
Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Kerk en partij over de 
verantwoordelijke 
samenleving 

Hedendaagse sociaal-democraten stellen 
dat het socialisme slechts voor de politiek 
als inspiratiebron kan fungeren. Daarmee 
wordt een veel beperkter positie ingeno
men dan een halve eeuw geleden. Toen 
gold de socialistische overtuiging als de 
stuwende kracht achter uiteenlopende 
maatschappelijke activiteiten: vakbewe
ging. cultuur, media. omgang met dena
tuur, wetenschap etc. De 'verzakelijking' 
van de politiek, en vooral van het sociaiJs
me, heeft daar een eind aan gemaakt. De 
maatschappelijke inzet verbrokkelt - er 
is geen referentiekader dat mensen in uit
eenlopende sectoren van het Ieven ver
bindt. Secularisatie - 'ontkerkelijking' -
van het socialisme wordt dat wei ge
noemd. 

BiJ het CDA ziet men dat proces niet, of 
in ieder geval veel minder. Het wordt zeker 
n1et als ideaal gepresenteerd zoals 1n re
cente PvdA-Iiteratuur. Het CDA is in zeke
re zin deel van een brede maatschappeliJ
ke stroming die z1ch in allerlei sferen mani
festeert. De verwantschap met het christe
IJjk organ1sat1eleven en met de kerken 
wordt regelmatig onderstreept en in prak
liJk gebracht. Oat gaat niet zonder onder
IJnge spanningen; aile deelhebbers aan 
d1e brede christeliJke stroming beseffen 
dat de gemeenschappelijke inspirat1e n1et 
aileen oproept tot wederzijdse steun maar 
ook tot onderlinge correctie. Daarnaast 
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spelen, helaas, ook de verschillende 'be
langen' een soms wat verstorende rol, 
maar hun divergerende invloed wordt 
loch door de gedeelde overtuiging gema
tigd. Door deze specifieke situatie van de 
christen-democratie drukt het CDA zich uit 
in term en en begrippen die ook in verwan
te organisaties worden herkend en gehan
teerd. 

Geen monopolie op 'de verantwoorde
lijke samenleving' 
Het CDA vindt het beg rip 'verantwoordeliJ
ke samenleving' heel kenmerkend voor 
de eigen v1sie op mens en maatschappij. 
Onze partij erkent daarbij dat de Wereld
raad van Kerken de primeur heeft gehad 
bij het lanceren van dit begrip. Oat is een 
kwestie van eerlijkheid - ere wie ere toe
komt. AI lang geleden zijn andere maat
schappelijke organisaties ons daarin voor
gegaan.1 

Nu bestaat er echter, onder andere bij 
personen rond de Raad van Kerken in 
Nederland, het gevoel dat het CDA met 
'De verantwoordelijke samenleving' een 
heel andere kant op gaat dan de Wereld
raad destijds bedoeld heeft. Oat zou mijns 

1 Z1e biJVoorbeeld het gedenkboek van de Protestants
ChnsteiiJke Werkgevers 1n Nederland. 'De Verantwoorde
l!jke Maatschapp!J · 1918-1958 Daann wordt eveneens de 
Wereldraadvergadering van 1948 aangewezen als bron 
van d1t begr1p 
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Het gevoel bestaat dat het 
COA een heel andere kant 
op gaat met 'de 
verantwoordelijke 
samenleving' dan de 
Wereldraad destijds 
bedoeld heeft. 

inziens best mogelijk zijn. Een kerkelijk 
orgaan heeft immers een andere roeping 
en invalshoek dan een christelijk sociale of 
politieke organisatie. Bovendien heeft het 
sociale denken sinds 1948 niet stilge
staan. Wellicht nog belangrijker is dat 
rooms-katholieken en gereformeerden 
toen niet aan de beraadslagingen deelna
men. De Wereldraad omvat ook nu niet 
aile kerkelijke denominaties waarbij chris
ten-democraten gewoonlijk betrokken 
zijn. De Nederlanders die in 1948 mee
spraken waren veelal geen christen-de
mocraten maar voormannen of voorstan
ders van de' Doorbraak', zoals C.L. Patijn, 
W. Banning en H.M. de Lange. Reden te 
over dus om overeenkomst en verschil 
tussen Wereldraad en CDA inzake het 
gebruik van 'de verantwoordelijke samen
leving' aan een nadere beschouwing te 
onderwerpen. Overigens, kerk, noch par
tij, noch enige andere sociale organisatie 
hebben een monopolie op dit begrip. Het 
is in enigerlei vorm ons aller eigendom, of 
liever: we kunnen ons allen aan deze maat 
meten. 

Een duik in de documenten 
Over de Wereldraad-bijeenkomst van 
1948 bestaat onder andere een vijfdelige 
oecumenische stu die onder de titel 'Man's 
Disorder and God's Design'. Het centrale 
hoofdstuk over de verantwoordelijke 
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maatschappij treffen we aan in deelll. 2 Het 
is van de hand van J.H. Oldham, secreta
ris van de lnternationale Zendingsraad, 
die ook als de oorspronkelijke presentator 
van het begrip wordt beschouwd. Het 
gaat in dat hoofdstuk, aldus Oldham, over 
'the right ordering of human society', over 
maatschappijstructuren dus, niet aileen 
over ethische eisen, mensvisie, kerkopvat
ting of iets dergelijks. We bevinden ons 
hier duidelijk op een gebied waar de poli
tiek zich volop voor interesseert. Het gaat 
over 'het vraagstuk van de transformatie 
van de maatschappij', de schijnbaar 'on
begrensde macht van de mens', over 'de 
mens als persoon in relatie met andere 
personen', over de explosie van vrijheid 
en het verlies aan samenhang en zin in de 
samenleving en over de mogelijkheden 
voor het democratisch meedoen in de 
staat. Oldham trekt, bij de ontwikkeling 
van zijn visie, uitdrukkelijk een parallel met 
de encycliek Ouadragesimo Anno waarin 
destijds het subs1diariteitsbeginsel zo uit
voerig uitgelegd werd. HiJ onderstreept, 
min of meer in navolging van deze ency
cliek, het belang van een rijke verschei
denheid van verenigingen 'die ten opzich
te van de staat een subsidiaire functie 
vervullen'. Ook 'de natuurlijke verbanden 
van gezin, familie, buurt, traditie en cul
tuur' worden onderstreept. Oat begint op 
een organische maatschappijvisie te lijken 
waarin het gezin als model voor de ver
houdingen in andere verbanden en in de 
staat gaat fungeren. In een commentaar 
van de Nederlandse Hervormde Kerk op 
de uitspraken over de verantwoordelijke 
samenleving wordt later gewaarschuwd 
tegen deze opvatting. Het gezin, aldus de 
NH Kerk, is nu eenmaal geen werkver
band zoals somrnige andere organisaties. 
Elk samenlevingsverband moet in zijn 
eigensoortigheid worden erkend 3 

2 J.H Oldham: A responsible soc1ety 1n The Church and 
the Disorder of SoCiety. 120·155. SCM Press. London 
1948. 

3. Opmerk1ngen over het derde rapport van Evanston door 
de Raad voor de zaken van kerk en samenleving van de 
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De Wereldraad was zeer 
aanspreekbaar voor het 
principe van de gespreide 
verantwoordelijkheid. 

Hoe het ook zij, met de verse herin
nering aan het totalitarisme van Hitler en 
Mussolini en met het communisme van 
Stalin naast de deur, was de Wereldraad 
zeer aanspreekbaar voor het principe van 
de gespreide verantwoordelijkheid (diffu
sion of responsibility). Aileen dat principe 
kan verhinderen dat mensen kuddedieren 
worden. Als aileen staat en individuen be
staan dan is er geen weerstand tegen 
totalitarisme. Het gaat erom, aldus Old
ham, een 'vitaal sociaal weetsel te herbou
wen'. Door ervaringen met gemeen
schapsleven kan de kerk hierin een direc
te dienst aan de samenleving leveren. 
'Door loyaliteit ten opzichte van persoon
lijke verplichtingen in een veelvoud van 
individuele gevallen wordt het sociaal 
weetsel hersteld en wordt nieuwe vitaliteit 
in de menselijke samenleving gebracht'. 

Oldham stelt zelfs dat er theologische 
gronden zijn voor de eis dat 'aile verschil
lende activiteiten van de mens - religieu
ze, culturele, politieke en economi
sche - een maximale onathankelijkheid 
ten aanzien van elkaar geschonken moet 
worden. Tevens onderstreept hij de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen in so
ciale verbanden: 'de industrie kan slechts 
verlost worden door hen die in de industrie 
betrokken zijn'. Zij moeten een christelijke 
leer voor de arbeid opstellen. De ethiek 
van aile dag van bepaalde beroepen en 
dergelijke is bij pastores onbekend. Aldus 

Chnsten Democratrsche Verkenningen 9/88 

weert Oldham zich ook tegen clericalisme, 
hetgeen toch opvalt 1n een kerkelijk docu
ment. 

Andere oecumenische kopstukken slul
ten bij Oldham aan. Zo wijst de Franse 
tilosoot Jacques Ellul 4 erop dat Neder
land, Zwitserland en Engeland niet zo'n 
doorgerationaliseerde samenleving heb
ben vanwege de aanwezigheid van inter
medlaire groepen. Oat voorkomt totalitaire 
ontwikkelingen. Ellul is zeer scherp tegen 
het etatisme (verstatelijking), tegen de ab
sorptie van het nationale Ieven door de 
staat. Hij is tevens bezorgd over de ettec
ten van het sociale zekerheidssysteem dat 
zijns inziens de persoon dwingt tot het 
opgeven van een persoonlijk Ieven. De 
staat wordt volgens Ellul te zeer gezien als 
oplosser van aile problemen. Ook de Ne
derlander Patijn 5 en de Duitse theoloog 
Emil Brunner6 vallen Ellul en Oldham bij. 
De zorg voor het 'sociale weetsel' is alge
meen. Tenslotte zij vermeld dat Paul Til
lich7 scherp ingaat op het verschijnsel van 
'de ongenormeerde opkomst van het indi
VIdu als individu', het op zichzelt betrok
ken zijn, het isolement en de eenzaam
heid. lndividualisatie leidt ertoe dat de 
mens verwordt tot atoom in de massae 
Tillich pleit voor herstel van een spiritueel 
centrum van het bestaan waardoor de 
maatschappelijke en individuele verbrok
kellng gestuit wordt. 

Evanston 1954 
De Tweede vergadering van de Wereld
raad, gehouden te Evanston, gaat verder 
op de ingeslagen weg. Er is echter wei een 
verschil in aandacht met 1948. De Neder-

Nederlandse Hervormde Kerk' rn Het soc1ale denken m 
de oecumene, 109. Boekencentrum. ·s-Gravenhage 
1957 

4. The Church and the D1sorder of SoCiety 50 e.v 
50c.155ev 
6. 0 c. 176e.v 
7. Paul Tillrch. 'The Desintegratron of Socrety 1n Chnst1an 

Countnes' rn The Church's W1tness to God's Des1gn. 
53-65. SCM Press. London 1948. 

8 In dezelfde zin schnJft Reinhold Nrebuhr op pag 18 van 
The Church and the D1sorder of Society 
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landse rapporteur Patijn9 stelt bijvoor
beeld dat introductie van 'de verantwoor
delijke samenleving wijst op de zorg van 
de kerken: 
- voor een passende bescherming in 

economisch en politiek opzicht van 
ieder die hulp behoeft ten einde gevrij
waard te zijn van nood en vrees. 

- voor een sociale orde die voorziet in 
democratische leefwijzen voor 'kleine 
mensen in een grate samenleving', die 
mensen niet reduceren tot radertjes in 
een machine, maar waardoor zij als 
vrije en verantwoordelijke personen 
worden beschouwd.' 
Hier worden de klassieke en sociale 

mensenrechten als eerste genoemd en 
komt de visie op de maatschappijstructuur 
en de mens op de tweede plaats. T erecht 
merkt H.M. de Lange10 op dat Evanston 
de betekenis van de verantwoordelijke sa
menleving als sociaal ethos en als beoor
delingscriterium toevoegt. Bij Oldham tref
fen we ook al aandacht voor de mensen
rechten maar de schijnwerper is gericht 
op de maatschappijstructuur. Bennett11 

(die er in 1948 ook bij was) schrijft in een 
terugblik dat de verantwoordelijke samen
leving eigenlijk de handhaving van de 
mensenrechten vooronderstelt waardoor 
de opbouw van een plurale samenleving 
mogelijk is. Als daarentegen teruggeval
len wordt op de (sociale) mensenrechten 
dan zijn er mijns inziens minder bezwaren 
tegen de uitbreiding van de overheidstaak 
zoals die met de opbouw van de verzor
gmgsstaat gepaard ging, eventueel zelfs 
n1et tegen het etatisme. De krachtige 
anti-etatistische geluiden die in Evanston 
wederom opklinken worden door de Ne
derlandse Hervormde Kerk12 (mede bein
vloed door de opkomende verzorgings
staat) dan ook voorzien van de (overigens 
terechte) waarschuwing dat het bij sociale 
gerechtigheid tach wei om een wezenlijke 
overheidstaak gaat. 

Men kan de verschuiving van aandacht 
voor structuur naar het vooropstellen van 
het begrip als beoordelingscriterium ech-
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ter ook waarderen als een meer kerkelijk 
worden van het spreken van de Wereld
raad. Reinhold Niebuhr13 had er in 1948 al 
op gewezen dat de verantwoordelijke sa
menleving als concept een historisch en 
contextueel-gebonden betekenis heeft. 
Het past vooral op de ontwikkelde maat
schappijen van onze tijd. Tegelijkertijd is 
het een wenkend perspectief 'dat de be
staande toestand van de sociale syste
men en de bijzondere eisen en in lijn van 
dit concept voorgestelde hervormingen te 
boven gaat'. 14 

Niebuhr beklemtoont dat elke structure
ring van de maatschappij de kenmerken 
van voorlopigheid en dubbelzinnigheid 
vertoont, ook al zijn ze tot stand gebracht 
om te voldoen aan de fundamentele voor
waarden die God aan het menselijk Ieven 
stelt. Steeds immers moeten die organisa
tiewijzen rekening houden met de zonde. 

Evanston herhaalt de in 1948 gegeven 
definitie van de verantwoordelijke samen
leving15: 'Een samenleving waar vrijheid 
de vrijheid is van de mens die zijn verant
woordelijkheid erkent voor gerechtigheid 
en voor de publieke orde - en waar zij 
die politieke gezag bekleden of economi
sche macht bezitten voor de uitoefening 
daarvan verantwoordelijk zijn aan God en 
aan de mensen wier welvaart daardoor 
wordt geraakt.' Daarna wordt gezegd dat 
het geen alternatief sociaal of politiek sys
teem is maar een beoordelingscriterium. 
Christenen zijn geroepen om verantwoor
delijk te Ieven, zelfs binnen de meest on
gunstige sociale structuren. 

Oecumenici 16 zullen later opmerken dat 

9 Op pag 35 van Evanston Report. SCM Press. London 
1954 

1 0 H M. de Lange Werkelijkhe1d en hoop, Bosch & Keu
ning. Baarn. 1975. 

11 John C. Bennett (ed.): Christ1an Soc1al Eth1cs m a chan-
gmg world (379). SCM Press, London 1966 

12 Z1e noot 3 
13 The Church and the D1sorder of Soc1ety. 14 e v. 
14 HD. Wendland 1n John C Bennett (ed ), 141 
15. Evanston Report. 113. 
16 H D Wendland 1n John C Bennett (ed ). 136 
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De structuuropvatting van 
het CDA is moderner en 
meer gedifferentieerd. 

het voldoen aan de oproep om verant
woordelijk te handelen in de verschillende 
rollen die we in de samenleving vervullen, 
niet aileen afhankelijk is van iemands in
dividuele verantwoordelijkheidsgevoel 
maar ook van de structuur van de sociale 
instituties waardoor iemands plaats wordt 
bepaald. Daardoor verzet het begrip ver
antwoordelijke samenleving zich niet ai
leen tegen aile vormen van totalitarisme en 
tegen de puur hierarchische structuur van 
de traditionele samenleving maar pleit het 
ook voor een fundamentele democratise
ring tot in aile terreinen van de maatschap
piJ, voor partnerschap en medeverant
woordelijkheid. Het is een beg rip dat goed 
is voor iedereen en niet aileen voor 'de 
eigen mensen', omdat het de waardigheid 
van de mens en het welzijn van de maat
schappij bevordert. De verantwoordelijke 
samenleving omvat niet aileen een ethiek 
voor christenen. Hoezeer verschillende si
tuaties ook tot andere uitwerkingen aanlei
ding kunnen geven (het wenkend pers
pectief wordt immers nooit echt bereikt), 
toch blijven de structurele kenmerken een 
zekere universele geldigheid behouden. 

De appels vallen niet ver van de boom 
Hoewel er ruim voldoende redenen zijn 
om verschil van opvatting over het begrip 
'verantwoordelijke samenleving' te ver
wachten blijkt de overeenkomst tussen de 
visie van het CDA en die van de Wereld-

Chnsten Democratische Verkenn1ngen 9/88 

raad zeer groot te zijn. Artikel 22, 23 en 24 
van het Program van Uitgangspunten17 

van het CDA zijn een gemakkelijk herken
bare echo van de definitie van de Wereld
raad uit 1948. Het CDA kan als politieke 
partij gedetailleerder spreken over de ge
wenste maatschappijstructuur. Een kerke
lijk orgaan behoort primair over criteria te 
spreken. Oat wil niet zeggen dat het CDA 
dat laatste zou mogen verwaarlozen. lnte
gendeel, ons Program van Uitgangspun
ten is zelf een hand vat voor maatschappij
analyse - daarom biedt het ook de ruim
te om met elkaar over maatschappijstruc
turen te debatteren en om op dat punt 
creatief te zijn. 

Veertig jaar na dato is 'de verantwoor
delijke samenleving' nog springlevend. 
Hoewel van Nederlandse zijde vooral 
door vertegenwoordigers van de Door
braak aan de gedachtenvorming is deel
genomen heeft dit begrip in PvdA-kring 
maar weinig aanhang gevonden. Pas re
centelijk wordt gesteld dat de PvdA dit 
concept ook voorstaat, maar dan niet 
zoals het CDA het hanteert, maar zoals de 
Wereldraad dit deed. Naar de betekenis 
van deze uitspraak moeten we raden. Het 
is inderdaad waar dat het CDA zich kan 
vinden in de, in het bovenstaand gemel
de, kritiek vanuit de NH Kerk op de te 
'organische' of te anti-etatistische benade
ring. Bovendien is de structuuropvatting 
van het CDA moderner en meer gediffe
rentieerd. Verschil is er dus wei. 

lnmiddels is het zuur voor de erfgenamen 
van de Doorbraak dat belangrijke, evan-

17 Program van U1tgangspunten van het CDA. 7. CDA. 
Den Haag z.J 
art. 22 laatste z1n· 'De chnsten·democrat1e wll mensen 
op deze verantwoordel1]khe1d aanspreken.' 
art. 23 eerste z1n: 'Het CDA streeft naar een samenlev1ng 
waann ru1mte wordt geboden voor een veelkleunge 
verantwoordel1]kheidsbelev1ng, de macht IS gespre1d en 
waann allen d1e macht bez1tten over het gebru1k daarvan 
verantwoord1ng afleggen aan degenen die daarvan af· 
hankeliJk zqn · 
art. 24 laatste z1n 'Aile betrokkenen d1ent de mogeliJk· 
he1d gegeven te worden biJ de vormgeving van het 
bele1d medeverantwoordel1]khe1d te dragen · 
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gelisch ge'fnspireerde ideeen over de op
bouw van de samenleving, waaraan hun 
voorlieden een wezenlijke biJdrage lever
den, binnen de PvdA tot nu toe geen of 
nauwelijks gehoor hebben gevonden. 
M1sschien moet men na 40 Jaar alsnog 
concluderen dat die partijkeuze weinig in-
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houdel1jk bepaald was, wein1g pol1tieke 
logica bevatte. Uw gesprekspartners zit
ten in het CDA . 

A.M.O. 
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