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Reactie op het basis
document Bedreigde 
Verantwoordelijkheid 

Het Christelijk Sociaal Congres, dat in 
november wordt gehouden, kan bJjdra
gen aan de totstandkoming van een ac
tueel gemeenschappelijk normatief ka
der. De toerekening van verantwoorde
!Jjkheid aan personen en aan maat
schappe/ijke organisaties is de kern van 
de sociale kwestie van deze tijd. Mr. drs. 
J.P. Balkenende schreef de officie/e re
actie van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het COA op het basisdocument 
'Bedreigde Verantwoorde/1jkheid' van 
de initiatiefnemers voor het Christel1jk 
Sociaa/ Congres. 

Honderd jaar na het Eerste Christelijk 
Sociaal Congres en de verschijning 
van de Pauselijke encycliek Rerum No
varum is er aile reden opnieuw stil te 
staan bij de betekenis van de christe
lijk-sociale gedachte voor de samenle
ving, nationaal en internationaal, van 
nu en morgen. De internationalisering 
van het maatschappeiijk Ieven, de we
deropbouw van Oost- en Midden-Euro
pa, de ernstig blijvende toestand in de
len van de Derde Wereld, het mondiale 
milieuvraagstuk, de moeilijke kwesties 
random genetische manipulatie en de 
noodzaak van levensbeschouwelijke 
doordenking en inspiratie nopen tot 
hernieuwde bezinning op de christelijk
sociale gedachte. Tevens dient die be-
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zinning uit te monden in concretisering 
en praktisch handelen. Het is verheu
gend dat de Stichting 1991 het initiatief 
heeft genomen tot een nieuw Christelijk 
Sociaal Congres en dat de lnitiatief
groep 1991 het basisdocument 'Be
dreigde Verantwoordelijkheid' heeft 
opgesteld ten behoeve van dit Con
gres. Deze activiteiten bieden belang
rijke aanzetten tot een nieuwe gedach
tenvorming en standpuntbepaling in 
christelijk-sociale kring. 

2 Het basisdocument 'Bedreigde Verant
woordelijkheid' bevat een inspirerend 
geluid voor maatschappelijke vraag
stukken van vandaag en morgen. Het is 
een opmerkelijke prestatie dat de lnitia
tiefgroep 1991 door haar discussies 
erin is geslaagd tot inhoudelijke over
eenstemming te komen. De huidige 
maatschappelijke vraagstukken zijn 
complex van aard. Mede daarom moet 
waardering worden uitgesproken voor 
de werkzaamheden van de lnitiatief
groep en het uiteindelijke resultaat. Het 
basisdocument is zeer herkenbaar 
voor degenen die staan in de christe
lijk-sociale traditie. Het stuk sluit aan op 
de gedachtenvorming die zichtbaar 
werd in encyclieken, in het Tweede 
Christelijk Sociaal Congres van 1919 
en de Christelijk Sociale Conferentie 
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van 1952. Maar 'Bedreigde Verant
woordelijkheid' biedt meer; het wijst op 
de actualiteit van de christelijk-sociale 
gedachte en het geeft handreikingen 
voor discussie en debat met andere 
maatschappelijke, geestelijke en poli
tieke stromingen. De hoofdteneur van 
het document verdient ondersteuning. 

3 Het CDA heeft in de jaren tachtig ge
tracht antwoorden te geven op het 
vraagstuk van de bedreigde verant
woordelijkheid. De verzorgingsstaat in 
zijn sturingspretenties en met zijn finan
ciele overbelasting, de secularisatie en 
geestelijke vervlakking, de erosie van 
maatschappelijke verbanden vroegen 
en vragen om alternatieven en nieuwe 
uitdagingen. Met publikaties zoals Ge
spreide Verantwoordelijkheid (1978), 
Van Verzorgingsstaat naar verzor
gingsmaatschappij (1983) en De Ver
antwoordelijke Samenleving (1986) en 
vanuit het appel tijdens het tienjarig ju
bileumcongres in 1990 om blijvend 
ernst te maken met de eigen identiteit 
streeft het CDA vanuit zijn politieke ver
antwoordelijkheid de realisatie na van 
uitgangspunten waarop ook de christe
lijk-sociale bewering is gestoeld. 1991 
dient behalve een maatschappelijk ook 
een politiek signaal te zijn. 

4 Het onderwerp 'Bedreigde Verantwoor
delijkheid' krijgt in het basisdocument 
een brede behandeling, waarbij zowel 
diverse onderwerpen als diverse acto
ren de revue passeren. Het document 
spits! bedreigde verantwoordelijkheid 
aan het slot vooral toe op de 'verant
woordelijk te houden mens'. 'Kan de 
mens nog subject zijn of zal hij in de 
complexiteit van de instituties en syste
men aileen nog als object kunnen func
tioneren?' Het verantwoordelijk houden 
van mensen is ook nu van groot be
lang. Daarbij zal steeds de vraag moe
ten worden gesteld welk mensbeeld 
wordt gehanteerd. Het beeld van de 
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verantwoordelijke persoon zal voortdu
rend doordacht en in de actuele con
text bezien moeten worden Bij de toe
spitsing van het document op de rol 
van de mens kunnen twee kanttekenin
gen worden geplaatst. 
In de eerste plaats mag ~ hoe belang
rijk de positie van de mens vanzelfspre
kend is ~ nimmer de verantwoordeliJk
heid van maatschappelijke verbanden 
uit het oog worden verloren. Subsidiari
teit en soevereiniteit in eigen kring we
zen op een andere inrichting van de sa
menleving dan het vrije marktmecha
nisme van het 19e-eeuwse liberalisme 
en de staatsbevoogding van het com
munisme/socialisme (Wat betreft de 
aanduiding 'derde weg' op pagina 5, zij 
opgemerkt dat deze wat neutrale aan
duiding het zicht niet mag onttrekken 
op de niet te verwaarlozen bijdrage die 
de christen-democratie aan de ontwik
keling van de samenleving heeft gele
verd ) Het dilemma tussen staat en 
mark! moet overwonnen worden. Zowel 
de maatschappelijke nood ten gevolge 

Niet aileen personen 
moeten zich 
verantwoordelijk weten, 
maar ook organisaties 

van het normloze vrije marktmechanis
me van de vorige eeuw als het recente 
echec van het collectivistische commu
nisme in Oost-Europa maken de bete
kenis van de christelijk-sociale visie op 
de inrichting van de samenleving extra 
actueel. Maar die inrichting ontstaat 
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niet vanzelf. Maatschappelijke verban
den dienen daaraan - mede onder
steund door een voorwaardenschep
pend overheidsbeleid en betrokken
heid van mensen - actief te werken. 
Het gaat zo bezren niet aileen om 'ver
antwoordelijk te houden mensen', maar 
evenzeer om 'verantwoordelijk te hou
den maatschappelijke organisaties' 
Dit laatste aspect was er in immers een 
van de meest wezenlijke bestanddelen 
van de christelijk-sociale richting. 
In de tweede plaats is het van belang 
om oog te hebben voor de vraag waar 
de bedreiging van verantwoordelijk
heid vandaan komt. Ligt dat aan exter
ne factoren, zoals internationalisering, 
opgedrongen consumentisme, bedil
zucht van overheidszijde, onbeheers
bare technologie of voortgaande com
mercialisering op sociaal en cultureel 
terrein? Of word! de verantwoordelijk
heid soms ook 'van binnenuit' be
dreigd afwentelgedrag in de sociale 
zekerheid (WAO), berusten in over
heidsinvloed, lobby om subsidies veilig 
te stellen, mensen die slechts in termen 
van rechten en niet van plichten den
ken? Zijn de contacten tussen besturen 
en professionele medewerkers aan de 
ene kant en achterbannen aan de an
dere intensief en vruchtbaar of is soms 
ook sprake van 'bureaucratisering'? 
Word! ernst gemaakt met de identiteit 
van de eigen organisatie? Om externe 
bedreigingen te kunnen weerstaan, 
moet men 'intern' stevig in de schoenen 
staan. In die zin werpt '1991' de chris
telijk-sociale beweging terug op haar 
eigen uitgangspunten en op de vraag 
wat haar nu te doen staat, nu nieuwe vi
taliteit en een grotere organisatorische 
doorzichtigheid aan gewicht winnen. 

5 Het basisdocument hanteert een goe
de volgorde van de te bespreken on
derwerpen: probleemduiding en ach
tergronden, kern van de sociale proble
matiek, hernieuwde christelijk-sociale 
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bezinning, koersbepaling en globale 
aanbevelingen. Het document zet 
zwaar in met de stellingname dat ook 
thans sprake is van ernstige 'sociale 
kwesties' (pagina 3). Terecht wordt ge
wezen op het armoede- en ontwikke
lingsvraagstuk, het milieuvraagstuk, 
ongelijke demografische Olllwikkelin
gen en verschijnselen op geestelijk en 
cultureel terrein (zinloosheid van het 
bestaan, vereenzaming, massificatie 
enz ) De analyse is uiteraard van groot 
belang voor de te kiezen oplossings
richtingen, temeer daar word! gecon
stateerd: 'Het schip van ons sociaal
economisch bestel ligt op een foute 
koers, ingegeven door materialisme, 
kortzichtigheid, gebrek aan verant
woordelijkheidsbesef en liefdeloos
heid' (pagina 22). Als oorzaken voor de 
huidige sociale kwesties wordt in het 
bijzonder gewezen op de werking van 
de markt, de invloed van rationeel den
ken en handelen, het streven naar wel
vaart, nadruk op de autonome mens. 
Geconstateerd kan worden dat deze 
vier elementen zich in de moderne sa
menleving manifesteren; sterker: zij 
kunnen niet worden gemist. Het pro
bleem zit echter niet in bijvoorbeeld de 
werking van de markt als zodanig of het 
streven naar welvaart. Het bestaan van 
de markt maakt het recht op econo
misch initiatief en gespreide verant
woordelijkheid mogelijk. Het probleem 
is gelegen - zoals het basisdocument 
terecht aangeeft - in de uitwassen er
van: commercialisering van de cultuur, 
opkloppen van consumentisme. De 
vraag kan gesteld worden of de proble
men van vandaag niet dieper liggen 
dan de vier genoemde elementen. In 
punt 7 worden enkele antwoorden op 
deze vraag gegeven. 

6 De milieuproblematiek hang! samen 
met onze wijze van produceren en con
sumeren. Toch is het te simpel om bij
voorbeeld het marktsysteem als ver-
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oorzakende factor aan te merken de 
produktiewijze in het reeel bestaande 
socialisme in Oost-Europa leidde tot 
een veel grotere energiebehoefte per 
eenheid produkt en een beduidend 
grotere mate van milieuvervuiling. Ont
wikkelingslanden kennen momenteel 
zeer uiteenlopende omstandigheden. 
Er zijn 'Newly Industrializing Countries' 
en er zijn Ianden met bittere armoede. 
Het is opvallend dat Ianden met centra
listische regimes, niet zelden met com
munistisch-achtige trekken (vgl. Azie 
en Afrika), het beduidend slechter 
doen dan Ianden waar marktsystemen 
zijn getntroduceerd. Oat ontwikkelings
landen niet zelden onvoldoende kan
sen krijgen op de wereldmarkt, hangt 
samen met protectionistische tenden
ties en met belemmeringen voor een 
echte toetreding tot de wereldmarkt. 
Armoede in de Westerse wereld kent 
tal van oorzaken. Daarbij mag niet 
voorbij worden gegaan aan de uitstoot 
van arbeid in het produktieproces. 
Maar er zijn ook andere factoren: het 
afwentelen van verantwoordelijkheden 
om mensen aan het werk te houden, 
onvoldoende prikkels tot scholing, 
soms uitsluitende aandacht voor finan
ciele verplichtingen van de overheid je
gens burgers. 
De milieuproblematiek, de positie van 
tal van ontwikkelingslanden en het ar
moedevraagstuk maken zichtbaar dat 
sprake is van tekortschietende verant
woordelijkheid. 

7 Waar het basisdocument ingaat op de 
genoemde oorzaken van huidige so
ciale kwesties zouden tenminste de 
volgende elementen in ogenschouw 
moeten worden genomen: 
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- collectivisme (vgl. Oost-Europa) en 
een teveel aan overheidsinterventie 
('crisis van de verzorgingsstaat') als 
uitdrukking van de beknotting van 
eigen verantwoordelijkheden van 
maatschappelijke verbanden en 
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mensen. In dat verband laat zich de 
vraag stellen of de waarde van de 
democratie niet scherper onder
streept zou moeten worden. De wat 
negatieve toonzetting over 'burgerliJ
ke vriJheden' op pagina 10, de stel
lingname als zou de parlementaire 
democratie aileen in staat ziJn 'een 
politiek op korte termijn te voeren' 
(pagina 13) en de beperking van ge
rechtigheid tot materiele aspecten 

Het basisdocument toont 
weinig waardering voor de 
democratie 

van het bestaan (pagina 17-18) zou
den kunnen leiden tot een onder
waardering van de betekenis van de 
democratie voor het functioneren van 
de samenleving. Democratie is im
mers voorwaarde voor en afhankelijk 
van wederzijds respect, rekening 
houdend met minderheden, maat
schappelijke consensus en overleg 
tussen verschillende groeperingen. 
In een moderne samenleving kunnen 
en mogen deze elementen niet wor
den gemist. 

- erosie van de betekenis van christe
lijk-sociale idealen in de praktijk van 
aile dag worden verantwoordelijkhe
den niet te veel afgewenteld op an
deren ( overheid, komende genera
ties), is rentmeesterschap een reele 
factor in het ondernemingsbeleid, 
wordt biJ loononderhandelingen vol
doende solidariteit betracht met de-
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genen die aan de kant staan, wordt 
niet teveel 'geclaimd' bij de overheid, 
worden praktische consequenties 
verbonden aan de identiteit van de 
eigen organisatie? 

- geesteliJk individualisme en levens
beschouwelijke oppervlakkigheid. 
Technocratie knjgt een kans wan
neer maatschappelijke vraagstuk
ken, biJvoorbeeld genetische mani
pulatie, slechts beoordeeld worden 
vanuit 'nuttigheidsmotieven' en niet 
vanuit meer fundamentele normen en 
waarden. Het probleem van de 'lege 
zielen' (PA van Gennip, symposium 
'Publieke Gerechtigheid', Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA, 
23 november 1990) kan ertoe leiden 
dat een samenleving op een dood 
spoor komt. De toonzetting van pagi
na 10 komt in dat Iicht bezien te de
fensief over. 
Uiteraard kunnen meer oorzaken 
worden aangegeven. Het gaat daar
bij steeds om het doordringen tot de 
kern van maatschappelijke vraag
stukken. Wat deze vraagstukken be
treft zij gewezen op een onderwerp 
dat in het basisdocument niet expli
ciet word! behandeld, maar dat niet
temin de voile aandacht verdient, na
melijk het migranten- en vluchtelin
genvraagstuk. Dit onderwerp geeft 
een bijzonder accent aan maat
schappelijke vraagstukken van van
daag, een onderwerp dat tot nadere 
bezinning noopt. 

8 In hoofdstuk II 'Huidige en te verwach
ten sociale problemen' vallen drie as
pecten in het bijzonder op 
a het ontstaan van slachtoffers vooral 

door toedoen van twee structurele 
beperkingen van het marktgeordend 
economisch stelsel geen waarde 
toekennen aan wat geen prijs heeft 
en geen behoefte onderkennen waar 
geen koopkrachtige vraag is. Bij 
deze stellingname kunnen kantteke-
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ningen worden geplaatst. In de eer
ste plaats zij gewezen op hetgeen in 
punt 6 werd opgemerkt over de 
marktwerking. In de tweede plaats 
kan niet gesteld worden dat binnen 
het marktsysteem per definitie geen 
waarde word! toegekend aan wat 
geen prijs heeft. Het PUM-project 
(uitzending managers naar de Derde 
Wereld) en management-ondersteu
ning ten behoeve van Oost-Europa 
zijn slechts enkele voorbeelden die 
een ander beeld geven van het 
marktsysteem. In de derde plaats is 
het woord 'slachtoffers' misschien 
wat absoluut gesteld. 
Mensen kunnen slachtoffer zijn van 
een ontwikkeling, maar soms word! 
ook onvoldoende gewerkt aan het 
voorkomen dat men slachtoffer 
wordt. Hoe moet anders het pleidooi 
voor een betere balans tussen rech
ten en plichten op pagina 19 worden 
verstaan? De aanduiding slacht
offers zou nader gespecificeerd kun
nen worden. Word! bijvoorbeeld ook 
gedacht aan de positie van embryo's 
in relatie tot genetische manipulatie? 

b De zinvolheid van het bestaan word! 
mede bepaald door betrokkenheid 
op een grater geheel. In dat verband 
is aandacht geboden voor proces
sen van atomisering en individualise
ring. De negatieve zijde van indivi
dualisering, tot uitdrukking komend 
in atomisering van de samenleving, 
kan op deze betrokkenheid een in
breuk maken. 

c De 'collectieve aanspreekbaarheid 
van de bevolking' zou steeds moeilij
ker worden en hand in hand gaan 
met een niet geringe onbeheersbaar
heid. Dit vraagstuk wordt vanuit een 
tamelijk centralistisch oogpunt be
zien: de vakbeweging, de werkge
vers( organisatie ), de centrale over
heid. Een uitweg zou kunnen zijn het 
besef van gemeenschappelijke waar
den en afdwinging van 'juist gedrag'. 
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Vanuit christen-democratisch ge
zichtspunt is steeds gesteld dat een 
verantwoorde ontwikkeling van de 
samenleving gebaat is bij het realise
ren van solidariteit en rentmeester
schap in gespreide verantwoordelijk
heid ( overdracht werknemersverze
keringen aan sociale partners, 'bre
dere' CAO's, milieuconvenanten 
tussen bedriJfsleven en milieubewe
ging enz.) en bij een optreden van de 
overheid waarin deze zich toelegt op 
haar wezenlijke taken. Het vraagstuk 
van beheersbaarheid zou meer in het 
perspectief van het concept van een 
verantwoordelijke samenleving kun
nen worden geplaatst. 

9 Uit de voorgaande punten kan een plei
dooi worden gelezen voor een herken
baar en toepasbaar christelijk-sociaal 
denkkader. Nu wordt op pagina 8 de 
moeilijkheid geconstateerd dat uit
gangspunten zoals gerechtigheid, 
naastenliefde, rentmeesterschap en 
veranwoordelijkheid 'verschillend wor
den uitgelegd en toegepast'. Met deze 
vaststelling kan en mag niet worden 
volstaan. lmmers wanneer het basisdo
cument terecht stelt dat de gevolgen 
voor mens en samenleving moeten 
worden aangetoond 'wanneer deze 
waarden en normen worden verwaar
loosd', dient er toch een zekere een
heid in beleving te zijn ten aanzien van 
de (praktische) betekenis van deze 
normen en waarden. Voor de 'verant
woordelijk te houden' christelijk-sociale 
organisaties is er een uitdaging om ge
zamenlijk te werken aan uitdagingen 
op basis van een gemeenschappelijk 
onderschreven normatief kader. Het 
ChristeliJk Sociaal Congres zou mede 
in het teken kunnen staan van de ont
wikkeling van een dergelijk kader. 

10 De benadering van hoofdstuk Ill 'De 
functie van een hernieuwde christelijk 
sociale bezinning' is zeer herkenbaar 

118 

Documentat1e 

en bevat waardevolle passages. De 
toerekening van verantwoordelijkheid 
word! terecht aangeduid als de kern 
van een van de belangrijkste sociale 
kwesties van onze tijd. In dat kader 
word! onder andere gesteld dat de her
ijking van christelijk-sociale bezinning 
zich zal moeten richten op een even
wicht tussen 1nstitutionalisering en per
sonificering. Ten diepste raakt men hier 
het vraagstuk van de maatschappelijke 
ordening. Weliswaar word! op pagina 5 
gesteld dat belangrijke strijdpunten uit 
de vorige eeuw ('liberalisme, socialis
me of derde weg') veel van hun scherp
te hebben verloren, dat neemt echter 
niet weg dat de manier waarop institu
tionalisering en personificering in ba
lans moeten worden gebracht een be
langrijke politieke lading heeft. Men 
loopt dan op tegen principiele keuzen 
tussen wetgeving door de overheid of 
zelfregulering door maatschappelijke 
actoren, tussen collectieve herverde
lingsmechanismen en decentrale af
spraken, tussen het overlaten van ver
antwoordelijkheid aan de overheid of 
'zelf doen'. Juist ten aanzien van deze 
vragen word! de christelijk-sociale be
weging voor nieuwe uitdagingen ge
plaatst. Wat staat ons te doen? 

11 Bij de uitdagingen waar de christelijk
sociale beweging voor staat kan ten
minste aan vijf onderwerpen worden 
gedacht: 
a Versterking van de identiteit van de 

organisaties. Na een periode waar1n 
aan christelijke normen en waarden 
werd getornd is !hans wederom be
hoefte aan nieuwe doordenking van 
de eigen grondslag. De 'C' is niet 
slechts een uiterlijk kenmerk, het is 
de drijvende kracht van een organi
satie. Ook nu secularisatie en gees
telijke vervlakking steeds meer in een 
crisis lijken te komen, is er behoefte 
aan nieuwe zingeving en alternatie
ven. Bezinning op de eigen identiteit 
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vraagt vooral om praktische vertaling 
en concreet handelen. 

b Bezinning op het christelijk mens
beeld. Meer nog dan in het basisdo
cument geschiedt zou kunnen wor
den stilgestaan bij de christelijke vi
sie op de mens. In een sterk veran
derende wereld groeit de behoefte 
aan een dergelijke bezinning. An
ders gezegd er ziJn impulsen nodig 
voor een discussie over de christelij
ke antropologie voor de komende tij
den. 

c lnternationalisering van werkzaam
heden. Terecht wordt aan het begin 
van het basisdocument gesteld dat 
thans internationaal gedacht en ge
handeld moet worden Deze algeme
ne stellingname wordt slechts sum
mier uitgewerkt. Het duidelijkst ge
schiedt dit ten aanzien van de ver
houding Noord-Zuid. Op beperkte 
schaal vragen vooral de eenwording 
van de Europese markt en de om
wentelingen in Oost-Europa de aan
dacht. Nederlandse christelijk-socia
le organisaties maken internationaal 

Overweeg de oprichting 
van een medefinancierings
organisatie voor Midden
Europa 

vaak deel uit van neutrale verban
den. Het gevaar kan dan bestaan dat 
orientaties, waarover op nationale 
schaal consensus kan bestaan, in in
ternationale kaders in de schaduw 
komen te staan van algemene denk-

Chnsten Democrattsche Verkenningen 3/91 

lijnen die ten principale zijn gestoeld 
op een liberaal getoonzette marktfilo
sofie of op een sterke overheids
orientatie. Het is van groot be lang dat 
ook in EG-verband de christelijk-so
ciale gedachte haar doorwerking 
vindt. Het spoor van de vermaat
schappelijking van verantwoordelijk
heid zal ook internationaal bewan
deld moeten worden. Nederlands 
christelijk-sociale organisaties kun
nen daaraan zelf en in samenspel 
met geestverwante organisaties het 
nodige bijdragen. Tevens zij gewe
zen op de situatie in Midden-Europa. 
Daar wordt niet zelden gepleit voor 
een markteconomie pur sang. Ne
derlandse organisaties zouden een 
stimulerende rol kunnen spelen bij de 
omvorming van de planeconomie tot 
een sociale markteconomie, onder 
andere door ondersteuning van 
geestverwante organisaties. Over
wogen zou kunnen worden om te ko
men tot een medefinancieringsorga
nisatie voor Midden-Europa, opgezet 
door het Convent van Christelijke So
ciale Organisaties. Mede gezien het 
feit dat in 1991 een nieuwe Pauselijke 
encycliek over de economische orde 
te verwachten valt, is er aile reden 
om het spoor van de christelijk-socia
le gedachte te internationaliseren. 

d Het zelf aanpakken van maatschap
pelijke vraagstukken. De kern van de 
christelijk-sociale gedachte is steeds 
geweest dat men de zorg voor de an
der (naastenliefde) en voor de 
schepping (rentmeesterschap) niet 
afwentelt, maar zelf aanpakt. Bij aile 
maatschappelijke vraagstukken van 
vandaag - armoede, onderontwikke
ling, zingeving- kunnen maatschap
pelijke organisaties een belangrijke 
rol vervullen. Er worden nu reeds tal 
van activiteiten ondernomen, maar 
de mogelijkheden zijn stellig niet uit
geput: verantwoorde loonontwikke
ling, inschakeling van probleemgroe-
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pen in het arbeidsproces, steun aan 
geestverwante organisaties in ande
re Ianden, verdere uitwerking van mi
lieuzorgsystemen enz. Deze ontwtk
kelingen kunnen worden onder
steund door een overheidsbenade
ring waarin nadrukkelijk ruimte word! 
geboden voor 'verantwoordelijk' 
maatschappelijk initiatief. 

e Overnemen van taken die niet strikt 
tot de overheidscompetentie beho
ren. In de verzorgingsstaat is er biJ 
mensen en organisaties een zeer 
sterke orientatie op de overheid ont
staan. Burgers claimden meer en 
meer rechten, organisaties streefden 
niet zelden naar overheidsftnancie
ring - daarbij een grote mate van 
overheidsinterventie en -bemoeienis 
voor lief nemend. De bomen groeien 
niet meer tot in de hemel, de over
heid moet keuzen maken en burgers 
en organisaties worden op eigen ver
antwoordelijkheid teruggeworpen. 
Op nationale schaal doen deze ont
wikkelingen zich voor, in Brussel is 
de jacht op de subsidiepotten echter 
in voile gang. De overheid wist in het 
verleden haar rol en zeggenschap uit 
te breiden vanwege de in de samen
leving bestaande verwachtingspa
tronen, maar ook vanwege uiteenlo
pende inzichten in die samenleving 
over maatschappelijke ordening. De 
bestendiging van de overheidsrol in 
de steer van de werknemersverzeke
ringen werd mede op die laatste 
overweging gestoeld. Christelijk-so
ciale organisaties zouden in ge
meenschappelijk overleg scherper 
kunnen aangeven welke taken (las
ten en lusten) door hen zouden kun
nen worden overgenomen van de 
overheid. Op deze wijze kan, naast 
politieke opvattingen omtrent de rol 
van de overheid, worden bijgedra
gen aan een betere markering van 
wat 'wezenlijke' overheidstaken zijn. 
Een en ander veronderstelt een min-
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der claimend karakter- bijvoorbeeld 
gezinsvriendelijkheid niet slechts op 
het bord van de overheid deponeren, 
terugdringing van niet-wezenlijke 
technologiesubsidies, meer zelf doen 
ten aanzien van kinderopvang enz. -
en een meer actieve en activerende 
opstelling. 

12 Hoofdstuk IV 'Koersbepaling' bevat be
langrijke aanzetten voor een lijn van 
denken in de jaren negentig. De balans 
tussen nazorg en voorzorg is van groot 
belang en zal gediend zijn met zaken 
zoals milieuconvenanten, technolo
gisch aspectenonderzoek, zelfregule
ring en gedragscodes en sociaal ver
antwoorde CAO's. De 'substantiele ver
antwoordelijkheid' waarover op pagina 
24 wordt gesproken is een zeer nastre
venswaardig doel. 
BiJ dit hoofdstuk kunnen nog drie kant
tekeningen worden gemaakt: 
a Op pagina 21 wordt terecht gespro

ken over tweezijdige emancipatie. 
Wederzijds respect, het elkaar de 
ruimte gegeven en werken aan nieu
we kansen kunnen daarbiJ niet wor
den gemist. Tweezijdige emancipa
tie vooronderstelt ook gemeen
schappelijkheid en gezamenlijke ver
antwoordelijkheid Vanuit dat 
perspectief dient de juridische indivi
dualisering te worden gerelativeerd. 
Meer aandacht is nodig voor een re
lationele benadering, waarin aan 
keuzevrijheid, solidariteit en draag
kracht recht wordt gedaan. 

bOp pagtna 23 wordt gesproken over 
de zeggenschapsverdeling binnen 
ondernemingen. Substantiele verant
woordelijkheid kan worden vergroot 
indien ook werknemers veel intensie
ver betrokken zijn bij wat er plaats
vindt binnen de onderneming. Zeg
genschap is daarbij van grote bete
kenis, maar een minstens zo zwaar 
gewicht dient te worden toegekend 
aan inspirerend management en een 
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motiverende stijl van Ieiding geven. 
Voorts zij gewezen op de beroeps
ethiek van professionele groepen. 
Gaat het bij medici, accountants, ad
vocaten en anderen altijd om het 
hoog houden van de beroepsethiek 
of spelen soms ook andere motieven 
een rol'? Steeds is het van belang om 
de betekenis van verantwoord maat
schappelijk handelen zichtbaar te 
maken. 

c Op pagina 24 worden enkele tamelijk 
kritische noten geplaatst bij de 'zeer 
autoritaire' Ieiding van groepen tij
dens de bloeiperiode van de verzui
ling. Deze opmerking wordt overi
gens aangevuld met het duidelijk 
voorop zetten van de waarde van in
termediaire groepen, niet in de laat
ste plaats vanwege het doorgeven 
van norrnen en waarden. Deze laat
ste opmerk1ng markeert het belang 
van christelijk-sociale organisaties. 
Wordt in dit verband niet te gemakke
lijk voorbijgegaan aan de betrekkelijk 
bescheiden resultaten van de 'Door
braak''? Is de verwezenlijking van de 
christelijk-sociale gedachte toch niet 
vooral gebaat bij vormen van institu
tionalisering? 

13 Een laatste kantteken1ng heeft betrek
king op de intrigerende zin op pagina 
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22 'Zijn de dragers van de christelijk
sociale gedachte (personen en organi
saties) niet te zeer betrokken in de hui
dige koersbepaling'? Te zeer belang
hebbende'?' Het kan en mag nimmer de 
bedoeling zijn van deze 'dragers' om 
'in isolement te dromen van een betere 
wereld'. Men dient midden in de sa
menleving te staan en verantwoorde
lijkheid te dragen. Oat is iets anders 
dan klakkeloos meelopen met de 
trends. Soms zal men bewust afstand 
moeten nemen van de praktijk van aile 
dag, tijd vrijmaken voor reflectie, bezin
ning op eigen uitgangspunten en na
gaan van alternatieven. Zonodig stelt 
men de 'huidige koersbepaling' bij, dat 
is soms zelfs een morele plicht. Aan de 
verantwoordelijkheid voor die koersbe
paling mag men zich echter nimmer 
onttrekken. In dat Iicht bezien mag de 
wens worden uitgesproken dat het 
Christelijk Sociaal Congres zal leiden 
tot nieuwe vormgevingen van de chris
telijk-sociale gedachte en nieuwe op
gaven voor de christelijk-sociale bewe
ging. 

J.P.B. 
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