken. Hier gaat 

het o.a. om de splijtzwam tijdens de voorbereiding van de conferentie, 

de Doorbraak, en de vraag naar christelijke organisatie. 

In Sectie 2 wisselt men van gedachten over het thema Mens, Mas-

sa en gemeenschap aan de hand van een reeks referaten, die het vraag-

stuk o.a. vanuit historisch perspectief bezien, naar onderneming en 

bedrijfstak kijken, stilstaan bij het platteland als wel bij de functie van 

het gezin. 

In Sectie 3 wordt gediscussieerd over De organisatie van de maat-

schappij. Daar spreken werkgevers, werknemers, maar ook staatssecre-

taris Van Rhijn voert er het woord. 

Er zijn slechts twee plenaire bijeenkomsten. De eerste al ge-

noemde op de openingsdag, de tweede op de slotdag van de conferen-

                                                        
116 Proces Verbaal 1952, pp. 21-28. 



 

[ 253 ] 

tie, waar de conclusies uit de secties ter tafel komen.117 Er bestaat op 

het oog veel wederzijds begrip en men bereikt veelal eensluidende 

conclusies. Toch kan niet verborgen blijven dat het aan overeenstem-

ming ontbreekt rond de kernvraag over de noodzaak van christelijke 

organisatie.118 Er blijkt ‘een diepgaand verschil ten aanzien van de vol-

gende wezenlijke en voor het Christelijk-sociaal handelen in menig 

opzicht beslissende vraagstukken: a. De plaats en roeping der kerk, b. 

De taak van de overheid, c. De noodzaak van christelijk-politieke en 

(of) christelijk-sociale organisaties, d. De visie op het tegenwoordige 

socialisme en e. De betekenis van soevereiniteit in eigen kring.’119 

 

De eerder gehouden christelijk-sociale congressen deden telkens ook 

een uitspraak over een vervolg. Ook dat gebruik is terug te vinden in 

het meer dan 625 pagina’s tellende Proces Verbaal. Tijdens de afslui-

tende bijeenkomst op vrijdag 7 november wordt een motie van de he-

ren Berkhof en A. Borst ‘met luid applaus aanvaard.’120 De motie ver-

                                                        
117 Illustratief voor de omgang in het begin van de jaren ’50 is wellicht het volgen-
de: Tijdens de slotbijeenkomst wordt een telegram uit Djakarta van christelijk-
sociaal betrokkenen voorgelezen. De tekst van het telegram: ‘ Hosea 10 : 12 
(Nieuwe Vertaling NBG). De conferentie besluit ’s middag om het telegram als 
volgt te beantwoorden: Jesaja 32 : 17 Proces Verbaal 1952, 561 en 581.  
Voor de minder Bijbelvaste lezer: De tekst uit Hosea luidt als volgt: ‘Zaait in ge-
rechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om den Here te 
vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.’ De tekst uit Jesaja: 
‘En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid 
rust en veiligheid tot in eeuwigheid.’ 
118 Peter Bak, Een soeverein leven – Biografie van W.F. de Gaay Fortman. (Sint-
Pancras, 2004), 134-138. 
119 Proces Verbaal 1952, p. 565. 
120 A. Borst Pzn (1888-1967) is voorzitter van het Verbond van Protestants-Christe-
lijke Werkgevers in Nederland en bestuurslid van het Convent van Christelijk-
Sociale Organisaties. 
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zoekt het Convent om te bevorderen dat de gesprekken, die tijdens de 

Conferentie op gang zijn gekomen, worden voortgezet. 

Wat daar van komt is niet erg duidelijk, want het blijft stil in de 

christelijk-sociale wereld, althans wat betreft de roep om een nieuw 

congres. Jaarlijks ontmoeten de leden van het Convent voor Christe-

lijk-Sociale Organisaties elkaar tijdens het laatste augustusweekend en 

zijn er talloze contacten met de ARP en de CHU, later met het CDA. 

Eenheid stralen die contacten niet uit.121 Het duurt tot 1985 totdat een 

nieuwe oproep klinkt. 

 

Wat wel duidelijk is, is dat de conferentie een omslagpunt markeert. 

Het denken over de rol van de overheid onder invloed van de feitelijke 

gebeurtenissen in de jaren ’30 en het veranderende denken over be-

ginselen en inspiratie, is definitief is veranderd. Van der Woude con-

cludeert in zijn Taming the Beast dat onder leiding van de overheid in 

de jaren ’50 en ’60 een genereuze verzorgingsstaat uit de grond wordt 

gestampt met volle medewerking van de christelijk-sociale wereld. Het 

beest van de staat is niet alleen getemd, het is tot bondgenoot ge-

maakt. Een nieuwe generatie denkers en doeners neemt de leidingge-

vende macht over. Tijdens de voorbereiding van en op de Conferentie 

wordt die omslag duidelijk.122 

In zeker opzicht markeert de conferentie ook het begin van het 

einde van de verzuiling. Ruppert verzet zich tegen een rol van de poli-

tieke leiding van de zuil en bepleit een zelfstandige positie van en voor 

                                                        
121 Zie bijvoorbeeld: P.E. Werkman, ‘Koude oorlog tussen het CNV en de christen-
democratie’ in E&M, juni/juli 1985, pp. 9-15 en J. de Bas, ‘Twee ruziënde broers – 
een impressie van de relatie tussen het CNV en het CDA in de periode 1977-1994’ 
in G.J. Schutte, (red.) Belangenpolitiek, 3e Cahier over de geschiedenis van de christe-
lijk-sociale beweging. (Amsterdam-Utrecht, 2001), pp. 97-111. 
122 Rolf E. van der Woude, Taming the beast, p. 439. 
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maatschappelijke organisaties. Hij zal dat effect wellicht niet beoogd 

hebben, gegeven zijn enthousiaste steun aan het bisschoppelijk man-

dement in 1954, maar zijn streven naar onafhankelijkheid draagt toch 

bij aan de ontzuiling, die een decennium later als een stoomwals over 

Nederland dendert. 
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5.  Het Derde Christelijk-Sociaal Congres 

Op 6 september 1985 volgt de Twentse professor H.J. van Zuthem de 

VU-hoogleraar B. Goudzwaard op als rector van de CNV Kaderschool. 

In zijn inaugurele rede herinnert hij aan het Sociaal Congres van 1891 

en beklemtoont hij de noodzaak om in 1991 opnieuw zo’n congres 

bijeen te roepen.123 Zijn belangrijkste argument om tot een nieuw 

congres te komen is zijn waarneming dat er onder de oppervlakte van 

het economische een beweging tot ontwikkeling komt, waaruit verlan-

gen naar nieuw elan spreekt. Van Zuthem meent dat de christelijk-

sociale beweging op dat verlangen moet inspelen en daaraan leiding 

moet geven. Zijn oproep vindt weerklank binnen het CNV. Begin 

1986 vinden de eerste, verkennende besprekingen plaats tussen Van 

Zuthem, Goudzwaard en CNV-bestuurder G.A. Cremers. Zij besluiten 

in de zomer van 1986 een aantal personen uit te nodigen om met hen 

te overleggen over het mogelijk bijeenroepen van een congres. Deze 

Initiatiefgroep Christelijk Sociaal Congres ziet niet alleen heel goede mo-

gelijkheden, maar acht een congres ook gewenst. Er is immers meer 

dan genoeg te bespreken in christelijk-sociale kring. De gedachte rond 

eerdere congressen, dat toch vooral eenheid moet worden uitgestraald, 

is niet meer aan de orde. De samenleving en daarbinnen de rol van de 

                                                        
123 Deze paragraaf is mede gebaseerd op Piet Hazenbosch, ‘Voor het volk om Chris-
tus’ Wil’, pp. 585-588 



 

[ 257 ] 

christelijke religie is immers ingrijpend veranderd. In de jaren ’50 en 

’60 krijgt die verandering vorm in het religieuze denken binnen de 

protestants-christelijke wereld. Tot die jaren is de manier van denken 

statisch. In het neocalvinisme kent met de wil van God. Maar het den-

ken verschuift: niet langer wordt gedacht in vastliggende ordinantiën, 

maar vormt het christelijk geloof een inspiratiebron voor het hande-

len, waarbij een appèl wordt gedaan op het geweten van de gelovige. 

Het objectiverende waarheidsbegrip wordt vervangen door een relati-

oneel waarheidsbegrip; de gedachte dat de waarheid objectief is te ach-

terhalen maakt plaats voor de gedachte dat de waarheid altijd een sub-

jectief element bevat.124 Die verschuivende panelen maken het ook 

mogelijk dat rooms-katholieken en protestanten samenwerking zoe-

ken. In de wereld van de politiek leidt dat tot de oprichting van het 

CDA, in de wereld van de vakbeweging o.a. tot de aansluiting van 

rooms-katholieke bonden bij het feitelijk protestants-christelijke CNV, 

maar ook tot een fusie tussen het NVV en het NKV. De vraag van 

Kempers aan het slot van het Tweede Congres of samenwerking met 

de rooms-katholieke sociale actie moet worden gezocht is midden de 

jaren ’80 achterhaald, want op tal van terreinen werken de twee religi-

euze stromingen nauw samen. 

Maar er is meer veranderd dan de religieuze opvattingen. De ja-

ren ’50 en ’60 worden gekenmerkt door hoge economische groei die 

wordt omgezet in een genereuze verzorgingsstaat. De overheid treedt 

meer en meer regelend, maar ook financierend op.125 De omslag komt 

in de jaren ’70 met wat in de volksmond ‘de oliecrisis’ wordt ge-

                                                        
124 R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’ – Christelijke ideologieën en de vorming van het 
CDA (1880-1980). (Kampen, 1996), pp. 121-122. 
125 De overheid financiert tal van maatschappelijke activiteiten, die eerder geba-
seerd waren op particulier initiatief. Men spreekt wel over de verstatelijking van 
het middenveld.  
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noemd. De jaren ’80 zijn de jaren waarin de verzorgingsstaat moet 

worden bijgesteld, waarin het neo-liberalisme onder invloed van an-

gelsaksisch denken vaste voet aan de grond krijgt en waarin de inter-

nationale verhoudingen, die gestalte krijgt in de Val van de Muur, in-

grijpend veranderen. Opnieuw staat de rol van de overheid ter discus-

sie, nu niet omdat die rol groter, maar juist kleiner moet worden. 

 

Vaak heeft een goede gedachte meerdere vaders. Zo ook de oproep 

voor een nieuw congres. Op 11 juni 1985 besluit het overlegorgaan 

Vrije Universiteit – Convent van Christelijk-Sociale Organisaties een 

studie op te zetten naar het christelijk-sociaal denken.126 In dat kader 

vindt op 14 oktober 1987 opnieuw overleg plaats, waarbij ook perso-

nen buiten de directe kring van het overleg worden uitgenodigd. Tij-

dens dat overleg wordt opgemerkt dat er op verschillende plaatsen 

wordt gewerkt aan de herdenking en actualisering van het Sociaal 

Congres en het verschijnen van de Encycliek Rerum Novarum. Dat 

brengt de aanwezigen op de gedachte om eens te onderzoeken of de 

verschillende activiteiten niet kunnen worden gecoördineerd. De 

deelnemers aan het beraad zeggen toe die vraag in eigen kring te be-

spreken. Dat gebeurt en op 1 juni 1988 blijkt dat er brede steun voor 

de gedachte bestaat en ook om die coördinatie te laten plaatsvinden in 

een aparte stichting, los van de VU of het Convent. Op 20 december 

1988 wordt de Stichting 1991 opgericht. Een van de taken van de Stich-

ting is om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een Chris-

telijk-Sociaal Congres in 1991. Gezien de initiatiefnemers en de be-

stuursleden van de Stichting is in een oogopslag duidelijk dat de sa-

menstelling afwijkt van die bij eerdere congressen. Het Eerste en het 

                                                        
126 Deze studie mondt uit in een publicatie: Dr. A. Kouwenhoven, De dynamiek van 
het christelijk-sociaal denken (Nijkerk, 1989). 
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Tweede Congres waren nadrukkelijk protestants-christelijke bijeen-

komsten. De voorbereidingen van een Derde Congres richten zich op 

katholieken en protestanten. De protestant D. Th. Kuiper, hoogleraar 

aan de VU, is voorzitter; P.A.G. Cammaert, de katholieke algemeen 

secretaris van het CNV, is secretaris. Terecht merkt Van Zuthem in 

zijn openingsrede dan ook op dat ‘een dergelijke congres niet eerder is 

gehouden in ons land.’127 

 

Hier past een kanttekening over de betrokkenheid van het CDA. Voor 

het organiseren van het Eerste en het Tweede Congres was de rol van 

de ARP doorslaggevend – toen men in 1905 een Tweede Congres wil-

de organiseren, liet de ARP weten daar geen behoefte aan te hebben 

en dus kwam er geen congres. Daarom kan het opvallend worden ge-

noemd dat het CDA – de rechtsopvolger van o.a. de ARP – niet for-

meel is betrokken. Daar kunnen twee verschillende verklaringen voor 

worden gegeven. De eerste is dat het initiatief tot een mogelijk nieuw 

congres nadrukkelijk uit het maatschappelijk midden komt en daar 

hoort de politiek niet bij – maatschappelijke organisaties willen vooral 

elkaar ontmoeten. De tweede verklaring schuilt in een ander punt. Is 

het congres een bijeenkomst van christenen of is het een ontmoeting 

van christelijke organisaties? Deze vraag speelt ook tijdens de voorbe-

reidingen van een nieuw congres in 1952. Bij van Zuthem staat het 

eerste voorop – hij wil een ontmoeting tussen christenen ongeacht tot 

welke organisatie zij behoren. Betrokkenheid van het CDA past daar-

bij niet, omdat Van Zuthem nadrukkelijk ook christenen die actief 

zijn in andere politieke stromingen wil aanspreken.128 Daarmee sluit 

                                                        
127 mr. P.A.G. Cammaert en C.A. van den Berg (red.), Congresboek van het Christe-
lijk Sociaal Congres 1991. (Kampen, 1992), p. 27. 
128 Gebaseerd op informatie van P.A.G. Cammaert, die optreedt als secretaris van 
de Stichting en later verantwoordelijk is voor het proces-verbaal van het congres. 
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Van Zuthem overigens aan op de opvattingen van Fuyckschot en 

Ruppert eind jaren ’40. Geen betrokkenheid van het CDA als organi-

satie, wel betrokkenheid van vooraanstaande CDA-ers. Kuiper is voor-

zitter van het Stichtingsbestuur en CDA-lid van de Eerste Kamer, 

M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen – zij zit in november 1991 het Derde 

Congres voor – is Tweede Kamerlid en minister voor het CDA ge-

weest. 

De vraag naar de aard van het Congres speelt ook een rol bij de 

betrokkenheid van de FNV. Deze federatie ontstaat in 1976 uit het so-

ciaaldemocratische NVV en het rooms-katholieke NKV.129 De FNV is 

geen christelijke organisatie maar kent wel een groot ledenbestand 

met een christelijke achtergrond of een christelijke levensovertuiging. 

Dat krijgt binnen de FNV vorm in een Secretariaat Levensbeschou-

wing. Het bestuur van de Stichting 1991 vraagt oud-NKV-voorzitter W. 

Spit en beleidsmedewerker L. Mesman om toe te treden tot het Raad-

gevend Comité dat het bestuur van de stichting adviseert over de opzet 

en inhoud van het Congres. Spit en Mesman houden dit verzoek in 

beraad totdat duidelijk is welke rol de FNV kan spelen binnen de op-

gerichte Stichting. Op 19 november 1989 vindt bestuurlijk overleg 

plaats en dat leidt tot toetreding van de FNV tot het Raadgevend Comi-

té. Maar daarmee blijken de problemen met de FNV niet voorbij. 

Op 9 februari 1990 schrijft het Stichtingsbestuur een brief aan 

een groot aantal organisaties en personen, die geacht worden zich 

aangesproken te voelen door het christelijk-sociaal denken. De vraag is 

of zij betrokken willen worden bij het komende Congres. De brief aan 

de FNV wordt gericht aan het Secretariaat Levensbeschouwing en dat 

schiet FNV-voorzitter J. Stekelenburg in het verkeerde keelgat. Niet 

het Secretariaat, maar de FNV moet worden genodigd. De FNV voelt 

                                                        
129 De federatievorming in 1976 wordt in 1981 gevolg door een formele fusie. 
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zich buitengesloten omdat ‘er in onze kring ernstige twijfel (is) opge-

roepen of uw Stichting wel bereid is de eigenheid van de FNV als le-

vensbeschouwelijke pluriforme organisatie te erkennen en te respec-

teren en over uw bereidheid om de FNV op een gelijkwaardige wijze te 

betrekken bij het werk van uw Stichting en initiatiefgroep, met name 

met het oog op het voorgenomen Christelijk-Sociaal Congres 1991.’ 

Die brief leidt tot stevige stellingname van CNV-voorzitter H. Hofste-

de, die een balletje opgooit over de in zijn ogen onduidelijke identiteit 

van de collega vakcentrale. 

Het rumoer speelt zich verder binnenskamers af, althans dat is 

aannemelijk, want eind september blijkt uit een krantenknipsel dat de 

‘strubbelingen over FNV-deelname aan het congres’ nu wel voorbij 

zijn – althans volgens Mesman. ‘De stichting wekte aanvankelijk de 

indruk dat het alleen om christelijke organisaties ging. Bovendien wa-

ren we eerst niet uitgenodigd in het comité van aanbeveling.’ Uit een 

brief van 11 september 1990 blijkt dat ‘de FNV aan het initiatief en de 

te verwachten resultaten van het voorgenomen Christelijk-Sociaal 

Congres een groot gewicht toekent’ en daarom stemt het bestuur er 

mee in dat ‘de heer J. Stekelenburg toetreedt als lid van het Comité 

van Aanbeveling.’130 De vrede lijkt gesloten, maar de FNV zal tijdens 

het Derde Congres een bescheiden rol spelen en tijdens de vorming 

van de (latere) Stichting Christelijk-Sociaal Congres wordt duidelijk 

dat de vrede slechts van tijdelijke aard is. Blijkbaar is er verschil tussen 

de theoretische opvatting dat het congres voor alle christenen moet 

openstaan en de uitvoering van die gedachte in de praktijk. Op de ach-

tergrond speelt het CNV zeker een rol. De christelijke vakcentrale is 

                                                        
130 De weergave van de relatie met de FNV is gebaseerd op archiefstukken, die nu 
in beheer zijn bij het HDC. Feitelijk betreft het 3 dozen ongesorteerd archiefmate-
riaal, die afkomstig zijn uit het CNV archief. 
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nog niet vergeten op welke manier de FNV zich in de eerste jaren van 

zijn bestaan opstelde tegenover het CNV. En die herinnering weegt 

zeker mee in de opstelling van Hofstede.131 

 

Het Congres wordt grondig voorbereid, onder andere door het beleg-

gen van een aantal voorbereidende bijeenkomsten. De eerste deelcon-

ferentie, die officieel door de Initiatiefgroep onder leiding van Henk 

van Zuthem wordt georganiseerd, vindt plaats van 1 tot 3 december 

1988. De conferentie beraadt zich op de economische orde. In een 

tweede deelconferentie van 19 tot en met 22 mei 1989 staan de deel-

nemers stil bij de vraag wat nu de sociale kwestie is in de huidige eco-

nomische orde. Er worden een aantal kwesties benoemd: armoede, 

structurele werkloosheid, participatie en non-participatie en het mili-

eu.132 Tijdens de derde deelconferentie (15-16 december 1989) worden 

deze sociale kwesties geconfronteerd met de Bijbelse boodschap. Bijna 

een jaar later (23-24 november) vindt de laatste deelconferentie plaats 

met de arbeidsmarkt als belangrijkste thema. 

Ook wordt een basisdocument opgesteld, waarop de organisaties 

die bij het Congres willen zijn betrokken, gevraagd wordt te reageren. 

Het document Bedreigde verantwoordelijkheid verschijnt in oktober 

1990. Het basisdocument stelt dat het Congres in 1991 meer moet 

zijn dan herdenken, want er is ‘de overtuiging dat ook thans sprake is 

                                                        
131 Het gaat hier ongetwijfeld om ‘hogere’ vakbondspolitiek, want op 5 oktober 1991 
staan FNV, CNV en MHP eendrachtig op het Haagse Malieveld om te protesteren 
tegen de plannen van het kabinet-Lubbers III inzake de (versobering van de) 
WAO. 
132 De hoge werkloosheid die eind jaren ’70, begin jaren ’80 ontstaat als gevolg van 
de economische recessie, daalt te langzaam en vooral de langdurige werkloosheid 
loopt sterk op. Velen vrezen dat werkloosheid een permanent aspect blijft van de 
manier waarop de (westerse) economie functioneert. 
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van ernstige ‘sociale quaesties’, waaronder de ‘vacante verantwoorde-

lijkheid’. Aan de ene kant de burger, die niet meer de ruimte voelt om 

nog verantwoordelijkheid te dragen, want dat heeft toch geen invloed 

op het geheel; aan de andere kant de overheid, die maatschappelijke 

organisaties niet meer in staat stelt om hun verantwoordelijkheid te 

nemen. Daarbij komt de verstatelijking van maatschappelijke organi-

saties. Onder ‘verstatelijking’ wordt in dit verband verstaan dat een 

groot deel van de nog bestaande christelijk-sociale organisaties finan-

cieel in belangrijke mate afhankelijk zijn geworden van de overheid, 

waardoor die  overheid een belangrijke zo niet doorslaggevende in-

vloed krijgt op het opereren van deze organisaties. Dat baart veel chris-

telijk-sociale organisaties, waaronder het CNV, grote zorgen. 

Het basisdocument wil in de eerste plaats een beeld schetsen van 

de ‘huidige sociale situatie’. Vervolgens wordt geprobeerd ‘de sociale 

problemen zelf in kaart te brengen.’ In de derde plaats is er aandacht 

voor bezinning en wil men proberen ‘nieuwe impulsen’ te geven. En 

in de vierde plaats ‘vragen situatie en problematiek om een duidelijke 

plaatsbepaling.’ Deze verkenning mondt uit in een duiding van het 

kernprobleem: ‘De spanning tussen enerzijds het beroep op mensen 

als verantwoordelijke wezens en anderzijds de dreiging van de onmo-

gelijkheid ervan zal naar onze mening voor een groot deel de sociale 

problematiek van de toekomst bepalen. In theorie was de menselijke 

verantwoordelijkheid altijd al bedreigd, vooral vanwege de eenzijdige 

verdeling van kennis, zeggenschap en bewustzijn. Nu op dit gebied 

een en ander ten goede is veranderd doen zich aan de kant van de 

complexiteit en de anonimiserende krachten binnen onze samenle-

ving nieuwe beperkingen voor. Zij vragen als tegenwicht nog meer 

kennis, een meer ontwikkeld bewustzijn en ingrijpender veranderin-

gen in zeggenschapsverhoudingen. Zij vragen ook om maatschappe-

lijke organisaties, bedrijven, kerken en overheden, die de moed heb-
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ben de mens als aangesproken persoon tot uitgangspunt van beleid te 

nemen.’133 

Als antwoord op deze ontwikkelingen bepleit het congres zowel 

de persoonlijke als de collectieve verantwoordelijkheid. De persoonlij-

ke verantwoordelijkheid gaat ervan uit dat iedere persoon verantwoor-

delijk is voor zijn eigen keuzes en handelingen en dat hij bij alles re-

kening moet houden met de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt 

– hij houdt rekening met de gevolgen van keuzes en handelingen. Het 

is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid dat het de gemeenschap 

goed gaat.134 De collectieve verantwoordelijkheid vraagt aandacht voor 

de rol van maatschappelijke organisaties. Zij hebben een authentiek 

domein waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De overheid mag hun 

speelruimte binnen dat domein niet onnodig beperken, zoals in de ja-

ren ‘70 en ‘80 wel is gebeurd. Er wordt geconstateerd dat te veel be-

voegdheden en verantwoordelijkheden bijna stilzwijgend zijn neerge-

legd bij de overheid, waardoor de persoonlijke verantwoordelijkheid in 

het gedrang is gekomen.135 

 

Op de avond van de 11e november 1991 opent D. Kuiper het Derde 

Christelijk-Sociaal Congres dat dit keer bijeenkomt in de bossen van 

Doorn, in het Slotemaker de Bruïne Instituut (SBI), het scholings- en 

vormingsinstituut van de christelijk-sociale beweging.136 Zo’n 250 

                                                        
133 Bedreigde Verantwoordelijkheid – basisdocument ten behoeve van het Christelijk So-
ciaal Congres, 11-15 november 1991. (Utrecht, oktober 1990). 
134 Dit in tegenstelling tot het liberale begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’. Daarin 
is ieder persoon verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en handelen. De invloed 
op de gemeenschap wordt buiten beschouwing gelaten. 
135 Zie ook Jan Jacob van Dijk, ‘Enkele beschouwingen over solidariteit’ in Verbin-
dend bouwen – over solidariteit en verzorgingsstaat, (Kampen, 2008). 
136 Feitelijk is het SBI vanaf 1991 de plaats waar christelijk-sociale organisaties sa-
menkomen. De jaarlijkse CSC-bijeenkomsten vinden zonder uitzondering op 
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deelnemers luisteren naar zijn welkomstwoord en naar de inleiding 

van de congresvoorzitter, Gardeniers-Berendsen.137 Zij benoemt vier 

thema’s, die ‘eigenlijk de kern van de sociale kwestie van deze tijd 

vormen. Die centrale thema’s zijn: 1. De menselijke arbeid, 2. Sociale 

zekerheid, 3. De positie van de Derde Wereld, 4. Het milieu.’ Zij gaat 

ook in op het doel van het Congres, dat allereerst een bezinning wil 

inhouden; ‘hoe en waarom zijn wij in de sociale situatie van hier en 

nu beland?’ Het is ‘zeker niet de bedoeling’, zo stelt de congresvoorzit-

ter, ‘dat het congres met panklare oplossingen voor de te constateren 

problemen zal eindigen’, maar het doel is wel ‘het vinden van oplos-

singsrichtlijnen.’138 

 

Na de inleidende toespraken spreekt H. van Zuthem, de man die vijf 

jaar eerder opriep tot het dit congres. In zijn rede – Dynamisering van 

verantwoordelijkheid – gaat hij in op een reeks van aspecten die met het 

verantwoordelijkheidsbegrip zijn verbonden. Van Zuthem zet zich af 

tegen de dominante functionele verantwoordelijkheid – ik ben alleen 

verantwoordelijk voorzover het mijn taak betreft – en bepleit de sub-

stantiële verantwoordelijkheid – ik ben ook verantwoordelijk voor de 

doelen, de zin en gevolgen van mijn handelen. De essentie van het 

christelijk-sociaal denken wordt, in de lijn van de traditie waarin Van 

Zuthem wil staan, gevat in de woorden gerechtigheid, solidariteit en 

verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid als consequentie van ge-

rechtigheid en solidariteit. Dat zijn oude woorden, lijken welhaast ver-

                                                        
Landgoed Zonheuvel in Doorn plaats. 
137 In het totaal kent het Congres circa 400 (parttime) deelnemers. 
138 Congresboek, 24. Uit een enquête onder de congresdeelnemers blijkt dat ‘ar-
moede Derde Wereld’, ‘milieuvervuiling’, ‘werkloosheid’, ‘vluchtelingen’ en ‘posi-
tie etnische minderheden’ als de vijf belangrijkste sociale problemen worden erva-
ren. (Congresboek, p. 202). 
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sleten termen, maar het zijn ook woorden die nieuw leven krijgen 

door consequente uitwerking en toepassing. Met minder kan, zo stelt 

Van Zuthem aan het slot van zijn betoog, de christelijk sociale bewe-

ging niet toe. 

‘De kernvraag voor dit congres is in hoeverre het niet waarmaken 

van verantwoordelijkheid de oorzaak is van de sociale problemen.’ 

Door de onvolledige toedeling van verantwoordelijkheden en door de 

sterke rol van de functionele verantwoordelijkheid zijn mensen als 

subjecten verdwenen. Maar ‘mede dankzij de christelijk-sociale bewe-

ging zijn vele instituties ontstaan en zij hebben zegenrijk werk kun-

nen doen tot de dag vandaag toe. Maar in die instituties schuilt een 

groot gevaar. Zij kunnen de mens als persoon wegdrukken, zelfs voor 

een groot deel overbodig maken.’ En daarmee sluit Van Zuthem naad-

loos aan bij Diepenhorst, die in zijn rede tot het Tweede Congres al op 

dit risico wees. En met Diepenhorst meent ook Van Zuthem dat hier 

‘een geweldige taak voor het christelijk-sociaal denken’ ligt.139 

In de dagen volgend op zijn toespraak wordt er in tien werkgroe-

pen dagelijks van gedachten gewisseld, waarbij elke dag een eigen 

thema heeft. Elk thema dat wordt ingeleid door een lange reeks van 

sprekers. De erflating van 1891, Verantwoordelijkheid in moderne verhou-

dingen, De sociale agenda nú en Wegen naar de toekomst vormen de 

dagthema’s. Het Congresboek bevat de verslagen van deze discussie-

groepen en geeft op die manier een overzicht van de veelheid van op-

vattingen binnen de christelijk-sociale wereld. Er wordt dan ook niet,  

zoals eerder, geprobeerd tot gezamenlijke conclusies te komen. De 

verdeeldheid wordt blijkbaar geaccepteerd. In dat opzicht wijkt het 

Derde Congres niet eens zo gek veel af van de eerdere congressen of 

conferenties. Wel anders is dat er naast het congres een uitvoerig op 

                                                        
139 Congresboek, pp. 27-35. 
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verstrooiing en ontspanning gericht cultureel programma is en dat het 

samenzijn in Doorn op vrijdagavond met een groot deelnemersfeest 

wordt afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 16 november vindt in de Utrechtse Jacobikerk - in aanwe-

zigheid van Koningin Beatrix - de slotmanifestatie plaats. Het Congres 

– het is ook niet de bedoeling – resulteert niet in een concept dat de 

gesignaleerde spanningen tot een oplossing brengt. ‘Maar – zegt de 

congresvoorzitter, Gardeniers-Berendsen, tegen de deelnemers en tal-

rijke andere genodigden – wanneer een gegroeide inspiratie en een 

gedeeld perspectief op een deugdelijke toekomst als resultaat mogen 

worden aangemerkt, dan is het Christelijk-Sociaal Congres 1991 in ve-

Koningin Beatrix neemt deel aan de afsluitende bijeenkomst van het 
Derde Christelijk-Sociaal Congres in de Utrechtse Jacobikerk. Links van 
haar premier Lubbers, rechts congresvoorzitter Gardeniers-Berendsen. 
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le opzichten een bijzonder vruchtbare aangelegenheid geweest.’140 

Toch kan de vraag worden gesteld of inspiratie en gedeeld perspectief 

hetzelfde is als de in haar openingstoespraak genoemde ‘oplossings-

richtlijnen’; daar wordt althans met geen woord meer over gerept. 

Inspiratie is zeker niet het doel van Van Zuthem, die in zijn ope-

ningsrede vooral wilde dat het congres van abstract naar concreet zou 

toewerken. Wellicht dat hij andere beelden had bij het begin dan aan 

het eind, maar net als bij eerdere congressen en conferenties, vormt 

een bijeenkomst van velen – zowel personen als organisaties – niet 

het platform om tot een (nieuw) programma te komen. 

Het Derde Congres: de christelijk-sociale wereld opzoek naar zijn 

wortels, naar inspiratie en naar een toekomstsperspectief. Daarin lijkt 

het Derde Congres op het Eerste. De klaroenstoot van het Eerste Con-

gres wordt niet herhaald, kan ook niet worden herhaald, want de tij-

den zijn anders. Het Eerste Congres komt bijeen in een tijd waarin 

christelijk-sociaal denken opgang begint te maken, het Tweede Con-

gres komt bijeen als christelijke organisaties een dominante rol spelen 

en onderdeel van ‘de macht’ zijn geworden, terwijl het Derde Congres 

bijeen is in een tijd dat die macht steeds minder vanzelfsprekend 

wordt. Een paar jaar later zal het CDA zijn grootste verkiezingsneder-

laag ooit leiden en nog weer wat later gaat een reeks toonaangevende 

christelijk-sociale werkgeversorganisaties op in grotere neutrale vere-

nigingen. De deelnemers aan het Amsterdams congres zouden dat 

zeker geweten hebben aan de teloorgang van de betekenis van Gods 

woord, maar daarover sprak het Derde Congres niet. Secularisatie laat 

niet alleen sporen na in de samenleving, maar ook in de christelijk-

sociale wereld. 

                                                        
140 Congresboek, p. 273. 



 

[ 269 ] 

6.  De Stichting Christelijk-Sociaal Congres141 

 

Kort na de afsluiting van het congres wordt hardop de vraag gesteld of 

er een vervolg moet komen. De resultaten van het congres moeten 

immers worden voortgedragen, zo redeneren de initiatiefnemers van 

een nieuwe stichting, de Stichting Doorwerking Christelijk-Sociaal Con-

gres. In een brief, gedateerd op 14 september 1992, schrijven Van 

Zuthem, Goudzwaard, VKMO-directeur M.J.Th. Martens en SBI-

directeur A. Vroon aan een lange reeks personen uit de christelijk-

sociale wereld, dat besloten is tot de oprichting van de Initiatiefgroep 

Doorwerking Christelijk-Sociaal Congres. De vraag is of de aangeschre-

vene ‘op persoonlijke titel dan wel namens hun organisaties, kerken, 

etc. willen deelnemen aan het beraad over de actualisering en revitali-

sering van het christelijk-sociaal denken en handelen, alsmede over de 

doorwerking daarvan op bepaalde concrete thema’s, thema’s die tij-

dens het Congres onvoldoende uitgewerkt konden worden.’142 De reac-

                                                        
141 In dit hoofdstuk over de geschiedenis van de Stichting is gekozen voor een meer 
thematische benadering dan voor het strak volgen van de tijd, zoals in eerdere 
hoofdstukken. Wellicht ontbreken voor de meer ingevoerde lezers bepaalde zeer 
recente gebeurtenissen. Dat ontbreken kan worden verklaard uit het gegeven dat 
de discussies nog ‘lopen’. 
142 Brief van de initiatiefnemers d.d. 14 december 1992 – Archiefdoos Christelijk-
Sociaal Congres, HDC. 
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ties op de brief zijn blijkbaar voldoende positief, want op 4 november 

1992 wordt besloten tot de oprichting van de Stichting Doorwerking. 

Het doel van de stichting wordt verwoord in de statuten: ‘De 

stichting heeft tot doel een platform te bieden voor gedachte-

uitwisseling ten behoeve van de actualisering en stimulering van het 

christelijk-sociaal denken en handelen.’143 

 

Het ligt voor de hand om de vraag op te werpen waarom na het Derde 

Congres wordt besloten tot institutionele vormgeving van de samen-

werking tussen christelijk-sociale organisaties. Dat gebeurde eerder 

immers niet.  

Het antwoord kan wellicht gevonden worden in het feit dat – ze-

ker ook in Nederland – de ontkerkelijking vanaf het midden van de 

jaren ’60 vaste vorm krijgt. Eerder zagen wij dat de rooms-katholieke 

bisschoppen in 1954 met een mandement verdere ontkerkelijking wil-

den tegengaan, maar daarin slaagden zij uiteindelijk niet. De razend-

snelle maatschappelijke beweging – veelal geduid met het begrip ‘ont-

zuiling’ – dwingt christelijk-sociale organisaties in een verdedigende 

modus. Onder neo-liberale invloed wordt religie eerder een zaak van 

de binnenkamer dan van het publieke domein. Mede daardoor kan het 

gegeven dat christelijk-sociale organisaties aan het einde van hun le-

venscyclus lijken te raken, ook een rol spelen. Vanuit de gedachte dat 

samenwerking de kans op overleven groter maakt dan bij het kiezen 

van een eigen weg, wordt naar verbinding gezocht, waarbij het accent 

eerder ligt op wat wordt gedeeld dan op wat doet verschillen. In die 

zoektocht naar een verbonden toekomst past ook het feit dat organisa-

ties zoeken naar relaties met anderen die onder vergelijkbare druk 

staan. Hierin ligt een belangrijke verklaring voor de oprichting van de 

                                                        
143 Statuten Stichting CSC, artikel 2, lid 1 in Archiefmap 2002-2003. 
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Stichting Doorwerking en later de Stichting Christelijk-Sociaal Con-

gres. Organisaties die in een overwegend christelijke samenleving het 

accent kunnen leggen op het eigene, zoeken in een seculariserende 

maatschappij naar verbanden om de christelijk-sociale identiteit in 

stand te houden. 

 

In dit verband is het ook goed om kort stil te staan bij een cruciaal ver-

schil tussen enerzijds de eerste twee congressen en de christelijk-

sociale conferenties en anderzijds het Derde Congres en met name de 

Stichting Christelijk-Sociaal Congres. Dat verschil schuilt in twee as-

pecten. Het ene is dat niet langer sociaal-economische organisaties de 

drijvende kracht vormen; het andere is de samenwerking tussen (oor-

spronkelijke) protestants-christelijke en katholieke organisaties. Is het 

Convent van Christelijk-Sociale Organisaties nog een van de initiatief-

nemers voor het Derde Congres, de vorming van de Stichting Door-

werking is vooral het gevolg van de inspanningen van het SBI en het 

CNV, met name van SBI-directeur A. Vroon en CNV-voorzitter A.A. 

Westerlaken.144 De latere Stichting Christelijk-Sociaal Congres is eer-

der de dekmantel voor het afkalvende Convent dan dat deze stichting 

door de Conventspartijen wordt gedragen. Naast sociaal-economische 

organisaties willen organisaties uit de wereld van het onderwijs, de 

zorg en de media deelnemen in de Stichting en daar een nadrukkelij-

ke rol spelen. De christelijk-sociale beweging is breder dan de wereld 

van de arbeid. 

Een tweede verschil is te vinden in de samenwerkende partijen. 

Tot en met de Christelijk-Sociale Conferentie van 1952 zijn het uitslui-

tend protestants-christelijken die deelnemen. Tijdens het Derde Con-

gres spelen mensen met een rooms-katholieke achtergrond een rol – 

                                                        
144 Interview J.P.H. Donner gehouden op 3 november 2014. 
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zo is de directeur van het Verband van Katholieke Maatschappelijke 

Organisaties (VKMO), mw. M. J. Th. Martens, lid van het congres pre-

sidium. Overigens treedt het VKMO niet toe tot de Stichting, zij het 

dat er sprake is van nauwe samenwerking. De VKMO-directeur is ad-

viseur van het CSC-bestuur, terwijl de CSC-voorzitter adviseur is van 

het VKMO-bestuur. Maar meer nog is het feit dat oorspronkelijk pro-

testants-christelijke of rooms-katholieke organisaties vanaf de jaren 

’60 samenwerking zijn gaan zoeken. In de wereld van de politiek leidt 

dit tot de vorming van het CDA, in de wereld van de arbeid fuseren 

protestants-christelijke en rooms-katholieke werknemersorganisaties 

net als gelijksoortige werkgeversorganisaties. En ook in de zorg en het 

onderwijs kiezen organisaties eerder voor samengaan dan zelfstandig 

naast elkaar bestaan. 

 

De Stichting Doorwerking gaat voortvarend aan het werk. Er worden 

op den duur zes werkgroepen ingesteld, die op hun deelgebied probe-

ren nadere ideeën te ontwikkelen. Het gaat om Economische orde, 

Onderwijs, Publieke doorwerking, Media en omroepbestel, Arbeid en 

Arbeidsverhoudingen en Internationale betrekkingen. Met enige re-

gelmaat komen rapporten gereed en worden er soms bijeenkomsten 

belegd om die rapporten in bredere kring te bespreken. Maar wanneer 

een rapport tot een bredere bespreking aanleiding geeft, is onduidelijk 

en niet altijd is iedereen even te spreken over de behandeling van een 

bepaald thema. Zo is het CNV nogal ongelukkig met het rapport van 

de werkgroep Economische orde, maar de Vakcentrale zegt dat liever 

niet hardop en verwijt het bestuur in plaats daarvan zich niet aan de 

procedurele afspraken te hebben gehouden. Een zelfde verwijt treft 

enige tijd later een concept-eindrapport van de werkgroep Arbeid en 
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Arbeidsverhoudingen.145 De kritiek op het functioneren van de Stich-

ting krijgt ook vorm in kritiek op de taakopvatting van Werkgroep 11. 

Deze werkgroep, die ook een rol speelde tijdens het Christelijk-Sociaal 

Congres in november 1991 en vooral bestaat uit theologen en filoso-

fen, lijkt als een soort geweten van de Stichting Doorwerking te func-

tioneren.146 Kouwenhoven vormt de drijvende kracht achter de com-

mentaren die deze werkgroep levert op alle rapporten die verschijnen. 

De kritiek die van verschillende kanten wordt uitgeoefend is voor 

het bestuur aanleiding het functioneren van de Stichting te evalueren. 

Op 5 september 1995 besluit het bestuur een evaluatiecommissie in te 

stellen onder leiding van Gardeniers-Berendsen.147 

De commissie vergadert twee keer (op 26 oktober en op 11 de-

cember). Daarna verschijnt het Rapport van de evaluatie-commissie aan 

het bestuur van de Stichting Doorwerking Christelijk-Sociaal Congres. 

Allereerst stelt de commissie vast dat ‘de Stichting Doorwerking 

Christelijk-Sociaal Congres inderdaad in een behoefte voorziet. Deze 

behoefte uit zich in het verlangen zich te richten op de actualisering 

van christelijk-sociaal denken en het daaruit voortvloeiende gedachte-

goed over de samenleving van nu en morgen, het een en ander in het 

licht van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.’ Minder enthousi-

ast is de commissie over de werkwijze, die zij ‘te gecompliceerd’ en 

daarmee te tijdrovend vindt, terwijl de besluitvorming over het al dan 

                                                        
145 Verslagen van de vergadering van het CNV Verbondsbestuur d.d. 11 en 25 april 
1994. 
146 Tijdens het Congres functioneren tien werkgroepen, die vooral bestaan uit re-
presentanten van de deelnemende organisaties. Werkgroep 11 vormt het bewuste 
buitenbeentje. 
147 Gardeniers-Berendsen heeft als Congresvoorzitter ervaring met christelijk-
sociale organisaties, maar meer nog: zij was voorzitter van de CDA-commissie die 
de verkiezingsnederlaag van 1994 onder de loep nam. 
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niet organiseren van conferenties ‘arbitrair’ is. Daarbij komt dat door 

de gekozen werkwijze het aantal onderwerpen onbeperkt lijkt en dat 

de presentaties van de werkgroepen teveel gewicht in de schaal leggen. 

Daarom stelt de commissie een andere werkwijze voor: er komen twee 

conferenties per jaar op ‘vaste dagen, bijv. een in mei en een in no-

vember.’ Daarnaast sluit de gekozen structuur niet goed aan op de fei-

telijke wensen met betrekking tot die structuur – zo komt van een bot-

tom up benadering in de praktijk niets terecht. Daarbij meent de 

commissie dat de positie van Werkgroep 11 ambivalent is. De struc-

tuur moet derhalve worden aangepast. Het Algemeen Bestuur moet 

gaan bestaan uit vertegenwoordigers van de dragende organisaties; er 

komt een klein(er) dagelijks bestuur en Werkgroep 11 wordt opgehe-

ven en vervangen door een raad van advies.148 

 

De evaluatie onder leiding van Gardeniers-Berendsen leidt tot de in-

stelling van een kleine commissie bestaande uit P. Klep (NCW), Kou-

wenhoven en de algemeen secretaris van het CNV, H. Brüning, die de 

voorstellen van de commissie moet vertalen in een concrete aanpak. 

Die werkgroep komt op de gedachte om een nieuwe stichting op te 

richten. Een stichting die gevormd wordt door deelnemende organisa-

ties en niet langer door personen op persoonlijke titel. 

 

De voorstellen van de werkgroep leiden opnieuw tot een aanvaring 

met de FNV, die sterke gelijkenis vertoont met een eerdere aanvaring 

in de aanloop naar het Congres van 1991. Stekelenburg schrijft in juni 

1996 in een nijdige brief aan Stichtingsvoorzitter Van Zuthem: ‘ik 

                                                        
148 Rapport van de evaluatie-commissie aan het bestuur van de Stichting Doorwer-
king Christelijk-Sociaal Congres, december 1995 - Archiefdoos Christelijk-Sociaal 
Congres, HDC. 
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hecht er aan u te laten weten, dat wij ons ernstig gegriefd voelen door 

het feit dat de FNV in de toegezonden voorstellen wordt uitgesloten 

van de kring van organisaties die in aanmerking komen om als dra-

gers te fungeren van de nieuw op te richten Stichting Christelijk-

Sociaal Congres.’ De FNV – zo redeneert Stekelenburg – is weliswaar 

geen christelijke organisatie, maar laat zich – mede door het grote 

aantal christenen in de FNV-gelederen – wel degelijk door het christe-

lijk-sociaal denken inspireren. De betrokkenheid van de FNV blijkt 

ook uit de manier waarop in 1991 en later is deelgenomen. Waar heb-

ben wij dat aan te danken, vraagt Stekelenburg zich bijna vertwijfeld 

af.149 Hij moet even op antwoord wachten. Pas halverwege september 

ontvangt hij een door Kouwenhoven getekende reactie. De kern van 

die brief: ‘Een evaluatie (van de st. Doorwerking) heeft uitgewezen dat 

voor een goede en hechte verankerde voortzetting van de activiteiten 

een nieuwe Stichting wenselijk is, met name met het oog op de op de 

betrokkenheid van organisaties en verbanden. De conclusie is, dat de 

nieuwe stichting – Stichting Christelijk-Sociaal Congres geheten – in 

haar werkzaamheden nadrukkelijk van organisaties en verbanden 

moet uitgaan. Zij immers proberen christelijk-sociale uitgangspunten 

in hun maatschappelijk handelen te vertalen.’150 

De brief van Kouwenhoven lokt een reactie uit. In een nu op mil-

de toon geschreven brief zegt Stekelenburg op 30 oktober 1996 dat de 

FNV graag wil toetreden tot de nieuwe stichting. Maar de ontwerp-

statuten bepalen dat de dragende organisaties ‘in hun maatschappelij-

ke activiteiten uitgaan van de bijbelse boodschap, daarop intern en 

naar buiten georganiseerd zijn en zich daarop laten aanspreken.’ Ste-

                                                        
149 Brief d.d. 11 juni 1996 van Johan Stekelenburg aan Henk van Zuthem – Ar-
chiefdoos Christelijk-Sociaal Congres, HDC. 
150 Brief d.d. 16 september 1996 van de Stichting Doorwerking getekend door 
Kouwenhoven - Archiefdoos Christelijk-Sociaal Congres, HDC. 
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kelenburg: ‘Strikt genomen, sluit deze formulering een participatie 

van de FNV als dragende organisatie van de nieuwe stichting uit.’151 

Hij stelt dan ook voor om het woordje ‘mede’ op te nemen, zodat de 

FNV wel kan deelnemen. Maar de oprichters van de Stichting Christe-

lijk-Sociaal Congres nemen het voorstel niet over en de FNV haakt af. 

Nog een keer, begin 2002, komt deze zaak aan de orde. CSC-

penningmeester J.W. van den Braak (VNO-NCW) meldt dat hij bij ge-

rucht heeft vernomen dat de FNV lid wil worden. De voorzitter meldt 

dat zulks niet mogelijk is, maar dat de FNV wel welkom is om deel te 

nemen aan de congressen. ‘Terzijde’ – zo vervolgt het verslag – ‘niet 

LTO Nederland, maar NCBTB en KNBTB zijn aangesloten anders zou 

een zelfde bezwaar gelden.’152 

Opvallend is dat de strikte benadering van de FNV een paar jaar 

later niet geldt voor de nieuwe werkgeversorganisatie, die het gevolg is 

van een fusie tussen VNO en NCW. In eerste instantie participeert 

niet het gefuseerde VNO-NCW in het werk van de Stichting, maar de 

Vereniging NCW (tot 2003) resp. de Stichting NCW. Die stichting 

wordt in 2005 opgeheven en zonder merkbaar debat wordt de rol van 

de Stichting NCW overgenomen door VNO-NCW.153 In de statuten van 

deze nieuwe werkgeversclub staat evenwel niets over Bijbelse inspira-

tie.154 Blijkbaar spelen ook nog andere overwegingen. Welke dat zijn 

                                                        
151 Brief d.d. 30 oktober 1996 van Johan Stekelenburg aan Aad van Kouwenhoven 
– Archiefdoos Christelijk-Sociaal Congres, HDC. 
152 Verslag CSC bestuursvergadering d.d. 22 jan. 2002 – Archiefmap 2002-2003, 
SBI. Oorspronkelijk kent Nederland drie landbouworganisaties, een katholieke (de 
KNBTB), een protestantse (de CBTB), en een algemene organisatie, die in de jaren 
’90 samen LTO Nederland vormen.  
153 Brief d.d. 19 mei 2005 van J.W. van den Braak aan H.J. Kaiser. Van den Braak 
meldt dat de stichting NCW wordt opgeheven, ‘de werkzaamheden worden in de 
komende periode volledig geïntegreerd binnen de Vereniging VNO-NCW.’ 
154 In art. 2, lid 2 van de statuten van VNO-NCW staat ‘Bezinning op basis van een 
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maakt Herman Kaiser eind 2014 duidelijk in een interview: ‘Ik besef 

dat ik wellicht in strijd met de letter van de statuten handelde, maar 

stellig niet in strijd met de geest daarvan. Het is immers niet goed 

voorstelbaar dat het werkgeverselement zou ontbreken in het werk van 

de Stichting.’155 

 

Het CNV bepleit in de gesprekken over de toekomst van de Stichting 

een grotere en nadrukkelijke rol voor het Convent van Christelijk-

Sociale Organisaties. Daarmee vindt het CNV een elegante oplossing 

voor een dreigend probleem. Het is hier niet de plaats om de geschie-

denis van het Convent te schrijven, maar de nadagen van het Convent 

lopen gelijk op met de eerste dagen van de Stichting Christelijk-

Sociaal Congres. Derhalve is een korte duiding van die nadagen op 

zijn plaats. 

Het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties, een samenwer-

kingsverband tussen protestants-christelijke werkgeversorganisaties 

en het CNV ontstaat in 1937 en is – zoals wij zagen – de drijvende 

kracht achter de Christelijk-Sociale Conferentie van 1952. De partners 

ontmoeten elkaar op de zogenoemde Conventsconferentie, die veelal 

in het laatste weekend van augustus plaatsvindt. In de omgeving van 

het Convent wordt met een zeker wantrouwen naar dit overleg geke-

ken en dat versterkt de waas van geheimzinnigheid, die overigens op 

niets gebaseerd is.156 Mede onder invloed van de fusie tussen NVV en 

                                                        
rijke traditie op levensbeschouwelijk terrein maakt integraal deel uit van de belan-
genbehartiging’. Zie in dit verband ook: Jan-Willem van den Braak, ‘Is het christe-
lijk-sociaal denken (nog) relevant voor bedrijven?’ in Jan-Willem van den Braak, 
Wim Eikelboom, Hans Groen (red.), Schepping & Samenleving, pp. 35-39. 
155 Interview met H.J. Kaiser gehouden op 11 december 2014. 
156 Binnen het CNV wordt het overleg tussen VNO en FNV in de jaren ’80 vaak 
aangeduid als het ‘heidens Convent’, een grap die in die kringen niet altijd wordt 
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NKV en de daarmee samenhangende aansluiting van een aantal 

rooms-katholieke organisaties bij het CNV, wordt de grondslag van het 

Convent in 1980 verbreed door de toetreding van de Katholieke Neder-

landse Boeren- en Tuindersbond.157 Het feit dat de Conventspartners 

van het CNV nauw gaan samenwerken met andere (neutrale) organi-

saties heeft gevolgen voor het samenwerkingsverband, dat duidelijk op 

wankelen staat. Desgevraagd deelt Brüning in september 1995 in de 

Verbondsraad van het CNV mee dat besloten is het Convent ‘het ko-

mend seizoen in stand te houden.’158 Hij ontleent die conclusie aan de 

Conventsconferentie, die op 25 augustus wordt gehouden en waar 

wordt nagedacht over de gevolgen voor het Convent ‘nu diverse orga-

nisaties een samenwerking zijn aangegaan met andere organisaties, 

die geen expliciet levensbeschouwelijke grondslag kennen.’ De deel-

nemende organisaties willen met elkaar verder werken ‘vanuit de ei-

gen uitgangspunten. Daarvoor wordt gezocht naar nieuwe uitings-

vormen.’159 Blijkbaar worden die niet gevonden, want op 3 maart 1997 

deelt Brüning de Verbondsraad mee dat het Convent niet langer kan 

bestaan. Behoudens het CNV – zo stelt hij – bestaan er geen christe-

lijk-sociale organisaties meer. Dat klopt, want op 1 januari 1995 gaan 

de drie landbouworganisaties, waaronder de Conventspartners CBTB 

en KBTB op in LTO Nederland.160 De middenstandsorganisaties vor-

men in het zelfde jaar samen MKB Nederland. En ook de christelijke 

werkgevers verenigd in het NCW fuseren op 1 januari 1997 met het 

                                                        
gewaardeerd. 
157 www.hdc.vu.nl/hdc/Inventarissen/140%20Convent%20van%20CSO.pdf. 
158 Notulen Verbondsraad, 4 september 1995, p. 72. 
159 Christelijk-Sociaal Convent heeft duidelijke opdracht in Bundel Verbondsraads-
stukken, oktober 1995. 
160 Rolf van der Woude, Op goede gronden, p. 536. 
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VNO. Het CNV is vanaf dat moment nog de enige zelfstandige chris-

telijk-sociale organisatie binnen het sociaal-economisch domein. 

Om te voorkomen dat het netwerk verloren gaat, wordt een Con-

vent nieuwe stijl ingericht bestaande uit representanten van de le-

vensbeschouwelijke delen van LTO, MKB, VNO-NCW alsmede het 

CNV.161 Dit Convent nieuwe stijl gaat functioneren als de sectie Ar-

beidsverhoudingen van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres, zoals 

blijkt uit de Overeenkomst tot opheffing en overgang van het Convent van 

Christelijk-Sociale Organisaties.162 Formeel wordt het Convent op 1 ja-

nuari 1998 opgeheven en wordt het batig saldo toegevoegd aan de 

middelen van de Stichting. In de overeenkomst wordt nadrukkelijk 

bepaald dat het de bedoeling is ‘dat de bestaande Conventsconferen-

ties in het nieuwe verband van de Stichting Christelijk-Sociaal Con-

gres zal worden voortgezet.’ Het duurt nog tot 2000 alvorens die af-

spraak vorm krijgt in de eerst CSC-bijeenkomst. 

 

Niet alleen het Convent – wij stappen door de tijd – gaat op in de 

Stichting, ook het Adriaan Borstfonds gaat in 2006 deel uitmaken van 

deze samenballing van christelijk-sociale organisaties. Adriaan Borst, 

een christelijk sociaal bewogen werkgever, richt bij zijn afscheid in 

1962 als voorzitter van het VPCW (Verbond van Protestants-

Christelijke Werkgevers) een fonds op ter ondersteuning van projec-

ten, gericht op christelijk-sociale vorming.163 Dit Adriaan Borstfonds 

                                                        
161 Notulen Verbondsraad CNV, 3 maart 1997, pp. 21-22. 
162 Het concept van de overeenkomst is te vinden in de archiefmap Statuten, die 
bewaard wordt bij het SBI. Een officiële, gedateerde en door partijen onderteken-
de versie was in het kader van dit onderzoek niet terug te vinden. 
163 Jan Jacob van Dijk, ‘Adriaan Borst Pzn. (1888-1967) – Principieel pragmaticus 
met een lange adem’ in Paul Werkman en Rolf van der Woude, Geloof in eigen 
zaak – markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw. (Hilver-
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verleende tot 2006 subsidies aan concrete initiatieven. In overleg met 

de stichting wordt in 2006 besloten dat de doelstelling van het Adri-

aan Borstfonds beter tot zijn recht komt binnen het kader van de 

stichting in de vorm van een in te stellen Adriaan Borstprijs. De prijs 

wordt uitgereikt aan een persoon die zich op bijzondere wijze actief en 

betrokken heeft getoond op het terrein van het christelijk-sociaal han-

delen. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een bronzen beeldje. Het 

geldbedrag komt ten goede aan een door de ontvanger van de prijs te 

bepalen project op het terrein van het christelijk-sociaal handelen.164 

De eerste Adriaan Borstprijs wordt aan de vooravond van het congres 

in 2006 uitgereikt aan L. Bikker. Maar de beschikbare middelen zijn 

beperkt en daarom besluit het bestuur na acht uitreikingen de prijs 

niet meer toe te kennen en het resterende vermogen toe te voegen aan 

dat van de stichting.165 Herman Kaiser is de laatste laureaat; hij ont-

vangt de prijs bij zijn afscheid in 2013.166 

 

De discussies – wij stappen terug in de tijd – op basis van de evaluatie 

van de Stichting Doorwerking leiden na enig beraad dus tot een nieu-

we Stichting. De Stichting Christelijk-Sociaal Congres komt officieel op 1 

januari 1997 tot stand.167 Bij de oprichting van de nieuwe stichting 

wordt gekozen voor een onafhankelijke voorzitter. J.P.H. Donner, die 

                                                        
sum, 2006), p. 269 e.v. 
164 Stafgroep Levensbeschouwing en Ondernemen VNO-NCW, Jaarverslag 2009 en 
Jaarplan 2010, (’s Gravenhage, 2010), p. 15. 
165 Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 29 augustus 2012. 
166 De andere ontvangers zijn mw. J. van Leeuwen (2007), Mgr. A.H. van Luyn, 
s.b.d. (2008) J.J.A.M. van Gennip (2009), J.P.H. Donner (2010), J.M.J.C. Wester-
beek-Huitink (2011), E.M.H. Hirsch Ballin (2012). 
167 De hier en daar gehoorde gedachte dat het Congres in 2016 mede wordt geor-
ganiseerd t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Stichting berust derhalve op een mis-
verstand.  
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op dat moment voorzitter is van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, wordt de eerste voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat er gedurende de eerste jaren van de nieuwe stichting aan activitei-

ten wordt ontwikkeld blijft onduidelijk. Een archief ontbreekt. Er wor-

den wel twee ere-leden benoemd, Van Zuthem en Kouwenhoven, 

maar er zal meer zijn gebeurd, maar wat?168 Donner daarover in een 

                                                        
168 Het CSC-archief dat in bewaring is bij het SBI begint – op enkele stukken na – 

 

Piet Hein Donner,   

de eerste voorzitter van 

de stichting Christelijk-

Sociaal Congres. 
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interview eind 2014: ‘De eerste periode was überhaupt een periode 

waarin gekeken moest worden welke organisaties en mensen bij de 

Stichting betrokken moesten worden. Vervolgens is de vraag hoe je 

die betrokkenheid inhoud geeft. En er moest nagedacht worden over 

de vorm waarin de Stichting zijn activiteiten moest gieten. Dat kost 

tijd en er is nog een zekere onwennigheid.’169 Het voorzichtig aftasten 

van de mogelijkheden en het voornemen de Conventsconferenties in 

Stichtingsverband op enigerlei wijze te continueren, krijgt vorm in 

een eerste CSC-conferentie op 25 en 26 augustus 2000 onder de titel 

Getto’s en pleinen - Ontmoeting en samenhang; de opgave voor de 21e eeuw. 

Een congres dat inhoudelijk stevig wordt voorbereid door Socires en 

dat door de deelnemers als een goede bijeenkomst wordt ervaren.170 

Het is overigens niet de enige keer dat Socires zich inspant om een 

augustus-bijeenkomst grondig voor te bereiden, ook in latere jaren 

speelt deze denktank een rol, zoals bij het congres Van wie is de samen-

leving in 2012. De voorzitter van het Socires-bestuur, J.J.A.M. van 

Gennip, is actief als adviseur van het CSC-bestuur.171 

De oude Conventspartners concluderen na het eerste congres dat 

hun rol is uitgespeeld en in de zomer van 2001 meldt Terpstra aan het 

                                                        
feitelijk pas met documenten uit 2002. In het HDC bevinden zich ook stukken 
die bijeengebracht zijn binnen het CNV rond het Congres van 1991, maar die 
stukken reiken niet veel verder dan 1994/5. In het lopende CNV-archief bevinden 
zich eveneens geen documenten uit de periode 1994-2002. Wellicht dat op andere 
plaatsen nog wel archiefmateriaal is te vinden. 
169 Interview J.P.H. Donner gehouden op 3 november 2014. 
170 Zie voor de missie van Socires, Society and responsibility:  
www.socires.nl/index.php?a=Mission 
171 Het bestuur kent in de loop van de tijd meerdere adviseurs. Zo is de voorzitter 
van het CSJC lange tijd adviseur evenals de bijzonder hoogleraar Christelijk-
Sociaal Denken aan de Vrije Universiteit. Ook de directeur van het VKMO treedt 
op als adviseur. 
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Algemeen Bestuur van het CNV dat de sectie Arbeidsverhoudingen 

met ieders instemming is opgeheven.172 

 

Met Getto’s en Pleinen ontstaat de traditie van het jaarlijkse augustus-

congres. Een congres dat overigens zoekt naar zijn maat. In 2000 

duurt het twee dagen, in 2001 komt men 1 dag bij elkaar, in 2002 

weer twee dagen. Weer later ontstaat het gebruik om de congresdag 

vooraf te laten gaan door een netwerkbijeenkomst en in 2011 maakt de 

netwerk-bijeenkomst deel uit van het congres – dat overigens niet lan-

ger op vrijdag en zaterdagmorgen bijeen is, maar op woensdag en 

donderdag. Jaarlijks verschijnt een verslag van het congres, waarin de 

inleidingen en de gevoerde discussies worden weergegeven.173 

Tijdens de congressen worden telkens thema’s uit het christelijk-

sociaal denken aan de orde gesteld, veelal belicht door academische of 

andere deskundigen, terwijl ook vooraanstaande politici het woord 

voeren. 

 

De congressen hebben, zo blijkt bij lezing van de verslagen, niet het 

doel tot concrete actie op te roepen, maar kennen een bezinnend en 

inspirerend karakter. CNV-voorzitter J. Smit verwoordt het als een 

‘hartverwarmende bijeenkomst bij de open haard’. Het bestuur formu-

leert het zo: ‘het jaarlijks congres vormt hét trefpunt voor bemoedi-

ging, verbinding en inspiratie voor allen die zich tot de christelijk-

sociale beweging bekennen.’174 

Ondanks dat wordt het congres in 2006 afgesloten met de Missie 

van Doorn. In zijn slottoespraak tot het congres vat voorzitter Kaiser de 

                                                        
172 Notulen Algemeen Bestuur CNV, 16 juli 2001, p. 36. 
173 In de bijlage is een overzicht opgenomen van de thema’s van alle congressen 
sinds 2000. 
174 Meerjarenkader, vastgesteld op 24 mei 2005. 



 

[ 284 ] 

boodschap van het congres samen in een verklaring.175 Tijdens het 

congres onder de titel Het verschil maken komt de vraag aan de orde op 

welke wijze tegenwicht kan worden geboden aan de versplintering in 

de samenleving. In de Missie van Doorn bepleiten de christelijk-sociale 

organisaties een sterke inspanning om uitsluiting van mensen aan 

maatschappelijke deelname te voorkomen.176 Een boodschap tegen de 

tijdgeest in, maar ook een missie die geen herkenbare resultaten 

heeft. 

 

Op 19 juli 2002 legt Donner het voorzitterschap van de Stichting neer 

omdat hij minister van Justitie wordt. ‘De stichting moest het afleggen 

tegen de roeping van Hare Majesteit Koningin Beatrix en het verzoek 

van premier Balkenende’, zo concludeert het jaarverslag over 2002.177 

In zijn afscheidsbrief analyseert Donner de stand van zaken. ‘Ik be-

treur het vertrek zeer want ook na vijf jaren blijft het nog zoeken naar 

de juiste vorm’ ondanks de door hem herkende ‘behoefte aan maat-

schappelijke organisaties op levensbeschouwelijke grondslag.’178 Na 

het vertrek van Donner treedt CNV-voorzitter D. Terpstra op als waar-

nemend voorzitter. 

Donners vertrek dwingt tot het zoeken van een nieuwe voorzitter. 

Daarbij passeert een lange lijst namen de revue. Opvalt is dat uit die 

lijst vooral bestaat uit toonaangevende CDA-ers. Tot op zekere hoogte 

ligt dat voor de hand, want de stichtingsstatuten bepalen dat de voor-

                                                        
175 De Verklaring van Doorn komt overigens niet spontaan tot stand, maar is voor-
bereid door een kleine commissie o.l.v. Kaiser. 
176 Corien Lambregtse en Wim Oolbekkink (red.), Het verschil maken; met inspiratie 
naar daadkracht – Verslag van de conferentie van het Christelijk-Sociaal Congres, 25 
augustus 2006. (Doorn, 2006), pp. 37-38 
177 Jaarverslag 2002, 1, Archiefmap 2002-2003. 
178 Brief van J.P.H. Donner d.d. 19 juli 2002, Archiefmap 2002-2003. 
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zitter niet mag voortkomen uit een lid-organisatie en het CDA maakt 

geen deel uit van de stichting.179 Al snel raakt de waarnemend voorzit-

ter in gesprek met H. Borstlap, die evenwel bedankt omdat hij zich wil 

richten op zijn nieuwe werk als staatsraad.180 Een paar maanden later 

komt er contact tot stand met Kaiser. Kaiser heeft het burgemeester-

schap van Roermond recent ingewisseld voor een functie bij Rijncon-

sult en is vanaf zijn studietijd geïnteresseerd in de relaties in de drie-

hoek samenleving-kerk-politiek. Hij vindt het voorzitterschap van de 

Stichting passen in de manier waarop hij in het leven wil staan.181 Hij 

is actief in de katholieke wereld en een rijzende ster in het CDA. De 

gesprekken leiden tot overeenstemming en op 23 december 2002 

meldt waarnemend voorzitter Terpstra aan de bestuurssecretaris dat 

de formele procedure voor Kaisers benoeming in gang kan worden 

gezet.182 Opmerkelijk is wellicht dat Kaiser niet uit de protestants-

christelijke traditie stamt, maar zijn achtergrond heeft in het rijke 

roomse leven. 

Eind 2012 deelt Kaiser mee dat hij zijn voorzitterschap neerlegt. 

Hij meent deze taak na tien jaar te moeten beëindigen. Het bestuur 

moet derhalve opzoek naar een nieuwe voorzitter. Een zoektocht die 

enige tijd in beslag neemt en uitmondt in de benoeming van J.M.J.C. 

Westerbeek-Huitink. Zij is eerder in verschillende functies actief bin-

nen het CNV, waar zij kort als eerste vrouwelijke vakcentrale voorzit-

ter functioneert. Later is zij directeur van Wilde Ganzen (2005-2012). 

Eind augustus 2013 neemt zij de voorzittershamer van Kaiser over. 

                                                        
179 Statuten Stichting CSC, art. 2, lid 2. 
180 Informatie verstrekt door H. Borstlap. 
181 Interview Herman Kaiser. 
182 E-mail van Terpstra aan Wigboldus, d.d. 23-12-2002, archiefmap 2002-2003. 
Kaiser wordt op grond van de statuten (art. 3, lid 4) benoemd voor een periode van 
vier jaar. In 2007 en 2011 volgt zijn herbenoeming – Archiefmap 2002-2003, SBI. 



 

[ 286 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste jaren van de Stichting worden gekenmerkt – Donner merkt 

dat in zijn afscheidsbrief al op – door een zoektocht naar de vorm. Die 

worsteling blijkt o.a. uit het feit dat de bij de oprichting gekozen struc-

tuur na een evaluatie wordt herzien. In de vergaderstukken van 14 fe-

bruari 2002 kan worden gelezen dat het functioneren van het hoogste 

orgaan van de Stichting – de Stichtingsraad – moet worden herover-

wogen. Uit de samenstelling van die raad blijkt de organisatorische 

kerngedachte achter de Stichting: de dragende partijen zijn christelijk-

sociale organisaties. Maar de deelname aan de raadsvergadering laat – 

volgens secretaris J.E. Wigboldus – veel te wensen over: ‘de helft van 

de organisaties is niet present.’183 Daarom is een evaluatie op zijn 

plaats.184 

                                                        
183 Wigboldus is Van Kouwenhoven, die aanvankelijk als secretaris werkzaam is, 

 

Josine Westerbeek-Huitink, de huidige CSC voorzitter 
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Het bestuur deelt de opvattingen van de secretaris en besluit om 

de halfjaarlijkse vergaderingen van de stichtingsraad te beëindigen, 

maar het wil de inhoudelijke component die verbonden is met die 

vergadering wel in stand houden. Uit de beraadslagingen blijkt overi-

gens dat het niet eenvoudig is onderwerpen en sprekers te benoemen 

die op de belangstelling van alle leden van het breed samengestelde 

congres mogen rekenen.185 Toch hecht het bestuur aan deze jaarlezing, 

omdat op die manier kan worden bijgedragen aan bezinning binnen 

de lidorganisaties op de betekenis van het christelijk-sociaal denken 

binnen die organisaties. 

De discussies over de rol van de stichtingsraad leiden overigens 

tot een herziening van de statuten, zodat deze beter passen bij de ge-

groeide verhoudingen. Op 2 juli 2003 keurt het bestuur voorstellen ter 

zake goed, maar de notaris ziet allerlei problemen omdat de nieuwe 

ontwerp-statuten een juridisch vreemde mengeling zijn van een vere-

niging en een stichting.186 Het bestuur kiest na enig overleg voor een 

duidelijke stichtingsvorm met een bestuur en een Raad van Toezicht. 

                                                        
opgevolgd in 1999. Wigboldus werkt bij het SBI, dat het secretariaat van de Stich-
ting op zich heeft genomen. In september 2005 wordt hij opgevolgd door W. Ool-
bekkink, die op zijn beurt in 2007 wordt opgevolgd door W. Eikelboom, die niet 
bij het SBI werkzaam is. Met het stoppen van Oolbekkink beëindigt het SBI zijn 
ondersteuning van de Stichting overigens niet, maar beperkt het zich tot onder-
steunende taken en biedt het onderdak aan de activiteiten van de Stichting. Eikel-
boom legt het secretariaat in 2014 neer en wordt opgevolgd door mw. E. Dwars-
waard. 
184 Notitie evaluatie Stichtingsraad CSC, d.d. 11 febr. 2002, 1, Archiefmap CSC be-
stuur 2002-2003. 
185 Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 14 februari 2002, Ar-
chiefmap CSC 2002-2003. 
186 E-mail van Wigboldus aan bestuur CSC, d.d. 8 nov. 2003, Archiefmap 2002-
2003. 
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Deze Raad vormt het hoogste orgaan en bestaat uit vertegenwoordi-

gers van de aangesloten organisaties.187 

 

De Stichting heeft aantrekkingskracht, want in de loop van de jaren 

melden zich met enige regelmaat nieuwe organisaties aan met het 

verzoek te mogen toetreden als drager van de Stichting. In dat verband 

is het opmerkelijk dat het bestuur op 24 april 2003 besluit tot een 

quasi-ledenstop, want ‘het is van belang eerst de relatie met de aange-

sloten organisaties te versterken en voorlopig geen actieve werving te 

ondernemen. Wel zal, zo wordt opgemerkt, ‘uiteraard adequaat gerea-

geerd worden op organisaties die interesse hebben voor aansluiting.’ 

Overigens zijn er ook participanten die zich terugtrekken. Daarbij 

speelt dat de organisatie zich onvoldoende betrokken voelt, te weinig 

verbinding met het netwerk ervaart, terwijl ook de contributie een 

probleem kan zijn.188 

Uit het verslag van april 2003 blijkt dat ‘met ingang van heden 

zal nieuwe organisaties gevraagd worden om contributie te betalen. 

Voorlopig gelden daarvoor nog de bedragen van 1250, 2500 en 5000 

per jaar.’ Maar zoals een christelijk-sociale organisatie betaamt: ‘Het 

bestuur moet wel in bijzondere gevallen ontheffing kunnen verlenen 

(‘barmhartigheid’).’ Een organisatie mag overigens zelf bepalen welke 

contributie betaalt wordt.189 

                                                        
187 Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 30 september 2003. Op-
vallend is overigens dat leden van de Raad van Toezicht ook lid van het bestuur 
kunnen zijn. In de zomer van 2015 wordt afgesproken hieraan een einde te ma-
ken op het moment dat de statuten wijzigen. Zie: Verslag van de vergadering van 
de Raad van Toezicht d.d. 27 augustus 2015. 
188 Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 23 oktober 2012, Archief-
map CSC 2012. 
189 Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 24 april 2003, Archiefmap 
2002-2003. 
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In 2015 wordt de contributie overigens met 4% verhoogd, terwijl 

voor de jaren 2013 tot en met 2016 een tijdelijke opslag wordt geheven 

in verband met het congres in 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aantrekkingskracht van de Stichting blijft overigens niet beperkt 

tot nieuwe toetreders, maar ook jongeren maken duidelijk dat het 

christelijk-sociaal denken ook in hun kring mensen aanspreekt. Op 20 

april 2005 schrijft de voorzitter van CNV Jongeren, A. Blokland, na-

mens een aantal christelijke jongerenorganisaties een brief aan de 

Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting. De brief meldt dat 

‘binnen de christelijk-sociale beweging is sprake van een ernstige ont-

groening’ die ongewenst is om ook ‘in de toekomst maatschappelijk 

relevant te blijven’. Daarom heeft een aantal jongerenorganisaties be-

sloten een Christelijk-Sociaal Jongeren Congres bijeen te roepen. Dat 

congres komt voor het eerst bijeen op 4 juni 2005. Het CSJC ‘richt 

Mirjam Sterk, Jesse Klaver en Paul van Geest tijdens het jaarlijkse congres 

op Landgoed Zonheuvel in Doorn (2015). 
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zich op maatschappelijk geëngageerde jongeren (16-28 jaar) die inte-

resse hebben in de christelijk-sociale beweging.’190 Het bestuur rea-

geert positief en ondersteunt het jongereninitiatief, dat ook in volgen-

de jaren gestalte zal krijgen, financieel. Op 15 oktober 2015 wordt het 

CSJC omgezet naar een netwerkorganisatie en wordt het CSJC for-

meel opgeheven. 

 

In 2011 vind een uitvoerige discussie plaats over de vraag of het CSC 

niet meer moet zijn dan een ‘jaarlijks haardvuur’ maar ook een 

‘krachtcentrale’ ten behoeve van zijn leden om het christelijk-sociale 

aspect van hun activiteiten meer verdieping en inhoud te geven. 

Daarmee kan ook de maatschappelijke relevantie van het CSC worden 

vergroot. Daartoe wordt door Socires een voorstel gedaan voor een 

Centrum voor Training en Advies (COTA) dat hierbij ondersteunend 

kan zijn en dat organisatorisch ondergebracht kan worden bij het SBI. 

Financiering van het COTA kan plaatsvinden door een opslag op de 

contributie. Het voorstel wordt evenwel door de Raad van Toezicht 

verworpen. Sommigen vinden de contributieverhoging bezwaarlijk 

resp. onoverkomelijk, anderen hadden geen behoefte aan zo’n Cen-

trum naast de eigen activiteiten op dat terrein. 

Het bestuur trekt het voorstel in en stelt de Commissie Deel-je-

bedoelingen in die met belangstellende leden op basis van vrijwillig-

heid ideeën ontwikkelt om het werk van de leden spiritueel te verdie-

pen. De commissie presenteert begin 2013 het Manifest ‘Deel je bedoe-

ling’. Het Manifest stelt dat ‘het erop lijkt dat veel maatschappelijke 

organisaties met hun doelen bezig zijn, maar aan hun bedoeling voor-

bijschieten.’ Daarom willen de organisaties die zich verbonden weten 

                                                        
190 Brief van A. Blokland aan de RvT en het CSC-bestuur, d.d. 20 april 2005, Ar-
chiefmap 2004-2005. 
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met de Stichting zich – aldus het Manifest – inzetten voor het herstel 

van relaties. ‘We willen maatschappelijke organisaties zijn die niet op-

gaan in de systeemwereld, maar aansluiten bij de leefwereld. We wil-

len maatschappelijke organisaties zijn die weer aan hun bedoeling be-

antwoorden.’ De gedachte is dat CSC-participanten hun eigen, interne 

bezinning op hun functioneren delen met de andere deelnemers om 

op die manier een vitale christelijk-sociale beweging zichtbaar te ma-

ken.191 Medio 2015 wordt de commissie opgeheven in het licht van de 

inmiddels gestarte werkzaamheden ten behoeve van het Congres 

2016. 

Daarnaast sluit het CSC zich eind 2014 op uitnodiging van SBI 

en Socires als derde bestuurspartij aan bij het door deze twee partijen 

opgerichte Centrum voor Ethiek en Samenleving (CEVES). Dit vanuit 

de gedachte dat de Stichting de participanten wil stimuleren hun le-

vensbeschouwelijke uitgangspunten tot (verdere) ontwikkeling te 

brengen.192 Ook in dit convenant wordt het woord ‘krachtcentrale’ ge-

bruikt in de zoektocht naar het activeren van de christelijk-sociale we-

reld. CEVES wordt echter begin 2016 weer opgeheven, 

 

Tijdens de augustus-bijeenkomst in 2011 roept Herman Kaiser in zijn 

openingstoespraak op tot een bijzonder congres in 2016, het project 

‘CSC Amsterdam 2016’. Hij zoekt daarmee ongetwijfeld verbinding 

met het Sociaal Congres dat immers in 1891 te Amsterdam bijeen 

kwam en met het verschijnen van Rerum Novarumin datzelfde jaar. 

                                                        
191 Manifest ‘Deel je bedoeling’ in Stichting Christelijk-Sociaal Congres, Jaarverslag 
2013. (Doorn, 2014), 16-18. Zie voor twee voorbeelden van het delen: Stichting 
Christelijk-Sociaal Congres, Jaarverslag 2014. (Doorn, 2015), pp. 10-11. 
192 Convenant Stichting SBl, Stichting Socires en Stichting CSC inzake de oprich-
ting van een Centrum voor Ethiek en Samenleving (CEVES), (’s Gravenhage, 17 
november 2014), p. 1.  
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Het bestuur neemt de voorbereiding van dit Congres ter hand en be-

noemt een commissie die tot taak krijgt het congres voor te bereiden, 

waarbij de komende augustusbijeenkomsten in het licht van ‘2016’ 

moeten worden geplaatst. De leiding van het project komt in handen 

van J. M. Hinten-Nooijen, een jonge academica.193 Met haar benoe-

ming maakt het bestuur duidelijk in 2016 een toekomstgericht con-

gres bijeen te willen roepen. Er wordt een aantal werkgroepen actief, 

waaronder een werkgroep onder leiding van Van Gennip. Deze werk-

groep krijgt als opdracht een visiedocument te schrijven als inhoude-

lijk startpunt voor het congres in 2016. Tijdens het congres in 2015 

wordt een proeve van het document gepresenteerd. Het bestuur biedt 

De kracht van Verbondenheid – perspectieven in een netwerksamenleving 

ter bespreking aan de participerende organisaties aan, want ‘het pro-

ces zelf, de opgang naar het congres van 2016, is minstens zo belang-

rijk als het congres zelf.’194 Het rapport gaat in opdracht van het be-

stuur in op drie kernthema’s: Sociale Cohesie/Participatie – verzor-

gingsstaat/institutionele hervormingen; Markt-Moraal-Ethiek-Financiën 

en Duurzame ontwikkeling op sociaal en ecologisch terrein.195 

                                                        
193 Annemarie Hinten-Nooijen (1980) is sinds 24 augustus 2011 lid van het CSC-
bestuur. Zij vertegenwoordigt op dat moment de universiteit van Tilburg, waar zij 
afdelingshoofd Academic Forum is. Zij promoveert in 2009 op een proefschrift 
over de geschiedenis van de Noordwestelijke Europese cultuur. 
194 Aanbiedingsbrief bij het visierapport, d.d. 26 augustus 2015. 
195 De kracht van Verbondenheid – perspectieven in een netwerksamenleving; Naar een 
visie voor het CSC2016. (z.p., 2015), p. iv. 
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7.  Op weg naar 2016 – een terugblik 

In zijn openingstoespraak tijdens de augustusbijeenkomst van 2011 

roept Herman Kaiser op tot een bijzonder congres in 2016. Met de 

herinnering aan die oproep begon deze korte geschiedenis. Diezelfde 

dag is zijn oproep besproken in de Raad van Toezicht.196 Daar wordt 

ingestemd met het voorstel, zij het dat uit het verslag van de vergade-

ring blijkt dat een somberder woordkeuze is gebruikt dan Kaiser tij-

dens zijn toespraak doet. In de Raad van Toezicht wordt niet gespro-

ken over een ‘geschiedkundig congres’, maar over een ‘Christelijk-

Sociale begrafenis’. Maar los van de precieze woordkeuze is duidelijk 

dat het bestuur zich zorgen maakt over de relevantie van het christe-

lijk-sociaal denken en de christelijk-sociale beweging. Die zorg bestaat 

al langer. Uit het Meerjarenprogramma Stichting Christelijk-Sociaal Con-

gres 2011 – 2013 blijkt dat het bestuur meent dat na 2008 congresthe-

ma’s zijn gekozen die meer liggen in de lijn van de architectonische 

                                                        
196 Opmerkelijk is in dit verband het volgende: Uit een e-mail d.d. 17 juni 2011 van 
Van den Braak aan voorzitter Kaiser en secretaris Eikelboom blijkt dat tijdens de 
bestuursvergadering van 15 juni besloten is ‘om in 2016 meerdaagse Vierde CSC 
te organiseren. ... Herman zou dit tijdens het congres in augustus a.s. aankondi-
gen.’ Van den Braak vraagt zich af of dit voorstel niet meer kracht krijgt als de RvT 
zich daar achter schaart. Opvallend is overigens dat in het verslag van de bedoelde 
bestuursvergadering met geen woord over het voornemen wordt gerept. De e-mail 
wordt bewaard in het CSC-archief, map 2011.  
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kritiek, zoals Kuyper die verwoordde.197 Het bestuur vindt dat een posi-

tieve ontwikkeling. Daarom legt het de Raad van Toezicht de vraag 

voor: ‘wat moeten wij doen om ook morgen nog relevant te blijven 

vanuit onze opdracht en verantwoordelijkheid als christelijk sociale 

organisaties? (...) Het Christelijk-Sociaal middenveld lijkt gevangen in 

de volgende dilemma’s: 

1. Kiezen voor macht of voor inhoud 

2. Kiezen voor breed/kleurloos of smal/identiteitsvol 

3. Kiezen voor open speelruimte of voor beschutte niche 

4. Kiezen voor institutie of beweging 

 

Er is geen eenduidige manier om uit deze dilemma’s te ontsnappen. 

Het christelijk-sociaal middenveld heeft daarom de neiging om voort 

te borduren op het bestaande. Dat konden we ons de afgelopen tien 

jaar nog veroorloven. Maar nu niet meer. Zonder een gezamenlijk 

strategisch antwoord komen we vanzelf terecht in categorie (4).’198 Dat 

strategisch antwoord hopen Kaiser en de zijnen te vinden in een 

‘Vierde’ Congres. Niet zo zeer op dat congres zelf, maar tijdens de 

voorbereiding daarvan. 

Wat Kaiser en de zijnen doen is de vraag stellen of in de situatie 

waarin de christelijk-sociale beweging zich in Nederland bevindt – en 

dat is in theorie van de levenscyclus die van de verzadiging waarbij de 

terugval dreigt – niet een nieuwe impuls kan worden gevonden voor 

een nieuwe levenscyclus van die beweging. 

 

                                                        
197 Meerjarenprogramma Stichting Christelijk-Sociaal Congres 2011-2013. Het pro-
gramma is vastgesteld in februari 2011. 
198 Verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 24 augustus 2011. 
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De oorspronkelijke impuls voor de christelijk-sociale beweging wordt, 

voor zover het de protestants-christelijke wereld in Nederland betreft, 

gevonden in de eerste helft van de 19de eeuw, in de opwekkingsbewe-

ging die wij beschreven onder de naam het Réveil. En de eigen pro-

blematiek wordt in de tweede helft van die eeuw samengevat in het 

begrip ‘de sociale quaestie’. 

Het Réveil geeft impulsen, brengt maatschappelijke beweging op 

een breed maatschappelijk terrein op gang, die in meer eigentijdse 

woorden christelijk-sociaal kan worden genoemd. Maar het ontbreekt 

het Réveil aan min of meer hechte organisatie, terwijl de initiatieven 

op uitlopend maatschappelijk gebied onderling niet zijn verbonden. 

De organisatie krijgt vorm in de tweede helft van de 19de eeuw. In de 

protestants-christelijke wereld is het vooral Abraham Kuyper die be-

grijpt dat verandering alleen maar vorm krijgt door het mobiliseren 

van mensen in een hechte organisatie. 

De Schoolstrijd en met name het Volkspetitionnement de schakel 

tussen de impuls en de organisatie. Kuyper wil zich in 1878 niet lo-

kaal, maar nationaal verzetten tegen nieuwe onderwijswetgeving. 

Daartoe dient een organisatie te worden opgebouwd, een succesvolle 

organisatie die in Kuypers handen later wordt omgevormd tot de eer-

ste politieke partij in Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij 

(ARP).199 Maar Kuyper is op breder terrein actief en zet ideeën om in 

organisatie omdat hij beseft dat maatschappelijke verandering alleen 

duurzaam tot stand is te brengen door maatschappelijk macht uit te 

oefenen. 

 

De organisatie krijgt ook vorm op een derde terrein, te weten dat van 

de economie. De Nederlandse economie vindt in de tweede helft van 

                                                        
199 Jeroen Koch, Abraham Kuyper, p. 178 e.v. 
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de 19de eeuw aansluiting bij mondiale ontwikkelingen, die bekend 

staan als de Industriële Revolutie. Het complex van hiermee samen-

hangende problemen wordt vaak geduid met de term ‘de sociale 

quaestie’. De oprichters van het Nederlandsch Werkliedenverbond 

‘Patrimonium’, worden gekenmerkt door een combinatie van ortho-

dox-religieuze opvattingen, conservatisme en maatschappelijke be-

trokkenheid. Nu vooral ook gecombineerd met de wil tot organiseren, 

tot de wil politieke invloed uit te oefenen.200 In het Réveil ligt het ac-

cent op het individuele handelen van veelal beter gesitueerden, maar 

dat accent verschuift naar het collectief handelen en betrokkenheid 

van ‘de kleine luyden’. Eind jaren ’80 van de 19de eeuw wordt – zoals 

we eerder zagen - binnen Patrimonium gepleit voor de ontwikkeling 

van een eigen sociaal program. Een ontwikkeling die leidt tot het Soci-

aal Congres in november 1891. Een congres dat door velen wordt be-

schouwd als het startpunt van de christelijk-sociale beweging. Een 

congres dat een impuls geeft aan het denken over nieuwe arbeidsver-

houdingen en mede de basis vormt voor de oprichting van christelijke 

werkgeversorganisaties en voor christelijke werknemersbonden. 

 

Als christelijk-sociale congressen momenten zijn in de geschie-

denis van de christelijk-sociale beweging dan is het goed om kort stil 

te staan bij de vraag of sprake is van één christelijk-sociale beweging. 

In zijn De christelijk-sociale beweging bepaalt Hagoort zich tot de wereld 

van economie en arbeid.201 Wie evenwel kijkt naar de participanten van 

de Stichting Christelijk-Sociaal Congres, kan niet anders dan vaststel-

len dat Hagoort zich slechts richt op een deel van de veel bredere we-

                                                        
200 R. Hagoort, Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel) – Gedenkboek bij het Gouden Jubile-
um. (Kampen, 1927), p. 153 e.v. 
201 R. Hagoort, De Christelijk-Sociale Beweging, Franeker, 1955. 
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reld van christelijk-sociale organisaties.202 Zijn het bij Hagoort christe-

lijke werkgevers, boeren- en tuinders, middenstanders en arbeiders, in 

de Stichting gaat het om een breed veld van werkgevers, werknemers, 

zorg, media en onderwijs, om organisaties die ‘in hun maatschappe-

lijke activiteiten uitgaan van de Bijbelse boodschap, daarop intern en 

naar buiten georganiseerd zijn en zich daarop laten aanspreken.’203 

Aan het eind van de 20ste eeuw, bij de oprichting van de Stichting, is 

blijkbaar een ander beeld te zien dan meer dan een halve eeuw eerder. 

Duidelijk is dat het Réveil een impuls heeft gegeven aan maat-

schappelijke betrokkenheid op grond van Bijbelse waarden, maar even 

duidelijk is dat die impuls in de sfeer van de zorg tot andere activitei-

ten en organisatie leidt dan in het onderwijs, terwijl dezelfde impuls 

in de wereld van de economie en arbeid tot weer andere activiteiten 

leidt. Ook op andere, hier niet besproken deelterreinen van de samen-

leving, worden vanuit christelijk-sociaal perspectief initiatieven geno-

men om Bijbelse waarden te vertalen in maatschappelijk handelen.204 

Zeker als bedacht wordt dat er geen intensieve contacten bestaan tus-

sen deze drie werelden, dan ligt het voor de hand om te concluderen 

dat er niet één, maar meer christelijk-sociale bewegingen bestaan. De-

ze zienswijze wijkt overigens af van de gebruikelijke manier van den-

ken over de verzuiling, zoals die door A. Lijphart, is verwoord in zijn 

Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek.205 De be-

                                                        
202 Voor een actuele lijst van participanten, zie: www.stichting-csc.nl/leden-csc/ 
203 Opvallend is dat op de website van de Stichting (www.stichting-csc.nl/over-
ons/missie-en-visie/) een andere, striktere formulering wordt gebruikt. Daar staat 
dat participanten van de Stichting ‘zich op grond van hun statuten op hun christe-
lijk-sociale identiteit willen laten aanspreken.’ 
204 Een ‘recenter’ initiatief is de oprichting van de NCRV in 1924 en de KRO in 
1925; nog later – eind jaren ’60 van de 20ste eeuw – is in de oprichting van de EO 
een gelijksoortige beweging te herkennen. 
205 Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. 
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langrijkste gedachte achter die andere benadering is dat een maat-

schappelijke beweging gedragen moet worden door mensen en der-

halve niet alleen bestaat uit contacten aan de top van de zuil. Daar-

naast speelt dat de verzuiling slechts gedurende een beperkte periode 

van de levensduur van christelijk-sociale bewegingen een rol speelt. 

Er zijn derhalve uiteenlopende christelijk-sociale bewegingen te 

herkennen op diverse deelterreinen van het maatschappelijk leven. Zij 

ontstaan vanuit dezelfde inspiratie en hebben in abstracto hetzelfde 

doel, maar hun werkzaamheden wijken sterk van elkaar af en weder-

zijdse contacten zijn dan veelal ook niet nodig gebleken. Overigens – 

maar dat valt buiten het bestek van deze geschiedenis – veranderen de 

doelen in de loop van de tijd. Veel initiatieven op het christelijk erf be-

ginnen met een missionair karakter, maar dat karakter verschuift in 

de loop van de achter ons liggende jaren.206 

De conclusie kan zijn dat het christelijk-sociaal denken op veel 

maatschappelijke terreinen invloed heeft (gehad), maar dat in organi-

satorische zin niet sprake is van één samenhangende beweging.207 

Waarbij overigens moet worden opgemerkt dat ook het christelijk-

sociaal denken niet bestaat. In de loop van de tijd maakt het denken in 

objectieve beginselen plaats voor een meer subjectieve inspiratie. Ook 

blijkt uit deze geschiedenis dat binnen de christelijke wereld sterk van 

mening wordt verschilt. De Christelijk-Sociale Conferentie in 1952 laat 

dit duidelijk zien. 

                                                        
(Haarlem, 1990). 
206 Zie bijvoorbeeld Theo A. Boer, ‘De Eigenheid van Christelijke zorginstellingen’ 
in Christen Democratische Verkenningen. (Den Haag, 1997). 
207 In onderzoek wordt vaak aangedrongen op vervolgonderzoek. Dat is hier zeker 
ook het geval, want het loont in de zienswijze van de auteur de moeite om nader 
onderzoek te doen naar de geschiedenis van christelijk-sociaal geïnspireerde or-
ganisaties en hun invloed op de sociale geschiedenis van Nederland. 
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Zo er al verbanden zijn tussen de hier benoemde maatschappe-

lijke terreinen dan zijn die eerder van persoonlijke dan van organisa-

torische aard. Ook binnen de Stichting Christelijk-Sociaal Congres is 

geen sprake van intensieve samenwerking tussen de participanten op 

de deelterreinen, zij het dat de Stichting die samenwerking, bijvoor-

beeld door het project ‘Deel je bedoeling’, wil bevorderen. Ondanks 

deze constatering op praktisch niveau wordt in deze geschiedenis toch 

gesproken over de christelijk-sociale beweging. Het is immers ook 

verdedigbaar dat er weliswaar verschillen zijn tussen de logics of sub-

ject, maar op een hoger abstractieniveau beogen alle organisaties het-

zelfde: maatschappelijk vorm geven aan christelijk-sociale waarden. 

 

Los van de vraag of er sprake is van een of meer christelijk-sociaal ge-

inspireerde bewegingen, kunnen de opeenvolgende congressen ook 

gezien worden als markeringspunten in de levenscyclus van de chris-

telijk-sociale beweging op het sociaal-economisch domein. 

Het Sociaal Congres van 1891 kan zeker beschouwd worden als 

markering van de eerste fase in de levenscyclus. Kuyper legt in zijn 

rede een belangrijk ideologisch fundament en aanwijsbaar is dat mede 

onder invloed van het congres maatschappelijke organisaties van 

werkgevers en werknemers ontstaan. Daarmee heeft het Congres be-

langrijke invloed op de institutionele vormgeving van de Nederlandse 

overlegeconomie. 

Het Tweede Congres in 1919 krijgt vorm in de groeifase van die 

beweging. Christelijk-sociale organisaties spelen in toenemende mate 

een rol in de ontwikkeling van de samenleving. Zo zijn rond 1920 

werkgevers- en werknemersorganisaties gerespecteerde gesprekspart-

ners van politiek-bestuurlijk Nederland geworden. Nederland is ver-

zuild en binnen die verzuiling domineren christelijke partijen. Tussen 

1918 en 1994 worden er geen kabinetten gevormd zonder christen-

democratische inbreng. Daarmee is niet gezegd dat in die periode 
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geen veranderingen optreden. Dat is namelijk wel het geval. De Chris-

telijk-Sociale Conferentie van 1952 kan daarvan als symbool worden 

gezien. Weliswaar is Nederland nog steeds een verzuild land, maar de 

Doorbraak is een eerste teken van andere tijden. De Doorbraak is be-

trekkelijk elitair, maar het maakt duidelijk dat het denken over de rela-

tie tussen de Christelijke religie en maatschappelijke organisatie gaat 

veranderen. Het mandement, waarin het Episcopaat in 1954 de ont-

wikkeling tracht te keren door de beminde gelovigen onder meer te 

verbieden zich bij het NVV aan te sluiten, is een ander teken. Lang-

zaam verschuift de invloed van het christelijk-sociaal denken en van 

de christelijk-sociale beweging zich van de groeifase naar de verzadi-

gingsfase. 

Het Derde Congres in 1991 kan gezien worden als het einde van 

de verzadigingsfase. Twee jaar na dat Congres leidt het CDA een his-

torische verkiezingsnederlaag en wordt voor het eerst sinds lange tijd 

een kabinet geformeerd zonder christelijk-democratische inbreng. 

Maar er is meer. In het laatste decennium van de vorige eeuw gaan 

christelijke werkgeversorganisaties op in neutrale organisaties en 

komt er een einde aan de ledengroei van de christelijke vakbeweging. 

Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf, want mede als gevolg van de 

verstatelijking van maatschappelijke organisaties op andere dan het 

sociaal-economisch domein, laten deze organisaties hun identiteit los 

en gaan op in meer algemene organisaties.208 Vanuit bepaald perspec-

tief kan het ontstaan van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres wor-

den gezien als een symbool van deze fase in de levenscyclus van de 

christelijk-sociale beweging. Blijkbaar voelen christelijk-maatschappe-

lijke organisaties en instellingen meer dan eerder de behoefte om zich 

                                                        
208 Zie bijvoorbeeld Theo A. Boer, ‘De Eigenheid van Christelijke zorginstellingen’ 
in Christen Democratische Verkenningen. (Den Haag, 1997). 
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met elkaar te verbinden, mogelijk ook om steun bij elkaar te vinden in 

een wereld die seculariseert, waarin christelijke (sociale) organisatie 

minder vanzelfsprekend is dan eerder en waarin zelfs sprake is van 

vijandigheid (zoals Kaiser in 2011 opmerkt).209, De ‘open haard’ van J. 

Smit wordt een plaats van verwarmen in een wereld die killer wordt, 

waarin voor religie geen plaats meer lijkt. 

 

Onze kennis van de product-levenscyclus maakt duidelijk dat in de 

verzadigingsfase het risico op terugval groot is tenzij een nieuwe le-

venscyclus wordt gestart. De keuze, die Kaiser op 24 augustus 2011 

aan zijn gehoor voorlegt, kan dan ook vertaald worden in de begrippen 

van de levenscyclus. Wilt u de terugval accepteren en vooral achterom 

kijken of wilt u proberen het christelijk-sociaal denken te revitaliseren 

en daarmee een nieuwe impuls te geven aan de christelijk-sociale be-

weging om een nieuwe, toekomstgerichte levenscyclus op gang te 

brengen? 

Overigens moet wel worden opgemerkt dat binnen de christelijk-

sociale beweging initiatieven worden genomen om zichzelf als het wa-

re opnieuw uit te vinden. Dat blijkt uit ‘Deel-je-bedoeling’, waarin or-

ganisaties de andere participanten laten zien dat zij op grond van hun 

christelijk-sociale inspiratie onderzoeken wat die inspiratie in de hui-

dige tijd betekent en op welke wijze die vertaald moet worden naar de 

eigentijdse problemen. Het project Regelarme zorg, dat binnen Phila-

delphia vorm krijgt, en de zoektocht naar andere vormen van onder-

wijs binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn daarvan voor-

beelden. Er zijn ongetwijfeld meer voorbeelden, waarbij niet uit te 

                                                        
209 Op 2 oktober 2015 schrijft ‘Trouw’ boven een artikel over de organisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland ‘Christendom van de toekomst is voor kleine 
minderheid.’ 



 

[ 302 ] 

sluiten valt dat die voorbeelden zich niet christelijk-sociaal geïnspi-

reerd voelen, maar wel vanuit dezelfde waarden proberen hun onvrede 

om te zetten in sociale actie. 

 

Het geheel overziende kan een conclusie zijn dat elk christelijk-sociaal 

congres niet alleen actuele redenen kent voor zijn organisatie, maar 

ook dat er een diepere oorzaak aan ten grondslag ligt. De aanleiding 

tot het Eerste Congres in 1891 vormt de onvrede binnen Patrimonium 

over het ontbreken van een sociaal programma. Daarachter schuilt de 

wens om de sociale kwestie aan te pakken. Het Tweede Congres in 

1919 kent niet zozeer een directe aanleiding, maar wil op de achter-

grond duidelijk maken dat er krachtige christelijk-sociale organisaties 

zijn ontstaan die een rol willen spelen in de Nederlandse samenleving. 

De Conferentie van 1952 markeert een omslagpunt in het denken en 

in de manier waarop organisatie vorm krijgt. De aanleiding voor het 

Derde Congres in 1991 is het feit dat het Eerste Congres een eeuw 

eerder bijeenkwam. De achterliggende gedachte is een herbezinning 

op de rol van christelijk-sociale organisatie in een samenleving waarin 

de verzuiling tot een einde is gekomen. De centrale vraag – die overi-

gens op het Derde Congres niet hardop werd gesteld – is ‘welke rol 

kunnen en moeten christelijk-sociale organisaties spelen in een ont-

kerstende wereld’. 

De congressen kunnen ook als momenten in de geschiedenis van 

de christelijk-sociale beweging worden gezien. Een beweging die ge-

geven de ontwikkelingen binnen een seculiere wereld aan het einde 

van haar levenscyclus lijkt te zijn gekomen. Een constatering waar die 

beweging zich, gegeven het initiatief om tot een nieuw congres te ko-

men, niet bij lijkt neer te leggen. Maar vanuit historisch perspectief zal 

dat congres dan ook antwoord moeten vinden op de toekomstige rol 

van het christelijk-sociaal denken en de christelijke sociale beweging. 

Er zal een nieuwe impuls moeten worden gegeven om actuele en toe-
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komstige kwesties het hoofd te bieden. Opnieuw gaat het om de vraag 

of ‘dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoordige toestand inziet, 

en deze onhoudbaarheid verklaart niet uit bijkomstige oorzaken, maar 

uit een fout in den grondslag zelf van ons maatschappelijk samenle-

ven.’210 

 

 

 

                                                        
210 Kuyper in zijn rede tijdens het Sociaal Congres. 
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Thema’s van de jaarlijkse CSC-bijeenkomsten: 
 

2000  Getto’s en pleinen — Ontmoeting en samenhang; de opgave 

voor de 21ste eeuw 

2001  Wat bezielt mij en mijn organisatie? 

2002  Heel de mens – op zoek naar balans 

2003  Wat zijn waarden waard? 

2004  Goed werk leveren: bezieling WAAR maken 

2005  Menselijkheid als maat 

2006  Het verschil maken 

2007  Maatschappelijk leiderschap; zijn we er klaar voor?! 

2008  Solidariteit in de global village 

2009  Herstel het vertrouwen! 

2010  Een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel 

2011  Schepping en Samenleving. Een duurzame relatie 

2012  Van wie is de samenleving? 

2013  Ontmoeten met LeV 

2014  De participatiesamenleving 

2015  Wel gelukt maar niet gelukkig 
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Afkortingen 
 

ARP Antirevolutionaire Partij 

CAS Christelijk Arbeidssecretariaat 

CBTB Christelijke Boeren- en Tuindersbond 

CDA Christen-Democratisch Appèl 

CEVES Centrum voor Ethiek en Samenleving 
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CHU Christelijk Historische Unie 

CMB Christelijke Middenstandsbond 

CNV Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 

CNWB Christelijk Nationale Werkmansbond 
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CSC Stichting Christelijk-Sociaal Congres 

CWV  Christelijke Werkgeversvereniging 

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging 

LTO Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 

KBTB Katholieke Boeren- en Tuindersbond  
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NKV Nederlands Katholiek Vakverbond 
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VARA Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs 
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VU Vrije Universiteit 
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