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Prof. dr. E.J.J.M. Kimman 

Christelijk-Sociaal 
Den ken 

De christelijk-sociale beweging is een 
eeuw oud. Oat is een aanwijzing voor 
haar dynamische organisatie en voor de 
ontwikkeling van haar denken. Zij zal 
zich nu oak moeten voorbereiden op de 
toekomst. Een kroniek over de betekenis 
van de christelijk-sociale beweging en 
over de manier waarop zij dit jaar van 
zich laat horen. 

We hebben een tijd achter ons, waarin 
druk werd gepraat over 'Kerk en Wereld', 
'Evangelie en Maatschappij', 'Geloof en 
Wetenschap' of 'Christendom en Samenle
ving'. De reeks van dergelijke titels is vrij 
lang. Congressen, tijdschriften, oplei
dingscentra of cursussen met zo'n titel 
trekken !hans minder belangstelling dan 
een of twee decennia geleden Is het pro
bleem inmiddels opgelost? Waarschijnlijk 
niet. Het probleem is anders komen te lig
gen. De vanzelfsprekendheid waarmee 
kerk, Evangelie, christendom, geloof of 
theologie voorop kon worden gezet is ver
dwenen. 

Spreken over de sociale werkelijkheid 
vanuit een gelovig vertrekpunt is tegen
woordig zo moeilijk, omdat het 'sociale' 
vanzelfsprekender is dan het 'gelovige'. 
De tijd waarin het omgekeerde kon worden 
gezegd, is voorbij. Wat kerk en christen
dom toen voorstelden, was zo duidelijk, 
dat vanuit die zekerheden aandacht kon 
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worden gevraagd voor nieuwe realiteiten, 
zoals bijvoorbeeld industrialisatie, sociale 
zekerheid of maatschappelijk verkeer. 

Het christelijk denken over sociale 
vraagstukken is ontstaan in een periode 
waarin christendom vanzelfsprekend was. 
Omstreeks het midden van de negentien
de eeuw was er een voorzichtig begin. Het 
jaar 1891 markeerde de overgang naar 
een christelijk-sociale beweging. In hoe
verre zo'n overgang meteen ook gedragen 
werd door de overgrote meerderheid, is 
een weinig interessante vraag Aile sociale 
bewegingen beginnen klein. De kunst be
staat erin zo'n beweging gaande te hou
den. Willen bijvoorbeeld de vredesbewe
ging of de milieubeweging, om eens twee 
recente sociale bewegingen te noemen, 
over pakweg zeventig of tachtig jaar nog 
bestaan, dan zullen ze adequaat moeten 
kunnen reageren op een reeks externe en 
interne factoren. Oat de christelijk-sociale 
beweging nu een eeuw oud is, is een aan
wijzing voor een dynamische organisatie 
en een ontwikkeld christelijk-sociaal den
ken. De geschiedenis van de beweging is 
genoegzaam beschreven.' 

Prof dr. E.J J.M. Kimman (1946) is Jezulet, bedrijfskundr
ge en auteur. HiJ doceert bedriJfsethiek aan de economi
sche faculterten van de Rijksuniversiteit Limburg en de 
VriJe Universiteit te Amsterdam. 
1 A Kouwenhoven, De dynamiek van het christel1jk so

ciaal denken. N1jkerk Callenbach, 1989, G.J. Schutte __. 
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In dit artikel gaat het erom hoe de chris
telijk-sociale beweging thans bezig is met 
haar toekomst. Onder welke voorwaarden 
kan een sociale actie vanuit een gelovig 
perspectief worden georganiseerd? In dit 
artikel wil ik deze voorwaarden bespreken, 
de oecumenische ontwikkelingen signale
ren en enige aspecten van de herdenking 
toelichten. Hiermee wil ik Iaten zien dater 
verschillende vormen van sociaal-christe
lijk denken zijn. 

Drie voorwaarden 
lk zie drie elementen bij een zinvolle socia
le actie vanuit een christelijk perspectief. 
Ten eerste dient een christelijk-sociale be
weging in haar doen en denken de indivi
dualiteit van moderne mensen te weer
spiegelen. Ten tweede dient zo'n bewe
ging een voedingsbodem voor politieke 
actie te zijn zonder nochtans zelf ge·ldenti
ficeerd te worden met een partij. Ten der
de dient zo'n beweging in haar organisatie 
complementair te zijn aan het kerkelijke 
christendom. 

Ten eerste dient een christelijk-sociale 
beweging de individualiteit van de moder
ne mensen te aanvaarden. Moderne men
sen hebben hun werk van hun prive-leven 
gescheiden In een moderne maatschap
pij gebeuren wonen, werken, leren, bezin
nen, spelen en ontspannen op verschillen
de plaatsen en met verschillende groepen 
mensen. Op een gelede wijze leeft men. 
Door deze compartimenten in het moderne 
Ieven kunnen de leden van zo'n samenle
ving hun participatie aan de samenleving, 
geografisch en sociologisch gezien en ook 
in tijdperken van hun eigen Ieven gemeten, 
spreiden Men kan zich uiterst publiek of 
politiek opstellen, of vooral zakelijk, ofwel 
men kan kiezen om zich volledig uit te Ie
ven in de beschutting van de persoonlijke 
levenssfeer. Men kan zijn collegae of me
dewerkers uit het bedrijf wei of niet toe Iaten 
tot de levenssfeer. De invloed van het 
christendom op mensen concurreert met 
andere invloeden. Er wordt van verschil
lende zijden en door allerlei organisaties 
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normerende invloed op de mensen uitge
oefend.' In een theologisch perspectief 
mag men de invloed van het christendom 
onderscheiden van andere invloeden. Men 
mag het zending of apostolaat noemen. 
Om dat echter effectief te doen, is het zin
vol te beseffen dater naast de invloed van 
het christendom andere normdragers met 
soms een veel sterkere invloed actief zijn in 
een moderne samenleving. 

Ten tweede dient een christelijk-sociale 
beweging zeer duidelijk een visie te beli
chamen op de verhouding tussen staat en 
christendom. Voor die verhouding kunnen 
we ons modelmatig drie typen maatschap
pijen voorstellen. Op de eerste plaats een 
maatschappij waar 'moraal' en 'staat', kerk 
en staat, samenvallen. De kerk waakt over 
het morele gehalte van de samenleving. In 
de Middeleeuwen heeft een situatie be
staan, die ideaal-typisch hier enigszins 
aan beantwoordde. Thans treffen we in 
sommige islamitische staten zo'n staatsor
de aan. Het merkwaardige is, dat de totali
taire regimes in Oost Europa ook een der
gelijke ge·lntegreerde orde kenden, al 
waakte daar niet de kerk of een godsdien
stige instelling maar juist de communis
tische partij over het morele gehalte van de 
samenleving. lk verwacht niet dat een der
gelijk model in West Europa veel kansen 
maakt. Bij de overgang in de voormalige 
Oostbloklanden naar markteconomieen is 
die situatie overigens niet ineens veran
derd. Daarvoor is een dubbele verklaring. 
Enerzijds het zelfbeeld van de religieuze 
instellingen, zoals bijvoorbeeld de katho
lieke kerk in Polen, anderzijds de moreel 
ontredderde situatie van veel samenlevin
gen in Oost Europa. Het kan zijn dat er 
niets anders op zit dan een sterke moraal 
urgeren, omdat anders anomie grote scha
de zou kunnen aanrichten. 

Een tweede model is een scheiding tus-

(red.). Een arbeider is z1jn loon waardig, 's-Gravenha· 
ge Meinema. 1991. 

2. Verder u1tgewerkt in E.J.J.M. Kimman, Marktethiek, As· 
sen/Maastricht: Van Gorcum, 1990. 
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sen kerk en staat. Oat is het negentiende
eeuwse beeld. Oat beschouwde de kerk 
als een geprivatiseerde instelling. In de ln
dustriele Revolutie is dat feitelijk gebeurd. 
In de meeste Westeuropese Ianden zijn 
kerken een prive-zaak van de burgers ge
worden. In een gel"ndustrialiseerde maat
schappij zijn moraal en levensbeschou
wing volstrekt individuele zaken gewor
den. Een kerk als institutie, als een min of 
meer toevallige privaatrechtelijke vereni
ging, wordt wei getolereerd, maar er wordt 
niet verwacht dat daar belangwekkende 
initiatieven voor de samenleving als zoda
nig uit kunnen voortkomen. 

Een derde model is het beeld van een 
actieve geloofsgemeenschap die erop uit 
is een bijdrage te leveren aan het morele 
gehalte van de hele samenleving, omdat 
immers over morele zaken er de gewoonte 
van een brede maatschappelijke discussie 
bestaat. Zo'n morele discours heeft een 
reeks spelregels Kerkelijk spreken is dan 
zinvol indien er kerkelijke leiders zijn die de 
geloofsgemeenschap representeren en 
die de rest van de samenleving weten aan 
te spreken. De Amerikaanse bisschoppen 
zijn hierin geslaagd, toen ziJ etappe-gewijs 
tussen 1983 en 1986 hun Brief over econo
mise he gerechtigheid publiceerden. 

Ten derde dient de christelijk-sociale be
weging zich te verstaan met het christen
dom zoals het zich concreet voordoet. 
Christendom is in veel Westeuropese sa
menlevingen geen vanzelfsprekende in
stelling meer. Het verwachtingspatroon ten 
aanzien van het christendom, met name 
ten aanzien van de kerken, volgt een beet
je het verwachtingspatroon dat de burger 
heeft ten opzichte van de staat en van al
lerlel andere organisaties. Oat wil zeggen 
men is loyaal zolang de organisaties iets 
bijdragen aan degenen die erin participe
ren. Wanneer die bijdrage niet beant
woordt aan wat men ervan verwacht, dan 
zijn moderne mensen geneigd zo'n instel
ling de rug toe te keren. Aile deelname aan 
organisaties heeft iets consumptiefs ge-
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kregen, iets selectiefs ook. Loyaliteit aan 
een organisatie word! eerst langzaam en 
met vee I moeite opgebouwd. Ook trouw 
aan een kerkelijke organisatie is niet iets 
waarmee men zo gemakkelijk opgevoed 
kan worden als dat vroeger ging. Moderne 
mensen voelen een betrekkelijk losse rela
tie tot allerlei organisaties, om het even of 
het hun kerk, hun staat, hun politieke partij, 
hun bedrijf of hun sportclub is. Ook de 
overheid moet daar rekening mee houden. 
Oat blijkt wanneer er gesproken word! van 
de calculerende burger. Loyaliteit aan een 
staat is er zolang het wat oplevert. Of men 
nu gelukkig is of niet met deze ontwikke
ling, de christelijk-sociale beweging dient 

Kerken moeten leren om te 
gaan met moderne 
mensen, calculerende 
burgers 

hier rekening mee te houden. Kwam ver
moedelijk een eeuw geleden het lidmaat
schap van zo'n beweging voort uit het ker
kelijk lidmaatschap, !hans gaat dat niet 
meer op. Men zal de christenen individueel 
dienen aan te spreken. Daarnaast is er de 
opgave om een verstandhouding tot de Iei
ding van de kerkgenootschappen te ont
wikkelen. 

Tradities in het kerkelijk spreken 
Het spreekt bijna vanzelf dat in West Euro
pa effectief christelijk-sociaal denken ge
baseerd dient te zijn op de erkenning van 
de individualiteit van de moderne Westeu
ropeaan, de zelfstandigheid van de poli
tiek en de geparticulariseerde status van 
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de kerken. Oat geldt ook voor de kerken. 
De voorwaarden gelden, enigszins aange
past, ook voor zinvol kerkelijk handelen en 
spreken. Ook de kerken dienen de gese
culariseerde situatie te aanvaarden. Oat 
kan een kritische aanvaarding zijn, geen 
afwijzing. De kerk is hoe dan ook gesitu
eerd in onze tijd en onze samenleving en 
zal dus ons de weg naar het Rijk Gods op 
helpen. Met banvloeken tegen systemen 
worden weinig mensen geholpen. Wan
neer er iets gebeurt wat niet strookt met de 
christelijke traditie, dient een kerk haar re
tlecties en eventuele bezwaren of alterna
tieve handelingsaanwijzingen voor te hou
den 1n het Iicht van de Evangelische bood
schap: dus als een vrije uitnodiging, als 
een geloolsdaad, niet als een gebiedende 
eis. 

De belangrijkste twee tradities in het 
christelijk-sociaal denken zijn !hans het 
protestants-christelijke spreken door syno
des of door de Wereldraad van Kerken en 
het katholieke denken, dat vaak het spre
ken van gezagsdragers is. 

Protestantse sociale gedachtengang 
Het protestantisme is synodaal van aard. 
Oat wil zeggen in de beraadslaging om op
lossingen te vinden wordt het kerk-zijn 
reeds beleefd. Protestanten hebben als 
eersten de individualiteit theologisch ge
waardeerd en er kerkelijk vorm aan gege
ven. Het verbaast dan ook helemaal niet 
dat we in de loop van de geschiedenis al
lerlei protestantse congressen zien plaats
vinden ter bespreking van de Sociale 
Kwestie. Een typisch voorbeeld is het 
Evangelisch-Sociaal Congres, dat in 1890 
in Duitsland wordt opgezet als een jaarlijk
se bijeenkomst om aile richtingen aan het 
woord te Iaten en daarmee invloed uit te 
oelenen op de Evangelische Kerk en op de 
politieke partijen. Tot 1941 heeft dit Con
gres bestaan.c 

Bij de protestantse kerken ontbreekt een 
samenbindend kerkelijk gezag, zodat con
gressen belangrijke ontwikkelingen kun
nen stimuleren. In de twintigste eeuw ·Is er 
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in de oecumenische beweging een stro
ming die zoekt naar een adequaat ant
woord van de kerken op het probleem van 
de industrialisatie: Life and Work. De in
vloed van deze stroming werd beperkt 
door de verdeeldheid. Eerst is er enige 
mate van innerlijke eenheid nodig alvorens 
een geloofsgemeenschap de samenleving 
wat te bieden heeft. In Stockholm, in 1925, 
vond een eerste grote oecumenische con
ferentie plaats over de eisen die te stellen 
zijn aan een praktisch christendom. In Ox
ford, in 1937, werd een tweede conferentie 
gehouden. De sociale stroming en de kerk
ordelijke stroming van de oecumenische 
beweging g·1ngen samen op in de Wereld
raad van Kerken. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de As
semblees van de Wereldraad van Kerken, 
vanaf 1948, de regelmatige bijeenkomsten 
waar nieuw christelijk-sociaal denken zich 
uitdrukt. Op de eerste Assemblee werd het 
belangrijke christelijk-ethische beginsel 
van een verantwoordelijke samenleving 
geformuleerd als een reactie op de onver
antwoordelijke situatie onder totalitaire re
gimes uit de Tweede Wereldoorlog. De 
theologische kwaliteit van de stukken voor 
de eerste Assemblee is later niet meer 
geevenaard. De tweede en de derde As
semblee waren betrekkelijk conventioneel, 
voorzover het betreft de sociale ethiek. Pas 
met de vierde Assemblee, in 1968 te Upp
sala, kwam er een vernieuwing in het so
ciale denken. Het concept uit 1948 werd 
verrijkt met nieuwe dimensies, zoals milieu, 
ontwikkelingswerk en democratie. De 
theologische structuur van de maatschap
pijkritiek van de Wereldraad van Kerken 
werd echter verwaarloosd. Dit vergemak
kelijkt allerlei radicale standpunten, maar 
daarmee werd geen nieuw christelijk-so
ciaal denken uitgezet. 

Voor de Nederlandse Raad van Kerken, 
voorzover het de sociale ethiek betreft, in 
Nederland aangeduid met sociale vragen, 

3. VergeliJk art1kel van J.C. Hess in G.J Schutte (red.). op 
cit. 
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past ongeveer hetzelfde beeld. Oat wil 
zeggen sterke theologische documenten 
uit de eerste decennia van zijn bestaan, 
maar - op sociaal terrein - gedurende de 
laatste tien, vijftien jaar een overmaat aan 
standpunten, maar zonder een eigen theo
logische onderbouw. 

Katholieke Sociale Leer 
Een verdeeld huis biedt geen onderdak 
aan een apostolische beweging. In de loop 
van de negentiende eeuw ontwikkelde 
Rome zich tot een centraal punt dat in staat 
is missionair elan en apostolisch getuige
nis te coordineren. Als reactie op de ge
beurtenissen van de Franse Revolutie en 
de scheiding van kerk en staat in veel ian
den, bracht de concordataire politiek van 
de Apostolische Stoel te Rome een tot dus
verre ongekende centralisatie in de katho
lieke kerk. De katholieke sociale leer legiti
meerde, op het einde van de negentiende 
eeuw, de positie van Rome. 

De encycliek Rerum Novarum van 1891 
is niet de eerste katholieke reactie op de 
Sociale Kwestie. Kerkelijke leiders zoals in 
Engeland kardinaal Manning, in Duitsland 
bisschop von Ketteler, in de Verenigde 
Staten aartsbisschop John Ireland, in Ne
derland Ariens, Poels, Schaepman en No
lens, hadden gewezen op het verdwijnen 
van waarden, zoals bijvoorbeeld de ver
broken harmonie, de verdwenen weder
zijdse verplichtingen der standen of het 
verdwenen gezag voor bepaalde autoritei
ten. Deze kerkelijke voormannen dachten 
vanuit een theologische notie van eenheid, 
van maatschappelijke saamhorigheid, van 
solidariteit. In zekere zin gaven zij sterk 
theologiserende verhandelingen, eerder 
een normatieve maatschappijleer dan een 
christelijk-sociaal denken. Niet ontkend 
kan worden dater aanvankelijk wei hier en 
daar sprake was van een reactionaire be
zorgdheid en dat de eerste stappen wat 
paternalistisch aandeden. lnteressanter is 
dat op den duur dit alles uitgroeide tot een 
vooruitstrevende beweging, waarbij een 
belangrijke factor is geweest de eerste so-
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ciale encycliek, Rerum Novarum. In die en
cycliek pleit paus Leo XIII voor confessio
nele vak- en standsorganisaties, organisa
tievrijheid voor de arbeiders, het recht op 
staking als het om gerechtvaardigde eisen 
gaat, zoals een billijk loon. In deze rond
zendbrief word! vooral een organisatiemo
del aan de hand gedaan en worden de bis
schoppen opgeroepen zich met de vor
ming van organisaties bezig te houden. 

In de tweede sociale encycliek, Quadra
gesimo Anno, die in 1931 verscheen, 
wordt programmatisch ingevuld wat veer
tig jaar geleden werd opengelaten. Oeze 
encycliek onderkent het verschijnsel van 
de onderneming als 'corporate actor' in het 
proces van industrialisatie. Zoals wei meer 
met vroege ontdekkingen, was de tijd nog 
niet rijp om al aan oplossingen te denken. 
In deze encycliek word!, in onze ogen, wei
nig gezegd over de staatsvorm, bijvoor
beeld de democratie, maar wei word! het 
subsidiariteitsbeginsel met betrekking tot 
de staatsbemoeiing geformuleerd. Oat is 
een principe dat een hoge instantie, zoals 
bijvoorbeeld de staat, de voorwaarden 
schept voor bedrijven en instellingen uit 
het maatschappelijk middenveld die weer 
op hun beurt voorwaarden scheppen of 
'subsidierend' functioneren voor de indivi
duele leden van de samenleving ter berei
king van hun levensdoel. 

Een aantal jaren na de Tweede Wereld
oorlog, in 1961, verscheen de derde so
ciale encycliek Mater et Magistra van paus 
Johannes XXIII. Het is een document dat 
de problematiek van de overheidsplan
ning, het bedrijfsleven en het probleem 
van de Derde Wereld signaleert, maar ei
genlijk geen nieuwe principes aangeeft. 
Oiezelfde paus Johannes XXIII zorgde in 
1963 voor een doorbraak met zijn vredes
encycliek Pacem in Terris. Met deze rond
zendbrief richtte de paus zich tot aile men
sen van goede wil. In deze encycliek 
worden voor het eerst systematisch de 
mensenrechten aanvaard als in overeen
stemming met het authentieke christelijke 
mensbeeld. Paus Joannes Paulus II is op 
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deze lijn doorgegaan. Tot op heden 
schreef hij drie sociale encyclieken: over 
de arbeid in 1981, over de ontwikkelings
problematiek in 1987 en over de economi
sche orde in 1991 . 

In Gaudium et Spes, de pastorale con
stitutie over de Kerk in de wereld van van
daag van het Tweede Vaticaans Concilie, 
behandelen de concilievaders de sociale 
problematiek zonder expliciet van een So
ciale Leer te spreken. Het document ge
tuigt van een optimistische kijk op sociale 
problemen, zoals de problematiek van de 
Derde Wereld of de vredesvraagstukken. 
Dit concilie-document is een interessant 
voorbeeld van christelijk-sociaal denken, 
omdat het vertrekpunt gelegen is in een 
selectieve beschrijving van enige sociale 
problemen en vervolgens een interpreta
tie, onder de naam 'tekenen des tijds'. 
Deze manier van denken staat haaks op 
de oude normatieve aanpak van de socia
le encyclieken. Het is dan ook niet toevallig 
dat juist op het einde van dat Concilie men 
dacht dat er daarom wei nooit meer een 
sociale leer zou komen. Een 'sociale leer' 
in de betekenis van 'de ideale ordening'. 
Na ruim een decennium van onzekerheid 
op dit punt, is men toch verder gegaan. 
Wei met sommige oude termen, maar fei
telijk met een nieuwe benadering. 

De twee tradities groeien naar elkaar 
toe. Oat een encycliek of welke verklaring 
dan ook gaat behoren tot het christelijk-so
ciale gedachtengoed, wordt eerder door 
de theologische kwaliteit en de sociale re
levantie van de boodschap bepaald dan 
door de afkomst. De morele autor"1teit wordt 
steeds meer in de inhoud dan bij de afzen
dergezocht. 

Kerken en het christelijk-sociaal 
den ken 
Christelijk-sociaal denken is een specifie
ke vorm van kerkelijk spreken, dat hierbo
ven in paragraaf twee behandeld is. Het is 
een reflectie naar aanleiding van maat
schappelijke problemen. Er wordt getracht 
principes en soms normen voor de oplos-
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singen van sociale problemen te vinden. 
Hoe moet de christelijke geloofsgemeen
schap, vanuit de particuliere levenssfeer, 
zich bemoeien met sociale problemen? 
Hierboven zijn drie oploss"1ngen genoemd·. 
het model van de morele controle, het mo
del van de getolereerde maar geparticula
riseerde status en het model van een ge
loofsgemeenschap die vanuit haar traditie 
dialogeert met de dominante organisaties 
in de samenleving. 

Die modellen zijn aile drie relevant. In de 
voormalige Oostbloklanden of in Afrikaan
se staten dient de geloofsgemeenschap 
anders te functioneren dan in Westeurope
se Ianden als Nederland. In Oost Europa 
zal het niet mogelijk zijn ineens van een to
talitaire maatschappijvorm over te gaan 
naar een pluriforme maatschappij. Zoiets 
zal in fasen gaan. Het vervangen van een 
opgelegd overkoepelend systeem van 
normen en waarden, dat van de commu
nistische partij, door pluriformiteit vereist 
een voldoende ontwikkeld individueel mo
reel besef bij de leden van een samenle
ving. Zoiets gaat niet ineens. Daarom ver
wacht ik dat de kerken voorlopig een an
dere rol in Oost Europa moeten gaan spe
len dan zij thans in West Europa geacht 
worden te doen. 

De uitspraken dienen 'ethisch' te zijn. 
Het dient een beoefening van ethiek te zijn, 
waarin de volgende drie elementen aan
wezig zijn. Ten eerste gaat het om hande
lingsaanwijzingen waarbij vrijheid en vrij
willigheid voorop staan. Dwang Ievert 
geen ethiek op. Wat niet kan, hoeft niet. Er 
mogen voorkeuren worden uitgesproken, 
zonder dat de alternatieven verketterd 
worden. Elke christelijke geloofsgemeen
schap dient er rekening mee te houden dat 
er een grote pluriformiteit van politieke op
ties onder de leden bestaat. Kerken dienen 
geen populistische paden te betreden en 
dienen zich te onthouden van al te concre
te uitspraken. 

Ten tweede dienen de uitspraken com
municatief te zijn. Het moeten begrijpelijke 
uitspraken zijn voor degenen die met die 
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handelingsaanwijzing gebaat zijn. Hierbo
ven hebben we gezien dat zoiets geldt 
voor elke kerkelijke uitspraak. De ethische 
uitspraak moet verstaanbaar zijn voor bre
de lagen van de samenleving. Oat bete
kent niet dat de eis van verstaanbaarheid 
met zich mee gaat brengen dat slechts slo
gans en gemakkelijke oplossingen door de 
kerken gepropageerd moeten gaan wor
den. Elke ethische uitspraak is een voorlo
pige uitspraak. Degene die spreekt dient 
open te zijn voor een herziening van zijn ei
gen opvatting. Een ethische aanwijzing is 
vaak een aanwijzing die door de ethicus 
als de beste wordt gehouden, terwijl er 
wellicht ook een of twee andere gedrags
mogelijkheden zijn met iets 'mindere' argu
menten. 

Ten derde dienen het zo algemeen mo
gelijke uitspraken te zijn. Het gaat niet om 
een positiekeuze in een specifiek debat of 
een voorkeur voor een bepaalde politieke 
oplossing, maar het gaat om regels, nor
men en waarden, die in meer dan een ge
val toe te passen zijn. 

De armoededebatten in de tweede helft 
van de jaren tachtig zijn in dit opzicht voor
beelden van al te gemakkelijke, populisti-

De armoededebatten in de 
jaren tachtig gaven te 
gemakkelijke, populistische 
keuzen 

sche keuzen in een kerkelijk aandoende 
setting. Kerken dienen bij hun openbaar 
spreken te letten op de communicatieve 
regels van een pastoraal gesprek. Er moet 
dus respect doorklinken voor de verschil-
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lende zienswijzen Tenzij het niet anders 
kan, zal een veroordeling niet op haar 
plaats zijn in zo'n gesprek. Er dient ruimte 
te zijn voor dialoog en respect voor afwij
kende meningen. Het christelijk-sociale 
denken dient een beweging te voeden. Of 
die beweging samenvalt met christelijk 
getnspireerde partijen of maatschappelijke 
organisaties is een praktische kwestie. In 
een maatschappij, gedomineerd door or
ganisaties, zijn er altijd wei mensen te vin
den die een sterk charismatisch en betrek
kelijk ongeorganiseerd christendom voor
staan. lk vind het niet in overeenstemming 
met de geest van de tijd. De zelfstandige 
en zakelijke organisatie is in het Westen 
het instrument voor een enorme economi
sche groei geweest Politieke macht is ook 
georganiseerde macht, maar een politieke 
partij wijkt op bepaalde punten loch af van 
een zakelijke organisatie Een kerkgenoot
schap wijkt op bepaalde punten zowel af 
van een partij als van een zakelijke organi
satie. Niettemin zijn het aile drie organisa
ties. Weliswaar met belangrijke verschillen. 
Christelijk-sociaal denken dat zou pleiten 
voor een individueel beleefd christendom 
en een gezamenlijke sociale actie zou af
wijzen, is theologisch wei verdedigbaar. 
De bezwaren ziJn praktisch: is het effec
tief? lndividuele oplossingen voor sociale 
problemen zullen gauw in de charitatieve 
sfeer terecht komen. En op dat punt heeft 
de christelijk-sociale beweging geleerd 
van het socialisme, namelijk dat bepaalde 
problemen slechts structureel oplosbaar 
zijn. De structurele oplossingen van de af
gelopen decennia zijn niet Ianger effectief. 
Er zullen nieuwe oplossingen moeten wor
den gevonden. Daar zal het nieuwe chris
telijk-sociale denken aan moeten gaan 
werken. 

Of een nieuw christelijk-sociaal denken 
zich aftekent wil ik beantwoorden aan de 
hand van vier wijzen van spreken Op de 
eerste plaats de reflectie van de huidige 
christelijk-maatschappelijke organisaties. 
Op de tweede plaats een beraadslaging 
van christenen. Op de derde plaats de 
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werken van individuele auteurs. Op de 
vierde plaats de theologische analyses die 
gezaghebbend voor de geloofsgemeen
schap zijn. Van aile vier zal ik een voor
beeld geven. 

Christelijk-maatschappelijke 
organisaties 
De christelijk-maatschappelijke organisa
ties zijn een stukje Nederlandse cultuur, 
waarvan in de jaren zeventig wat al te vlot 
werd aangenomen dat met de ontzuiling 
ook deze organisaties overbodig zouden 
worden. Oat is dan ook de mening ge
weest van vele christenen, toen zij over
stapten van een confessioneel gebonden 
standsorganisatie naar een algemene or
ganisatie. Daar is volstrekt niets op tegen. 
Ook de fusie van KNV en NVV in de FNV 
past bij dat beeld. 

Vanuit het perspectief van het christelijk
sociale denken is een veralgemenisering 
niet erg interessant. Juist de 'C' in de naam 
van een organisatie noodzaakt het bestuur 
van tiJd tot tijd na te denken of die christe
lijke grondslag wei aanwezig is. Een 'C' is 
lastig, niet overbodig. Een 'C' is ook niet 
pretentieus, zoals vaak gezegd werd door 
mensen toen zij er afscheid van namen. De 
·c· in de naam is een ideaal, dat zoals zo 
vaak bij idealen niet gemakkelijk kan wor
den gerealiseerd. De zeer snelle ontkerke
lijking in Nederland blijkt thans voor actie
ve christenen een motief te zijn om de 
christelijk-sociale organisaties een nieuwe, 
oecumenische en eigentijdse identiteit 
mee te geven. 

Een van de pogingen om zulks te doen, 
is te lezen in een onlangs verschenen rap
port van de vijf organisaties, die verenigd 
zijn in het Convent van Christelijk Sociale 
Organisaties.' Zij erkennen dat het niet 
meer zo vanzelfsprekend is om lid te wor
den van de betreffende organisaties. Wat 
niet Ianger vanzelf spreekt, dient dus toe
gelicht te worden. Niettemin besteedt het 
rapport de hoofdstukken twee en drie aan 
de historie van de organisaties. In hoofd
stuk vier wordt een fragmentarische socio-
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logische analyse gegeven van de Neder
landse situatie aan de hand van processen 
als deconfessionalisering en ontzuiling. 
Dan wordt de vraag gesteld of deze pro
cessen hun invloed hebben op de identiteit 
van de christelijk-sociale organisaties. 
Eerst wordt er gezegd dat deze processen 
geen negatieve invloed hebben gehad op 
het ledental van de betreffende organisa
ties. Er zijn ook niet-christenen lid. De stra
tegie van de organisaties is erop gericht 
christelijke waarden en normen gezamen
lijk te beleven en van daaruit ontwikkelin
gen in de samenleving te be'lnvloeden. Er 
wordt dan gerefereerd aan de organisatie
cultuur. ldentiteit is weliswaar niet gemak
kelijk te omschrijven. Ze vall dikwijls pas 
op, indien ze verloren is. De poging van dit 
rapport is welgemeend en op haar plaats. 
Op het einde van hoofdstuk vier worden 
enkele regels gewijd aan de relatie tot de 
kerken. Het rapport spreekt zich uit voor 
een terughoudende stellingname van de 
kerken ten aanzien van concrete politieke 
en economische vraagstukken. Het rap
port verwacht wei een appel, maar geen al 
te duidelijke stellingnamen. Wat het rap
port helaas verzuimt te vermelden waarin 
dat appel zou kunnen bestaan. Het rapport 
besluit met een kort vijfde hoofdstuk, waar
in samenvattend negen beleidsvoorne
mens zijn neergelegd. 

Beraadslaging van christenen 
In Nederland vond in november voor de 
vierde maal een christelijk-sociaal congres 
plaats. Dit is geen kerkelijk congres. Dit is 
een oecumenisch congres, op initiatief van 
individuele christenen, met steun van de 
meeste christelijke en katholieke maat
schappelijke organisaties. Tijdens de voor
bereidingen heeft de initiatiefgroep een 
gesprek willen aangaan ook met dominan
te maatschappelijke bewegingen, waar
voor christenen zich individueel inzetten of 

4. P A.G. Cammaert e a lnsp1ratle en Organisatie. per
spectieven voor christel!jk-sociale orgamsatles in een 
t1jd van ontzuiling en deconfessional!sering, Den Haag: 
Convent van chr~stelijk-soc1ale organisat1es. 1991 
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waarin eerdere christelijke of katholieke or
ganisaties zijn opgenomen. 

In vier deelconferenties en met behulp 
van een werkdocument is dit vierde chris
telijk-sociale congres voorbereid. Oit con
gres is een herdenking en een manifesta
tie. Het zal geen wetenschappelijke 'wor
king party' kunnen zijn, want op die titel zijn 
de uitnodigingen niet verstuurd. Toch is er 
een, vele malen herzien, basisdocument 
dat probeert een focus te zijn voor de dis
cussie. Het voordeel van dit document is 
dat het de hand verraadt van een van de 
initiatiefnemers van het Congres, prof. dr. 
H.J. van Zuthem. Dit document is meer 
dan een bijdrage van een individuele 
christen, alhoewel dit document niet gele
zen moet worden als een pauselijke ency
cliek." 

Het vierde christelijk-sociale congres 
staat duidelijk in de lijn van de protestant
se sociale traditie, die - zoals boven aan
gegeven - synodaal van aard is. Met dit 
document en met al hetgeen het Congres 
nog zal opleveren zal duidelijk worden dat 
er van een christelijk-sociaal denken, in de 
voile betekenis, nog niet helemaal gespro
ken kan worden. Het is een oecumenisch 
spreken, waarin allerlei tradities worden 
gebundeld. Die tradities z'rjn niet versmol
ten tot een nieuwe synthese. Oat hoeft ook 
niet. In een pluriforme maatschappij mag 
ook het christendom zelf pluriform beleefd 
worden, zoals trouwens de Blijde Bood
schap zelf pluriform, niet in een maar in 
vier Evangelies, tot ons is gekomen. 

Oswald von Neii-Breuning 
Gedurende zes decennia heeft in Ouits
land de jezu·let Oswald von Neii-Breuning 
op het gebied van het christelijk-sociale 
denken een unieke rol gespeeld. Geboren 
in 1890, te Trier, is hij kort geleden te 
Frankfurt overleden. Tot op hoge leeftijd is 
hij actief schrijver gebleven. Van zijn dis
sertatie over de fundamenten van een 
beursmoraal tot in zijn laatste geschriften 
heeft hij geprobeerd nuchter te schrijven in 
een sociaal-wetenschappelijke traditie. Hij 
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doet nergens een beroep op het 'profeti
sche karakter' van het een of ander, maar 
is ervan overtuigd dat slechts wetenschap
pelijke taal het kenmerk van het christelijk
sociale denken hoort te zijn. Een belangrijk 
gedeelte van de encycliek Quadragesimo 
Anno is van zijn hand. In de jaren na 1931 
schreef hij op die encycliek enige com
mentaren waarop de oplettende lezer kan 
opmaken dat de andere helft van deze en
cycliek van een andere hand is. De beide 
delen sporen niet even mooi. 

In de jaren zeventig heeft hij zich terug
houdend uitgelaten over de noodzaak van 
nieuwe sociale encyclieken. 6 In 1971, kort 
na het Tweede Vaticaans Concilie maar 
ook een paar jaar na het verschijnen van 
Humanae Vitae, vond hij dat de tijd van en
cyclieken voorbij was. In dat jaar ver
scheen slechts een bescheiden, maar wei 
zeer mooie brief van paus Paulus VI om de 
tachtigste verjaardag van Rerum Novarum 
te gedenken. 

In de wederopbouw van Ouitsland heeft 
pater Von Nell zich sterk gemaakt voor een 
gezamenlijke federatie van vakverenigin
gen en voor een nationaal werkgeversver
band. Met politici van de drie belangrijkste 
Ouitse politieke stromingen hield hij con
tact. Het is mede aan zijn inzichten te dan
ken dat men in Duitsland is gaan spreken 
van het concept van de sociale markteco
nomie. Oat de overheid, in de jaren tachtig, 
ging terugschrijden vond bij hem niet zo
veel bijval. 

Het merkwaardige van deze man, die in 
hoog aanzien stond bij politici en academi
ci, was dat hij eigenlrjk slechts tijdschriftar
tikelen schreef. Het waren altijd overpein
zingen naar aanleiding van actuele proble
men. Maar dan wei steeds overpeinzingen 
van een fundamentele aard. Door die kwa
liteit had hij gezag bij werkgevers en werk-

5. Bas1sdocument Bedreigde verantwoordelljkheid. 
Utrecht Stichtmg 1991, oktober 1990. Commentaren 
van velerle1 organ1saties zijn gebundeld 1n React1es op 
bas1sdocument Bedreigde verantwoordeli;khe1d'. 
Utrecht Stichting 1991. augustus 1991 

6 0 von Neii-Breuning. Wie soz1al ist die K1rche?, Dus
seldorf. 1972 
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nemers, sociaal-democraten en christen
democraten. Toch sprak hij niemand naar 
de mond. Hij bracht niet zelden zijn ge
sprekspartners in de verschillende partijen 
aan het schrikken door 1ets op te merken 
dat hen net op dat moment niet goed uit
kwam. Hij heeft zich nooit ingelaten met 
utopieen. Hij was jarenlang het levende 
bewijs dat men zeer goed bij de tijd kan 
zijn, zonder omringd te worden door een 
staf, zonder geholpen te worden door een 
flink budget of zonder een voertuig. Als vijf
ennegentig-jarige sprak hij eens op een 
plein een menigte stakers toe en weigerde 
vervolgens om naar huis gebracht te wor
den. Het openbaar vervoer was hem goed 
genoeg. 

Markante persoonlijkheden, ook in 
maatschappijen met een massacultuur en 
anonimiteit, zijn belangrijk, wanneer zij een 
zekere transparantie en herkenbaarheid 
bezitten. Christelijk-sociaal denken mag 
best geassocieerd worden met geenga
geerde christenen die nadenken. Pater 
Von Nell was mijns inziens zo'n man. 

Centesimus Annus 
In een artikel, eigenlijk bestemd om pas
tuum gepubliceerd te worden, zegt Von 
Neii-Breuning waarom hij in zijn geschrif
ten steeds minder leerstellige documenten 
vermeldde. Oat deed hij niet omdat hij de 
morele autoriteit van de kerk minder zou 
waarderen, maar omdat hij vond dat er 
spaarzaam mee omgegaan moest wor
den. Met citeren viel van alles wei te bewij
zen, Het is opmerkelijk dat die spaar
zaamhe.ld terug te vinden ·Is in de herden
kingsencycliek van paus Joannes Paulus 
II. Ook al wordt door hem de term katholie
ke Sociale Leer op vele plaatsen gebe
zigd, toch is er een verschil met encyclie
ken uit 1891 of 1931. Overduidelijk gaat 
het om een reeks principes waar elke eco
nomische orde aan moet beantwoorden. 
De vroegere kritiek op het socialisme wordt 
herhaald en gebaseerd op de vermeende 
inbreuk op deze beginselen. De individu
aliteit van de mens wordt gezien als een 
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groot goed. Het socialisme wordt verweten 
daar te weinig voor te doen. In wat mag 
worden gezien als de persoonlijke filosofi
sche kijk op de wereld van de huidige 
paus, wordt gesteld dat iedere persoon 
een autonoom subject van morele beslis
singen is. Het welzijn van het individu kan 
niet verwezenlijkt worden met voorbijgaan 
aan zijn autonome keuze. Niet het individu 
dient vermaatschappelijkt te worden, maar 
de maatschappij dient aan de 'subjectivi
teit' onderworpen te worden (par. 13). 

Met dit en enige andere beginselen 
wordt niet slechts het socialisme bekriti
seerd, maar ook de markteconomie. De 
gebeurtenissen van het jaar 1989, waar'1n 
in Oost Europa nieuwe vormen van demo
cratie ontstaan zijn, worden in een apart 
hoofdstuk behandeld. In het corresponde
rende hoofdstuk vijf worden grondlijnen 
voor een nieuwe staatsleer gegeven. In 
hoofdstuk vier worden normen voor een 
rechtvaardige economische orde gege
ven. Met deze encycliek kan iedereen 
doen, zoals Von Neii-Breuning waar
schuwde: te weten iets van eigen gading 
er uit p'1kken en daarmee het eigen gelijk 
bewijzen. lk zal dat niet doen. lk vind dat in 
deze encycliek nadrukkelijk wordt ge
poogd iets te zeggen dat voor moderne, 
individueel georienteerde mensen, om het 
even gelovigen, niet-gelovigen of anders 
gelovigen, zou kunnen aanspreken. Na
tuurlijk waren die oude documenten ook zo 
opgesteld, dat ze filosofisch-theologisch 
niet slechts van toepassing waren voor 
christenen, maar de aard van de docu
menten was toch wei zo dat ze met name 
door de eigen gelovigen gelezen werden. 
Centesimus Annus wens ik een ruimere le
zerskring toe omdat het fundamentele vra
gen stelt aan onze economische en staat
kundige orde. Ook al is de markt voorlopig 
de meest realistische oplossing voor de 
verdeling van goederen en diensten, dat 
wil nog niet zeggen dat het de meest recht-

7 'In eigener Sache' afgedrukt in 0 von Neii-Breuning, 
Worauf es mir ankommt, Freiburg: Herder, 1983, 95-96. 
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vaardige oplossing is. Een alternatief is 
echter nog niet voorhanden. Christelijk-so
ciaal denken zou zich daar wei mee moe
ten gaan bezighouden. 

Modern christelijk-sociaal denken 
Aan het einde van de negentiende eeuw 
was er bij de christelijk-sociale beweging 
weinig of geen sprake van kerkelijke sa
menwerking. Alhoewel afzonderlijke chris
tenen best wilden samenwerken in christe
lijke verenigingen, hield de kerkelijke Iei
ding dat tegen. Aan het einde van de twin
tigste eeuw zijn kerkelijke kringen beter 
met elkaar vertrouwd geraakt, maar dreigt 
er een andere afstand tussen de Ieiding 
en de gelovigen. Een nieuwe christelijk-so
ciale beweging, gedragen door moderne 
mensen die hun Evangelische inspiratie 
gemakkelijker in daden omzetten dan in re
flecties weten weer te geven, zal ook een 
relatie met de ge1soleerde cirkels van staf 
en Ieiding der diverse kerkgenootschap
pen dienen te vinden. Een volledig gela"ici
seerde beweging zal op den duur buiten 
adem raken, als dat contact niet word! op
gebouwd. Het zal niet eenvoudig z·1jn het 
oor der kerkelijke leiders te vinden, omdat 
ze doorgaans weinig weet hebben van de 
ge"industrialiseerde werkelijkheid. 

Veel verklaringen op sociaal gebied van 
bijvoorbe.eld de Raad van Kerken, wereld
wijd, nationaal en ook plaatselijk, zijn van 
de commando-achtige soort. Naar de 
vorm zijn het geen ethische aanwijzingen. 
Ze missen de relativiteit van een ethische 
beschouwing. Ethiek is een reflectie op 
onze moraal. Ethiek is het reflecteren op 
voorbije handelingen, situaties en gebeur
tenissen met de bedoeling om te zoeken 
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naar gedrags- en handelingsaanwijzingen 
voor soortgelijke toekomstige en eventuele 
handelingen, situaties of gebeurtenissen. 
Nu zal niet iedereen mijn zienswijze op 
ethiek delen. Sommigen zullen mij kunnen 
tegenwerpen dat christelijk spreken juist 
wei imperatieven moet bevatten, zoals ook 
de Tien Geboden imperatieven zijn. Voor 
mij zijn de Tien Geboden een model voor 
de beoefening van ethiek, niet de enige 
manier. Er zijn meer modellen. 

Voor mij is 'het christelijk-sociaal spre
ken' niet slechts een verklaring van een sy
node of een rapport van een kerkelijke 
commissie, maar ook de activiteiten van de 
individuele christen die sociale analyse in 
een christelijk perspectief bedrijft. Het 
theologisch gehalte kan een geschrift 
'christelijk-sociaal' maken. Dus daarmee 
geef ik aan dat een van huis uit kerkelijk 
document met een uitspraak over een 
maatschappelijk probleem daarmee nog 
niet vanzelf de kwalificatie van 'christelijk
sociaal denken' verdient. Christelijk-soci
aal denken en spreken gebruikt verschil
lende modellen door elkaar. lk heb een 
voorkeur voor een open ethische beschou
wingswijze, waarvan ik de elementen in 
paragraaf drie opsomde. Deze drie ele
menten vind ik terug in de vier hierboven 
behandelde voorbeelden. lk hoop ze ook 
terug te vinden in het toekomstige verslag
boek van het vierde christelijk-sociale con
gres, dat in november in Doorn word! ge
houden. 
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