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Een verantwoordelijke 
samenleving: christelijk 
ethisch richtsnoer 
1948-1988 

Het begnp 'verantwoorde!Jjke samenle
ving' is afkomstig van de Wereldraad van 
Kerken. Het behoeft nag een diepere 
theologische en sociaal-wetenschappelij
ke onderbouwing. De Wereldraad heeft 
zich echter steeds meer met concrete ethi
sche beslissingen bezig gehouden. 

In de bewoordingen van een regerings
programma of een partiJprogramma zijn 
begnppen, politieke motto's en idealen uit 
andere cultuurgebieden, uit andere tijd
perken of uit andere levenssferen opgeno
men. Zoals er in de rechtspraktijk en in het 
rechtsdenken sprake is van een prakti
sche en theoretische receptie van recht 
van elders, zo wordt het pol1tieke hande
len en de politicologie ook be1nvloed door 
ideeen uit het bu1tenland, u1t andere le
vensgebieden of uit herbronning op het 
eigen erfgoed. lnvloeden ZIJn sterker naar
mate een instelling zich erop toelegt om 
deze uit te oefenen. De receptie van het 
Rome1nse recht in de veertiende tot zes
tiende eeuw werd vooral bewerkstelligd 
door de rechtsfaculteiten van Bologna en 
enige andere universiteiten. In onze tijd 
wordt biJ de invloed van ideeen op het 
gebied van mil1eubescherming, strafwet
geving of mensenrechten gedacht aan 
georganiseerde belangenbehartigers die 
ervoor strijden, dat de door hen gearticu-
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leerde belangen beschermd of bevorderd 
worden 1n daarmee corresponderende 
beginselen, normen of handelingen op 
politiek gebied. 

In dit artikel gaat het over een christelijk 
ethisch richtsnoer: dat van een verant
woordelijke samenleving. Het CDA heeft 
dit met drie andere beginselen, zoals rent
meesterschap, gerechtigheid en solidari
telt, tot uitgangspunten van de christen
democratische visie gemaakt. Het begrip 
'verantwoordeliJke samenlev1ng' is veertig 
Jaar geleden, september 1948, als een 
soort grondbeginsel van christelijke ethiek 
met betrekking tot de staatsinrichting ge
formuleerd door de eerste Assemblee van 
de Wereldraad van Kerken te Amsterdam. 
Over de receptie van dit begrip gaat dit 
artikel. 

Allereerst wordt aandacht gegeven aan 
de wordingsgeschiedenis van dit protes
tantse beg rip. Ten tweede wordt gewezen 
op een verscheidenheid van interpreta
ties: er is een personalistische en een 
structuralistische variant Tenslotte wordt 
aandacht gegeven aan het kerkelijke mi
lieu waaruit dit begrip afkomstig is: moet 
de Wereldraad van Kerken of enig andere 

Dr E J J M. K1mman S.J (1946) 1s bednJfskundlge Thans 1s 
hiJ vanwege de Jezuietenorde vnJgesteld voor het ontwikke
len van econom 1sche eth1ek 
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kerkelijke instantie blijven opkomen voor 
de verwezenlijking van een verantwoorde
lijke samenleving, zoals ook andere belan
genbehartigers pleiten voor de aanvaar
ding van de door hen gearticuleerde mo
rele beginselen? 

1. Sociale ethiek in de oecumenische 
beweging 
In tegenstelling tot de katholieke kerk, 
waar het te Rome gevestigde centrale ge
zag in de negentiende eeuw in staat was 
eerst kerkordelijke eenheid te scheppen 
en vervolgens een sociaal-ethische res
pons op de sociale kwestie te formuleren, 
ontbrak in de protestantse wereld een 
structuur voor samenwerking en bleef een 
gezamenlijk sociaal denken achterwege. 

Op initiatief van de aartsbisschop van 
Uppsala, Nathan Sbderblom, kwam in 
1925 de Conferentie voor Praktisch Chris
tendom te Stockholm bijeen. De meeste 
afgevaardigden waren afkomstig van de 
Noordamerikaanse, Britse en Europese 
protestantse kerken. Enige orthodoxe ker
ken hadden afgevaardigden gestuurd. De 
kerken uit de Derde Wereld, toen goed
deels overzeese kolonien van de Eerste 
Wereld, waren met enkele afgevaardig
den vertegenwoordigd. Algemeen wordt 
deze gebeurtenis gezien als het zichtbare 
begin van de oecumenische beweging. 
Toen die beweging zich na de Tweede 
Wereldoorlog zo ontwikkelde, dat bij de 
vierde Assemblee van de Wereldraad van 
Kerken in 1968 te Uppsala bijna aile ortho
doxe kerken en zeer vele kerken uit de 
Derde Wereld vertegenwoordigd waren, 
memoreerde de afgetreden secretaris-ge
neraal, dr. W.A. Visser 't Hooft, de verga
dering van Stockholm op deze typerende 
wijze: 'De werkelijke betekenis van de ont
moeting in 1925 was deze dat de kerken, 
nadat zij zich heel lang niet serieus hadden 
ingespannen om de veranderende socia
le en internatonale werkelijkheid te ver
staan en de mensen te helpen voor hun 
dagelijks maatschappelijk Ieven Iicht in het 
Evangelie te vinden, nu samen hun taak 
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ten opzicht van de wereld opnieuw trach
ten te ontdekken. [ .. ] Want in Ieite werd 
het eigenlijke, onofficiele, hoofdthema de 
princ1piele vraag naar de JUiste houdmg 
van de kerk tot de we reid.' 1 

De conferentie van Stockholm sprak 
over de opdracht van de kerken ten op
zichte van de economische, industriele, 
zedelijke (bijvoorbeeld drankmisbruik), 
sociale en opvoedkundige problemen. 
Voortdurend werd de vraag gesteld welke 
de adequate houding van de kerken dien
de te zijn. Men stelde, dat kerkordelijke 
kwesties niets te maken hadden met een 
geeigend antwoord van de kerken op de 
sociale kwestie. Deze, miJns inziens mislel
dende, opvatting werd weergegeven met 
de slagzin 'Doctrine divides but service 
unites', waarin de hoop werd uitgespro
ken, dat praktische dienstverlening wei 
samenwerking van de kerken zou bevor
deren, alhoewel de theologische geschil
punten zouden blijven. Vandaar dat in 
1937 sociaal-ethische kwesties te Oxford 
en kerkordelijke kwesties te Edinburgh 
werden besproken. 

Oxford 1937 
Zo kwamen er twee takken in de oecume
nische beweging: Life and Work (Oxford) 
en Faith and Order (Edinburgh). Te Stock
holm was de invloed van een sociaal
ethische beweging met de naam van So
cial Gospel merkbaar, maar niet doorslag
gevend geweest. Daar de Duitse autoritei
ten in 1937 de beoogde afgevaardigden 
niet lieten vertrekken werd de conferentie 
te Oxford niet gedomineerd door Duitse 
lutherse theologen, maar door Engels
Amerikaanse theologen en clerici. De titel 
van de conferentie luidde in het Engels 
(Church, Community and State) anders 
dan in het Duits (Die Kirche, Volk und 
Staat). In een voorwoord op de Ameri
kaanse uitgave van het conferentieverslag 

1 De redevoering staat afgedrukt 1n (A van Es ed.) Rap
porten en enkele andere documenten van de v1erde 
Assemblee. u1tgegeven 1n opdracht van de Raad van 
Kerken (Kampen: Kok. Z.J.) 
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staat te lezen 'by community Europeans 
mean. of course, the social order.[. . .} The 
British mean - and the French so trans
late the term - SOCIETY in the sense of 
the soc1al order, with Its racial, cultural, 
legal, economic, and national features. 
The Germans translate the term with the 
rather awkward word VOLK, but in so 
doing they lift the element of race mto the 
primary place and think of Its as the ma;or 
characteristic of community '2 In de Ne
derlandse vertaling wordt het woord 'ge
meenschap' c.q. 'volksgemeenschap' 
gebru1kt, waar modern Nederlands ver
moedeiiJk het woord 'samenlev1ng' of 
·maatschappij' zal gebruiken. 

Toch staat de samenleving n1et voorop. 
In de handel1ngen van de conferentie van 
Oxford IS het vertrekpunt de kerk. Men 
vond, datal hetgeen niet Ianger behart1gd 
kon worden door de kerk elders terecht 
moest komen bij de maatschapp1J of bij de 
staat. De samenhang tussen kerk, maat
schappiJ en staat werd aldus gedefin1eerd, 
dat bepaalde functies uitwisselbaar wer
den geacht. Wat n1et Ianger behartigd 
werd of kon worden van kerkwege diende 
dan van staatswege of door de samenle
ving zelf ondernomen te worden. Gesteld 
werd, dat de bestaansreden van de kerk 
niet gelegen was in het functioneren ten 
dienste van de gemeenschap, maar in 
haar verstaan van Gods opdrachP 

De conferentie beschouwde het fu nctio
neren van de kerk in de wereld en onder
kende wat ook toen al het secularisatie
proces genoemd werd. In een van de 
verslagen wordt aangegeven, dat de ver
houdlng kerk - we reid drie periodes kent 
de eerste drie eeuwen christendom in de 
antieke wereld; een tweede periode wan
neer er sprake is van een corpus Christia
num, toen christelijke waarden en normen 
algemeen golden voor de gehele Wester
se wereld; en een derde penode die be
Qint in de Renaissance, wanneer de kerk 
n1et Ianger dominant is maar op den duur 
als een invloedssfeer naast andere in
vloedssferen in de wereld van de twintig-
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ste eeu.w aanwezig is. Het verslag stelt, dat 
overtuigde christenen overal ter wereld in 
de minderheid zijn, zodat de verhouding 
kerk - maatschappij in Ch1na niet eens 
meer zo veel zou verschillen van die in 
Groot-Brittannie 4 

Amsterdam 1948 
De ontmoeting te Amsterdam vond plaats 
na de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog. De 1nvloedrijkste theoloog 
op de Assem blee was Karl Barth. De afge
vaardlgden bijeen in Sectie Ill, waarm de 
problemen van sociaal-ethische aard be
sproken werden, waren in de woorden 
van de belangnJkste rapporteur, Reinhold 
Niebuhr, 'broadly speaking left of center. '5 

In de Jaren dertig was rondom Karl 
Barth al een christen-socialistische visie 
uitgekristalliseerd. Deze dialectische visie 
werd overweldigend gedeeld door de af
gevaardigden in Sectie Ill, vermoedelijk 
ook omdat zij onder de mdruk zullen ziJn 
geweest van het heldhaftige gedrag van 
vele leden uit de Bekennende Kirche on
der het nazisme in Duitsland: het praktisch 
handelen van deze christenen stond zeker 
niet los van de theologie en maatschapp1J
VIsie van Barth. Die visie h1eld onder meer 
ook een polilleke kritiek op de christelijke 
partiJen in. In de jaren dertig was deze 
kritiek in Nederland bijvoorbeeld ver
woord door G.H. Slotemaker de Bru·lne. 6 

Karl Barth en anderen formuleerden een 
theologische kritiek op de mogelijkheid 
van een christelijke staat en een strategi
sche kritiek op de kerken die hun pasto
raal, hun diacon1e en hun functie in de 
samenlevmg niet Ianger in parochiele ver-

2 J H Oldham The Oxford Conference (Official Report), 
Preface to the Amerrcan Ed1t1on by H S Le1per (Ch1cago/ 
New York W1llett. Clark & Co. 1937). VII· XVI 

3 J H Oldham The Funct1ons of the Church' 1n W A 
V1sser ·1 Hooh & J H Oldham. The Church and Jts Func
tion 1n Soc1ely (Preadv1es tot de Conferent1e van Oxford) 
(London 1937). biz. 140 e.v 

4 The Oxford Conference (OftJCJa! Report). pp. 183-184. 
5 Harold E Fey 'The Amsterdam World Assembly 1n 

The Chnst1an Century October 6 1948. biz 1039 
6 G H Slotemaker de Bru1ne. Is Chnstelijke po!Jt1ek mage· 

/Jjk? (N11kerk Callen bach. 1937) 
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banden maar in landelijke, overkoepelen
de organisaties moesten verwezenlijken. 

Deze twee soorten kritiek hebben de 
latere Wereldraad zeer be'lnvloed: ener
zijds nauwelijks een neiging om bestaan
de politieke constellaties te bevestigen of 
ten minste te dulden, zoals het Vaticaan 
pleegt te doen, terwijl anderzijds interven
ties beoogd worden die niet zelden haaks 
staan op de gewone gang van zaken bij 
de gemeenten of parochies. De Wereld
raad heeft niet geschuwd om uitoefening 
van invloed te proberen langs onortho
doxe wegen. Alhoewel er in de afgelopen 
vier decennia op belangrijke punten over
eenstemming gegroeid is tussen het ka
tholieke denken zoals verwoord door het 
Vaticaan en het denken van de Wereld
raad van Kerken, zijn het de vormverschil
len, zowel in de structuur van beide orga
nen als in hun stijl van optreden, die verde
re toenadering in de weg staan? 

Op de vijf Assemblees die op Amster
dam zijn gevolgd, is telkens getracht de 
verhouding kerk - samenleving opnieuw 
in kaart te brengen en opnieuw de impera
tieven van soc1aal-ethische aard te formu
leren. Het verbaast dus n1et, dat het ge
dachtengoed over 'een verantwoordelijke 
samenleving' uitgegroeid is tot een plei
dooi voor een nieuwe wereldorde geba
seerd op de zedel1jke eis van 'a just, parti
cipatory and sustainable society ' De 
eisen te stellen aan een samenleving, aan-
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vankelijk besloten in het begrip 'verant
woordelijkheid', worden thans onder 
woorden gebracht door de drie begrippen 
rechtvaardigheid, participatie en houd
baarheid, waarmee ruwweg ook een theo
logische, sociologische en ecologische di
mensie gegeven is. In het vervolg van dit 
artikel wil ik mij niet Ianger bezighouden 
met de latere ontwikkel1ng van het begrip 
'responsible society', maar met de oor
spronkelijke bedoeling was het een be
leidsadvies voor een nieuwe samenleving 
of was het een bouwsteen uit de christe
lijke sociale ethiek? 

2.· Personen of structuren 
Wij Ieven in een tijd waann we gemakkelij
ker de schuld van allerlei misstanden 
schuiven naar instituties en maatschappe
lijke structuren dan naar individuele perso
nen. Deze verschuiving is op gang ge
bracht in de negentiende eeuw door het 
ontstaan van de sociologie, die tracht de 
vormen van het soc1ale Ieven in begrippen 
weer te geven. Oat verbeteringen in een 
gemeenschap dan niet slechts verbeterin
gen van het individuele gedrag maar voor
al verandenngen in de vormen van het 
sociale Ieven, in de structurenng van het 
gemeenschapsleven en in de soc1ale en 
economische orde zijn, is vanzelfspre
kend vanuit een sociologische optiek. De 
theologiebeoefening is tot in de Jaren twin
tig van onze eeuw overwegend van een 
1ndividuele, persoonlijke morele verbete
ring uitgegaan, totdat Reinhold Niebuhr 
op de objectieve structuren van het kwaad 
in de wijze waarop een samenleving geor
dend was, wees 1n zijn boek met de veel
zeggende titel 'Moral man and immoral 
society' (1932). Hienn bekritiseerde hiJ ook 
de optimistische veronderstellingen van 
de Amerikaanse Social Gospel-beweging 

7 Ronald Jeur1ssen. Gods ktnderen en de machten het 
Vat1caan en de Wereldraad van Kerken over mternat!Ona
le econom1sche verhoudmgen. ontwlkke/1ng en bevnr 
d1ng. 1965-1985 (Utrecht/Le,den. lnterun,vers1ta~r lnstl
tuut voor MISSiolog'e en Oecumen1ca. 1986 pamflet nr 
17) 
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die al te gemakkelijk nieuwe tussenmen
selijke betrekkingen verwachtte van een 
nieuwe sociaal-economische ordening. 

lndividuele of col/ectieve verantwoorde-
1/jkheid? 
In de voorbereidende studies voor de con
ferentie 'Life and Work' van Oxford wordt 
het structurele probleem hier en daar ge
signaleerd. Er wordt erkend, dat hier een 
fundamentele verandering is opgetreden 
ten gevolge van de industriele revolutie. 
H.M. de Lange, die ten onzent de belang
rijkste studie over het begrip verantwoor
delijke maatschappij gesch reven heeft, 
vindt dat de conferentie van Oxford een 
begin heeft gemaakt met de verruiming 
van de individuele naar de collectieve ver
antwoordelijkheid en een begin heeftwil
len maken met de toetsing van de inrich
ting van de samenleving aan de christelij
ke eth1eka 

De ruim 1600 bladzijden preadviezen 
en conferentieverslagen Iaten meer inter
pretaties toe. Dr. J H Oldham (187 4-
1969), in de woorden van De Lange 'de 
stuwende kracht bij de voorbereiding en 
de organisatie van de conferentie van 
1937' wilde niet zover gaan als het aan
vaarden van groepsverantwoordelijkhe
den of institutionele verantwoordelijkhe
den. Wei kan er van organisatie-principes 
gesproken worden en van een groeps
geest, zodat leden van zo'n organisatie of 
zo' n groep zekere gedragspatronen zul
len aannemen die niet gemakkeliJk te ver
anderen zijn Toch, zo stelt Oldham, kun
nen organisaties niet dwingen, want uittre
den IS mogelijk wanneer het doel of het 
beleid van een organisatie niet strookt met 
1emands persoonlijke (geloofs)overtui
glng. Heel de samenleving bestaat uit or
ganisaties die uiteindelijk niet dwingen 
kunnen. Slechts de staat heeft een 
machtsmonopolie en kan dus dwingen. 
Maar organisaties, groepen en andere in
stituties dragen geen verantwoordelijk
heid (moral responsibility) doch slechts 
aansprakelijkheid (legal responsibility). De 
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echte _centra van verantwoordelijkheid, 
volgens Oldham, liggen bij de leden, die 
dus een moreel besef voor hun maat
schappelijke activiteiten dienen te heb
ben. Zou de bestaande christelijke ethiek 
tot zoiets in staat zijn? Oldham heeft zijn 
twijfels, omdat hij vindt dat de christelijke 
ethiek een inter-persoonlijke ethiek is 9 

In de slotboodschap van de conferentie 
van Oxford wordt deze gedachte trou
wens bevestigd: 'Those who are respon
s;ble for the daily conduct of industry, ad
ministration and public life must discover 
for themselves what is the right decision in 
an endless variety of concrete situations. If 
they are to receive the help they need in 
making responsible Christian decisions 
new types of ministry will have to be devel
oped by the church. '10 En in de laatste 
opmerking wordt iets gesuggereerd over 
de plaats van de kerk bij de realisering van 
de verantwoordelijkheid zoals bedoeld in 
dit conferentieverslag. lk kom daar in de 
derde paragraaf op terug. 

A Responsible Society 
Wanneer Oldham in zijn preadvies voor de 
Assemblee van Amsterdam wat wil zeg
gen over 'the Church and the present 
disorder of Society', dan herhaalt hij dat 
het om de mens gaat en dat de crisis van 
de maatschappij in 1948 een crisis van de 
mens is. Oldham vertolkt een opvatting 
over de maatschappij die de betekenis 
van het persoon-zijn benadrukt. De eerste 
filosoof die genoemd wordt, is N. Berdja
JeV, voor wie de menselijke persoon pas 
ten voile gerealiseerd wordt in gemeen
schap, in vrijheid en in het perspectief van 
de eschatologie. Politiek is voor Oldham 
slechts een aspect van de samenleving. 
Hij vindt dat de Westerse mens te veel 

8 H. M. de Lange. De gestalte van een verantwoorde/1;ke 
maatschapp!J (Amsterdam: Ten Have. 1966). hoofdstuk 
2. 

9 J H Oldham. "The Functrons of the Church· rn W.A 
Vrsser "t Hoott & J.H Oldham. The Church and Its Func· 
t1on 1n SoCiety (Preadvres tot de Conferentie van Oxford) 
(London. 1937). pp 162-168 

10 The Oxford Conference (Official Report). pp 49·50 
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gesocialiseerd is in de betekenis van vrij 
om te denken en te spreken, maar feitelijk 
onvrij om te handelen: 'Willy-nilly the 
socialised man, which each one of us in 
greater or less degree is today, does what 
society as a whole does.{. . . } In a society in 
which decisions in practical affairs have 
become collective decisions it is within the 
smaller groupings that the exercise of re
sponsibility must, in first instance, be as
serted. '11 

Voor Oldham is het Westen, zoals het na 
de Tweede Wereldoorlog eruit is komen te 
zien, een onverantwoordelijke samenle
ving geworden. Er is geen verband meer 
tussen handelingen en persoonlijke ver
antwoordelijkheid. Oldham zoekt een sa
menlevlng waar mensen verantwoordelijk 
blijven voor wat zij doen. HiJ constateert, 
dat het Westen een sociaal stelsel biedt, 
dat wei soc1ale of materiele bevrijding be
werkt, maar geen geestelijke bevrijd1ng. 
De log1ca van de naoorlogse, Westerse 
maatschappij is, dat de mensen tot een 
functie van de maatschappij worden ge
maakt, tot instrument van onpersoonlijke 
doeleinden. De logica van zo'n systeem 
is, dat mensen er geen verantwoordelijk
heid dragen en dat het collectief een doel 
op zichzelf wordt. In het laatste deel van 
ZIJn preadvies geeft Oldham acht elemen
ten aan waaraan een samenleving moet 
voldoen om de burgers in verantwoorde
lljkheid te Iaten handelen 
1 gewetensvrijheid; 
2 vrijheid van meningsuiting; 
3 gelijkwaard1ge behandel1ng voor leder

een; 
4 medemense!ijkheid (hij citeert Martin 

Buber); 
5 geloof in 's mensen verantwoordelijk

heid aan God; 
6 scheid1ng tussen relig1euze, culturele, 

politieke en econom1sche levenssferen; 
7 billijke inkomensverdeling; 
8 politieke vrijheid als garantie voor de 

zeven opgesomde vrijheden. 
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T wee interpretaties 
Tot zover het preadvies. In de discussies 
van Sectie Ill merkte mevrouw Birgit K. 
Rohde (Zweden) op, dat moreel verval te 
maken heeft met het onver2ntwoordelijk 
houden van mensen en hen te beschou
wen als een produkt van hun omgeving. 
Zij wilde, dat er, ook van de zijde van de 
psychologie, nog wat werd gezegd over 
verantwoordelijkheid. Professor G. Flo
rovsky en enige andere afgevaardigden 
bespraken de verantwoordelijkheid van 
de kerk in de samenleving, in het bijzon
der voor de bevordering van sociale ge
rechtigheid en voor de bescherming van 
de menselijke persoon. Professor C. L. Pa
tljn (Nederland) vond, dat de kerken niet 
geldentificeerd dlenden te worden met de 
christelijke partijen. Hij stelde een amen
dement voor over de toelaatbaarhe1d van 
christelijke partijen, waardoor christenen 
n1et weerhouden mochten worden om ac
tief te worden in andere partijen. Bisschop 
Runestam (Zweden) benadrukte, dat de 
maatschappelijke wanorde terug te voe
ren was op een menselijke wanorde. Oat 
er problemen waren met een afwezigheid 
van morele pnncipes, met een gebrek aan 
zondebesef, met de vraag hoe verlossing 
moest worden aangeboden. B1sschop 
Runestam stelde derhalve ook een amen
dement voor, dat ontraden werd door sec
tlevoorzitter C. L. Patijn met de woorden: 
·our point here was the disorder of society 
and they were therefore dealing with the 
Institutional disorder. ' 12 

In dit antwoord zie ik een opvallende 
verschuiving 1n de interpretatie van het 
begrip 'responsible soc1ety'. lk ben van 
mening, dat Patijn h1er niet Ianger de bete
kenls weergeeft die Oldham in zijn pread
vies er aan gegeven had. Maar deze struc-

II J H Oldham. 'A Responsible Soc1ety' 1n The Church 
and the D1sorder of Soc1ety. Deellll van The Amsterdam 
Assembly Senes (London SCM Press. 1948) pp 
120 154 Cltaat op biz. 135 

12 W A V1sser 't Hoott (editor). The F11st Assembly of the 
World Council of Churches. Dee I V van The Amsterdam 
Assembly Senes (London SCM Press. 1949). pp 
7 4-87 Cltaat op biz 87 
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turalistische of collectivistische interpreta
tle heeft de receptie van het begnp biJ de 
sociaal-democraten en ook bij de volgen
de Assemblees van de Wereldraad van 
Kerken wei degel11k bepaald. Oat betekent 
niet, dat die andere mterpretatie helemaal 
verdwljnt. Zo schrijft bovengenoemde 
C.L. Pat11n in een beschouw1ng over de 
tweede Assemblee van de Wereldraad te 
Evanston: · Het beg rip verantwoordelijke 
maatschappiJ had daarbiJ twee aspecten 
In de eerste plaats het streven naar een 
maatschappiJ, die zorgt voor haar slacht
offers en de econom1sch zwakken in het 
algemeen. Tevens echter een maatschap
PIJ waarin de mens niet een rad 1n een 
machine is, maar leeft onder zodanige 
politieke en maatschappel1jke omstandig
heden, dat het hem mogelijk IS eigen per
soonlijke verantwoordel1jkhe1d op zich te 
nemen.' 13 En wat hier dan elegant twee 
aspecten genoemd wordt, 1s mijns 1nziens 
het probleem van de interpretat1e: een 
1nstitutioneel of een personalistisch per
spectlef. 

3. Morele interventies uit kerkelijke 
kring 
Op een andere verschu1ving wordt gewe
zen door A.M. Oostlander die het voorop
stellen van het begrip 'verantwoordelijke 
samenlevmg· als beoordelmgscriterium 
door de tweede Assemblee te Evanston 
waardeert als een kerkelijker worden van 
de uitspraken van de Wereldraad. 14 Nadat 
we in de eerste paragraaf de beweging 
hebben ontwaard waarbinnen een protes
tants soc1aal denken IS ontwikkeld, en na
dat we in de tweede paragraaf de wording 
van het begrip 'verantwoordelijke samen
levlng' hebben gezien, komt 1n deze der
de paragraaf de vraag aan de orde welke 
de taak van de geloofsgemeenschap is biJ 
de receptie van dit soc1aal-ethische begnp 
door de maatschappiJ. In hoeverre moe
ten de kerken de concretisering van een 
verantwoordelijke samenleving door de 
polit1ek nog beoordelen? 

Vanaf de discuss1es tijdens de eerste 
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Assemblee te Amsterdam tot op de dag 
van vandaag is deze vraag nog niet ge
heel bevredigend beantwoord, zoals ook 
vragen over de realisering van imperatie
ven van christelijke ethiek door christelijke 
politieke partijen of door partijen met actie
ve kernen van christenen nooit definitief 
beantwoord kunnen worden. lk vind dat 
de soc1aal-eth1sche kritlek u1t kerkelijke 
kring onlosmakelijk hoort bij de receptie 
van een chnstelijk eth1sch beginsel. Maar 
kritiek 1s niet voldoende. Zoals indertljd 
rechtsregels uit het Romeinse recht over
genomen werden dank zij het gezag van 
Romeinsrechtelijk geschoolde juristen u1t 
bepaalde un1versiteiten, zo zal ook een 
geleidelijke verandering van onze maat
schappiJ naar een verantwoordelijke sa
menleving plaats vinden op gezag van 
politic1 die geschoold zijn 1n de christelijke 
ethiek. Het adjectief 'christel1jk' voegt aan 
de reflectie op en toepassing van ethiek 
een karakteriseri ng toe die betrekking 
heeft op de methode en de inhoud van 
zulke ethiek. Christen ZIJn kan n1et losge
maakt worden van kerkelijkheid. Christelij
ke ethiek is reflectie op ons handelen en 
aansponng tot handelen in de gemeen
schap van de kerk. 

Kerkelijk en politiek huiswerk 
Toen in het laatste kwart van de vorige 
eeuw zowel aan katholieke ziJde (Rerum 
Novarum, 1891) als aan protestantse zijde 
(Eerste Christel1jk Soc1aal Congres, 1891) 
gezocht werd naar richtlijnen voor het her
stel van de geschonden maatschappelijke 
verhoudingen, IS er vooral gedacht inter
men van eigen 1dentiteitsdragende orga
nisatles. Zander zulke organisaties zou de 
receptie van christelijk-eth1sche beginse
len ongetWIJfeld veellanger geduurd heb
ben. Wanneer nu, bijna een eeuw later, de 

13 C L PatiJn. ·Evanston over Maatschappelljke Vraag
stukken· 1n Wendmg 9 (1954). pp 568-579. Cltaat op 
biz 569 

14 A M Oostlander. Penscoop Kerk en Part11 over de 
verantwoordeiiJke samenlev1ng 1n Chnsten Democrat!
sche Verkenmngen september 1988 
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maatschappelijke plaats van de christelij
ke maatschappelijke organisaties zo veel 
zwakker is dan enkele decennia geleden, 
dan heeft dat in de eerste plaats met de 
identiteitscrisis van het christendom te ma
ken. In veel mindere mate heeft dat te 
maken met wat vaak genoemd wordt, een 
voltooide emancipatie. De vraag die ons in 
dit artikel bezig houdt: heeft het ook te 
maken met een geslaagde receptie van 
christelijk-ethische beginselen door de sa
menleving in haar geheel, zodat christelij
ke normen en waarden in het algemeen 
de normen en waarden van onze samen
leving geworden zijn? lk ben geneigd 
deze vraag ontkennend te beantwoorden. 
lk betwijfel of het christelijk gedachten
goed ons nationale erfgoed IS. En zo dat in 
het verleden wei het geval geweest mocht 
zijn, dan betwijfel ik dit met betrekking tot 
het heden en de toekomst. De receptie 
van christelijke normen en waarden door 
de samenleving blijft afhankelijk van actie
ve en georganiseerde christenen die van 
de aanvaarding en de realisatie van zulke 
christelijk-ethische beginselen werk ma
ken. Het is onrealistisch te denken, dat in 
een complexe, moderne samenleving zo
iets zonder grootschalige organisaties, 
zonder welberaden programmering en 
zonder media-gebruik zou kunnen. En om 
het nu maar eens boud te zeggen, me 
daarbij beperkend tot twee levenssferen, 
zonder kerkgenootschappen en zonder 
christelijke partij lukt dat niet. 

Toch heeft een kerk daarbij een andere 
taak dan de politiek. lk begin met demo
gelijkheden van een kerkelijke bijdrage, 
waarbij ik voornamelijk refereer aan de 
oecumenische beweging. In 1925 was het 
adjectief 'praktisch' aan de conferentie
naam toegevoegd om theologische ge
schilpunten te relativeren en de suggestie 
van een clericaal of interkerkelijk respons 
op de sociale kwestiete vermijden. 15 Maar 
met een aartsbisschop als conferentie
voorzitter en afgevaardigden van kerken 
als deelnemers is het kerkelijke karakter 
van Stockholm moeilijk te ontkennen. 
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Maar wat is de morele autoriteit van een 
ethische uitspraak door een vergadering 
die wei een zeker kerkelijk of interkerkelijk 
karakter heeft, maar geen kerkelljke auto
riteit bezit? Dit probleem is in de protes
tantse wereld, te beginnen biJ de eerste 
Lambeth Conference in 1867 tot aan de 
vergaderingen van de Wereldraad van 
Kerken thans, niet opgelost. En zolang dit 
theologische zelf-verstaan niet op een be
vredigende w1jze onder woorden wordt 
gebracht, houdt elk spreken van de We
reldraad van Kerken een vrijblijvend ka
rakter. lndien men zwijgen boven spreken 
zou verkiezen, zou men aandacht kunnen 
opbrengen voor die primaire vraag met 
betrekking tot de e1gen 1nterkerkelijke 
identiteit. Oat gebeurt niet. Elke vergade
ring en elke Assemblee van de Wereld
raad wil wat zeggen en wil invloed uitoefe
nen. Maar op deze manier gedraagt men 
zich als een willekeurige actiegroep die 
effectleve 1nvloed wil u1toefenen op het 
politieke bestel. 

De taak van een kerk in de moderne 
samenleving is niet d1e van beleidsadvi
seur of actiegroep. Die taak ligt op het 
gebied van de geloofsverkondiging en 
van de sociale ethiek. De taal van het 
beleidsadvies en van de politieke actie is 
een andere dan de taal van de ethiek. 
Waar de Wereldraad bij voortduring thans 
concrete gedragsaanwijzingen geeft en 
intervenieert bij politieke kwesties wordt 
de taal van het beleidsadvies gebru1kt: 
binnen de grenzen van mogelijke alterna
tieven wordt een gedragsrichting als de 
meest wenselijke voorgehouden. Maar de 
taal van de ethiek is allereerst concepten 
te ontvouwen, distincties aan te brengen, 
de verschillende alternatieven op zichzelf 
te rechtvaardigen, de bewijsvoering van 
geformuleerde rechtvaardigingen te ana
lyseren. De taal van de ethiek is dialoge
rend verantwoordelijkheden worden niet 
afgepakt, maar mensen worden aan hun 

15. Hans ten Doornkaat. D1e oekumemschen Arbe1ten zur 
Soz1a!en Frage (Zurrch. Gotthelf·Verlag. 1954). biz 16 
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verantwoordelijkheden herinnerd. 
De taak van een kerkelijke autoriteit ligt 

onder meer biJ het partlciperen als doctor 
ecclesiae in het ethisch debat: waarden 
verdedigen en principes voorhouden. Oat 
1s mijns 1nziens ook Oldham's opvatting 
geweest, toen hiJ Z1jn begrip 'responsible 
society' een 'middle axiom' noemde: een 
beginsel dat eigenlijk nog een diepere 
theologische en sociaal-wetenschappelij
ke fundenng behoeft, maar dat niettemin 
om praktische redenen al bruikbaar is 1n 
een interdisciplinair gesprek. Een 'mtddle 
axiom' houdt het midden tussen een eer
ste principe (zoals goed of kwaad) en con
crete ethische beslissingen (wat moet er in 
deze s1tuatie gedaan worden?). 16 Een 
'middle axiom' is een gemakkelijk door 
iedereen aanvaardbare formulering met 
een formele betekenis, zoals het met 'res
ponsible society' vergelijkbare subsidiari
teitsbeglnsel uit de rooms-kathol1eke so
Ciale leer. 

Wanneer de Wereldraad in 1948 een 
'mtddle axwm' gebruikt heeft, dan mag 
men verwachten. dat veertig jaar later 
stroomopwaarts de eerste principes of de 
bronnen van dat begrip verkend zouden 
ZIJn geweest. lntegendeel, de Wereldraad 
heeft zich sindsdien 1n toenemende mate 
stroomafwaarts met concrete ethische be
slissingen en duidel1jke gedragsaanwijzin
gen bezig gehouden. Het voorlop1ge ge
bruik van een 'middle axiom', zoals 're
sponsible society', heeft geresulteerd in 
polit1ek huiswerk, de receptie door de poli
llek, maar het kerkelijke huiswerk, de uit
dieplng, is verwaarloosd. 

Quid leges sine moribus? 
Het pol1t1eke huiswerk wordt onder andere 
door het CDA gedaan dat het begr1p 'ver
antwoordelijke maatschappij' als een Ult
gangspunt heeft gehanteerd. Welke in
stantie gaat het kerkeliJke huiswerk doen? 
Wanneer word! het fundamenteel-ethi
sche onderzoek van dit uitgangspunt ver
richt? 

Er IS een onderscheid tussen ethiek en 
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bele~dsadvies. Christel1jke ethiek lnfor
meert, maar determineert niet de keuzen 
van de beleidsmakers. Er zijn allerlei me
thoden denkbaar behalve de door Old
ham gesuggereerde methode van 
·mtdd/e axioms', kan ook gedacht worden 
aan de prakt1sche casu1stiek van K. Barth, 
aan de dialectische methode van Niebuhr, 
aan de correlatiemethode van Tillich, aan 
de natuurrechtelijke methode die gang
baar is in de rooms-katholieke kerkP Een 
kerkelijke instantie die uitspraken doet met 
betrekking tot de soc1aal-economische 
werkelijkheid, dient zich bewust te zijn van 
de gekozen methode, van de taal waar
mee men spreekt en van het onderscheid 
tussen algemene beginselen en toepas
singen. 18 

In een samenleving die waarachtige 
verantwoordelijkheid aan haar burgers 
overlaat, moeten zowel burgelijke als ker
kelijke autonteiten hun plaats weten. De 
verhouding tussen kerk en staat 1s van een 
delicate natuur. Wanneer zowel c1viele be
stuurders als kerkelijke gezagsinstant1es 
hun verantwoordelijkheden kennen, zich 
weten te beperken, dan is de kans groter, 
dat 1n onze tijd een civitas humana ont
staat, waar een rechtvaardige 1nrichl1ng 
van de samenleving gedragen wordt door 
verantwoordelijkheidsgevoel en moreel 
beset in brede lagen van de bevolking. 
Zover is het nog niet. I nzonderheid voor 
de kerken IS er nog een hoop huiswerk te 
doen, voordat er sprake kan zijn van een 
verantwoordelijke samenleving. 

16 H. Schulze. Ethrk rm 01alog (Gutersloh, 1972). biz. 133. 
17 James M Gustafson 'An Analysrs of Church and Socre

ty Sacral Ethrcs Wrrtrngs rn The Ecumemcal Revrew 40 
(1988) pp 267 278 

18 Een goed voorbeeld rs de brref van de Amerrkaanse 
brsschoppen over de katholreke socrale leer en de eco
nomre van de V.S Economrsche rechtvaardrghe1d voor 
allen Vgl § 135 
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