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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 HAZENBOSCH1

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
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Deze geschiedenis is niet af. Niet omdat er altijd meer is te vertellen,
niet omdat er onvoldoende onderzoek is, niet omdat het boek is gesloten, maar niet-af omdat de geschiedenis voortrolt. Deze geschiedenis
wordt geschreven aan de vooravond van het Vierde Christelijk-Sociaal
2
3
Congres. In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal.
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
4
in deze geschiedenis wordt beschreven, zegt missionair te zijn. Groter 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 beklemtonen.
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,

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 IJzeren 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 christelijk-sociale beweging, die immers onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 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.

[ 191 ]
Het past ons om kort stil te staan bij het gegeven dat de ChristelijkSociale Congressen en Christelijk-Sociale Conferenties tot het Derde
Congres in 1991 vooral protestants-christelijke bijeenkomsten zijn
geweest. Deze geschiedenis heeft dan ook een sterk protestantschristelijk 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 werknemersorganisaties, 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 baseerden.
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
5
gepaste wijze verantwoording aflegt over zijn manier van werken.
De geschiedenis laat zich overigens niet schrijven. De beperkingen van een beschrijving worden gegeven door de beschikbare tijd,
maar ook door de gedachte dat nooit alles behoeft te worden beschreven, 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 ingegeven door zijn tijdbepaalde en eigen referentiekader. Daarom wordt
niet de geschiedenis geschreven, maar is het slechts een geschiedenis –
6
er zijn ook andere mogelijkheden, zeker in andere tijden.
Deze geschiedenis is als volgt opgebouwd: in het eerste hoofdstuk
wordt een theoretisch kader geschetst dat behulpzaam is bij het verkennen van de geschiedenis. In de volgende hoofstukken wordt ingegaan op de drie christelijk-sociale congressen, op de christelijk-sociale
conferentie in 1952 en op de geschiedenis van de Stichting ChristelijkSociaal 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.

van deze korte geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. In alfabetische 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
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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 vragen om verhalen te houden hoe belangrijk wij waren voor de vorige
eeuw. Of voor een feestcongres waarin wij vieren dat wij als christelijk-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 ongeken7
de uitdagingen.’ 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 augustus 2011 te Doorn, (Doorn, 2011), p. 8.
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Herman Kaiser,
voorzitter van de
Stichting CSC van
2003 tot 2013

en betekenis van het christendom duidelijk veranderd. Kaiser stelt vast
dat de ‘samenleving steeds opener onverschilligheid en zelfs vijandigheid toont ten opzichte van organisaties en bewegingen die voortkomen uit een religieuze traditie. De vraag die zich aandient: wat moeten wij doen om ook morgen nog relevant te blijven vanuit onze op8
dracht en verantwoordelijkheid als christelijk sociale organisaties.’
Met andere woorden: Wat is de actuele betekenis van christelijksociaal denken, wat de positie van de christelijk-sociale beweging?
8

Herman Kaiser, ‘Een verwarrende zomer’, p. 7.

Er is een meer theoretisch niveau. Christelijk-Sociale Congressen
zijn momenten. Momenten in de geschiedenis van de christelijksociale beweging. Daarom is het goed naar de lange lijn door de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging te kijken en de congressen en conferenties in dat verband nader te bezien.
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Maar voordat we teruggaan in de tijd om de congressen en conferenties te typeren tegen de achtergrond van Kaisers keuze en de bestuurlijke 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 beweging’ niet echt eenduidig kan worden gedefinieerd, zij het dat het wel
9
kan worden omschreven met behulp van een aantal kenmerken.
Ten eerste heeft een sociale beweging een impuls nodig om te ontstaan, om als beweging op gang te komen. Ten tweede heeft een sociale 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.

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 christelijksociale beweging gedreven wordt door het christelijk-sociaal denken:
het denken over mens en maatschappij gebaseerd op Bijbelse uitgangspunten, die vertaling vinden in de dagelijkse praktijk waarbij het
verantwoordelijkheidsdenken en het vormen van gemeenschappen
10
centrale plaatsen innemen. Anders gezegd: de christelijk-sociale beweging is een sociale beweging met een eigen, bijzonder kenmerk: het
baseert zich in zijn streven, in denken en handelen op Bijbelse waarden.
'Opgaan, blinken en verzinken is het lot van elke dag' dichtte de grote
11
Willem Bilderdijk. 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 ontwikkelingen. In die zin is de uit de marketing en economie afkomstige analysemethode ook toepasbaar op een sociale beweging. In het algemeen
worden vier fasen onderscheiden: de introductie, de groei, de verzadiging en de terugval. Het is niet zo dat elk product deze vier fasen doorloopt. 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 verantwoordelijkheid’ 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 Amsterdamsche Afdeeling der ‘Hollandsche Maatschappy van Wetenschappen en Kunsten,’
den tienden van Louwmaand des jaars 1811.
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markt verdwijnt. 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 begrip ‘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 maatschappelijke 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 organisa13
ties onderscheidt in verschillende fasen.
Hellemans stelt dat een maatschappelijke organisatie veelal ontstaat uit onvrede; er mist iets in de samenleving of er is iets dat mensen 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 organisatie (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 organisatie een maatschappelijke positie krijgen en dat kan door het realiseren van doelen (de groeifase).
Na verloop van tijd heeft de maatschappelijke organisatie een bepaalde 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 Europa sinds 1800 (Leuven, 1990).

zal door een deel van de oorspronkelijk verontrusten worden toegejuicht, want het is immers een erkenning van hun onvrede. Maar deze
fase houdt ook een risico in: het opheffen van de oorspronkelijke onvrede staat niet meer centraal, maar het in stand houden van de institutie, de eigen organisatie. Deze institutionalisering kan de verzadigingsfase 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 nieuwe onvrede – dan zal de organisatie na langere of kortere tijd ten ondergaan (de terugval). Het kan ook dat de organisatie zijn oorspronkelijke impuls andere vorm en inhoud geeft, zijn oorspronkelijke uitgangspunten actualiseert en herdefinieert waardoor als het ware een
nieuwe levenscyclus word gestart.
Er is een derde element dat hier de aandacht vraagt en dat samenhangt met de twee hierboven genoemde aspecten. Wil een sociale beweging doelen realiseren, dan is het onvermijdelijk om zodanige invloed 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 conclusie dat twee elementen een rol spelen: de logic of membership en de
14
logic of influence.
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 beweging 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 samengewerkt 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 verkregen omdat die twee op gespannen voet met elkaar kunnen komen.
Er moeten nog twee elementen worden toegevoegd aan dit theoretisch concept. Een eerste aspect is dat van het leiderschap. Wil een
organisatie een zekere mate van macht uitoefenen om doelen te bereiken 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 impuls 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 telkens om de vraag waar de beweging zich precies mee bezig houdt. De
logic of subject ligt vanzelfsprekend in de oorsprong van een organisatie, 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 achterban van het speelveld vindt en of op dat speelveld invloed kan worden uitgeoefend.
Overzien wij de drie besproken theoretische kaders in relatie tot
de christelijk-sociale beweging dan moet die beweging zijn te herlei-

den tot een of meer impulsen, moet er sprake zijn van een zekere mate 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 CSCbestuur 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
e
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Op de winteravond van de 3 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 Nederland 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 vragen te kunnen oplossen. Een van die negen mannen, W.C. Beeremans, 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 hunnen oplossing vinden in het Christendom, moeten opgelost worden
naar de eisch van Gods wetten. En daarom is het ook vanuit het perspectief van de arbeiders gezien van belang dat de samenleving terugkeert naar het Woord. En dat kan alleen maar als werklieden zich aaneensluiten in een organisatie, die de christelijke beginselen als uit15
gangspunt neemt.’ De grondleggers van Patrimonium zien de oplos15

R. Hagoort, Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel) – Gedenkboek bij het gouden jubileum.
(Kampen, 1927), p. 135.

sing van de problemen niet in de confrontatie, maar in de samenwerking tussen werklieden en patroons. Beiden moeten immers worden
aangesproken vanuit de gedeelde overtuiging, vanuit de Bijbel. In De
16
Werkmansvriend schetst Patrimonium-voorzitter Klaas Kater het verschil met andere sociale organisaties: ‘Wij willen hetzelfde, dat is
waar, maar wij willen het niet uit hetzelfde beginsel, niet op dezelfde
17
wijze, niet langs denzelfden weg, niet tot hetzelfde doel.’
Door zich nadrukkelijk uit te spreken over de maatschappelijke
relevantie van het christelijk geloof, plaatsen de negen zich in de traditie 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 heersende opvatting over het wezen van de Nederlands Hervormde kerk.
Later gaat die persoonlijke geloofsbeleving gepaard met maatschappe18
lijke actie. W. van Hogendorp is de eerste uit de Réveilkring die verband legt tussen godsdienst en maatschappij. In een brief aan Da
Costa schrijft hij: 'Zoo lang in onze maatschappij één huisgezin aanwezig is, dat niet ten minste de eerste behoeften des levens in voldoende 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, 18151865. (Parijs-Amsterdam, 1970), p. 124.
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zegen over dien staat noch over zijne leden verwachten.' Zijn pleidooi 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 christelijk-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 oprichting van een naaischool in Den Haag, waarmee de eerste stap op weg
20
naar de institutionele hulpverlening vanuit het Réveil wordt gezet.
Later is zij ook betrokken bij de oprichting van het Haagse Diacones21
senhuis, waar het Bronovo Ziekenhuis uit voortkomt. 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 ba22
seert op de maatschappelijke vormgeving van het christelijk geloof.
In 1801 wordt onderwijs een staatstaak. De vraag is wie dat onderwijs moet geven? In de praktijk draagt de overheid zorg voor het
onderwijs, dat alhoewel formeel neutraal, vooreerst en vooral een algemeen-christelijk en nationaal karakter heeft. Toch stemt dat karak-

19

Kluit, Het Protestantse Réveil, pp. 179-181.
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 Diakonessen-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.
20

ter niet iedereen tevreden. In de katholieke wereld krijgt die onvrede
vorm, maar ook binnen de kring van het Réveil, wordt een meer orthodox 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, christelijke scholen, omdat hij geen heil ziet in een algemeen soort liberaal
23
Christendom. 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
24
zal voortduren en bekend is geworden als de Schoolstrijd.
Het Réveil is eerder een los verband van bevlogen mensen dan
25
een organisatie. 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 geordende samenwerking. Weliswaar ontmoeten deze Christelijke Vrien26
den elkaar, maar tot hechte organisatievorming komt het niet echt.
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 geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. (Amsterdam, 2014), pp. 32-37.
25
Zie ter illustratie: Dick Kuiper, Kerngroepvorming, met name binnen het Amsterdamse Réveil – over sociale lagen en familierelaties in de lange negentiende
eeuw (1815-1914) in Fred van Lieburg, Het protestantse Réveil in Nederland. (Hilversum, 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.
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Wat overigens niet wegneemt dat op lokaal niveau veel initiatieven
worden ondernomen. In de tweede helft van de eeuw komt organisa27
tievorming onder invloed van A. Kuyper wel van de grond.
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De tweede helft van de 19de eeuw is een periode van grote veranderingen – 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 beweging en er begint een langdurig, diepingrijpend veranderingsproces. De industrie komt op en maakt de toch al niet florissante omstandigheden waaronder de meeste Nederlanders leven er niet beter op.
De arbeidsverhoudingen veranderen ingrijpend: arbeid wordt meer en
28
meer als een louter economische factor beschouwd, als koopwaar. 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 arbeiders 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, cultuur 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.

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 samenleving 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 Amsterdam 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
29
dan dertig jaar.’ 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 gezinsinkomen aan te vullen. Op enig moment werkt meer dan éénderde van de kinderen in Noord-Brabant in fabrieken of werkplaatsen.
Overigens liggen de lonen van de vrouwen altijd onder die van de
30
mannen met hetzelfde werk. 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 ‘Aardappeleters’.
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
30

Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam. (Amsterdam, 1999), p. 200.
R. Hagoort, Patrimonium, p. 25-26.
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digheden en het zicht op mogelijke verbeteringen daarin, die de socia31
le kwestie tot een op te lossen probleem maakt.
De veranderingen in de economische structuur gaan hand in
hand met veranderingen in de maatschappelijke structuur. Er ontstaan 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 overwegingen zeker ook een rol spelen. Maar bestaat er ook een echt sociaal
programma? Niet in de ogen van de Friese afdelingen, want deze pleiten vanaf het midden van de jaren ’80 voor een actiever optreden op
32
maatschappelijk terrein. Het is vooral P. van Vliet jr., voorzitter van
de afdeling Leeuwarden, die optreedt als woordvoerder. De ‘Grote Depressie’, waarin de economie en zeker ook de Friese landbouw zich
bevindt, vormt ongetwijfeld een belangrijke verklaring voor dit plei33
dooi. 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.
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 ontwikkeling van het christelijk-sociale denken en handelen in Nederland 1891 – 1914 (’sGravenhage, 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, Achterlijk, Achter of Anders? – aspecten van de economische ontwikkeling van Nederland in
de 19de eeuw (Amsterdam, 1980), p. 14.
32

34

ken op het streven van de socialisten. Hij ziet evenwel een mogelijkheid om de Antirevolutionaire Partij (ARP) onder druk te zetten. Dat
is in de ogen van Kater hard nodig, want hij heeft nog een paar appeltjes met die partij te schillen. Kater vindt dat ook arbeiders hun partijtje moeten kunnen meeblazen in de Tweede Kamer, maar Patrimoni35
um-mannen krijgen geen kiesdistrict toegewezen. Als de Patrimonium-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 persoonlijk tintje heeft Kater ook andere motieven. Het christelijke kabinetMackay heeft tegen de belofte in geen wetgeving op sociaal terrein tot
36
stand gebracht noch het kiesrecht uitgebreid. Kortom: Kater wil het
Friese pleidooi gebruiken om de invloed van Patrimonium binnen de
ARP uit te breiden.
Is Kater wellicht wat ambivalent over het ontwerpen van een sociaal programma, Kuyper is gewoon tegen. Kuypers belangrijkste argument is zijn vrees dat een eigen sociaal programma tot zoveel weerstand binnen zijn overwegend conservatieve achterban zal leiden dat

34

In de literatuur – waarin ook de aanleiding tot het Sociaal Congres wordt beschreven – 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 afgevaardigde 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 appeltjes en om een scheuring binnen Patrimonium te voorkomen. De
jaarvergadering wordt een dag eerder voorafgegaan door een huishoudelijke vergadering, waarop de agenda wordt besproken. Kuyper is genodigd 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 organi37
seren. Dat congres moet ‘de middelen bespreken, die bij den tegenwoordige stand der Sociale queastie ten goede onzes volks en inzon38
derheid der werklieden dienen te worden beproefd.’ 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.

king te zoeken, niet alleen met Patrimonium, maar ook met den Christelijken Volksbond te ’s Gravenhage en met de Vereniging tot het Heil des
39
Volks.’
De problemen lijken opgelost, maar op de jaarvergadering zelf
haalt Kater fel uit naar de ARP. Deze actie leidt tot verschillende reacties, die duidelijk maken dat op het christelijk-sociale erf uiteenlopende 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 publiceert 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 instrumenten om deze doelstellingen na te streven, worden zowel overheidsingrijpen 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 plaatsvindt, 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
40
van betekenis. 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 manier 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 christensocialisme.
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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
41
christelijk-sociale wereld over de rol van de overheid. Ook in Duitsland en België wordt vanuit de christelijke kerken aandacht voor de
sociale kwestie gevraagd. Kuyper is – zo blijkt ook uit zijn openingsrede op het Sociaal Congres – beïnvloed in zijn denken door het Evange42
lisch-Sociaal Congres dat in 1890 plaatsvindt. En wie wil weten hoe
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Abraham Kuyper
1837-1920

41

Lammert de Hoop en Arno Bornebroek, De rode dominee – A.S. Talma, (Amsterdam 2010), 28-34. Zie ook: Gerard van Krieken, Syb Talma (1864-1964) – een biografie. (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.

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 openingsbijeenkomst van het Sociaal Congres plaats in het Gebouw van
43
de Maatschappij voor de Werkende Stand in Amsterdam. Kuyper
opent met zijn beroemd geworden toespraak Het sociale vraagstuk en de
44
christelijke religie. 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.’ Daarbij bepaalt hij de plaats van de christen, voor wie het toch ‘onlochenbaar’ 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 vraagstuk, hij verwoordt zijn ‘architectonische maatschappijkritiek’. Die kritiek 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 moeten 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 belang – 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 christelijksociale beweging. (Amsterdam-Utrecht, 2001), pp. 26-30.
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noch door zijn apostelen ooit gepredikt.’ Maar Kuyper spaart ook andere stromingen niet. Zo verwijt hij de rooms-katholieke kerk de voedingsbodem te hebben geschapen voor de Franse revolutie. Een revolutie, 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 egoisme 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 arbeidsverhoudingen, het betreft ook het drankmisbruik, de prostitutie, loterij en
kansspel en het gebrekkig onderwijs aan kinderen van arbeiders. Kuyper 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, bedoelt hiermeê in den algemeensten zin, dat er ernstige twijfel is gerezen aan de deugdelijkheid van het maatschappelijk gebouw, waarin we
wonen. [...] Slechts dit ééne is, zal er voor u een sociale quaestie bestaan, noodzakelijk, t.w. dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoor-

dige toestand inziet, en deze onhoudbaarheid verklaart niet uit bijkomstige oorzaken, maar uit een fout in den grondslag zelf van ons maatschappelijk samenleven. Voor wie dit niet erkent, en acht dat het
kwaad te bezweren is door kweking van vromer zin ... moge er een religieuse, 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
45
gewenscht én mogelijk acht.’ 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 ‘sociale 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 ingaande 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 opstellen 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 opkomen.’ Daarbij moet de overheid zich in de visie van Kuyper, als het om
geldelijke ondersteuning gaat, beperken tot een minimum, want ‘blijvend heil schuilt voor volk en vaderland, en zoo voor onzen arbeiders46
stand, alleen in een krachtig eigen initiatief.’ 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 religie. 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
47
zich. Daarmee accepteert hij tot op zekere hoogte het risico dat de
partij zal worden gespleten gelet op de ‘vervaarlijke radicale taal’ die
48
hij laat horen. De vraag is evenwel of zijn toespraak voldoende tegemoet komt aan de behoefte tot een sociaal program, zoals dat binnen
Patrimonium gewenst wordt. Wie zijn toespraak leest, kan weinig anders dan vaststellen dat hij zijn toehoorders met lege handen achter49
laat, maar een toespraak is geen congres. Daarom is het goed verder
te kijken dan de toespraak zelf, we moeten ons richten naar de congresconclusies, waarvoor de rede de opmaat is. De rede zelf wijst immers eerder af dan dat er voorstellen worden gedaan.
46

Proces Verbaal, pp. 38-69.
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.
47

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 documenten rond de Sociale quaestie van haar Christelijke Religieuse zijde, van
haar Maatschappelijke zijde en van haar Staatkundige zijde. Er zijn rapporten 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 belastingen 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 samengesteld, 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 (geworden).
Aan het begin van elke plenaire zitting, is er ruimte voor de huishoudelijke 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 losbarst over de vraag hoe zo’n volgend congres moet worden voorbereid.
Duidelijk is dat de deelnemers weliswaar de antirevolutionaire richting 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 spe50
len.
Bij de opening van de vierde zitting maakt Kuyper opnieuw gebruik van de gelegenheid mededelingen te doen. De voorafgaande
avond vond de Jaarvergadering van Patrimonium plaats. Die Jaarvergadering 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
51
leiding van W. Hovy, een groot aantal christelijke patroons vergaderd.
De vergadering aanvaardde het denkbeeld ‘dat de Christelijke patroons
zich behoren te vereenigen en dat die vereeniging moest staan op de52
zelfde grondslag als het Congres.’ Feitelijk is dat een nederlaag voor
Hovy en Kater, die voorkeur hadden voor het verbinden van werkgevers en werknemers in een sociale organisatie.

50

Proces-Verbaal, pp. 100-105.
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 oprichting 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.
51

Wellicht de belangrijkste en in ieder geval een van de meest besproken 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 contractbreuk’, erkend. De werkstaking is niet alleen een recht, want ‘in
53
sommige gevallen evenwel kan werkstaking plichtmatig zijn.’ Zelfs
historici die weinig waardering voor de christelijke politiek en christelijke vakbeweging etaleren, spreken over deze conclusie in welhaast
54
warme woorden.
Een tweede conclusie die van belang is, betreft de instelling van
Kamers van Arbeid, die – zo meent men – de sleutel vormt tot de oplossing 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 in55
zicht.
Er zijn meer conclusies, maar het geheel voldoet uiteindelijk niet
in de ogen van de Friese mannen, die de samenroeping van het congres 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 werkloosheid, onvoldoende aan de orde zijn gekomen. Althans in Friese ogen.
Uit de activiteiten van deze bond volgt in 1894 dan toch een eigen sociaal 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 man53

Proces-verbaal, p. 142.
Ger Harmsen en Bob Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging. (Nijmegen, 1975), p. 52.
55
H. Langeveld, Protestantsche Christenen van Nederland, vereenigt u, p. 128.
54
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nen, die later de Christelijk-Historische Unie gaan vormen, Kuypers
partij verlaten. Om meer dan het sociaal programma van Patrimonium 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. Weliswaar 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 con56
cludeert rapporteur A. Wiersinga. 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 werkstaking is nauw verbonden met een andere conclusie. De conclusie namelijk, dat arbeiders zich zelfstandig moeten organiseren. Binnen Patrimonium, zo is zijn pleidooi, moeten ‘corporatiën van Christenarbeiders’ 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 zagen het hierboven al – christelijke werkgevers die een eigen organisatie oprichten: Vereeniging van Nederlandse Patroons ‘Boaz’ (18 januari 1892). Veel heeft ‘Boaz’ niet om het lijf. Het blijft vooral een debatingclub, 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.

57

drijf’. In 1917 treedt (de latere minister-president) H. Colijn, directeur 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 Werkgeversvereniging (CWV) en de Vereeniging van den Christelijken
58
Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand (VCHIM).
In de CWV ligt het accent opnieuw op bezinning, want ‘voor de
behartiging van de materiële belangen kunnen de christelijke werkgevers beter te rade gaan bij de neutrale verenigingen’, zo meent Co59
lijn. 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
60
God, de overheid of de naaste. Maar praktisch gebeurt er weinig.
De eerste werkgeversorganisatie die als belangenbehartiger tot leven komt is de CBTB. De economische crisis slaat in het begin van de
jaren ’30 onbarmhartig toe in de land- en tuinbouw. Een mislukte interventie om overheidssteun voor de agrarische sector te krijgen,
dwingt de CBTB (en andere agrarische) organisaties tot een actief be61
leid gericht op de belangenbehartiging van hun leden. Het duurt tot
57

P.E. Werkman, ‘‘Rijken en armen ontmoeten elkander’? De protestante organisaties 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 18801940. (Amsterdam, 1987), p. 119.
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Paul E. Werkman, Voorgeschiedenis in “Ethiek en Belang” – 50 jaar Convent van
Christelijk-Sociale Organisaties. (’s Gravenhage, 1987), pp. 11-25.
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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 belangenorganisatie. De middenstand verenigt zich in Christelijke Middenstandsbond (CMB) en de grote werkgevers verenigen zich in het
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers (VPCW). Belangenbehartiging komt in plaats van bezinning.
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In 1909 sluit een aantal autonome christelijk-sociale vakbonden, die
sinds het Sociaal Congres zijn ontstaan, zich aaneen tot het Christelijk
62
Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV). Geheel in christelijksociale geest aanvaardt ‘het de christelijke beginselen en verwerpt het
63
mitsdien de klassenstrijd.’ 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
64
en de rooms-katholieke vakbonden.
Zo ontstaan in de jaren na het Sociaal Congres van 1891 zowel
aan werkgevers- als aan werknemerszijde christelijk-sociale organisaties. En daarmee heeft het Eerste Christelijk-Sociaal Congres, zoals het
later in de wandeling gaat heten, belangrijke invloed gehad op de institutionele 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 ideologische basis voor de christelijke vakcentrale.
64
Het CNV wil een interconfessionele organisatie zijn, waarin protestantschristelijke en rooms-katholieke leden samen optrekken, maar in 1912 dwingen de
Nederlandse bisschoppen de katholieke leden op straffe van excommunicatie het
CNV te verlaten.

Het congres kan zeker in historisch perspectief worden gezien als een
markeringspunt in de ontwikkeling van de protestants-christelijke wereld. Het remt de ontwikkeling van een sociaal program eerder dan
dat het zo’n program stimuleert, maar het vormt welhaast een paukenslag van de ‘kleine luyden’ die hun emancipatiebeweging krachtig
voor het voetlicht brengen.
Wellicht is er nog een andere conclusie te verbinden aan het congres, het legt de bijl aan de wortel van Patrimonium. Het sociaal program komt, zoals opgemerkt, tot stand buiten het Patrimoniumbestuur 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 werknemersbelangen 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
65
het denken over de rol van de overheid in het maatschappelijk leven.
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 klassenmaatschappij.

65

Zie ook R. van der Woude, ‘Beginsel en Belang’, pp. 43-44.
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3. Het Tweede Christelijk-Sociaal Congres
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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 nationale 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 chris66
telijk kabinet. Een kabinet dat in 1903 als gevolg van de spoorwegstakingen de zogenoemde worgwetten door het parlement loodst.
“Gans het raderwerk staat stil als uwen machtigen arm het wil” zet tekenaar 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. (Amsterdam, 2001).

best vorm kan krijgen. Daarbij komt dat de verdeeldheid op het kerkelijk erf toeslaat. Velen in de Nederlands Hervormde Kerk zien Patrimonium als een gereformeerde organisatie en dat leidt in 1894 tot een
splitsing doordat naast Patrimonium de Christelijk Nationale Werkmansbond (CNWB) wordt opgericht, die nauw verbonden is met de
Nederlands Hervormde Kerk.
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Syb Talma, de grondlegger van de sociale wetgeving
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Om Patrimonium om te vormen tot een moderne arbeidersorganisatie wordt op advies van twee gezaghebbende leden – A.S. Talma
en J. Huizinga – besloten tot de oprichting van een Christelijk Ar67
beidssecretariaat (CAS). Om het CAS een inhoudelijke steun in de
rug te geven publiceert Talma zijn brochure De vrijheid van den arbeidende stand. Daarin stelt hij de relatie patroon-arbeider aan de orde,
een relatie die in zijn visie niet gekenmerkt wordt door een gezagsverhouding, maar een relatie is op basis van een vrijwillige overeenkomst. Het gaat de hervormde predikant Talma niet om gezag en gehoorzaamheid, 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 vakbeweging om te strijden voor de sociaal-economische vrijheid van de
68
arbeider.
De Spoorwegstaking van 1903 maakte duidelijk dat de strijdmethode van de socialistische vakbeweging en van de ontluikende christelijke vakbeweging onoverbrugbaar van elkaar verschillen. Die duidelijkheid draagt bij aan de groei van de christelijke vakorganisaties.
Op 17 juni 1903 spreekt de vooraanstaande en gezaghebbende
69
predikant J.C. Sikkel op een bijeenkomst van ‘Boaz’. Zijn betoog,
opgebouwd rond maar liefst veertig stellingen, slaat in christelijke

67

Syb Talma is op dat moment predikant in Vlissingen. Johannes Huizinga (18671946) 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. (Amsterdam, 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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De Amsterdamse predikant J. C. Sikkel

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 vakbeweging. 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

70

komen na hun rol als stakingsbreker bij de Spoorwegstaking. Talma
vreest een terugslag in de ontwikkeling van de vakbeweging, want de
benadering van Sikkel lijkt op steun in de christelijke wereld te kunnen rekenen. Talma zoekt het debat met Sikkel – een debat dat overigens op verzoenende toon wordt gevoerd. Toch is Patrimonium niet
gerust op de afloop en de vrees voor te grote meningsverschillen brengen 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.
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Dirk Jan de Geer, voorzitter van de Christelijk-Sociale Conferentie in 1904.

70

Arno Bornebroek, De strijd voor harmonie – De geschiedenis van de Industrie- en
Voedingsbond CNV, 1896-1996. (Amsterdam, 1996), pp. 78-79.

Patrimonium zet evenwel door en organiseert in 1905 een Christelijk-Sociale Conferentie. Jhr. D.J. de Geer, een rijzende ster binnen
de Christelijk-Historische Unie, blijkt bereid de conferentie voor te zit71
ten. Tijdens de tweedaagse conferentie spreken zowel Talma als Sikkel en opnieuw is hun toon verzoenend. Het doel van de conferentie
als toonbeeld van eenheid van visie binnen de wereld van christelijkmaatschappelijke organisaties wordt dan ook gerealiseerd. Niets staat
de ontwikkeling van de zelfstandige christelijke vakbeweging meer in
72
de weg.
De ontwikkeling van de christelijke vakbeweging gaat verder; een ontwikkeling 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 gehouden. Een conferentie van een dag en een conferentie ‘ter kennismaking’ 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 veranderingen in de agrarische wereld en tot veel meer dan wat gemopper in di73
verse publicaties leidt de conferentie dan ook niet.

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.
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Rolf van der Woude, ‘Beginsel en belang’, p. 38.
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De wens om opnieuw een volwaardig christelijk-sociaal congres te organiseren 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 Handel, Nijverheid en Landbouw tussen 1908 en 1913 de wetgeving op het
terrein van sociale zekerheid kan inkleuren in een kabinet onder leiding 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
74
de overheid dan Kuyper en anderen voor hem. 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 wetgeving tot stand brengen waarbinnen werkgevers en werknemers afspraken 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
75
overwegingen niets voelt voor zijn aanpak.
Het gewenste Tweede Congres gaat evenwel niet door, omdat in
augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt – die oorlog laat Nederland links liggen, maar de gevolgen zijn ook hier te lande zo groot
dat de aandacht niet gericht is op een congres.
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Dat Talma een andere opvatting heeft dan Kuyper blijkt uit het feit dat Kuyper
Talma in De Standaard regelmatig terecht wijst.
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Marcel Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid – een geschiedenis van oude orde
en sociale zorg in Nederland. (Amsterdam, 2004), p. 151 e.v.

In november 1918 capituleert Duitsland. Onder invloed van de
revolutionaire bewegingen die overal in Europa gestalte krijgen, breken ook in Nederland onrustige tijden aan. SDAP-leider P.J. Troelstra
acht enige dagen lang de tijd voor revolutie rijp, maar zijn opzet mis76
lukt. De onrust vormt de impuls voor sociale hervormingen o.a. door
de invoering van de 8-uren-dag door minister P.J.M. Aalberse. Weliswaar gaat de wereld niet voorbij aan Nederland, maar het kabinet-Cort
van der Linden lost met de grondwetwijziging van 1917 wel twee traditionele splijtzwammen in de Nederlandse politiek op: er komt algemeen mannenkiesrecht, waarbij het districtenstelsel wordt vervangen
door evenredige vertegenwoordiging en de Schoolstrijd wordt beëindigd met de (financiële) gelijkstelling van christelijk en openbaar on77
derwijs. Daardoor moet met name de ARP nadenken over haar toekomst: de Schoolstrijd vormt immers de bron van haar ontstaan. In
zijn door A.W.F. Idenburg uitgesproken rede op de Deputatenvergadering van de ARP op 2 mei 1918, geeft Kuyper aan dat het nu tijd
78
wordt voor sociale hervormingen. 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 vertegen76

Piet Hagen, Politicus uit hartstocht – Biografie van Pieter Jelles Troelstra. (Amsterdam, 2010), pp. 638-696.
77
Johan den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935) – minister-president in oorlogstijd, 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.
79
Slotemaker de Bruine, als vice-voorzitter wordt aangewezen. Het
congres is toegankelijk voor ‘mannen en vrouwen die, Christus’ Koningschap 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
80
afgewezen.’

[ 232 ]
Van 10 tot en met 14 maart 1919 komt het Tweede Christelijk-Sociaal
Congres opnieuw in Amsterdam bijeen. Dit congres heeft het een ander karakter dan het mobiliserende congres van 1891. De congresopening 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 Amsterdam. De ontluikende zuil heeft zijn plaats veroverd in het Nederlandse
sociale en politieke landschap. Na de openingsrede door Diepenhorst
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Het ontbreken van de trema op de letter i, is geen typfout. Pas na 1925 gaat Slotemaker 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.

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.
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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
e
aandacht voor ontspanning. Zo is er op de avond van de 11 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 ‘drankbestrijding’ 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
81
Evangelisch-Lutherse voorganger en een Gereformeerde dominee.
In zijn openingsrede waarschuwt Diepenhorst tegen te veel staatsinmenging 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 wetmatigheid is voor overheidsbemoeienis met het maatschappelijk le82
ven, maar ‘een ramp is het, M.H, wanneer het maatschappelijk leven
83
zucht onder den looden last der staatsoverheersching.’ Hij meent dat
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Het zijn dr. F. van Gheel Gildemeester, ds. P. van Wijk en dr. K. Dijk.
De afkorting ‘M.H.’ staat voor ‘Mijne Heeren’ en maakt duidelijk tot wie Diepenhorst zich richt – wel is er een tijdens het congres een apart vrouwenprogramma.
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 gehumeurde mijnheer, die achter een loketje zit.”
82

mede als gevolg van de bijzondere oorlogsomstandigheden de overheidsbemoeienis te sterk in het maatschappelijk leven is doorgedrongen. ‘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 behouden, 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 bedrijfsleiders.’ In het vervolg van zijn rede maakt Diepenhorst overigens duidelijk dat staat en organisatie twee belangrijke machten zijn,
‘evenwel, de belangrijkste niet: hooger dan deze stellen wij de geestelijke actie, die nadert tot de ziel.’ Alhoewel het congres vooral over
economische thema’s handelt, is duidelijk dat in de protestantschristelijke wereld het heil centraal moet staan. Daarvoor moet al het
84
andere wijken.
Na Diepenhorst wordt het woord gevoerd door Heemskerk. Daar
blijkt de verbondenheid van de christelijk-sociale wereld en het kabinet, 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 congresgangers voor. Daarbij past het niet te denken in termen van klassenstrijd, 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 arbeidende in deze onrustigen tijd’ moeten naspeuren hoe ‘die beginselen
zijn toe te passen en hoe het evenwicht tusschen strijdige belangen is
85
te verkrijgen.’
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De opzet van het Tweede Congres wijkt af van de aanpak tijdens het
Eerste. Door deskundige personen zijn schriftelijk referaten ingebracht, die telkens uitmonden in stellingen. Die stellingen worden tijdens het congres besproken, maar zij worden niet in stemming gebracht. 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
86
V.H. Rutgers inleiders. De kern van hun boodschap is nieuw noch
verrassend: de overheid mag slechts in noodgevallen optreden als ondernemer, 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 mid87
den- en kleinbedrijf. Ook daar dezelfde toon: de overheid moet terughoudend optreden.
85

Proces Verbaal, pp. 35-37.
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 overheidsbedrijven: het is moeilijk om aan goed personeel te komen, het ontbreekt
aan koopmansgeest en er is een neiging tot bureaucratisch beheer. ‘Om die nadelen te beperken worde begunstiging bij benoemingen geweerd; worden niet geschroomd hooger salarissen te betalen dan aan andere openbare ambten van gelijke rang zijn verbonden ....’. Maar voegt hij er waarschuwend aan toe: ‘het overheidsbedrijf kenmerke zich door voorzichtig finantiëel beleid en morele onberispelijkheid 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
86

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 rechtvaardigheidsoog88
punt’, maar zij ondervindt weinig tot geen steun voor dit pleidooi. 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
89
een absoluut verbod bepleiten. 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 Depressie, 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
90
Fortman. 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 vergadering die overigens in het Proces-Verbaal niet wordt genoemd. Zij ver-

veehouderij’. Waaruit mag blijken dat voorspellen nogal moeilijk is. Proces Verbaal, 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 verschillende vrouwenorganisaties en in het christelijk blindenwerk.
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wijst weinig instemmend naar tal van vrouwenbewegingen, die vrouwenkiesrecht 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
91
mobiel te maken.’ Dat ‘mobiel maken’ krijgt aan het slot van de bijeenkomst vorm door een voorstel van mw. Diepenhorst. Zij wijst op
activiteiten in andere delen van de samenleving, waar de vrouwenbeweging 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 geplaatst worden voor nieuwe toestanden, zullen wij onze taak aanvaarden en daarbij de Banier van het Evangelie hooghouden.’ Dat kan door
jaarlijks bijeen te komen en door een comité in te richten dat voorstellen gaat doen op welke wijze de christenvrouwen zich in deze tijd organiseren. En wat die taak is wordt in de sluitingsrede door mw.
H.S.S. Kuyper duidelijk gemaakt: ‘Vrijheid en helpen - vrijheid en
92
dienen zijn waarlijk geen tegenstellingen. Wie dat meent, miskent
den eigen aard der vrouw, onderschat haar op helpen aangelegd wezen, verstaat niet het Christelijk levensgeheim, dat ook de Christen93
vrouw van dezen tijd, kracht zal geven haar roeping te volbrengen.’
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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.

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 gedachtevorming een samenwerkingsverband tussen patroons en arbeiders behoort te zijn. Een zienswijze die in andere ideologische stromingen, zoals het socialisme en het liberalisme stellig niet gedeeld
wordt. Diemer ziet het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten als een mooi middel om die samenwerking tot uitdrukking te
brengen, waarbij hij pleit voor algemeen verbindend verklaring van
cao’s door de overheid.
e

Op de middag van de 13 maart wordt het congres afgesloten, waarbij
ook de vraag naar een volgend congres aan de orde komt. ‘De vergadering 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
94
we vooralsnog niet zo ver zijn.’ Het Congres is vooral een protestants-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 geconfronteerd wordt met datgene waartegen het Tweede Congres – blijk94

Proces Verbaal, p. 368.
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baar tevergeefs – waarschuwt. Diepenhorst wijst niet alleen op het belang 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 optrekken ernstige gevaren met zich brengt. Wij kennen het gevaar en onderschatten het niet, dat het persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef in
95
de combinatie wordt verzwakt.’ Tijdens het Derde Congres – het
komt nog aan de orde – is het thema ‘de bedreigde verantwoordelijkheid’ en wordt gewezen op de gevolgen van het wegvallen van de persoonlijke verantwoordelijkheid.
Het Tweede Christelijk-Sociaal Congres toont – ondanks de discussies 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
96
het doortrekken van lijnen dan vernieuwend. 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 belijdenis. Maar meer dan dat is er niet van te zeggen. Wellicht ook omdat de idealen die breed worden uitgemeten telkens weer worden geconfronteerd met de praktijk van alledag, waarin compromissen gesloten moeten worden met andersdenkenden, vooral met liberalen.
95

Proces Verbaal, p. 27.
Herman Noordegraaf, ‘Christelijk-sociale Congressen – Een gesprek met prof.
mr. W.F. de Gaay Fortman’ in Herman Noordegraaf en Mady A. Thung, Met minder kunnen we niet toe – oecumenische opstellen voor dr. H.M. de Lange. (Voorburg,
1989), p. 64.
96

Leidt het Eerste Congres nog tot herkenbare acties, vervolgdiscussies en nieuwe pogingen tot een congres, die beweging is na het
Tweede Congres niet echt herkenbaar. Weliswaar worden er christelijk-sociale studieconferenties georganiseerd, waarbij het CNV een belangrijke 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 arbeid, die vorm krijgt in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
Daarbinnen is het niet de overheid die regelend optreedt binnen bedrijven 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 VUhoogleraar 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 communistische 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 opgevolgd als partijleider en hij speelt tijdens het interbellum een domi97
nante rol zowel binnen zijn partij als in Nederland. De zichtbare ver97

Herman Langeveld, Hendrikus Colijn (1869-1944), Deel een en deel twee, (Amsterdam,1998 en 2004). Ook: Piet Hazenbosch, Voor het Volk om Christus’ Wil,

[ 241 ]

deeldheid en de manier waarop het publieke debat binnen de christelijk-sociale wereld wordt gevoerd, vormt geen basis voor een belangrijke gedachte achter de organisatie van congressen: het uitstralen van
eenheid.
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Wellicht is de vorming van het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties 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 Convent het karakter van een permanent college zal krijgen, dat actuele
kwesties bespreekt en tot gemeenschappelijke standpunten tracht te
98
99
komen. Op 21 oktober 1937 komt het Convent voor het eerst bijeen.
Hagoort, de chroniqueur van Patrimonium en van de christelijksociale beweging, laat zijn geschiedenis van de christelijk-sociale beweging 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 verwe100
zenlijking is gekomen.’ Het is evenwel de vraag of Hagoort hier niet

pp. 107-113.
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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.), Crisis, what crisis?, 5e Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. (Amsterdam-Utrecht, 2004), p. 78.
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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.

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 beweging.’
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4. Het Derde Congres? Een Conferentie!
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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 protes101
tants-christelijke zuil. Daar is ook een reden voor: de Doorbraak. De
protestants-christelijke zuil lijkt en vreest open- en afgebroken te worden. Ook binnen de rooms-katholieke zuil bestaat die vrees, zoals
blijkt in 1954 als het Nederlands episcopaat een mandement (herderlijke brief) uitvaardigt waarin o.a. het lidmaatschap van het NVV wordt
verboden en het beluisteren van radioprogramma’s van de VARA
102
sterk wordt ontraden.
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 wereld voelen zich daartoe aangetrokken zij het dat de scheidslijnen tot
op zekere hoogte ingewikkeld lopen.
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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 werelden (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.

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 overheidssturing. Een deel van die jongeren, zoals W. Banning en A.A.
van Rhijn, kiezen in dat perspectief voor andere vormen van organisatie 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 (antirevolutionai103
re) partij trouw blijft. 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 orthodoxie juist gepleit wordt voor het handhaven daarvan. In meer politieke termen verandert het denken in vastliggende beginselen in een
104
denken gebaseerd op christelijke inspiratie. 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 christelijk-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.
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Herman Noordegraaf, Christelijk-sociale Congressen, p. 66. Kuyper baseert het
ARP-beleid op zijn boek ‘Ons Beginsel’ en Hagoort noemt een deel van zijn geschiedschrijving 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 organisatie, 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 ui105
ting komen dan dat de twee stromingen tot elkaar komen.
Begin 1948 geeft het CNV bij monde van de nieuwe, charismatische 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 herhaald betoog is dat met name christelijke politieke partijen voorop
moeten lopen op sociaal gebied. Doen zij dat niet dan zullen de arbeiders eerst verloren gaan voor de christelijke politiek, dan voor de christelijke vakbeweging en tot slot voor het christelijk geloof. Een christelijk-sociaal congres kan de weg wijzen naar een sociaal program dat
106
die geloofsafval keert.
De poging van Ruppert krijgt steun uit kringen van de Vrije Universi107
teit met name in de persoon van De Gaay Fortman. 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.
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.
106

CHU, H.W. Tilanus, schrijft. Ruppert schrijft dat in het Conventsbestuur 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 vertegenwoordi108
gers van politieke partijen op te nemen.’ Naar goed Nederlands gebruik, stelt Ruppert voor om elkaar een keer te spreken over dit onderwerp. Dat overleg vindt plaats, maar het leidt niet tot overeenstemming.
Het is begrijpelijk dat de manier waarop het Convent een leidende rol wil spelen bij de voorbereiding van het Congres bij de twee politieke partijen op verzet stuit. Daar herinnert men zich immers het artikel van Fuyckschot maar al te goed, want de Doorbraak is zeker voor
109
christelijke partijen in die dagen een open zenuw. Overigens wordt
ook binnen het Convent niet gelijkluidend gedacht. CBTB-voorzitter
Chr. van den Heuvel, die ook namens de ARP in de Tweede Kamer
110
zit, verzet zich zeer hardnekkig tegen de Doorbraak.
De niet-partijpolitieke benadering van Ruppert stuit dus op weerstand 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 OudKatholieke Kerk en van het Leger des Heils. Het dagelijks bestuur
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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 kleine groep intellectuelen, maar dat de kiezer nauwelijks door deze ontwikkeling
wordt aangesproken. Pas in de jaren ’60 als de verzuiling in hoog tempo afbladdert, 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 hebben twee vertegenwoordigers van het CNV (M. Ruppert en G. Moll),
111
twee werkgevers (J. van Bruggen en H. Diemer ) en een kerkelijke
112
vertegenwoordiger (J.C.C. Rupp) zitting. In het breed samengestelde
Comité dat het congres moet voorbereiden, zijn slechts twee parlementariërs 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
113
CHU.
‘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 situa114
tie in Nederland.’ Het vroegtijdig uitlekken van het voornemen om
Van Rhijn – een uit de CHU doorgebroken lid van de PvdA – tijdens
115
het congres het woord te doen voeren, speelt daarbij een rol. Dat

111

Bedacht moet worden dat Diemer nadrukkelijk laat vermelden dat hij oudvoorzitter van het CNV is.
112
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de Doorbraak. Zie:
http://resouces.huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/#source=6&page=265&accessor=acce
ssor_index
113
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Proces Verbaal Christelijk Sociale Conferentie 1952 – gehouden te Utrecht op 4, 5, 6
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115
A.A. van Rhijn speelt een belangrijke rol tijdens de oorlogsjaren – onder zijn
leiding worden voorstellen ontwikkeld rond de organisatie van de sociale zekerheid. 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.

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 noodzakelijke 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.
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De Doorbraak-socialist
A.A. van Rhijn speelt
een rol bij de ChristelijkSociale Conferentie van 1952
e

Op de morgen van de 4 november 1952 begint de Conferentie, passend 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 middags in ‘Esplanade’ geopend met een toespraak door de congresvoorzitter, De Gaay Fortman. Onvermijdelijk moet hij ingaan op de aan-

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 typeert De Gaay Fortman – al dan niet met opzet – zijn eigen rol op deze bijeenkomst, namelijk het overbruggen van mogelijke tegenstellingen en het voorkomen van meer dan onafwendbare spanning. Wanneer ‘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.
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W.F. de Gaay Fortman, de voorzitter van de ChristelijkSociale Conferentie van 1952

Na zijn plaatsbepalende, inleidende opmerkingen over de (verdeelde) stand van zaken in de christelijk-sociale wereld, schetst de conferentievoorzitter de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen 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 problemen aan. Problemen die het gevolg zijn van toenemende internationale verwevenheid. 'Nauw met dit alles verbonden is de bezorgdheid
om de toenemende vervlakking en ontkerstening, om het angstwekkende 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 verantwoordelijkheid 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 kiezen dan het thema Mens, massa, gemeenschap. De mens dreigt vereenzaamd 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 ge116
schonken!'
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 verantwoordelijkheidsverdeling en de maatschappelijke organisatie.
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De Conferentie is grondig voorbereid en feitelijk is dezelfde aanpak
gekozen als bij het Tweede Congres. Een keur aan vooraanstaande lieden 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, Massa en gemeenschap aan de hand van een reeks referaten, die het vraagstuk 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 maatschappij. Daar spreken werkgevers, werknemers, maar ook staatssecretaris Van Rhijn voert er het woord.
Er zijn slechts twee plenaire bijeenkomsten. De eerste al genoemde op de openingsdag, de tweede op de slotdag van de conferen-
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Proces Verbaal 1952, pp. 21-28.

117

tie, waar de conclusies uit de secties ter tafel komen. Er bestaat op
het oog veel wederzijds begrip en men bereikt veelal eensluidende
conclusies. Toch kan niet verborgen blijven dat het aan overeenstemming ontbreekt rond de kernvraag over de noodzaak van christelijke
118
organisatie. Er blijkt ‘een diepgaand verschil ten aanzien van de volgende 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
119
socialisme en e. De betekenis van soevereiniteit in eigen kring.’
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 afsluitende bijeenkomst op vrijdag 7 november wordt een motie van de he120
ren Berkhof en A. Borst ‘met luid applaus aanvaard.’ De motie ver-
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Illustratief voor de omgang in het begin van de jaren ’50 is wellicht het volgende: Tijdens de slotbijeenkomst wordt een telegram uit Djakarta van christelijksociaal 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 gerechtigheid, 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.’
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A. Borst Pzn (1888-1967) is voorzitter van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland en bestuurslid van het Convent van ChristelijkSociale 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 Christelijk-Sociale Organisaties elkaar tijdens het laatste augustusweekend en
zijn er talloze contacten met de ARP en de CHU, later met het CDA.
121
Eenheid stralen die contacten niet uit. Het duurt tot 1985 totdat een
nieuwe oproep klinkt.
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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 beginselen en inspiratie, is definitief is veranderd. Van der Woude concludeert 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 gemaakt. Een nieuwe generatie denkers en doeners neemt de leidinggevende macht over. Tijdens de voorbereiding van en op de Conferentie
122
wordt die omslag duidelijk.
In zeker opzicht markeert de conferentie ook het begin van het
einde van de verzuiling. Ruppert verzet zich tegen een rol van de politieke 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 christendemocratie’ 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 christelijk-sociale beweging. (Amsterdam-Utrecht, 2001), pp. 97-111.
122
Rolf E. van der Woude, Taming the beast, p. 439.

maatschappelijke organisaties. Hij zal dat effect wellicht niet beoogd
hebben, gegeven zijn enthousiaste steun aan het bisschoppelijk mandement 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
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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
123
bijeen te roepen. 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 verlangen naar nieuw elan spreekt. Van Zuthem meent dat de christelijksociale 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 mogelijkheden, 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 Christus’ Wil’, pp. 585-588

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 denken verschuift: niet langer wordt gedacht in vastliggende ordinantiën,
maar vormt het christelijk geloof een inspiratiebron voor het handelen, waarbij een appèl wordt gedaan op het geweten van de gelovige.
Het objectiverende waarheidsbegrip wordt vervangen door een relationeel waarheidsbegrip; de gedachte dat de waarheid objectief is te achterhalen maakt plaats voor de gedachte dat de waarheid altijd een sub124
jectief element bevat. Die verschuivende panelen maken het ook
mogelijk dat rooms-katholieken en protestanten samenwerking zoeken. 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 religieuze stromingen nauw samen.
Maar er is meer veranderd dan de religieuze opvattingen. De jaren ’50 en ’60 worden gekenmerkt door hoge economische groei die
wordt omgezet in een genereuze verzorgingsstaat. De overheid treedt
125
meer en meer regelend, maar ook financierend op. De omslag komt
in de jaren ’70 met wat in de volksmond ‘de oliecrisis’ wordt ge124

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 gebaseerd 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 angelsaksisch denken vaste voet aan de grond krijgt en waarin de internationale verhoudingen, die gestalte krijgt in de Val van de Muur, ingrijpend veranderen. Opnieuw staat de rol van de overheid ter discussie, nu niet omdat die rol groter, maar juist kleiner moet worden.
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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
126
studie op te zetten naar het christelijk-sociaal denken. In dat kader
vindt op 14 oktober 1987 opnieuw overleg plaats, waarbij ook personen buiten de directe kring van het overleg worden uitgenodigd. Tijdens 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 bespreken. 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 Stichting is om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een Christelijk-Sociaal Congres in 1991. Gezien de initiatiefnemers en de bestuursleden van de Stichting is in een oogopslag duidelijk dat de samenstelling 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).

Tweede Congres waren nadrukkelijk protestants-christelijke bijeenkomsten. 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
127
gehouden in ons land.’
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 wilde organiseren, liet de ARP weten daar geen behoefte aan te hebben
en dus kwam er geen congres. Daarom kan het opvallend worden genoemd dat het CDA – de rechtsopvolger van o.a. de ARP – niet formeel 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 voorbereidingen 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 daarbij niet, omdat Van Zuthem nadrukkelijk ook christenen die actief
128
zijn in andere politieke stromingen wil aanspreken. Daarmee sluit
127

mr. P.A.G. Cammaert en C.A. van den Berg (red.), Congresboek van het Christelijk 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 organisatie, wel betrokkenheid van vooraanstaande CDA-ers. Kuiper is voorzitter 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 geweest.
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 so129
ciaaldemocratische NVV en het rooms-katholieke NKV. 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 Levensbeschouwing. Het bestuur van de Stichting 1991 vraagt oud-NKV-voorzitter W.
Spit en beleidsmedewerker L. Mesman om toe te treden tot het Raadgevend 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 opgerichte Stichting. Op 19 november 1989 vindt bestuurlijk overleg
plaats en dat leidt tot toetreding van de FNV tot het Raadgevend Comité. 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.

zich buitengesloten omdat ‘er in onze kring ernstige twijfel (is) opgeroepen of uw Stichting wel bereid is de eigenheid van de FNV als levensbeschouwelijke pluriforme organisatie te erkennen en te respecteren 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. Hofstede, 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 waren 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
130
van Aanbeveling.’ 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 achtergrond 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 archiefmateriaal, 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
131
zeker mee in de opstelling van Hofstede.
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Het Congres wordt grondig voorbereid, onder andere door het beleggen van een aantal voorbereidende bijeenkomsten. De eerste deelconferentie, 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 deelnemers stil bij de vraag wat nu de sociale kwestie is in de huidige economische orde. Er worden een aantal kwesties benoemd: armoede,
structurele werkloosheid, participatie en non-participatie en het mili132
eu. 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.

van ernstige ‘sociale quaesties’, waaronder de ‘vacante verantwoordelijkheid’. 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 organisaties. Onder ‘verstatelijking’ wordt in dit verband verstaan dat een
groot deel van de nog bestaande christelijk-sociale organisaties financieel in belangrijke mate afhankelijk zijn geworden van de overheid,
waardoor die overheid een belangrijke zo niet doorslaggevende invloed krijgt op het opereren van deze organisaties. Dat baart veel christelijk-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 onmogelijkheid 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 samenleving nieuwe beperkingen voor. Zij vragen als tegenwicht nog meer
kennis, een meer ontwikkeld bewustzijn en ingrijpender veranderingen in zeggenschapsverhoudingen. Zij vragen ook om maatschappelijke organisaties, bedrijven, kerken en overheden, die de moed heb-

[ 263 ]

[ 264 ]

ben de mens als aangesproken persoon tot uitgangspunt van beleid te
133
nemen.’
Als antwoord op deze ontwikkelingen bepleit het congres zowel
de persoonlijke als de collectieve verantwoordelijkheid. De persoonlijke verantwoordelijkheid gaat ervan uit dat iedere persoon verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes en handelingen en dat hij bij alles rekening 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
134
goed gaat. 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 jaren ‘70 en ‘80 wel is gebeurd. Er wordt geconstateerd dat te veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden bijna stilzwijgend zijn neergelegd bij de overheid, waardoor de persoonlijke verantwoordelijkheid in
135
het gedrang is gekomen.
e

Op de avond van de 11 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
136
vormingsinstituut van de christelijk-sociale beweging. Zo’n 250
133

Bedreigde Verantwoordelijkheid – basisdocument ten behoeve van het Christelijk Sociaal 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 Verbindend bouwen – over solidariteit en verzorgingsstaat, (Kampen, 2008).
136
Feitelijk is het SBI vanaf 1991 de plaats waar christelijk-sociale organisaties samenkomen. De jaarlijkse CSC-bijeenkomsten vinden zonder uitzondering op

deelnemers luisteren naar zijn welkomstwoord en naar de inleiding
137
van de congresvoorzitter, Gardeniers-Berendsen. 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 congresvoorzitter, ‘dat het congres met panklare oplossingen voor de te constateren
problemen zal eindigen’, maar het doel is wel ‘het vinden van oplos138
singsrichtlijnen.’

[ 265 ]
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 substantiële 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 gerechtigheid en solidariteit. Dat zijn oude woorden, lijken welhaast verLandgoed 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 ‘armoede Derde Wereld’, ‘milieuvervuiling’, ‘werkloosheid’, ‘vluchtelingen’ en ‘positie etnische minderheden’ als de vijf belangrijkste sociale problemen worden ervaren. (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 beweging 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 beweging zijn vele instituties ontstaan en zij hebben zegenrijk werk kunnen 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 naadloos 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
139
‘een geweldige taak voor het christelijk-sociaal denken’ ligt.
In de dagen volgend op zijn toespraak wordt er in tien werkgroepen 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 verhoudingen, De sociale agenda nú en Wegen naar de toekomst vormen de
dagthema’s. Het Congresboek bevat de verslagen van deze discussiegroepen en geeft op die manier een overzicht van de veelheid van opvattingen 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.

verstrooiing en ontspanning gericht cultureel programma is en dat het
samenzijn in Doorn op vrijdagavond met een groot deelnemersfeest
wordt afgesloten.
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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.

Op zaterdag 16 november vindt in de Utrechtse Jacobikerk - in aanwezigheid 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 talrijke 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-

140
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le opzichten een bijzonder vruchtbare aangelegenheid geweest.’
Toch kan de vraag worden gesteld of inspiratie en gedeeld perspectief
hetzelfde is als de in haar openingstoespraak genoemde ‘oplossingsrichtlijnen’; daar wordt althans met geen woord meer over gerept.
Inspiratie is zeker niet het doel van Van Zuthem, die in zijn openingsrede 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 Congres wordt niet herhaald, kan ook niet worden herhaald, want de tijden zijn anders. Het Eerste Congres komt bijeen in een tijd waarin
christelijk-sociaal denken opgang begint te maken, het Tweede Congres 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 verkiezingsnederlaag ooit leiden en nog weer wat later gaat een reeks toonaangevende
christelijk-sociale werkgeversorganisaties op in grotere neutrale verenigingen. 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 christelijksociale wereld.
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Congresboek, p. 273.

6. De Stichting Christelijk-Sociaal Congres

141

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 Congres. In een brief, gedateerd op 14 september 1992, schrijven Van
Zuthem, Goudzwaard, VKMO-directeur M.J.Th. Martens en SBIdirecteur A. Vroon aan een lange reeks personen uit de christelijksociale wereld, dat besloten is tot de oprichting van de Initiatiefgroep
Doorwerking Christelijk-Sociaal Congres. De vraag is of de aangeschrevene ‘op persoonlijke titel dan wel namens hun organisaties, kerken,
etc. willen deelnemen aan het beraad over de actualisering en revitalisering van het christelijk-sociaal denken en handelen, alsmede over de
doorwerking daarvan op bepaalde concrete thema’s, thema’s die tij142
dens het Congres onvoldoende uitgewerkt konden worden.’ 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 ChristelijkSociaal 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 gedachteuitwisseling ten behoeve van de actualisering en stimulering van het
143
christelijk-sociaal denken en handelen.’
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Het ligt voor de hand om de vraag op te werpen waarom na het Derde
Congres wordt besloten tot institutionele vormgeving van de samenwerking tussen christelijk-sociale organisaties. Dat gebeurde eerder
immers niet.
Het antwoord kan wellicht gevonden worden in het feit dat – zeker 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 wilden tegengaan, maar daarin slaagden zij uiteindelijk niet. De razendsnelle maatschappelijke beweging – veelal geduid met het begrip ‘ontzuiling’ – 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 levenscyclus 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 organisaties 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.

Stichting Doorwerking en later de Stichting Christelijk-Sociaal Congres. 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 verschil tussen enerzijds de eerste twee congressen en de christelijksociale conferenties en anderzijds het Derde Congres en met name de
Stichting Christelijk-Sociaal Congres. Dat verschil schuilt in twee aspecten. Het ene is dat niet langer sociaal-economische organisaties de
drijvende kracht vormen; het andere is de samenwerking tussen (oorspronkelijke) protestants-christelijke en katholieke organisaties. Is het
Convent van Christelijk-Sociale Organisaties nog een van de initiatiefnemers voor het Derde Congres, de vorming van de Stichting Doorwerking 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.
144
Westerlaken. De latere Stichting Christelijk-Sociaal Congres is eerder 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 nadrukkelijke 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 uitsluitend protestants-christelijken die deelnemen. Tijdens het Derde Congres 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 presidium. Overigens treedt het VKMO niet toe tot de Stichting, zij het
dat er sprake is van nauwe samenwerking. De VKMO-directeur is adviseur van het CSC-bestuur, terwijl de CSC-voorzitter adviseur is van
het VKMO-bestuur. Maar meer nog is het feit dat oorspronkelijk protestants-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 proberen nadere ideeën te ontwikkelen. Het gaat om Economische orde,
Onderwijs, Publieke doorwerking, Media en omroepbestel, Arbeid en
Arbeidsverhoudingen en Internationale betrekkingen. Met enige regelmaat 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

145

Arbeidsverhoudingen. De kritiek op het functioneren van de Stichting 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 filosofen, lijkt als een soort geweten van de Stichting Doorwerking te func146
tioneren. Kouwenhoven vormt de drijvende kracht achter de commentaren 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
147
stellen onder leiding van Gardeniers-Berendsen.
De commissie vergadert twee keer (op 26 oktober en op 11 december). 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 gedachtegoed over de samenleving van nu en morgen, het een en ander in het
licht van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.’ Minder enthousiast 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 representanten van de deelnemende organisaties. Werkgroep 11 vormt het bewuste
buitenbeentje.
147
Gardeniers-Berendsen heeft als Congresvoorzitter ervaring met christelijksociale 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 november.’ Daarnaast sluit de gekozen structuur niet goed aan op de feitelijke wensen met betrekking tot die structuur – zo komt van een bottom up benadering in de praktijk niets terecht. Daarbij meent de
commissie dat de positie van Werkgroep 11 ambivalent is. De structuur 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 opgehe148
ven en vervangen door een raad van advies.
De evaluatie onder leiding van Gardeniers-Berendsen leidt tot de instelling van een kleine commissie bestaande uit P. Klep (NCW), Kouwenhoven 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 organisaties 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
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Rapport van de evaluatie-commissie aan het bestuur van de Stichting Doorwerking Christelijk-Sociaal Congres, december 1995 - Archiefdoos Christelijk-Sociaal
Congres, HDC.

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 dragers te fungeren van de nieuw op te richten Stichting ChristelijkSociaal 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 christelijk-sociaal denken inspireren. De betrokkenheid van de FNV blijkt
ook uit de manier waarop in 1991 en later is deelgenomen. Waar hebben wij dat aan te danken, vraagt Stekelenburg zich bijna vertwijfeld
149
af. 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
150
in hun maatschappelijk handelen te vertalen.’
De brief van Kouwenhoven lokt een reactie uit. In een nu op milde toon geschreven brief zegt Stekelenburg op 30 oktober 1996 dat de
FNV graag wil toetreden tot de nieuwe stichting. Maar de ontwerpstatuten bepalen dat de dragende organisaties ‘in hun maatschappelijke activiteiten uitgaan van de bijbelse boodschap, daarop intern en
naar buiten georganiseerd zijn en zich daarop laten aanspreken.’ Ste149

Brief d.d. 11 juni 1996 van Johan Stekelenburg aan Henk van Zuthem – Archiefdoos 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
151
van de FNV als dragende organisatie van de nieuwe stichting uit.’
Hij stelt dan ook voor om het woordje ‘mede’ op te nemen, zodat de
FNV wel kan deelnemen. Maar de oprichters van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres nemen het voorstel niet over en de FNV haakt af.
Nog een keer, begin 2002, komt deze zaak aan de orde. CSCpenningmeester J.W. van den Braak (VNO-NCW) meldt dat hij bij gerucht 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
152
een zelfde bezwaar gelden.’
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
153
de Stichting NCW overgenomen door VNO-NCW. In de statuten van
deze nieuwe werkgeversclub staat evenwel niets over Bijbelse inspira154
tie. 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

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
155
de Stichting.’
Het CNV bepleit in de gesprekken over de toekomst van de Stichting
een grotere en nadrukkelijke rol voor het Convent van ChristelijkSociale Organisaties. Daarmee vindt het CNV een elegante oplossing
voor een dreigend probleem. Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van het Convent te schrijven, maar de nadagen van het Convent
lopen gelijk op met de eerste dagen van de Stichting ChristelijkSociaal Congres. Derhalve is een korte duiding van die nadagen op
zijn plaats.
Het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties, een samenwerkingsverband 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 gekeken en dat versterkt de waas van geheimzinnigheid, die overigens op
156
niets gebaseerd is. Mede onder invloed van de fusie tussen NVV en

rijke traditie op levensbeschouwelijk terrein maakt integraal deel uit van de belangenbehartiging’. Zie in dit verband ook: Jan-Willem van den Braak, ‘Is het christelijk-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 Neder157
landse Boeren- en Tuindersbond. Het feit dat de Conventspartners
van het CNV nauw gaan samenwerken met andere (neutrale) organisaties 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 ko158
mend seizoen in stand te houden.’ 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 organisaties een samenwerking zijn aangegaan met andere organisaties,
die geen expliciet levensbeschouwelijke grondslag kennen.’ De deelnemende organisaties willen met elkaar verder werken ‘vanuit de eigen uitgangspunten. Daarvoor wordt gezocht naar nieuwe uitings159
vormen.’ 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 christelijk-sociale organisaties meer. Dat klopt, want op 1 januari 1995 gaan
de drie landbouworganisaties, waaronder de Conventspartners CBTB
160
en KBTB op in LTO Nederland. De middenstandsorganisaties vormen 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 Verbondsraadsstukken, oktober 1995.
160
Rolf van der Woude, Op goede gronden, p. 536.

VNO. Het CNV is vanaf dat moment nog de enige zelfstandige christelijk-sociale organisatie binnen het sociaal-economisch domein.
Om te voorkomen dat het netwerk verloren gaat, wordt een Convent nieuwe stijl ingericht bestaande uit representanten van de levensbeschouwelijke delen van LTO, MKB, VNO-NCW alsmede het
161
CNV. Dit Convent nieuwe stijl gaat functioneren als de sectie Arbeidsverhoudingen van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres, zoals
blijkt uit de Overeenkomst tot opheffing en overgang van het Convent van
162
Christelijk-Sociale Organisaties. Formeel wordt het Convent op 1 januari 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 Conventsconferenties in het nieuwe verband van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres zal worden voortgezet.’ Het duurt nog tot 2000 alvorens die afspraak 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 ProtestantsChristelijke Werkgevers) een fonds op ter ondersteuning van projec163
ten, gericht op christelijk-sociale vorming. Dit Adriaan Borstfonds

161

Notulen Verbondsraad CNV, 3 maart 1997, pp. 21-22.
Het concept van de overeenkomst is te vinden in de archiefmap Statuten, die
bewaard wordt bij het SBI. Een officiële, gedateerde en door partijen ondertekende 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. (Hilver162
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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 Adriaan 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 handelen. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een bronzen beeldje. Het
geldbedrag komt ten goede aan een door de ontvanger van de prijs te
164
bepalen project op het terrein van het christelijk-sociaal handelen.
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
165
dat van de stichting. Herman Kaiser is de laatste laureaat; hij ont166
vangt de prijs bij zijn afscheid in 2013.
De discussies – wij stappen terug in de tijd – op basis van de evaluatie
van de Stichting Doorwerking leiden na enig beraad dus tot een nieuwe Stichting. De Stichting Christelijk-Sociaal Congres komt officieel op 1
167
januari 1997 tot stand. 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. Westerbeek-Huitink (2011), E.M.H. Hirsch Ballin (2012).
167
De hier en daar gehoorde gedachte dat het Congres in 2016 mede wordt georganiseerd t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Stichting berust derhalve op een misverstand.

op dat moment voorzitter is van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, wordt de eerste voorzitter.
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Piet Hein Donner,
de eerste voorzitter van
de stichting ChristelijkSociaal Congres.

Wat er gedurende de eerste jaren van de nieuwe stichting aan activiteiten wordt ontwikkeld blijft onduidelijk. Een archief ontbreekt. Er worden wel twee ere-leden benoemd, Van Zuthem en Kouwenhoven,
168
maar er zal meer zijn gebeurd, maar wat? Donner daarover in een
168

Het CSC-archief dat in bewaring is bij het SBI begint – op enkele stukken na –
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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
169
tijd en er is nog een zekere onwennigheid.’ 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
170
dat door de deelnemers als een goede bijeenkomst wordt ervaren.
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 samenleving in 2012. De voorzitter van het Socires-bestuur, J.J.A.M. van
171
Gennip, is actief als adviseur van het CSC-bestuur.
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 ChristelijkSociaal Denken aan de Vrije Universiteit. Ook de directeur van het VKMO treedt
op als adviseur.

Algemeen Bestuur van het CNV dat de sectie Arbeidsverhoudingen
172
met ieders instemming is opgeheven.
Met Getto’s en Pleinen ontstaat de traditie van het jaarlijkse augustuscongres. 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 langer op vrijdag en zaterdagmorgen bijeen is, maar op woensdag en
donderdag. Jaarlijks verschijnt een verslag van het congres, waarin de
173
inleidingen en de gevoerde discussies worden weergegeven.
Tijdens de congressen worden telkens thema’s uit het christelijksociaal 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 formuleert het zo: ‘het jaarlijks congres vormt hét trefpunt voor bemoediging, verbinding en inspiratie voor allen die zich tot de christelijk174
sociale beweging bekennen.’
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.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de thema’s van alle congressen
sinds 2000.
174
Meerjarenkader, vastgesteld op 24 mei 2005.
173
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175

boodschap van het congres samen in een verklaring. 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
176
maatschappelijke deelname te voorkomen. Een boodschap tegen de
tijdgeest in, maar ook een missie die geen herkenbare resultaten
heeft.
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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
177
van premier Balkenende’, zo concludeert het jaarverslag over 2002.
In zijn afscheidsbrief analyseert Donner de stand van zaken. ‘Ik betreur het vertrek zeer want ook na vijf jaren blijft het nog zoeken naar
de juiste vorm’ ondanks de door hem herkende ‘behoefte aan maat178
schappelijke organisaties op levensbeschouwelijke grondslag.’ Na
het vertrek van Donner treedt CNV-voorzitter D. Terpstra op als waarnemend 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 voorbereid 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.

zitter niet mag voortkomen uit een lid-organisatie en het CDA maakt
179
geen deel uit van de stichting. Al snel raakt de waarnemend voorzitter in gesprek met H. Borstlap, die evenwel bedankt omdat hij zich wil
180
richten op zijn nieuwe werk als staatsraad. Een paar maanden later
komt er contact tot stand met Kaiser. Kaiser heeft het burgemeesterschap van Roermond recent ingewisseld voor een functie bij Rijnconsult en is vanaf zijn studietijd geïnteresseerd in de relaties in de driehoek samenleving-kerk-politiek. Hij vindt het voorzitterschap van de
181
Stichting passen in de manier waarop hij in het leven wil staan. 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
182
gezet. Opmerkelijk is wellicht dat Kaiser niet uit de protestantschristelijke 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 binnen het CNV, waar zij kort als eerste vrouwelijke vakcentrale voorzitter 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.
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.
180

[ 285 ]

[ 286 ]

Josine Westerbeek-Huitink, de huidige CSC voorzitter

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 structuur na een evaluatie wordt herzien. In de vergaderstukken van 14 februari 2002 kan worden gelezen dat het functioneren van het hoogste
orgaan van de Stichting – de Stichtingsraad – moet worden heroverwogen. Uit de samenstelling van die raad blijkt de organisatorische
kerngedachte achter de Stichting: de dragende partijen zijn christelijksociale organisaties. Maar de deelname aan de raadsvergadering laat –
volgens secretaris J.E. Wigboldus – veel te wensen over: ‘de helft van
183
de organisaties is niet present.’ Daarom is een evaluatie op zijn
184
plaats.
183

Wigboldus is Van Kouwenhoven, die aanvankelijk als secretaris werkzaam is,

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 overigens dat het niet eenvoudig is onderwerpen en sprekers te benoemen
die op de belangstelling van alle leden van het breed samengestelde
185
congres mogen rekenen. 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 gegroeide 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 vere186
niging en een stichting. 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 Stichting op zich heeft genomen. In september 2005 wordt hij opgevolgd door W. Oolbekkink, 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 ondersteunende taken en biedt het onderdak aan de activiteiten van de Stichting. Eikelboom legt het secretariaat in 2014 neer en wordt opgevolgd door mw. E. Dwarswaard.
184
Notitie evaluatie Stichtingsraad CSC, d.d. 11 febr. 2002, 1, Archiefmap CSC bestuur 2002-2003.
185
Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 14 februari 2002, Archiefmap CSC 2002-2003.
186
E-mail van Wigboldus aan bestuur CSC, d.d. 8 nov. 2003, Archiefmap 20022003.
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Deze Raad vormt het hoogste orgaan en bestaat uit vertegenwoordi187
gers van de aangesloten organisaties.
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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 aangesloten organisaties te versterken en voorlopig geen actieve werving te
ondernemen. Wel zal, zo wordt opgemerkt, ‘uiteraard adequaat gereageerd 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
188
probleem kan zijn.
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
189
contributie betaalt wordt.
187

Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 30 september 2003. Opvallend 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 maken 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, Archiefmap CSC 2012.
189
Verslag van de vergadering van het CSC-bestuur d.d. 24 april 2003, Archiefmap
2002-2003.

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.
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Mirjam Sterk, Jesse Klaver en Paul van Geest tijdens het jaarlijkse congres
op Landgoed Zonheuvel in Doorn (2015).

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, namens 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 ontgroening’ die ongewenst is om ook ‘in de toekomst maatschappelijk
relevant te blijven’. Daarom heeft een aantal jongerenorganisaties besloten een Christelijk-Sociaal Jongeren Congres bijeen te roepen. Dat
congres komt voor het eerst bijeen op 4 juni 2005. Het CSJC ‘richt

zich op maatschappelijk geëngageerde jongeren (16-28 jaar) die inte190
resse hebben in de christelijk-sociale beweging.’ Het bestuur reageert positief en ondersteunt het jongereninitiatief, dat ook in volgende jaren gestalte zal krijgen, financieel. Op 15 oktober 2015 wordt het
CSJC omgezet naar een netwerkorganisatie en wordt het CSJC formeel opgeheven.
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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 Centrum naast de eigen activiteiten op dat terrein.
Het bestuur trekt het voorstel in en stelt de Commissie Deel-jebedoelingen in die met belangstellende leden op basis van vrijwilligheid ideeën ontwikkelt om het werk van de leden spiritueel te verdiepen. De commissie presenteert begin 2013 het Manifest ‘Deel je bedoeling’. Het Manifest stelt dat ‘het erop lijkt dat veel maatschappelijke
organisaties met hun doelen bezig zijn, maar aan hun bedoeling voorbijschieten.’ 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, Archiefmap 2004-2005.

met de Stichting zich – aldus het Manifest – inzetten voor het herstel
van relaties. ‘We willen maatschappelijke organisaties zijn die niet opgaan in de systeemwereld, maar aansluiten bij de leefwereld. We willen maatschappelijke organisaties zijn die weer aan hun bedoeling beantwoorden.’ 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 ma191
ken. 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 levensbeschouwelijke uitgangspunten tot (verdere) ontwikkeling te
192
brengen. Ook in dit convenant wordt het woord ‘krachtcentrale’ gebruikt in de zoektocht naar het activeren van de christelijk-sociale wereld. 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 oprichting van een Centrum voor Ethiek en Samenleving (CEVES), (’s Gravenhage, 17
november 2014), p. 1.

[ 291 ]

[ 292 ]

Het bestuur neemt de voorbereiding van dit Congres ter hand en benoemt 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
193
van J. M. Hinten-Nooijen, een jonge academica. Met haar benoeming maakt het bestuur duidelijk in 2016 een toekomstgericht congres bijeen te willen roepen. Er wordt een aantal werkgroepen actief,
waaronder een werkgroep onder leiding van Van Gennip. Deze werkgroep krijgt als opdracht een visiedocument te schrijven als inhoudelijk 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 proces zelf, de opgang naar het congres van 2016, is minstens zo belang194
rijk als het congres zelf.’ Het rapport gaat in opdracht van het bestuur in op drie kernthema’s: Sociale Cohesie/Participatie – verzorgingsstaat/institutionele hervormingen; Markt-Moraal-Ethiek-Financiën
195
en Duurzame ontwikkeling op sociaal en ecologisch terrein.

193

Annemarie Hinten-Nooijen (1980) is sinds 24 augustus 2011 lid van het CSCbestuur. 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.

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
196
dag is zijn oproep besproken in de Raad van Toezicht. Daar wordt
ingestemd met het voorstel, zij het dat uit het verslag van de vergadering blijkt dat een somberder woordkeuze is gebruikt dan Kaiser tijdens zijn toespraak doet. In de Raad van Toezicht wordt niet gesproken over een ‘geschiedkundig congres’, maar over een ‘ChristelijkSociale begrafenis’. Maar los van de precieze woordkeuze is duidelijk
dat het bestuur zich zorgen maakt over de relevantie van het christelijk-sociaal denken en de christelijk-sociale beweging. Die zorg bestaat
al langer. Uit het Meerjarenprogramma Stichting Christelijk-Sociaal Congres 2011 – 2013 blijkt dat het bestuur meent dat na 2008 congresthema’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. aankondigen.’ 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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197

kritiek, zoals Kuyper die verwoordde. Het bestuur vindt dat een positieve 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
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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
198
strategisch antwoord komen we vanzelf terecht in categorie (4).’ 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 programma is vastgesteld in februari 2011.
198
Verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 24 augustus 2011.

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 opwekkingsbeweging die wij beschreven onder de naam het Réveil. En de eigen problematiek 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 begrijpt 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 lokaal, 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 eerste politieke partij in Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij
199
(ARP). 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 samenhangende problemen wordt vaak geduid met de term ‘de sociale
quaestie’. De oprichters van het Nederlandsch Werkliedenverbond
‘Patrimonium’, worden gekenmerkt door een combinatie van orthodox-religieuze opvattingen, conservatisme en maatschappelijke betrokkenheid. Nu vooral ook gecombineerd met de wil tot organiseren,
200
tot de wil politieke invloed uit te oefenen. In het Réveil ligt het accent 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 Sociaal Congres in november 1891. Een congres dat door velen wordt beschouwd als het startpunt van de christelijk-sociale beweging. Een
congres dat een impuls geeft aan het denken over nieuwe arbeidsverhoudingen en mede de basis vormt voor de oprichting van christelijke
werkgeversorganisaties en voor christelijke werknemersbonden.
Als christelijk-sociale congressen momenten zijn in de geschiedenis 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
201
van economie en arbeid. Wie evenwel kijkt naar de participanten van
de Stichting Christelijk-Sociaal Congres, kan niet anders dan vaststellen dat Hagoort zich slechts richt op een deel van de veel bredere we-

200

R. Hagoort, Patrimonium (Vaderlijk Erfdeel) – Gedenkboek bij het Gouden Jubileum. (Kampen, 1927), p. 153 e.v.
201
R. Hagoort, De Christelijk-Sociale Beweging, Franeker, 1955.

202

reld van christelijk-sociale organisaties. Zijn het bij Hagoort christelijke 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 maatschappelijke activiteiten uitgaan van de Bijbelse boodschap, daarop intern en
203
naar buiten georganiseerd zijn en zich daarop laten aanspreken.’
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 maatschappelijke betrokkenheid op grond van Bijbelse waarden, maar even
duidelijk is dat die impuls in de sfeer van de zorg tot andere activiteiten 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 samenleving, worden vanuit christelijk-sociaal perspectief initiatieven geno204
men om Bijbelse waarden te vertalen in maatschappelijk handelen.
Zeker als bedacht wordt dat er geen intensieve contacten bestaan tussen deze drie werelden, dan ligt het voor de hand om te concluderen
dat er niet één, maar meer christelijk-sociale bewegingen bestaan. Deze zienswijze wijkt overigens af van de gebruikelijke manier van denken over de verzuiling, zoals die door A. Lijphart, is verwoord in zijn
205
Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. De be202

Voor een actuele lijst van participanten, zie: www.stichting-csc.nl/leden-csc/
Opvallend is dat op de website van de Stichting (www.stichting-csc.nl/overons/missie-en-visie/) een andere, striktere formulering wordt gebruikt. Daar staat
dat participanten van de Stichting ‘zich op grond van hun statuten op hun christelijk-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.
203
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langrijkste gedachte achter die andere benadering is dat een maatschappelijke beweging gedragen moet worden door mensen en derhalve niet alleen bestaat uit contacten aan de top van de zuil. Daarnaast 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 wederzijdse 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 beginnen met een missionair karakter, maar dat karakter verschuift in
206
de loop van de achter ons liggende jaren.
De conclusie kan zijn dat het christelijk-sociaal denken op veel
maatschappelijke terreinen invloed heeft (gehad), maar dat in organi207
satorische zin niet sprake is van één samenhangende beweging.
Waarbij overigens moet worden opgemerkt dat ook het christelijksociaal 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 organisaties en hun invloed op de sociale geschiedenis van Nederland.

Zo er al verbanden zijn tussen de hier benoemde maatschappelijke terreinen dan zijn die eerder van persoonlijke dan van organisatorische 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, bijvoorbeeld 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 subject, maar op een hoger abstractieniveau beogen alle organisaties hetzelfde: maatschappelijk vorm geven aan christelijk-sociale waarden.
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Los van de vraag of er sprake is van een of meer christelijk-sociaal geinspireerde bewegingen, kunnen de opeenvolgende congressen ook
gezien worden als markeringspunten in de levenscyclus van de christelijk-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 belangrijke 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 gesprekspartners van politiek-bestuurlijk Nederland geworden. Nederland is verzuild en binnen die verzuiling domineren christelijke partijen. Tussen
1918 en 1994 worden er geen kabinetten gevormd zonder christendemocratische inbreng. Daarmee is niet gezegd dat in die periode
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geen veranderingen optreden. Dat is namelijk wel het geval. De Christelijk-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 betrekkelijk elitair, maar het maakt duidelijk dat het denken over de relatie tussen de Christelijke religie en maatschappelijke organisatie gaat
veranderen. Het mandement, waarin het Episcopaat in 1954 de ontwikkeling tracht te keren door de beminde gelovigen onder meer te
verbieden zich bij het NVV aan te sluiten, is een ander teken. Langzaam verschuift de invloed van het christelijk-sociaal denken en van
de christelijk-sociale beweging zich van de groeifase naar de verzadigingsfase.
Het Derde Congres in 1991 kan gezien worden als het einde van
de verzadigingsfase. Twee jaar na dat Congres leidt het CDA een historische 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
208
en gaan op in meer algemene organisaties. Vanuit bepaald perspectief kan het ontstaan van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres worden gezien als een symbool van deze fase in de levenscyclus van de
christelijk-sociale beweging. Blijkbaar voelen christelijk-maatschappelijke 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).

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
209
vijandigheid (zoals Kaiser in 2011 opmerkt). , 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 levenscyclus 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 beweging om een nieuwe, toekomstgerichte levenscyclus op gang te
brengen?
Overigens moet wel worden opgemerkt dat binnen de christelijksociale beweging initiatieven worden genomen om zichzelf als het ware opnieuw uit te vinden. Dat blijkt uit ‘Deel-je-bedoeling’, waarin organisaties de andere participanten laten zien dat zij op grond van hun
christelijk-sociale inspiratie onderzoeken wat die inspiratie in de huidige tijd betekent en op welke wijze die vertaald moet worden naar de
eigentijdse problemen. Het project Regelarme zorg, dat binnen Philadelphia vorm krijgt, en de zoektocht naar andere vormen van onderwijs binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn daarvan voorbeelden. Er zijn ongetwijfeld meer voorbeelden, waarbij niet uit te
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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.’
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sluiten valt dat die voorbeelden zich niet christelijk-sociaal geïnspireerd voelen, maar wel vanuit dezelfde waarden proberen hun onvrede
om te zetten in sociale actie.
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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 achtergrond 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 overigens op het Derde Congres niet hardop werd gesteld – is ‘welke rol
kunnen en moeten christelijk-sociale organisaties spelen in een ontkerstende wereld’.
De congressen kunnen ook als momenten in de geschiedenis van
de christelijk-sociale beweging worden gezien. Een beweging die gegeven 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 komen, 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-

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 samenle210
ven.’
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Kuyper in zijn rede tijdens het Sociaal Congres.

Thema’s van de jaarlijkse CSC-bijeenkomsten:
2000
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Getto’s en pleinen — Ontmoeting en samenhang; de opgave
voor de 21ste eeuw
Wat bezielt mij en mijn organisatie?
Heel de mens – op zoek naar balans
Wat zijn waarden waard?
Goed werk leveren: bezieling WAAR maken
Menselijkheid als maat
Het verschil maken
Maatschappelijk leiderschap; zijn we er klaar voor?!
Solidariteit in de global village
Herstel het vertrouwen!
Een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel
Schepping en Samenleving. Een duurzame relatie
Van wie is de samenleving?
Ontmoeten met LeV
De participatiesamenleving
Wel gelukt maar niet gelukkig

Afkortingen
ARP
CAS
CBTB
CDA
CEVES
CHE
CHU
CMB
CNV
CNWB
COTA
CSC
CWV
FNV
LTO
KBTB
MKB
NCW
NKV
NVV
SBI
SDAP
VARA
VPCW
VCHIM
VKMO
VNO
VU

Antirevolutionaire Partij
Christelijk Arbeidssecretariaat
Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Christen-Democratisch Appèl
Centrum voor Ethiek en Samenleving
Christelijke Hogeschool Ede
Christelijk Historische Unie
Christelijke Middenstandsbond
Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
Christelijk Nationale Werkmansbond
Centrum voor Advies en Training
Stichting Christelijk-Sociaal Congres
Christelijke Werkgeversvereniging
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Katholieke Boeren- en Tuindersbond
Midden- en Kleinbedrijf Nederland
Nederlands Christelijke Werkgeversvereniging
Nederlands Katholiek Vakverbond
Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Slotemaker de Bruïne Instituut
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs
Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers
Vereeniging van den Christelijken Handeldrijvenden en
Industrieelen Middenstand
Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties
Vereniging van Nederlandse Ondernemingen
Vrije Universiteit
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