
De actualiteit van Schaepman

‘honderd jaar later’

herman wijffels

Herman J.A.M. Schaepman was de grondlegger van het georganiseerde emanci-

patiestreven van katholieken, op maatschappelijk en politiek terrein, aan het

eind van de negentiende eeuw. Hij verstond zijn tijd en ging daarbij vaak tegen

gevestigde opvattingen in. Maar zijn ideeën vonden wel ingang. Zijn aanvanke-

lijk omstreden inzet voor georganiseerde arbeiderskracht en meer volksin-

vloed werd later bevestigd door de encycliek ‘Rerum Novarum’. Zijn brochure

‘Een katholieke partij. Proeve van een program’ is ondanks aanmerkelijke te-

genwerking, uiteindelijk de basis geworden waarop later de Roomsch

Katholieke Staatspartij is gevestigd. Ter gelegenheid van de honderdste sterfdag

van Schaepman heeft Herman Wijffels de actualiteit van zijn denken uiteen ge-

zet. Als geen ander begreep Schaepman de noodzaak om tot vernieuwende op-

lossingen en organisatievormen te komen voor een volgende fase van maat-

schappelijke ontwikkeling. Die noodzaak is er ook nu. Net als toen vraagt ook

deze tijd om een nieuwe vormgeving van klassieke beginselen als de menselijke

waardigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en subsidiariteit. De in het tijd-

perk van de industrialisatie bedachte oplossing van de verzorgingsstaat en van

centrale overheidssturing passen niet meer bij deze tijd en werken eerder be-

lemmerd dan bevorderend voor deze waarden. 

Rond 1900 vond de opkomst plaats van industriële organisatievormen en arbeids-

verhoudingen. De sociale kwestie ontstond. De verhouding, die een tegenstelling

was, tussen kapitaal en arbeid werd dominant in de maatschappelijke en politie-

ke verhoudingen in de twintigste eeuw. Die dominantie is ten einde gelopen met

de val van de muur, met in eigen land als een van de gevolgen het verdwijnen van

het CDA uit zijn klassieke bemiddelende rol.

De grootschalige organisatie van kapitaal riep zowel maatschappelijk als politiek

zijn pendant aan de kant van arbeid op. De in de tweede helft van de twintigste

eeuw ontwikkelde verzorgingsstaat is te zien als een grootschalige, op industriële

organisatieprincipes gebaseerde structuur ter bescherming van werknemers.

Boeren kregen daarvan hun variant in het (EEG-) landbouwbeleid. Het maatschap-

pelijk compromis dat in deze structuur besloten lag was duidelijk: ondernemers

en het kapitaal kregen de ruimte om de productiemiddelen zo efficiënt mogelijk

te organiseren, maar een redelijke verdeling van de opbrengsten moest worden ge-

garandeerd via vakorganisaties en politieke interventie. Zo kreeg het grote maat-

schappelijke project van de twintigste eeuw vorm: welvaart maken, die zo goed
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mogelijk verdelen en op basis daarvan grote groepen van de bevolking emanciperen.

Terugkijkend is dat project zeer succesvol geweest. In een eeuw tijd is de welvaart

onvoorstelbaar gestegen. We zijn erin geslaagd die welvaart tamelijk redelijk te

verdelen en ook de emancipatie is ver gevorderd. 

Maar zoals altijd creëert ontwikkeling, zelfs als die overwegend vooruitgang bete-

kent, ook weer nieuwe problemen. Een daarvan, en niet de geringste, is dat de in-

dustriële, beheersende omgang met de natuur tot aanmerkelijke, de kwaliteit van

het leven, zoniet het leven zelf bedreigende milieuproblemen heeft geleid. Een

ander probleem is dat systemen in veel opzichten dominant zijn geworden over

mensen en een bedreiging voor zinvol en waardig leven zijn gaan vormen. Onze

grote op uniformiteit en efficiëntie gerichte systemen zijn ook niet in staat om de

pluriformiteit van wensen die, is voortgevloeid uit de emancipatie en individuele

bewustwording, op een passende manier te accommoderen. Grote maatschappe-

lijke instituties als de sociale zekerheid, de gezondheidszorg, het onderwijs, het

belastingstelsel, het landbouwbeleid, de organisatiestructuur van grote onderne-

mingen en de arbeidsverhoudingen zijn nog steeds goeddeels toegespitst op de in-

dustrieel georganiseerde maatschappij. Dat past in veel opzichten niet meer bin-

nen de sociaal-cultureel geëvolueerde verhoudingen in de samenleving. In die zin

is er naar mijn mening sprake van een systeemcrisis. De bestaande systemen en de

manier waarop die functioneren en geleid worden, vertonen toenemende span-

ning met wat mensen er in deze tijd van verwachten.

Spanning ontstaat er ook met de klassieke waarden uit de katholieke traditie die

ik aan het begin noemde. De menselijke waardigheid is onder druk gekomen in

een wereld van mechanistisch opgevatte grote systemen. Mensen zitten te vaak in

een rol van radertje in het systeem, met als gevolg een onderbenutting van hun

mogelijkheden. Geen wonder dat er veel uitval is. Verzorging door de staat heeft

nieuwe afhankelijkheden gecreëerd, die evenmin bevorderlijk zijn voor de ont-

plooiing van mensen. Ook onze verhouding met mensen in de derde wereld, bij-

voorbeeld op het terrein van de handelspolitiek, is met het oog op de menselijke

waardigheid een problematisch aspect.

Solidariteit is de waarde die aan veel van onze maatschappelijke instituties ten

grondslag ligt. Er is ook alle reden om daar zuinig op te zijn en er voorzichtig mee

om te springen. Maar ook hier dringen zich prangende vragen op. Is er inmiddels

niet teveel sprake van een versteende vorm van solidariteit, die nog maar beperkt

ervaren wordt en vooral in de hoek van een recht zonder eigen verantwoordelijk-

heid is terecht gekomen? Past de vormgeving ervan nog wel in deze tijd? Moet er

niet een andere verdeling komen tussen collectieve en individuele verantwoorde-

lijkheden, zowel op het niveau van organisaties als van personen?

Verantwoordelijkheid als waarde is misschien wel het meest op de achtergrond

geraakt in de samenleving zoals die zich ontwikkeld heeft. Overigens om begrijpe-
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lijke reden, namelijk om het emancipatieproces te voeden. De eerste fase van dat

proces was groepsemancipatie. Elites namen groepen, zoals arbeiders, boeren en

middenstanders, kortom ‘kleine luyden’ onder hun hoede. Daarin zat al een ver-

zorgend aspect, dat later nog aanzienlijk is versterkt door de opbouw van de ver-

zorgingsstaat. De idee was helder: mensen moeten zoveel mogelijk worden ontlast

van basale zorgen om het bestaan, ten einde hen vrij te maken voor hun persoon-

lijke ontwikkeling. Dat is ook gebeurd, mensen zijn eerst groepsgewijs en later in-

dividueel geëmancipeerd, hebben zich ontwikkeld en zijn bewuster geworden. In

die zin is sprake van een geslaagde strategie. Maar is het nu niet logisch dat die

geëmancipeerde, ontwikkelde, bewuste mensen (weer) meer verantwoordelijk-

heid op zich nemen? Verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en voor de omge-

ving en de verbanden waarvan zij deel uitmaken.

Ook de notie subsidiariteit is in veel opzichten op de achtergrond geraakt.

Subsidiariteit zoals geformuleerd in Quadragesimo Anno bevat kort gezegd drie

grondideeën:

1. Geen verband moet tot zijn taak rekenen wat door de afzonderlijke persoon

zelf kan worden gedaan;

2. Grotere verbanden moeten hun activiteiten beperken tot taken die de

kracht en de capaciteiten van de kleinere eenheden te boven gaan;

3. Meer omvattende verbanden en speciaal de staat moeten de kleinere eenhe-

den helpen, zodat deze beter in staat zijn zelf te doen waarvoor zij geschikt

zijn.

Wie vanuit deze optiek kijkt naar de structuren waarin we terecht zijn gekomen,

ontkomt niet aan de conclusie dat veel in onze hiërarchisch-pyramidaal georden-

de samenleving op gespannen voet staat met het beginsel van subsidiariteit. Het

industriële organisatieparadigma staat daar in wezen haaks op. Ordening en stu-

ring van bovenaf vormen daarvan de kern. Bij subsidiariteit is het omgekeerde het

geval. De kern daarvan is ordening van onderop, zodanig dat hogere niveaus ten

dienste staan van de lagere. In een samenleving met geëmancipeerde mensen, die

zich mede gefaciliteerd door ICT, ontwikkelt tot een netwerksamenleving, wordt

de industriële, piramidale ordening steeds meer een anomalie. Die ordening staat

niet alleen haaks op de subsidiariteitsgedachte, maar ook op de ruimte die men-

sen van nu willen om in verantwoordelijkheid hun eigen leven vorm te geven.

Deze beknopte analyse brengt me tot de volgende conclusies:

1. De twintigste eeuw heeft naast vreselijke dingen ook veel ontwikkeling en

vooruitgang gebracht: welvaart, solidaire verdeling daarvan en emancipatie.

De menselijke waardigheid is daarmee zeer gediend. De generaties die dit

tot stand hebben gebracht kunnen daar met tevredenheid en trots op terug
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kijken. Dat geldt ook voor de katholieke bevolkingsgroep, die al emanciperend

een grote bijdrage heeft geleverd. Schaepman heeft als visionair ideeënman, ac-

tivist en organisator daarvoor de basis gelegd.

2. Aan het begin van 21e eeuw moeten we echter constateren dat de gebruikte

methoden in een aantal opzichten niet geschikt zijn voor een volgende fase

van maatschappelijke ontwikkeling. Sterker: die methoden vormen daar-

voor zelfs een sta in de weg. In een sterk veranderde en nog steeds verande-

rende sociaal-culturele en internationale context, moeten we opnieuw door-

denken welke benaderingen en organisatiestructuren ons verder kunnen

helpen op weg naar een menswaardig bestaan voor nog meer mensen en

een betere verhouding tussen mensen en de aarde.

Daarop wil ik in het tweede deel van mijn betoog verder ingaan aan de hand van

de vier kernbegrippen uit de katholieke leer die ik hier hanteer. Ik begin met te

formuleren hoe ik de toepassing van de daarin besloten waarden in de komende

tijd zie. Vervolgens werk ik dat verder uit in concrete voorbeelden. We zullen daar-

bij zien dat er een belangrijke mate van samenhang tussen deze waarden bestaat.

Een zuivere toepassing ervan helpt om de verbrokkeling en verkokering die in de

maatschappij is ontstaan als gevolg van specialisatie en industrieel denken, tegen

te gaan. Het weerleggen van verbanden, het zien en aanbrengen van samenhang,

reïntegratie van de verschillende sferen van het leven, zie ik als een belangrijk

maatschappelijk thema voor de komende periode.

Menselijke waardigheid

Het bevorderen van de menselijke waardigheid beschouw ik als de centrale doel-

stelling van het maatschappelijk streven. Al onze acties, al ons handelen dient ge-

oriënteerd te zijn op en getoetst te worden aan deze centrale waarde. Elke mens

heeft er recht op naar zijn/haar mogelijkheden in volle waardigheid te leven. De

maatschappelijke structuren dienen zo te worden ingericht dat zij dit mogelijk

maken en bevorderen. Waardigheid ontlenen mensen in de eerste plaats aan de

mate waarin zij zelf vorm en zin kunnen geven aan hun leven en aan de mate

waarin zij kunnen bijdragen aan het functioneren van verbanden van de samenle-

ving. Juist als mensen daarin niet volledig zelfredzaam zijn, dienen verbanden in

de samenleving hen te ondersteunen, hen kansen te bieden. Dat is meer dan men-

sen een vervangend inkomen en/of verzorging op staatskosten aanbieden. Behalve

dat, is het mensen mee laten doen, mensen met hun eventueel beperkte mogelijk-

heden een plek geven waar ze iets kunnen betekenen voor anderen, waar ze ont-

wikkelingsmogelijkheden hebben, waar ze zin kunnen geven aan hun bestaan.

Dat geldt dichtbij, in de buurt of arbeidsorganisatie, maar in onze globaliserende

wereld in toenemende mate ook veraf. Het wordt steeds duidelijker dat de wereld
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één systeem is, ecologisch, sociaal en economisch. Het bevorderen van de mense-

lijke waardigheid moet dan ook in dat perspectief worden gezien. Zowel dichtbij

als veraf gaat het erom mensen mee te laten doen, te laten participeren in de ont-

wikkeling van de samenleving. Het gaat om samen leven, in gezin, buurt, dorp,

stad, land, Europa en de wereld. Samen leven is ook het leven delen. Dat vraagt

om meer dan het verstrekken van inkomensoverdrachten, al of niet als aflaat.

In feite vraagt de volgende etappe in onze lange tocht op zoek naar een menswaar-

dig bestaan voor steeds meer mensen, om herdefinitie van het begrip sociaal.

Sociaal in de 21e eeuw is niet meer alleen of primair het afstaan van een deeltje

van onze welvaart aan minder bedeelden, maar hen tevens een waardige plek bie-

den in de gemeenschap van mensen. 

Solidariteit, sociale gerechtigheid

Solidariteit tussen mensen is een belangrijke manier om voor een ieder de kansen

op een menswaardig bestaan te bevorderen, kan het zijn te garanderen. In de ma-

nier waarop dat in de twintigste eeuw werd gedaan lag sterk het accent op het ver-

strekken van inkomenszekerheid en verzorging door het collectief. De beperkin-

gen en bezwaren van deze benadering die inmiddels aan het licht zijn gekomen

heb ik al genoemd. Zowel om die reden als om onze ambities op het terrein van de

menselijke waardigheid dichterbij te brengen, moeten we op zoek gaan naar nieu-

we vormgeving van solidariteit. Ik zie daarin drie dimensies: 

1. Het opnieuw inrichten van bestaande instituties waarin solidariteit vorm heeft gekregen.

Bijvoorbeeld: de sociale zekerheid en in het bijzonder de WAO, het ziektekos-

tenstelsel, het belastingstelsel o.m. de toepassing van heffingskortingen in de

belastingheffing. In het algemeen gaat het er daarbij om de inzet van collectie-

ve middelen scherper te richten op doelen en mensen die dat het meest nodig

hebben. Of anders en harder gezegd: ophouden met het sturen van geld naar

adressen en doelen die zich zonder dat ook heel goed zouden kunnen redden.

Doel is wat mij betreft niet primair het vinden van bezuinigingen, maar het

zeker stellen dat er voldoende middelen zijn om mensen met achterstanden te

kunnen ondersteunen bij het verwerven van een zelfstandige en waardige po-

sitie in de samenleving. De vormgeving van solidariteit moet dus ook partici-

patiebevorderend zijn.

2. Verdere internationalisering van de solidariteit. 

De geschiedenis van de mensheid is er een waarbij gemeenschapsvorming

zich in steeds wijdere kringen voltrekt. Naar mijn mening bevinden we ons nu

in een fase waarin voor het eerst sprake is van een echt mondiaal bewustzijn. 

De informatie- en communicatietechnologie draagt daar sterk aan bij, maar 

bijvoorbeeld ook fenomenen als migratie en klimaatverandering. In de 21e

70

a
r

t
ik

e
l

cdv|lente 2004

Sociaal in de 21e

eeuw is niet meer

alleen of primair

het afstaan van een

deeltje van onze

welvaart aan min-

der bedeelden. 



eeuw zullen we een proces van gemeenschapsvorming op mondiaal niveau zien

plaatsvinden. Steeds meer landen en volkeren zullen deel gaan nemen aan het

proces van internationale arbeidsverdeling en uitwisseling van goederen en dien-

sten. Het soort van ontwikkelingssamenwerking dat is gevolgd op de koloniale pe-

riode is in die omstandigheden geen passende en aanvaardbare strategie meer. We

zullen vooral solidariteit met anderen in de wereld moeten betrachten door onze

grenzen open te stellen voor hun producten en diensten. We zullen ze de gelegen-

heid moeten geven te werken voor onze markten, ook door hen te helpen met ken-

nis, technologie en kapitaal. Gelet op wat kan gebeuren als we dat niet doen ligt

hier voor ons ook een eigen belang. Internationale instituties als WHO, IMF en ILO

zullen moeten waarborgen dat een progressieve koppeling van belangen feitelijk

verder gestalte krijgt. Dichter bij huis krijgt dit proces ook gestalte in de uitbrei-

ding van de EU. De toetreding van een tiental nieuwe landen in de komende ja-

ren, betekent de facto dat het concept van het scheppen van een belangengemeen-

schap, en dus van solidariteit, om vrede en welvaart te waarborgen verder naar

het midden en oosten van het Europese continent wordt uitgebreid.

3. Versterking van de solidariteit tussen generaties. 

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er op onze planeet zoveel mensen, die

door hun manier van leven en werken een zo groot beslag leggen op de na-

tuurlijke hulpbronnen, dat sprake is van een systematische aantasting van die

bronnen. Dat komt tot uiting in al die verschijnselen waar wel over wordt ge-

sproken en voor wordt gewaarschuwd, maar waar tot op heden niet echt veel

aan gedaan wordt om ze te voorkomen. Te denken valt dan aan teruglopende

biodiversiteit, uitputting van voorraden, bijvoorbeeld van zoet water en vis;

aan erosie, verzilting en verwoestijning en aan vele vormen van vervuiling. Al

deze verschijnselen zijn uitingen van het feit dat wij als huidige generatie een

zo ruim gebruik maken van de aarde als leefsysteem, dat we de mogelijkheden

voor na ons komende generaties aan het beperken zijn. Ook op dit moment is

het al zo dat voortgaande welvaartsgroei op de huidige manier, de kwaliteit

van onze leefomgeving aantast. Zo groeit wel het BNP, maar niet onze welvaart

in brede zin. De solidariteit met komende generaties vraagt van ons, dwingt

ons, te komen tot een effectieve strategie die onze ontwikkeling niet ten koste

laat gaan van de mogelijkheden van hen die na ons komen. Deze vorm van so-

lidariteit, die voor wie wil zien en horen, zeer actueel is, is overigens zo oud

als de geschriften waarop het christendom is gebaseerd. De oorspronkelijke

letterlijke betekenis daarin van het begrip ‘naaste’ is ‘weidegenoot’. In de no-

madische context van toen waren de sociale en ecologische dimensie in het

bestaan direct aan elkaar gekoppeld. De, wellicht onbekende, naaste 

behandelen zoals jezelf, betekent in dit geval: je laat de weide na begrazing

achter zoals je hem zelf zou willen aantreffen. Van dit beeld kunnen we leren

dat als we de natuur tekort doen en natuurlijke hulpbronnen overmatig ex-
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ploiteren, we uiteindelijk ook mensen tekort doen. Op den duur zijn ecologische

en sociale overwegingen niet met elkaar in strijd, maar liggen in elkaars verleng-

de. De solidariteit met onze kinderen en met het leven zelf vraagt erom onze kort-

zichtigheid op dit punt te overwinnen. 

Verantwoordelijkheid

Het nemen en feitelijk beleven van verantwoordelijkheid is een belangrijke ma-

nier om menselijke waardigheid en solidariteit te realiseren. Mensen zijn primair

verantwoordelijk voor hun eigen leven en het realiseren van de potenties die daar-

in besloten liggen. Maar mensen zijn in essentie ook sociale wezens en in die zin

(mede)verantwoordelijk voor de verbanden waartoe ze behoren. Daarin komt de

verbondenheid met andere mensen en met de schepping als geheel tot uiting.

Hiervoor is al aan de orde gekomen dat in het emancipatieproces van de voorbije

eeuw veel verantwoordelijkheden van mensen zijn overgenomen. Eerst op groeps-

niveau, door de zuilen, in de fase van de groepsemancipatie. Later door de staat

op basis van de verzorgingsgedachte, in de fase van de emancipatie van het indivi-

du. Op zich is dat begrijpelijk. Emancipatie is in essentie een vrijmakingsproces;

vrij van onderdrukking, vrij van bepaald worden door anderen, vrij van onwetend-

heid en onbewustheid. Als dat de prioriteit was en m.i. was dat terecht zo, dan

was het ook een juiste strategie om mensen zoveel mogelijk te ontlasten van basa-

le zorgen om het bestaan. In die zin was het ontstaan van de verzorgingsstaat een

logische maatschappelijke ontwikkeling. Het heeft ook opgeleverd wat we wilden:

een samenleving van overwegend goed opgeleide, bewuste, zelfstandige burgers.

Maar nu het zover is, reist de vraag hoe verder? Wat is in deze omstandigheden

een passende verantwoordelijkheidsverdeling tussen die burgers, hun verbanden

en de staat, de overheid? Ligt het niet voor de hand om die geëmancipeerde bur-

ger meer verantwoordelijkheid te geven? Of anders gezegd, zouden die geëmanci-

peerde burgers niet meer verantwoordelijkheid moeten opeisen? Naar mijn me-

ning moeten die vragen in positieve zin beantwoord worden. De logische volgende

stap in het maatschappelijk ontwikkelingsproces is dat mensen zich naar de mate

van hun toegenomen mogelijkheden verantwoordelijk stellen. Men zou dat ook

kunnen zien als de volgende fase in de emancipatie. Vrijheid, vrijheid om keuzen

te maken en verantwoordelijkheid voor de effecten ervan zijn twee zijden van de-

zelfde medaille. Zo wordt het door velen gelukkig ook opgepakt. Overal in de sa-

menleving is het onderwerp hoe verantwoordelijkheden moeten worden (her)ver-

deeld volop aan de orde. Ik kan hier verwijzen naar de onderwerpen die ik al

noemde onder het kopje solidariteit. Maar er zijn ook tal van andere voorbeelden.

Kijk naar de nieuwe generatie maatschappelijke organisaties die is ontstaan op

het terrein van de rechten van mensen, van dieren en van natuur en milieu. Het

gaat hier om initiatieven van burgers die opkomen voor algemene belangen, zon-

der daarmee op het directe eigenbelang uit te zijn. Daaraan danken ze waarschijn-
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lijk ook de betiteling NGO’s. Ze behartigen algemene belangen zonder overheid te

zijn.

Kijk ook naar de ontwikkeling op het terrein van maatschappelijk verantwoord

ondernemen en het debat over corporate governance. Daar gaat het over de rol die

ondernemingen in de maatschappij hebben te spelen, welke verantwoordelijk-

heid zij hebben en hoe dat moet worden verankerd in het ondernemingsbestuur.

Ondernemingen zijn een machtige factor in de samenleving geworden. Dat

brengt meer verantwoordelijkheid met zich. Ondernemingen worden nu niet

meer alleen beoordeeld op hun bijdrage aan de materiele welvaart, maar ook op

de effecten van hun activiteiten in sociaal en ecologisch opzicht.

Meer algemeen gezien komen we in een fase waarin de mondige, bewuste burger

zich in zijn verschillende verschijningsvormen ontwikkelt, zich moet ontwikke-

len tot een verantwoordelijke burger. Als consument, als ondernemer, als werkne-

mer, als staatsburger moet deze burger zich bewust zijn van de effecten van

zijn/haar handelen. Ik ben realist genoeg om te weten dat we zover in allerlei op-

zichten nog niet zijn. Maar er zijn wel hoopvolle bewegingen in die richting gaan-

de. En er is wat mij betreft alle reden om in die richting verder te werken. Dat

vraagt zowel om actief burgerschap, als om aanpassing van maatschappelijke

structuren en om politiek en maatschappelijk leiderschap. Na een fase van versta-

telijking, waarin het collectief op landelijk niveau steeds meer verantwoordelijk-

heid naar zich toe trok, zijn we nu toe aan een fase van vermaatschappelijking

waarin burgers en hun verbanden (weer) meer verantwoordelijkheden op zich ne-

men.

Subsidiariteit

Dat brengt me op het thema subsidiariteit. Kort gezegd komt dit beginsel uit de

katholieke leer erop neer dat op hoger niveau niet moet worden gedaan wat op la-

ger niveau ook kan. Subsidiariteit is daarmee een structurerend beginsel. Het be-

oogt verantwoordelijkheid op het meest passende niveau te alloceren en aldus de

menselijke waardigheid en een levende vorm van solidariteit mogelijk te maken

c.q. te waarborgen.

Tijdens de ontwikkeling van de industriële maatschappij en de daarvoor typeren-

de grootschalige structuren is dit beginsel nogal op de achtergrond geraakt. Hier

is ook een samenhang te zien met de aard van de technologie en de al genoemde

fase van emancipatie. Inmiddels zijn we zowel in termen van technologische, als

menselijke ontwikkeling een fase verder. Technologisch zijn we in het tijdperk

van de ICT gekomen en sociaal-cultureel gezien bij wat we ook wel de individuali-

sering noemen. ICT faciliëert de individualisering, die we ook kunnen zien als een

verhoogd bewustzijn van onze individualiteit. Waar in het industriële tijdperk

collectieven en uniformiteit uitgangspunt van organiseren vormden, zijn dat,
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enigszins gechargeerd gezegd, vandaag eerder individuen en pluriformiteit. De in-

dustriële maatschappij is te zien als een grootschalig piramidelandschap dat voor-

al van bovenaf is georganiseerd. Onder invloed van individualisering en ICT begint

die structuur zich te transformeren tot een netwerkstructuur, waarin het accent

veel meer ligt op nevenschikking en gelijkwaardigheid. Organisaties en verbanden

komen veel meer van onderop, op een organische manier tot stand. Het functione-

ren van zo’n netwerkstructuur staat of valt met de kwaliteit van de verbindingen,

zowel in technische zin, als tussen de mensen die er deel van uitmaken.

In deze context biedt het beginsel van subsidiariteit een welkom en bruikbaar

houvast bij het (her)structureren van organisaties en verantwoordelijkheden. Het

nodigt uit tot organiseren vanuit de concrete werkelijkheid; tot zodanig structu-

reren dat voorop staat wat mensen nodig hebben; tot organisatievormen waar

mensen invloed op hebben en zich in thuis kunnen voelen. Dat hoeft niet te bete-

kenen dat alles weer volledig kleinschalig zou moeten worden. In feite gaat het er

in veel gevallen om kleinschaligheid op een intelligente manier te verbinden met

grootschaligheid. Een mooi voorbeeld daarvan is de EU. Daar is het subsidiariteits-

beginsel inmiddels een officieel uitgangspunt. Het Europese concept van in vrede,

welvaart en culturele pluriformiteit samen leven, wordt langs deze lijn verder vorm

gegeven. Vele onderwerpen blijven primair binnen het bereik van de nationale auto-

nomie. Andere zijn onderhevig aan meer of minder dwingende Europese wetge-

ving. Sommige aangelegenheden worden volledig gedelegeerd aan het Europese ni-

veau, zoals het geld. Maar altijd is er inbreng en legitimatie van onderop.

Deze vorm van werken en structureren laat zich mijns inziens ook heel goed toe-

passen op terreinen die in de verzorgingsstaat steeds meer onderwerp van centra-

le sturing zijn geworden, zoals onderwijs en zorg. De problemen waar deze secto-

ren mee kampen worden mede veroorzaakt door de spanning die is ontstaan

tussen die centrale aansturing en de behoefte aan eigen verantwoordelijkheid en

ruimte voor specifieke invulling aan de voet van de samenleving. Er is veel voor te

zeggen om het organisatieparadigma in dit soort sectoren – maar ook elders – om

te draaien. Niet meer tot in detail aansturen vanaf het hoogste niveau, waarbij de

lagere echelons vooral uitvoerend zijn. Maar de lagere niveaus ruimte laten om

datgene te doen en te leveren wat in hun specifieke omstandigheden het beste

past. De rol van het hogere niveau is dan vooral te zien als kaderscheppend en fa-

ciliterend, geheel in lijn met het subsidiariteitsbeginsel.

Vaak bestaat met name bij degenen die een leidinggevende rol vervullen in de be-

staande structuren een grote terughoudendheid om centrale sturingsbevoegdhe-

den uit handen te geven. Op zich valt er begrip op te brengen voor de stelling dat

zomaar ongecontroleerd loslaten tot problemen kan leiden. Maar dat ontslaat

hen niet van de verantwoordelijkheid om wegen te zoeken die een betere aanslui-

ting mogelijk maken tussen wat mensen in deze tijd van de instituties verwachten

en wat ze leveren. Organiseren van onderop is daarvoor een zeer geschikt middel.

74

a
r

t
ik

e
l

cdv|lente 2004



In het voorgaande heb ik vier centrale noties uit de katholieke sociale leer bespro-

ken en bezien op welke wijze ze in deze tijd kunnen worden toegepast. Daaruit

blijkt hun oriënterende en vormgevende kracht, ook, misschien wel juist, in een

tijd van grote veranderingen, zoals thans. Ze bieden uitstekende aangrijpingspun-

ten om te komen tot nieuwe interpretaties en vormgevingen die passen in nieuwe

omstandigheden. In zekere zin komen we problemen en vragen over hoe de men-

selijke waardigheid te bevorderen, over hoe solidariteit te organiseren en verant-

woordelijkheden te distribueren, vragen die ook honderd jaar geleden speelden

opnieuw tegen, zij het een volle fase in de maatschappelijke ontwikkeling verder.

Toen vonden mensen als Schaepman antwoorden en oplossingen die in sterke

mate bepalend zijn geweest voor wat in de twintigste eeuw tot stand is gebracht.

Het is nu aan ons als huidige generatie om hetzelfde te doen voor de 21e eeuw.

Daar ligt ook de parallel met de vorige eeuwwisseling. En met het visionaire werk

dat Schaepman toen leverde. Als geen ander verstond hij zijn tijd en de noodzaak

om tot vernieuwende oplossingen en organisatievormen te komen voor een vol-

gende fase van maatschappelijke ontwikkeling. Die noodzaak is er ook nu. Daar

ligt wat mij betreft de actualiteit van Schaepman.

Die actualiteit is er heel wat minder als het gaat om een ander aspect van zijn

werk, het bevorderen van maatschappelijke organisatievorming op katholieke

grondslag. Toen, aan het begin van het emancipatieproces, was dat een logische

en passende aanpak. Vandaag, na voltooiing van dat proces en in een geseculari-

seerde samenleving is dat veel minder het geval. Niet dat katholieke organisaties

in deze tijd hun betekenis volledig verloren hebben. Er zijn er nog heel wat die de

katholieke signatuur hebben gehandhaafd en daardoor geïnspireerd voorbeeldig

werk leveren. Maar vele katholieke organisaties zijn opgegaan in algemeen chris-

telijke of algemene organisaties. De doorwerking van de katholieke levensbe-

schouwing zal dus overwegend plaats moeten vinden door inbreng van de inspira-

tie die individuele personen ervan ondervinden, in ruimere verbanden. In de

praktijk zie je dat ook wel gebeuren, bijvoorbeeld in organisaties als CNV, VNO-

NCW en het CDA.

Het CDA is in wezen de politieke erfgenaam van het grondleggende organisatie-

werk dat Schaepman aan het eind van de negentiende eeuw heeft verricht. Ik

denk dat het huidige CDA te rade zou kunnen gaan bij Schaepman als het gaat om

christelijk geïnspireerde politiek in een tijd als deze. Schaepman in zijn tijd was

een bron van vernieuwende ideeën en actie. Daar is ook nu grote behoefte aan.

Tijdens de oppositieperiode is binnen het CDA veel werk verricht aan herbronning

en de ontwikkeling van ideeën voor de toekomst. Die ideeën, die in belangrijke

mate overeenkomen met wat ik in het voorgaande heb bepleit, zijn onder meer

vastgelegd in een aantal rapporten van het Wetenschappelijk Instituut voor het

CDA. Het is nu zaak die ideeën verder uit te werken en ze ook uit te voeren. Ik

weet en begrijp dat gevestigde belangen en ook electorale belangen dat soms be-
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moeilijken, evenals de interne logica van de bestaande systemen. Maar dat kan

geen reden zijn om de partij vooral te zien als voertuig voor de belangen van de

gezeten middenklasse. Het lijkt erop dat degenen die pleiten voor positionering

van het CDA als conservatieve partij daar terecht komen. Dat hele conservatisme-

debat vind ik overigens weinig behulpzaam. Naar mijn mening moet een beginsel-

partij zowel conservatief als veranderingsgezind zijn. Conservatief als het gaat om

het vasthouden aan beginselen. Veranderingsgezind waar het gaat om het toepas-

sen van die beginselen in nieuwe omstandigheden en het vinden van nieuwe vor-

men daarvoor. Zoals ik in het voorgaande heb betoogd is dat nu aan de orde.

Vasthouden aan klassieke waarden uit de christelijk-sociale leer en die proberen te

vertalen naar de omstandigheden van nu en in vormen die daarbij passen. Dat is

wat christelijk geïnspireerde politiek en maatschappelijke actie te doen staat.

Daar ligt wat mij betreft ook de kern van de actualiteit van Schaepman voor onze

tijd.

Dr. H.H.F. Wijffels is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Dit is  een bewerking van de tekst die uitgesproken op 5 september 2003 ter gelegenheid van

de honderdste sterfdag van Herman J.A.M Schaepman
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Een beginselpartij

moet zowel conser-

vatief als verande-

ringsgezind zijn. 


