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De christelijl<:

sociale beweging 

op een l<:eerpunt 

JAN PETER BALKENENDE 

Waarden, normen en gemeenschapszin zijn termen die steeds vaker dagelijks 

gebruikt worden, maar dikwijls gebeurt dat op een oppervlakkige wijze. De 

spirituele bron is in veel gevallen nauwelijks waarneembaar. Prof. mr. dr. J.P. 

Balkenende, Tweede-Kamerlid en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universi

teit, bespreekt een aantal nieuwe waardenorit;ntaties in een aantal weten

schappen die een verstrekkende betekenis kunnen hebben voor de visie op de 

ontwikkeling van de samenleving. Ruim een eeuw na het Sociaal Congres van 

1891 staat de christelijk-sociale beweging als het gaat om de sociale vraagstuk

ken van deze tijd andermaal voor nieuwe uitdagingen. 

De huidige samenleving kent een onmiskenbare groei van een hang naar spiri

tualiteit. Die hang vertaalt zich echter niet in traditionele vormen, niet in een 

duidelijke toename van betrokkenheid van mensen bij kerkelijke instituties en 

niet in een revival van het Christendom in de eigen, vertrouwde omgeving. De 

hang naar spiritualiteit uit zich in geheel andere vormen: het besef dat 'er meer 

is tussen heme! en aarcle', een baaierd van spirituele uitingen- van New Age tot 

occultisme, van levensbeschouwelijk fundamentalisme tot een spiritueel cafeta

riamodel -, controversiele boeken over theologische onderwerpen die vaak bcstscl

lers blijken te zijn, het herhaaldelijk uitverkocht zijn van nieuwe Bijbelvertalin

gen. Er is, kortom, een 'markt' voor spiritualiteit en levensbeschouwing. De hang 

naar spiritualiteit voltrekt zich vaak op individueel niveau. Mensen bepalen zelf 

hun keuzes en orientaties. Soms lijkt het alsof mensen bezig zijn met een nieu

we zoektocht. Die zoektocht is cchter verre van eenvoudig. Oude gebruiken en 

instituties zijn niet zelden terzijcle geschoven. maar wat is er voor in de plaats 

gekomen? 

Toen een opinieweekblad enkele jaren geleclen prominent aandacht schonk aan 

hct thema 'Heimwee naar God', bleek dater bij diverse mensen sprake was van 

een breken met de als knellencl ervaren instituties. Maar dat is niet hetzelfde als 

het breken met spirituele gezindheid. Gemecnschapszin, waarden en normen; 

we !wren de termen bijna dagelijks. Maar het blijft in vee! gevallcn wei erg aan 

clc oppervlakte. De spirituele 'bron' is vaak nauwelijks waarneembaar. Over de 



spanning tussen de presentie van die bron en de concrete betekenis en toepas

baarheid in de praktijk gaat deze beschouwing. En meer in het bijzonder wordt 

stilgestaan bij nieuwe denklijnen, ook in verschillende wetenschappelijke disci

plines, bij een eeuw betekenisvolle christelijk-sociale traditie en de betekenis van 

de bron in de huidige tijd, waarin overvloed en onbehagen waarneembaar zijn. 

Waarden en normen 

Toen ik de middelbare school bezocht, werclen wij als leerlingen doordrongen 

van het inzicht clat massawerkloosheid niet meer zou voorkomen. Door de analy

se en cle theoretische school van de econoom J.M. Keynes wisten we hoe sturing 

diende te worden gegeven aan het economisch proces. De werkelijkheid was ken

baar en de overheicl zou via gerichte instrumenten sturing kunnen geven aan cle 

economie. Een jaar of tien jaar later zijn deze economise he zekerheden evenwel 

volleclig verlaten. De overheid kan niet aile problemen oplossen; sterker, de over

heid roept vanwege haar sturingsambities juist problemen op. Het zou moeten 

gaan om een zo groat mogelijke vrijheicl van cle markt. De neoklassieke school 

leert dat rigicliteiten, die een belemmering vormen voor de vrije hand in de eco

nomie, zoveelmogelijk moeten worden weggenomen. Privatisering, marktwer

king, deregulering werden centrale begrippen. Weer tien jaar later blijken er 

plotseling heel andere geluiden in de kring van economen naar voren te komen. 

E.J. Bomhoff, hoogleraar economie aan de Universiteit van Nijenrode, coordi

neert een onderzoek over 'Instituties, waarden, normen en groei'. Het Centraal 

Plan bureau gaat in een recente vergelijking tussen Duitsland en Nederland niet 

aileen in op de dynamiek van de marktkrachten of de kwaliteit van het over

heidsbeleid, maar ook op de betekenis van samenwerking, overleg en gemeen

schappelijkheid (cooperative exchange) en cle rol van waarclen en normen (values). 

De aandacht voor het polclermodel heeft cle neoklassieke kritiek op de sociale 

partners, de Sociaal Economische Raad en de algemeen verbindend verklaring 

van CAO 's doen verbleken. De institutionele economie, die nadrukkelijk ruimte 

laat aan normatieve invalshoeken en overwegingen, wint duidelijk aan terrein. 

Sinds mijn middelbare schooltijd is er op het terrein van de economische weten

schap vee! gebeurcl. Vooral de meer recente ontwikkelingen bieden perspectief 

op nieuwe visies en orientaties. 

Vertrouwen 

De grondlegger van de economische wetenschap Adam Smith is vooral bekend 

geworden door zijn pleidooi voor de vrije hand in de economie. Wanneer de eco

nomische subjecten worden vrijgelaten zou clat uiteindelijk de beste waarborg 

bieclen voor de 'wealth of nations'. Minder bekend is zijn eerdere beschouwing die 
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betrekking had op de moraliteit in de samenleving. Dit werk, The theory of moral 

sentiments ( 1759), ging aan An inquiry into the nature and causes of the wealth of 

nations (1776) vooraf, niet aileen in de tijd, maar ook conceptueel. De onzichtba

re hand behoeft een morele inbedding. De tragiek van de negentiende eeuw is 

dat de theorie van de onzichtbare hand onbeschaamd is gehanteerd, terwijl het 

verhaal over de morele inbedding feitelijk terzijde werd geschoven. 

Na twee eeuwen moet worden vastgesteld dat de aandacht voor morele senti

men ten in hoog tempo toeneemt. F. Fukuyama heeft aangetoond dat Ianden 

waarin de factor 'vertrouwen' aanwezig is en is ge"institutionaliseerd het in eco

nomisch opzicht beter doen dan Ianden waarin vertrouwen veelminder beteke

nis heeft. High trust economies doen het beter dan Low trust economics. Interessant 

is uiteraard de vraag waar de factor vertrouwen uit voortkomt. Die vraag blijft in 

het boek Trust: the social virtues and the creation of prosperty in teite onbeantwoord. 

Vertrouwen, aldus Fukuyama, kan voortkomen uit waarden als God en gerech

tigheid, maar ook uit zaken als seculiere opvattingen over bedrijfscodes. 

Fukuyama's analyse stopt daar waar het interessant wordt voor mensen die een 

slag dieper wiilen gaan en die zoeken naar het verband tussen vertrouwen en de 
bran ervan. 

De Franse schrijver A. Peyrefitte gaat wel een stap verder. Ook hij besteedt aan

dacht aan de factor vertrouwen. In dat kader staat hij stil bij de rol van de religie 

in de economie. Daarmee staat hij in een traditie waarin onder meer kan wor

den gewezen op de lange tijd geleden geschreven beschouwing van de socioloog 

Max Weber over de verhouding tussen de protestantse ethiek en de geest van het 

kapitalisme. Ook mag niet onvermeld blijven het bekende werk van Michel 

Albert, getiteld Kapitalisme contra kapitalisme. De titel van dit boek geeft aan 

dat na de val van het communisme er in feite sprake is van twee andere domi

nante stromingen. Binnen de marktgeorienteerde economie zijn twee stromin

gen ofvarianten waarneembaar: de Angelsaksische en de Rijnlandse variant van 

het kapitalisme. De eerste variant is vooral gericht op het maken van winst, 

korte termijnorientaties en de rol van aandeelhouders. De publieke sector is 

betrekkelijk zwak ontwikkeld. De tweede variant kent een veel nadrukkelijker 

rol toe aan zaken als overleg en samenwerking, langere termijnorientaties, 

spaarzin en een betrekkelijk goed ontwikkelde publieke sector. Albert signaleert 

dat in de Rijnlandse economieen het Angelsaksische denken steeds verder door

dringt. Als oorzaak wijst hij op het steeds meer onbekend raken van de wortels 

van het Rijnlandse model, waartoe vooral ook de sociale leer van de rooms

katholieke kerk behoort. Albert wijst dus op een morele verklaring voor econo

mische verschijnselen. Na aile aandacht voor louter kwantitatief-economische 

variabelen mag dit geluid opmerkelijk worden genoemd. 



~~, Wanneer 'de 

bron' in het geding 

is, wordt het stil. 

Toch zit nu juist 

daar de spanning 

en de uitdaging. 

Vernieuwing 

De institutionele economie biedt ruimte om in de analyse van sociaal-economi

sche vraagstukken en in de aanbevelingen voor economische politiek voluit 

recht te doen aan ethische afuregingen en overwegingen. Het boeiende is nu dat 

institutionele arrangementen, die hun basis mede vinden in religieuze opvattin

gen. economisch relevant blijken te zijn. De oorsprong van het Nederlandse pol

dermodelligt niet in het Akkoord van Wassenaar uit 1982. Die oorsprong gaat 

vee! dieper en heeft te maken met principiele opvattingen over de ordening van 

de samenleving. over rechtvaardigheid en over verantwoordelijkheid als morele 

norm en als organisatorisch principe. 

Niet alleen in de economische wetenschap is sprake van vernieuwing en veran

dering. Ook in andere disciplines tekenen zich innovaties af. Politicologen heb

ben lange tijd werk gemaakt van het thema 'macht' en daarbij werd dan vooral 

gekeken naar de rol van de overheid. Inmiddels wordt intensief gestudeerd op 

een ander thema. namelijk dat van de civil society; een samenleving waarin het 

probleemoplossend vermogen vee leer wordt gezocht bij maatschappelijke facto

ren zelf. Bestuurskundigen maakten zich in het verleden druk om planning en 

sturing. terwijl zij tegenwoordig 'netwerken' voorop stellen. Sociologen 

bekommeren zich in mindere mate om de arrangementen van de verzorgings

staat. Meer recent gaat het hen met name om 'gemeenschapsdenken'. Onder 

juristen is de laatste jaren vee! werk gemaakt van het thema 'zelfregulering'. 

Maakten tal van historici zich enkele decennia geleden nog druk om de materie

le onderbouw als ultieme verklaringsfactor voor historische processen. de laatste 

tijd is er een nieuwe ontvankelijkheid ontstaan voor de betekenis van ideeen. 

Al deze tendenties- sommigen spreken zelfs van 'paradigmawisselingen'- geven 

aan dat zich vernieuwingen voordoen die van verstrekkende betekenis zijn voor 

de vis1e op de ontwikkeling van de samenleving. Toch is dat niet het enige. In al 

die disciplines komen regelmatig dezelfde begrippen voor. Met name kan dan 

worden gedacht aan drie termen: het reeds genoemde begrip vertrouwen. ver

antwoordelijkheid- door de managementgoeroe Peter Drucker ook wel omschre

ven als 'het richtinggevende principe voor de kennissamenleving van de z1ste 

eeuw'- en ten slotte integriteit. Deze drie begrippen hebben elk een belangrijke 

morele lading. Toch moet worden vastgesteld dat de analyses daar veelal stok

ken. Er lijkt soms bijna sprake van een zekere schroom. Een wetenschapper kan 

'scoren' met verwijzingen naar de factor vertrouwen. maar wanneer diezelfde 

wetenschapper vervolgens ook zou ingaan op de morele wortels van vertrouwen

bijvoorbeeld wanneer die direct te maken zou kunnen hebben met christelijk

sociale wortels- dan slaat het ongemak toe. Wanneer 'de bron' in het geding is. 

wordt het stil. Toch zit nu juist daar de spanning en de uitdaging. 
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Christelijk Sociaal Congres 

Een eeuw na het f~uneuze jaar 1891 - het jaar waarin de pauselijke encycliek 

Rerum Novarum verscheen en het Sociaal Congres were\ gehouden -, vond het 

Christelijk Sociaal Congres plaats. Het was voor de deelnemers, en ik was er een 

van, een intensieve week van discussie en overleg. Het was een bijzonclere week, 

niet aileen vanwege c\e boeiencle inleic\ingen, c\e culturele uitingen en de vierin

gen, maar vooral omc\at vogels van diverse pluimage, met verschillen van opvat

ting, met sterk uiteenlopenc\e achtergronden, met afWijkencle visies en stand

pun ten, op respectvolle wijze met elkaar wisten om te gaan. De gemeenschappe

lijke bezinning was mogelijk omclat de c\eelnemers wisten c\at men elkaar kon 

en mocht aanspreken op iets clat func\amenteler was clan cle eigen, persoonlijke 

visies en iclealen. Tijdens c\e slotbijeenkomst in Utrecht werclen cle conclusies 

getrokken. De deelnemers gingen die dag naar huis met een booc\schap. Er zou 

werk gemaakt moeten worden van c\e thema's die vandaag c\e dag de sociale 

kwestie vormen. 

Het leek of er een nieuw c\raagvlak was gecreeerc\ voor christelijk-sociale activi

teit. Binnen enkele jaren voltrokken zich evenwel funclamentele verancleringen 

op het christelijk-sociale erf. De meeste sociaal-economische organisaties met 

een 'C' in cle naam gingen op in grotere verbanden. Die fusies werclen vooral 

ingegeven door motieven als efficiency en het verbeteren van 'belangenbeharti

ging'. Toch blijken er binnen de nieuwe verbanden ook weer nieuwe initiatieven 

op te bloeien. En niet aileen c\aar. De clrie bijzondere universiteiten- cle Katholie

ke Universiteit Nijmegen, c\e Vrije Universiteit en de Katholieke Universiteit 

Brabant- werken momenteel aan een project 'Economie en christelijke visie'. Het 

is daarbij c\e becloeling te komen tot een inhouclelijke impuls waarin morele 

orienta ties en economische theorievorming, meer clan thans het geval is, met 

elkaar in verbanc\ worden gebracht. Dit project biec\t mogelijkheclen voor nieuwe 

inzichten en praktische toepasbaarheid. Geen eenvouclige opgave, maar wei een 

boeiende en nooclzakelijke exercitie. 

Waardenorientaties 

Economen hebben het altijcl enigszins moeilijk gehad met de relatie tussen c\e 

economische wetenschap als positieve wetenschap- een wetenschap die met 

behulp van methodieken en technieken economische processen tracht te analy

seren- en als normatieve wetenschap. Bij het laatste moet dan worden gedacht 

aan het incorporeren van ethische noties in cle theorievorming. In de Vrije 

Universiteit were\ in de jaren vijftig onder andere gedebatteerd tussen de hoogle

raren Zijlstra en Van cler Kooy. De mainstream in de economie- en zeker de neo

klassieke theorie- is 'positivistisch' van aard. Toch wordt c\e laatste tijcl erkend 



dat ook in een positieve, op feiten gebaseerde, wetenschapsbeoefening evengoed 

waarden en vooronderstellingen een rol spelen. Het uitgaan van de consument 

of producent, die zich zou Iaten leiden door nuts- of winstmaximalisatie, vormt 

een waarde op zichzelf. Het mag dan gaan om andere waarden dan die van de 

normatieve wetenschappers, het blijven echter wel waarden. Het aardige van de 

institutionele economie is nu dat de aandacht voor waarden-orientaties expliciet 

word t gemaakt. 

Nu is het leggen van een verband tussen waarden, theorievorming en praktische 

keuzes een complexe materie. Oat geldt niet alleen voor economen maar ook 

voor kerkelijke kringen en semi-kerkelijke autoriteiten. Zo verdedigde Aart van 

den Berg onlangs zijn proefschrift God and the economy aan cle Vrije Universiteit. 

Op basis van een analyse van 26 kerkelijke en semi-kerkelijke clocumenten over 

cle inrichting van cle economische orcle worclt betoogcl clat er allerminst een 

logisch verbancl bestaat tussen het Goclsbeelcl- 'Schepper', 'God van gerechtig

heid', 'God van de bevrijding', 'God van cle liefcle'- en cle visie op cle economi

sche orcle. De stappen in de redeneringen kunnen nogal verschillencle kanten 

uitschieten. Van den Berg schrijft: 'Onze kritiek op cle clocumenten is dat cleze 

stappen gemaakt worden zonder clat cle auteurs zich ervan bewust lijken clat 

hiermee andere stappen niet gezet worden. Hiermee worden cle clocumenten 

niet transparant en valt cle basis weg voor een cruciale rol in het publieke clebat 

over economie. De inclruk ontstaat clan immers clat 'de kerken maar wat roepen' 

en clat- afhankelijk van de impliciete keuzen die tijclens de reclenering gemaakt 

worden- de auteurs bij elk door hen gewenste economische kritiek en bij elk 

door hen gewenst economisch voorstel kunnen uitkomen.' Tussen de theologi

sche ontwerpen, die veelal het beginpunt vormen van de reclenering, en de eco

nomische visioenen, die het eindpunt ervan vormen, bestaat niet zelclen een 

'non-correlatie'. Er is over clit proefschrift nogal wat te cloen geweest, maar het 

scherpt wel cle cliscussie aan de vraag hoe op een consequente manier clenklij

nen kunnen worden uitgezet. 

Christelijk-sociale leer 

Het is tegen de achtergroncl van Van den Bergs analyse zinvol terug te gaan naar 

het jaar 1891. Hoewel er al eercler signal en waren, kan clit jaar worden gezien als 

het tijclstip waarop een belangrijke impuls were! gegeven aan cle christelijk-socia

le beweging. Nu is het bij die beweging nooit 'koekoek-een-zang' geweest. De ver

houclingen tussen vakbeweging, werkgevers, politiek en kerk waren niet zelclen 

complex. Er werclen uiteenlopencle stanclpunten ingenomen. En toch neemt clat 

alles niet weg clat acties werclen onclernomen die bijclroegen aan een kwalitatief 

betere samenleving. Het oog was gericht op het bonum commune. Daarbij vie! een 
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herkenbaar stramien te ontdekken. In 1891 (en daarna) ging het doorgaans om 

ref1ectie op de bron- christelijk-sociale inspiratie -, om het zoeken naar concrete 

sociaal-economische vertaalslagen- maatschappelijk engagement en eigen visies 

op de verantwoordelijkheid van maatschappelijke factoren daarbinnen- en prak

tische actie. Bij het laatste ging het dan om de vorming van maatschappelijke 

organisaties als voertuigen van christelijk gelnspireerde maatschappelijke 

betrokkenheid. Er werd gewerkt aan emancipatie van bepaalde groepen in de 

bevolking maar zeker en vooral aan emancipatie van een maatschappelijk ide

aaL Dat ideaal werd geent op de karakteristieke bestanddelen van de christelijk

sociale bron: vanuit evangelische inspiratie werken aan betrokkenheid op de 

ander, relativeren van !outer individuele belangen, koppeling van het eigendom 

aan de notie van het 'rentmeester zijn'- eigendom was dus niet iets absoluuts -, 

denken in termen van toekomstgerichtheid, ook als het gaat om het bewaren en 

bewerken van de Schepping, samenwerking tussen mensen bevorderen en recht 

doen aan de waardigheid van een ieder. 

Vanuit deze normatieve kaders werd vervolgens praktisch gehandeld. In het 

begin maakte de christelijk-sociale beweging zich sterk voor bestrijding van de 

'Sociale Quaestie', voor arbeidsrechtelijke bescherming en voor de opbouw van 

de sociale zekerheid. In rooms-katholieke kring werd de betekenis benadrukt 

van de waardigheid van ieder mens (later aangeduid als 'personalisme'), van het 

oog hebben voor wat zwak en kwetsbaar is ('solidarisme') en van een sociaal-eco

nomische ordening waarin zaken zoveel mogelijk van onderop georganiseerd en 

aangepakt dienen te worden ('subsidiariteit'). In protestants-christelijke kring 

ging het evenzeer om meer sociale gerechtigheid en om de principiele erken

ning van de eigen aard en verantwoordelijkheid van maatschappelijke verban

den ('soevereiniteit in eigen kring'). Door de ref1ectie op de eigen bron en een 

praktische inslag kon ook verzet worden aangetekend tegen stromingen die op 

een andere ideele leest waren geschoeid. Rooms-katholieken en protestanten 

hadden niets op met de klassenstrijd van de socialisten, de dictatuur van het 

proletariaat en de almacht van de staat. Evenmin voelden zij voor het individu

alistische ethos van de liberalen en hun nachtwakerstaat. De sociale zekerheid 

was om die reden niet een uitsluitende bevoegdheid van de staat, het ging even 

zeer om de rol van patroons en arbeiders en hun organisaties. 

Die zoektocht naar meer sociale rechtvaardigheid was geen vage exercitie. Er 

werden zeer concrete standpunten ingenomen over maatschappelijke onderwer

pen. Het puur economisch-materialistisch georienteerde Taylorstelsel- hoe kan 

een werknemer zo vee! mogelijk opbrengen?- werd gehekelcl vanwege het voor

bij gaan aan cle norm van mecle-menselijkheicl. Men had het niet op theorieen 

waarin mensen als niet veel meer werclen beschouwcl clan als 'vleeschen machines'. 

De human relations-school van Elton Mayo zou later meer sympathie krijgen. 



De notie dat mensen verantwoordelijk voor elkaar behoren te zijn, was een van 

de belangrijke drijfVeren achter de strijd voor bedrijfsorganisatie en medezeg

genschap. Toen de eerste resultaten werden bereikt, werd het werkterrein ver

breed. Na de Tweede Wereldoorlog werd in toenemende mate stilgestaan bij de 

internationale economische orde en ontwikkelingssamenwerking. De ene keer 

in geschriften, de andere keer in concrete acties en institutionele betrekkingen. 

Naderhand kwam het thema milieu op en weer later kwam de toekomst van 

nieuwe democratieen in Midden- en Oost-Europa en Zuid-Afrika, alsmede de 

opbouw van een civil society in deze Ianden, in het vizier. Steeds ging het, 

ondanks interpretatiegeschillen en intern 'gedoe', om het zoe ken naar oplossin

gen voor de sociale kwesties. Het congres van 1991 was in dat kader het logische 

vervolg op de eerdere stappen. Wie nog eens de confrontatie van het jaar 1891 

met het jaar 1991 willezen, doet er goed aan kennis te nemen van het recent 

afgeronde onderzoek van Hans Groen, getiteld Identiteit als belofte. Over organi

saties die een naam hebben op te houden. 

Poldermodel 

Wanneer we nu !etten op de discussie over de sociaal-economische ordening van 

vandaag, komen we niet om het debat rondom het 'poldermodel' heen. Toen 

nog maar enkele jaren geleden de overlegeconomie onder vuur stond- de over

legeconomie zou 'stroperig' en niet-dynamisch zijn en niet passen in de interna

tionale concurrentiestrijd- en toen vanuit de politiek vooral destructieve gelui

den klonken, waren het met name buitenlanders die interesse toonden voor de 

vraag hoe het toch kon dat Nederland in economisch opzicht zo vee! beter pres

teerde dan andere Ianden. De oorzaak werd vooral gezocht in zaken als sam.en

werking, gemeenschappelijke orientatie, langetermijnstrategie. Op basis van die 

noties konden economisch relevante verschijnselen als loon(kosten)matiging, 

!age stakingsgraad en internationale concurrentiekracht worden verklaard. 

Sociaal-culturele achtergronden en factoren bleken nodig in de economische 

analyse. Gemakshalve werd steevast verwezen naar het Akkoord van Wassenaar 

uit 1982, maar, zoals eerder gezegd, de wortels liggen vee! dieper. 

Lange tijd is het functioneren van de christelijk-sociale beweging vanuit sommi

ge kringen afgedaan als het verhullen van maatschappelijke tegenstellingen en 

als het pogen de socialistische invloed te breken. Wie de argumentatie wil nale

zen, moet de publicaties uit de jaren zeventig van het 'Socialisties Onderwijs 

Front' lezen. De christelijk-sociale beweging komt er in boeken als Geschiedenis 

van het gewone volk en Kazerne, kerk en kapitaal bekaaid af. Wie een evenwich

tiger beeld wil krijgen, kan niet heen om het boek De strijd voor harmonie van 

Arno Bornebroek, wetenschappelijk medewerker van het Internationaal 

lnstituut voor Sociale Geschiedenis. 

19 

> 
" 

v, 

0 
n 

> 
r 



20 

< 

" > 
> 

~r/ 0 De Sociale 

i<Westie bestaat ool< 

nu. Zij is echter van 

een andere orde 

dan die van 1891. 

Niet zelden wordt gesteld dat de doe len van de christelijk-sociale beweging van 

1891 nu langzamerhand zijn bereikt. De welvaart is aanzienlijk toegenomen en 

beter verdeeld. Armoede is sterk teruggedrongen. Werkgevers en werknemers 

hebben zeggenschap. Toch is het de vraag of daarmee de kern van wat de christe

lijk-sociale beweging inspireerde is geraakt. We zijn snel geneigd vooruitgang te 

meten in termen van groei, volumes, getallen. Daarmee wordt het risico gelopen 

dat morele dimensies worden veronachtzaamd. Vooral de laatste jaren is het in 

politiek-bestuurlijke kringen gebruikelijk geworden sociaal-economische orde

ningsvragen te bezien vanuit een staat-markt-perspectief. Het denken bestaat uit 

combinaties van staatsinterventie en 'herstel van het primaat van de politiek' 

aan de ene kant en versterking van marktwerking en concurrentie aan de ande

re kant. Het gevaar dat dan dreigt is dat- wat Amitai Etzioni in zijn gelijknamige 

werk The moral dimension noemt- wordt vergeten of op zijn minst wordt veron

achtzaamd. De sociale kwestie bestaat ook nu. Zij is echter van een andere orde 

dan die van 1891. Bij alle economische welvaart, althans die in de directe, eigen 

omgeving, zijn er ook signalen die duiden op een tekort van de morele kwaliteit 

van de huidige samenleving. Aan de vooravond van een nieuw millennium is 

niet alles rozengeur en maneschijn. Nieuwe uitdagingen voor christelijk-sociaal 

denken dienen zich aan. 

Overvloed 

'Victory Boogie Woogie'. Over dit laatste schilderij van de Nederlandse schilder Piet 

Mondriaan is de laatste tijd vee! te doen geweest. In de samenleving en in de 

politiek. Zelfwas ik 11amens de fractie woordvoerder over dit 'dossier'. Wat is er 

aan de hand? Via een schenking van De Nederlandsche Bank en door eigenzin

nig optreden van minister Zalm (Financien) en premier Kok, waarbij het kabinet 

en het parlement buitenspel werden gezet, is het schilderij nu in Neclerlandse 

hanclen gekomen. Het doek, dat bestaat uit allerlei gekleurde vakjes (en verschil

lende stukjes plakband, omdat Mondriaan het werk niet meer l1eeft kunnen 

afinaken), kan worden bewonclerd in het Haags Gemeentemuseum. Alhoewel, 

bewonderd? De aankoop van het schilderij heeft vee! tongen los gemaakt. De 

'man in the street' blijkt tachtig miljoen gulden absurd vee! te vinden voor het 

werk. Wat had er voor dat geld allemaal niet gekocht kunnen worden? 

Kunstminnaars zijn daarentegen weer juist reuzeblij met dit meesterwerk van 

de zoste eeuw. De aankoop en de manier waarop alles is 'geregeld' zal voorlopig 

nog wei de gemoederen bezighouden. 

Toen deze kwestie speelde, verscheen er in de Volkskrant een intrigerende car

toon. Aan de linkerkant zien we de direct betrokkenen bij de aankoop van 

Victory Boogie Woogie genieten van dit kunstwerk. Tevredenheid alom. Aan de 

andere kant van de cartoon zien we de verregende ten ten in Ermelo, waar asiel-



zoekers werden gehuisvest. De schrille tegenstelling komt tot uitdrukking in hct 

opschrift van de cartoon: 'Overvloed en onbehagen'. Dat opschrift- overvloed en 

onbehagen- lijkt steeds meer kenmerkend voor de tijd waarin we nu Ieven. 

Bij overvloed wordt snel gedacht aan uitbundige rijkdom. De voorbeelden zijn 

ruimschoots voorhanden: popsterren met mega-inkomens, profVoetballers en 

proftennissers die soms een weekinkomen hebben waar anderen (met hun 

gezin) het een heel jaar mee moeten doen, riante optieregelingen voor 

managers, televisie-personalities met fraaie huizen. Minder uitbundig, maar nog 

steeds overvloedig zijn de financiele omstandigheden waarin velen verkeren. 

Werd rijkdom in vroeger tijden nog wel eens wat bescheiden gehouden, tegen

woordig mogen overvloed en glamour samenvallen. Het verhaal van een predi

kant dat zijn grootvader bij de besteding van gelden altijd uitging van de volgor

de 'eerst het bedrijf, dan de kerk, en ten slotte bet gezin', zal vandaag de dag 

niet snel worden gehoord. 

Economisering 

Toch is meer aan de hand dan het uiterlijk vertoon van overvloed. De huidige 

samenleving, en trouwens oak het huidige overheidsbeleid, komen meer en 

meer in een perspectief te staan van wat men zou kunnen noemen 'economise

ring'. Waar gaat het dan om? Economisering is een wijze van denken waarbij 

maatschappelijke en economische verhoudingen in steeds grotere mate worden 

beheerst door !outer materiele factoren. Gelddenken, lastenverlichting, individu

ele vrijheid van de consument, vergroting van de afstand tussen inkomen uit 

arbeid en inkomen uit een uitkering (omdat dat- los van de vraag of uitkerings

gerechtigden daartoe in staat zijn- mensen prikkelt tot arbeidsparticipatie) en 

andere zaken treden daarbij op de voorgrond. 

Klaas Groenveld, directeur van de Prof. mr. B.M. Teldersstichting, het politiek

wetenschappelijk bureau van de VVD, merkte ooit in een debat op: 'De consu

ment is de maat der dingen'. Dat klinkt vertrouwd in de huidige tijd, maar de 

hamvraag behoort uiteindelijk te zijn: om welke consument gaat het eigenlijk? 

De werkgever die zich zo goedkoop mogelijk wil verzekeren tegen bet risico van 

ziekte van zijn werknemers of de werknemer die vanwege persoonlijke of tysieke 

omstandigheden tussen wal en schip terecht dreigt te komen? 

Achter deze ontwikkelingen gaat een oprukkend marktdenken schuil. Nu is er 

met marktwerking op zichzelf niets mis. Sterker, daar waar goederen of diensten 

vatbaar zijn voor 'vermarketing' behoren de regels van vraag en aanbod, keuze

vrijheid, economische dynamiek in acht te worden genomen. 

Anders wordt het wanneer die wetten worden toegepast op sectoren en situaties 

waar het eigenlijk begonnen is om heel andere orientaties en doelen. Sociale 
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zekerheid behoort er in de eerste plaats te zijn voor solidariteit met degenen die 

moeten kunnen rekenen op betrokkenheid van anderen. Vandaag de dag wordt 

sociale zekerheid echter in toenemende mate een verzekeringstechnisch vraag

stuk. waarbij risicodekking en marktwerking voorop komen te staan. In de 

media gaat het toch in eerste aanleg om cultuuroverdracht. maar zijn we langza

merhand niet in een situatie beland waarbij de norm wordt bepaald door kijkcij

ters en reclamegelden? Hoe vaak komt het niet voor dat in Haagse beleidsstuk

ken gezinsbeleid voornamelijk of zelfs uitsluitend wordt gericht op de functie 

van het gezin in relatie tot participatie in betaalde arbeid? Zonder ook maar iets 

af te doen aan dit belangrijk onderwerp moet toch worden vastgesteld dat het 

bij functioneren van gezinnen om vee! meer gaat: zorg, aandacht en tijd voor 

elkaar, toerusting tot verantwoordelijkheid, lief en leed de len. In de zorgsector 

wordt, aldus de vu-hoogleraar Reinders, zorg meer en meer verengd tot een tech

nische activiteit, die in beheersmatig opzicht optimaal moet zijn ('output', efficien

cy e.d.). Aftectie, aandacht en meevoelen met de hulpbehoevende, waar het bij 

zorg 66k om behoort te gaan, komen dan gemakkelijk op het tweede plan. En 

wie herinnert zich niet het gedoe random het weren van de nieuwszender CNN 

op de Amsterdamse kabel omdat de commerciele exploitant van het kabelnet 

aan CNN te weinig zou verdienen? 

Deze tendenties lijken te worden gestimuleerd door een opvallende ontwikke

ling. In toenemende mate zien we dat economische orientaties, dat het markt

denken wordt toegepast op terreinen die naar hun aard een ander dan een !ou

ter economisch karakter hebben. De kwaliteit van de samenleving, waartoe ook 

de 'menselijke maat' behoort, verschraalt door een overmaat aan economisering 

en marktdenken. Wie deze ontwikkelingen op zich laat inwerken, merkt hoe 

actueel het leerstuk van de 'soevereiniteit in eigen kring' eigenlijk is. Deze door 

Abraham Kuyper ontwikkelde en later door de rechtsfilosoof Herman 

Dooyeweerd verder verfijnde benadering leert dat de maatschappelijke verban

den en structuren een- wat toen werd genoemd- 'eigen aard en roeping' heb

ben. Het gevolg hiervan was dat de structuurkenmerken van de ene kring niet 

klakkeloos mogen worden toegepast op de andere kring. Gebeurt dat wel, dan 

ontstaan risico's voor de kwaliteit van het samenleven. De overheid heeft op 

basis van de norm van de publieke gerechtigheid als taak er op toe te zien dat de 

eigen aard van de onderscheiden maatschappelijke kringen niet wordt wegge

drukt. En precies daar ontstaat nu het probleem van de grondslagen van het hui

dige overheidsbeleid. Toen de paarse coalitie in 1994 aantrad, werd nadrukkelijk 

gestreefd naar een combinatie van 'primaat van de politiek' en 'meer marktwer

king en concurrentie'. De wetgevingsoperatie 'Marktwerking, deregulering en 

wetgevingskwaliteit' vormde hiervan de praktische uitwerking. Wie een meer 

actueel voorbeeld zoekt van 'kringverwarring' hoeft maar te luisteren naar de 
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inleidingen van staatssecretaris Vander Ploeg (Cultuur en Media) over de verhou

ding tussen publieke en commerciele omroepen. Overvloed hangt nauw samen 

met dominante trends van economisering, gelddenken en marktwerking op zo 

ongeveer aile maatschappelijke terreinen. Maar is dat het hele verhaal? 

Onbehagen 

Het mag opvallend worden genoemd dater in de huidige samenleving steeds 

krachtiger stemmen opgaan die juist de economisering relativeren en wijzen op 

andere perspectieven. Rabobank-topman en toekomstig SER-voorzitter Wijffels 

wees tijdens zijn recente ere-promotie aan de Katholieke Universiteit Brabant op 

het belang van 'ethisch gefundeerd en maatschappelijk geengageerd inzetten 

van talent'. Van daaruit kan gewerkt worden aan standpunten over onderwerpen 

als duurzaamheid, arbeidsparticipatie en internationale monetaire betrekkin

gen. Dergelijke geluiden staan niet op zichzelf. Een van de meest recente boeken 

van Charles Handy, een bekend publicist op het gebied van management-vraag

stukken, heeft als titel The hungry spirit en als ondertitel Beyond capitalism- a quest 

j(Jr purpose in the modern world. Hij pleit voor een toekomst met meer houdbare en 

werkelijk verrijkende waarden dan die van het vrije marktkapitalisme. Bij derge

lijke orienta ties is onbehagen merkbaar over een aantal dominante trends in de 

huidige economie en samenleving. 

Het probleem is echter dat een fenomeen als 'onbehagen' niet direct onder een 

noemer kan worden gevat. Onbehagen schiet eigenlijk verschillende kanten uit. 

Soms is er sprake van morele leegte temidden van materiele overvloed. Er is ont

vankelijkheid voor zoiets als zingeving, maar niet zelden is de belangstelling 

ongericht en zoekend. Er is onbehagen over situaties die maatschappelijk kwets

baar zijn: armoedeverschijnselen, zorg om het milieu, twijfels over financiele 

zekerheid van mensen in de toekomst. Soms is in meer algemene zin sprake van 

onbestemde gevoelens als het gaat om het denken over morgen. Zorgen, ook om 

de tysieke veiligheid. Tal van maatschappelijke organisaties zagen zich genood

zaakt vergaderingen en bijeenkomsten overdag te organiseren omdat veelmen

sen 's avonds de deur niet meer uit durven gaan. 

Nieuwe uitdagingen 

Ecn esscntieel kcnmerk van christelijk-sociaal denken is dat overvloed en on be

hagen geen gcschciden werelden mogen zijn. Voor de kwaliteit van de samenle

ving is niets fnuikender dan het zich afschermen van de ander, en zeker van 

degenen die kwetsbaar zijn. Een eeuw christelijk-sociale ontwikkeling heeft 

mede bijgedragen aan een meer humane samenleving. Maar tegelijkertijd is er 

23 



24 

het risico dat zo'n samenleving te zeer opgaat in het eigen succes. Elke samenle

ving kent sociale kwesties. Steeds is er daarom de noodzaak om te ref1ecteren op 

de bron, om te werken aan visies op de ontwikkeling van de samenleving en om 

zich praktisch in te zetten. De moderne samenleving neemt afstand van het ver

zuilde Neclerlandse verleden. Er is- gelukkig- een grote openheid. Nieuwe the

ma's dienen zich aan. ln de huidige mondiale samenleving zijn nieuwe ideeen 

en nieuwe concepten nodig. Verfrissend zijn de opmerkingen van Wijffels over 

het internationale kapitaalverkeer. De wereld van Internet is fascinerend, maar 

stelt ons ook voor nieuwe ethische vragen. De grote migratiestromen en de glo

balisering zullen leiden tot confrontaties van culturen, zowel positief als nega

tief. Thema's als verantwoordelijkheid over de grenzen heen zullen aan beteke

nis winnen. Vragen rondom waarden en normen komen steeds indringender op 

ons af. De razendsnelle ontwikkelingen op medisch terrein nopen tot nieuwe 

ethische afwegingen. 

In die nieuwe wereld staat het christelijk-sociaal denken voor nieuwe uitdagin

gen. Voor een dee! gaat het om ref1ectie, maar voor een ander deel om praktisch 

handelen: bestendigheid van ethische reflectie bij het vaststellen en naleven van 

bedrijfsgedragscodes, bezinningsprojecten voor middelbare scholieren door 

omroepverenigingen, het screenen van lesmateriaal op de relevante voor de 

identiteit van de eigen instelling, het entameren van onderzoeksprojecten door 

universiteiten. De huidige tijd is rijp voor nieuwe orientaties, ook vanuit de 

eigen spirituele bron. Het leidt tot nieuwe en verrassende confrontaties. Als- om 

slechts een enkel voorbeeld te noemen- een deskundig econometrisch onderzoe

ker als Johan Graafland, werkzaam. bij het Centraal Plan bureau, in zijn vrije tijd 

een studie theologie volgt met als resultaat een zeer gedegen en omvangrijke 

scriptie Economie in theologisch perspectief. Een verkenning, dan worden rele

vante bouwstenen aangedragen voor een nieuwe dialoog; ethisch gefundeerd en 

maatschappelijk geengageerd. 

Nu zoveel doe len van de christelijk-sociale beweging uit 1891 zijn gerealiseerd, 

nu de traditionele verzuiling op een einde loopt en tal van christelijk-sociale 

organisaties zijn opgegaan in algemene organisaties kan gemakkelijk de gedach

te postvatten dat de relevantie van christelijk-sociaal denken in hoog tempo ero

deert. Daar staat echter iets anders en mogelijk veel fundamenteler tegenover. 

Na twee eeuwen te hebben geexperimenteerd met het gedachtegoed van de 

Verlichting en na twee eeuwen geloof te hebben gehad in maakbaarheid en 

stuurbaarheid via natuurwetenschappelijke methoden, zien wij op tal van terrei

nen de kiemen ontstaan van nieuwe analyses, visies en orientaties. De ontvanke

lijkheid voor spiritualiteit en normatieve opvattingen neemt toe. De snel 

groeiende belangstelling voor instituties schept ruimte voor andere opvattingen 

en begrippen: verantwoordelijkheid, vertrouwen, integriteit. De paradigmawisse-



lingen in tal van wetenschappelijke disciplines markeren omslagen in het den

ken. In het publieke debat klinkt steeds sterker door dat samen Ieven niet moge

lijk is zonder gemeenschapszin en waarden en normen. Maar daar begint dan 

ook de verlegenheicl. Verlegenheid, omdat we niet gewend zijn om te gaan met 

de bronnen van zingeving, Ievens- en wereldbeschouwing en spiritualiteit. juist 

om die reden is christelijk-sociaal clenken, naast andere geestelijke en maat

schappelijke stromingen, op een keerpunt beland en in een nieuwe fase terecht

gekomen. Een fase, waarin de bron opnieuw moet worden doordacht, uitgelegd, 

ge"interpreteerd. Niet op de gesloten manier, zoals in de verzuiling veelvuldig 

voorkwam, maar op een open, dialogerende wijze. Van daaruit kan dan ook de 

blik worden gericht naar de ontwikkeling van de samenleving, op de drempel 

naar de 21ste eeuw. Een samenleving die een gespletenheid kent van overvloed 

en onbehagen. Een samenleving ook, die deze gespletenheid zal moeten over

winnen. In 1891 ging het, zoals Abraham Kuyper het noemde, om 'architectoni

sche maatschappijkritiek'. De tijden zijn radicaal veranderd, maar kritiek op de 

architectuur van de samenleving zal altijd moeten worden geleverd. 

Prof mr.d1~ J.P. Balkencndc is bijzondcr hooglcraar christelijk-sociaal clenken over economic 

en maatschappij aan de Vrije Universiteit en lie! van cle Twcecle Kamer clcr Statcn-Generaal 

voor het CDA. Dcze bijclrage is een bewerking van een inleicling voor de Katholieke Raacl 

voor Kcrk en Samenleving. 
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