
React1e 

Drs. Coos Huijsen 

CDA en PvdA naar een 
nieuwe consensus? 

We staan voor een nieuwe uitdaging vorm te 
geven aan een ztch snel veranderende samen
leving. Sociaa/-democraten en christen-demo
craten zouden elkaar daarom weer meer open 
moeten tegemoet treden. Huijsen, voorzitter 
van de Arbeiders Gemeenschap der Wood
brookers reageert op de Per/scoop van mei 
1987. 

Soms z1jn publikaties zo waardevol dat ze weer 
andere interessante reacties op roepen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met het proefschrift 'Phi
lip A. Kohnstamm over democratie' van A.L.R. 
Vermeer, dat van commentaar werd voorzien 
door A.M. Oostlander in Christen Democrati
sche Verkenningen 5/87. In het proefschrift 
van Vermeer komen de persoon en het den ken 
van Kohnstamm helder naar voren. Centraal 
stand bij Kohnstamm de vraag naar het zicht 
op de mens. Dit gold niet aileen als het om het 
gezin en de opvoeding gaat, maar oak als het 
de inrichting van de staat, als het de politiek be
treft. Er is grate overeenkomst tussen het den
ken van Kohnstamm, voor de oorlog onder an
dere voorzitter van de Vrijzinnig-Democrati
sche Bond en van W. Banning, de vooroor
logse Ieider van de religieus-socialistische Ar
beiders Gemeenschap der Woodbrookers. 
Banning werd na de oorlog een van de voor
naamste oprichters van de PvdA. Oak Kohn
stamm zou zich bij deze partij aansluiten. 

Beide mannen waren Nederlands Hervormd 
en voor beide mannen bestond er een hechte 
band tussen levensbeschouwing en politiek 
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In zijn den ken over het personalistisch-socia
lisme werd Banning sterk bel'nvloed door 
Kohnstamm. De centrale probleemstelling bij 
Banning komt overeen met de titel van een van 
ziJn vele publ1katies 'Wat dunkt u van de 
mens?' 

Oostlander nu, s1gnaleert een vaak uiterst ge
ringe afstand tussen de doorbraak-christenen 
die voor de PvdA kozen en de christen-demo
craten. Voorts stelt hij dat de idealen van Ban
ning en Kohnstamm in de PvdA geen kans ge
kregen hebben. lk moet zeggen dat zijn con
clusies me verbaasden en verrasten. 

Zeker Banning en Kohnstamm kunnen syn
thetische figuren genoemd worden die veel 
waarde hechtten aan de harmonie en de dia
loog. Toegegeven, het waren geen staatsso
cialisten. Voor de verschillende maatschappe
lijke geledingen, en knngen zagen ze een 
eigen plaats en een eigen verantwoordelijk
heid. Er is dan oak ruimte biJ hen voor de 'soe
vereiniteit in eigen knng'. In zo verre socialisten 
zich te economisch georienteerd toonden, on
dervonden ze van Banning kritiek. Vanuit hun 
k1jk op de mens veroordeelden personalisten 
zoals Banning en Kohnstamm colleclivisme en 
individualisme. De mens werd altijd gezien als 
mens in gemeenschap, als een sociaal verant
woordelijke persoon en ongetwijfeld waren ze 
in deze opvattingen over de menselijke per
soon bijbels gel'nspireerd. 

Juist vanuit deze zelfde bijbelse inspiralie en 
vanuit een nuchtere analyse van de maat-

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 11/87 

sc 
sc 
m 
lit. 
VC 
dE 
lijl 
pi 

v< 
hi 
sc 
sc 
dE 
d 
id 
di 

EE 
hE 
pc 
Zll 

or 
dE 
Ja 
QE 

1 ~ 
pE 
tiE 
hE 

pi 
QE 
SE 

to 
zc 
to 
e\ 
QE 
s~ 

PE 
st< 

In 
or 
re 
de 

Ch 



schappij bekntiseerden ze het kapitalisme 
scherp en pleitten ze voor structurele hervor
mingen van de samenleving. Kolonialisme, mi
lltansme en overdreven nationalisme waren 
voor hen een gruwel, terwijl de gedachte van 
de anti-these een politieke indeling in christe
lijke en niet-christelijke partljen, door hen princl
pieel afgewezen werd. 

Progressieve politiek 
Een en ander illustreert de duidelijke keuze van 
Banning c.s. voor een progressieve politiek. 
N1et voor niets stelt Banning 'Wij aanvaardden 
de concrete arbeidersbeweging in de vormen 
van pol1tieke partlj en vakbeweging zowel in 
haar verwerpen van de gegeven kapltalisti
sche orde als 1n haar streven naar socialisti
sche beg1nselen van ordening'. 1 A Is Oostlan
der overeenkomsten s1gnaleert tussen het 
chr1sten-democratische gedachtengoed en de 
1dealen van de personalistische social1sten 
dient hiJ dit wei voor ogen te houden. 

Een d1aloog vraagt van de gesprekspartners 
het streven naar een zekere obJectivllelt, het 
pogen de ander te verstaan en de bere1dhe1d 
z1chzelf kritisch te bez1en. Daarom wil ik niet 
ontkennen dat de ontwikkelingen binnen het 
democrat1sch social1sme van de laatste tw1nt1g 
Jaar lang niet altijd in de IIJn lagen van de vroe
gere personalistisch soc1alisten. 

Het beginselprogramma van de PvdA van 
1977 was vergeleken met dat van 1959 minder 
personalistisch gekleurd en de polarisat1e tac
tiek zou Banning n1et enthousiast gemaakt 
hebben 

Maar nu enkele kantteken1ngen: In de eerste 
plaats deze Zijn er 1n een partiJ niet vaker te
gengestelde geluiden waarneembaar, d1e wis
selend 1n kracht toe- en afnemen. De architec
tonlsche krit1ek op de samenleving die Kuyper 
zo kernachtig onder woorden bracht, wordt 
loch ook niet door aile christen-democraten 
even krachtig nagesproken? Vonden vervol
gens niet allerlei behoudende confessionelen 
spoed1g na de oorlog het sociale beleid dat de 
personalist1sche PvdA Bann1ng en Kohn
stamm propageerde niet veel te ver gaan? 

In 1950 toen de versch1llen tussen arm en riJk in 
ons land beslist nog onaanvaardbaar groot wa
ren, sprak het KVP-kamerl1d Lucas al van 'een 
dodende vervlakk1ng en nivellering' 2 

De bedoeling van een en ander IS n1et om 
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oude koeien uit de sloot te halen, maar om te 
doen beseffen dat we in de lijn van Banning en 
Kohnstamm beter kunnen proberen de tegen
stander open tegemoet te treden als deze nog 
1n functie is en de ideeen zo posit1ef mogelijk te 
waarderen op het moment dat deze nog ac
tueel zijn. Banning stelde tenslotte immers al 
dat we een stroming moeten beoordelen aan 
de hand van haar beste ideeen en haar beste 
representanten d1e ze Ievert. 

De 'zorgzame samenleving' 
Pess1misten in progressieve kring zullen moge
lljk de christen-democratische-gedachte van 
een 'zorgzame samenlev1ng'. wiJzend op het 
hu1dige regeringsbeleid, afdoen als een bezu1-
n1gingssmoes. Met zo'n verhaal kunnen neo
conservatieven immers alsnog de verworven
heden van de naoorlogse verzorg1ngsstaat on
gedaan maken. Anderen zullen afwijzend 
staan tegenover de gedachte van de 'zorg
zame samenleving' omdat ze menen dat hler
mee op paternalistische w1jze mensen een be
paald leefpatroon opgelegd knjgen. Weer an
deren zullen er op wiJzen dat dlt christen-demo
cratische ideaal gebaseerd is op een foute ana
lyse van de maatschappelijke ontwikkel1ngen. 
Er zou te veel van u1tgegaan worden dat men 
ZIJn persoonlijke verantwoordel1jkheid voor 
z1chzelf, de z1jnen en de naasten IS gaan veron
achtzamen door de groe1ende rol van de staat. 
Te we1nig zou er beseft worden dat de staat 
ju1st een belangrijkere rol moest gaan spelen 
omdat ten gevolge van de industriele ontwikke
lingen allerlei oude verbanden en gewoonten 
weggevallen waren. Tenslotte is er nog een kri
tiek op het christen-democratisch denken, d1e 
er op neer komt dat de verschuiving in allerle1 
normen te veel gezien wordt als een puur ethi
sche zaak en te we1nig gerelateerd wordt aan 
de maatschappelljke ontwikkelingen. Los van 
deze krit1sche kanttekeningen hebben sociaal
democraten en christen-democraten elkaar op 
dit geb1ed echter meer te vertellen. 

In de eerste plaats ziJn de 'zorgzame samen
leving' en de oude socialistische gemeen
schapsgedachte, beide ethische noties. 

In de tweede plaats zijn er de laatste jaren 
meerdere publikatles verschenen waaruit blijkt 
dat er ook soc1aal-democraten z1jn die menen 

1 W Bannrng. Terugb/1k en perspeclief (Baarn 1972) 38 
2 F.J.F M Duynstee De kabmetsformatJes, 1964-1965 

(Oeventer 1966) 34 
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dat de mogelijkheden van de staat beperkt zijn, 
dat ook andere verbanden hun eigen funclie 
en waarde hebben en dat men in een samenle
ving een appel op het persoonlijke geweten en 
het persoonlijke init1atief moet blijven doen3 

Mijns inziens hangt de uiteindelijke waarde 
van het CDA-verhaal over de 'zorgzame sa
menlevlng' af van het vervolg. Als het CDA 
vorm wil geven aan de maatschappiJ van mor
gen dan dlent daarover een brede consensus 
te groe1en. Die brede consensus over zoiets als 
een 'zorgzame samenleving' krijgt het nooit 
met de VVD. 

In de eerste plaats IS de VVD daarvoor te 
kle1n. Oat wordt een krappe consensus; dus 
geen consensus. In de tweede plaats legt de 
VVD nadruk op het indiv1du en n1et op de ge
meenschapsgedachte Zeker, met de VVD is 
prima de rol van de overhe1d terug te dringen 
en bezu1nigen zeggen ze graag te doen. Maar 
als men v1a een brede consensus vorm w1l ge
ven aan een samenleving, waarin men oog 
bliJft houden voor de zwakkeren dat wil zeggen 
waar men zorgzaam voor elkaar is, dan kan 
men zich beter nchten op een zich heronente
rende PvdA. Dan zal er natuurl1jk n1et een 
'zorgzame samenleving' ontstaan prec1es zo
als CDA voor ogen heeft. Pol1tiek is alt1jd een 
kwestie van geven en nemen. Maar de inbreng 
van christen-democraten zal, als men beide de 
eigen uitgangspunten serieus neemt, een we
zenlijke plaats geven aan de gemeenschaps
gedachte of anders gezegd aan het Ieven in sa
menlevingsverbanden en de zorg voor de an
der. Het ontstaan van een nieuwe consensus 
over de richt1ng waarin de maatschappij z1ch 
dient te ontwikkelen, vraagt enige tijd. In deja
ren dertig raakte men biJ de katholieken en 
chnstelijk-historischen wat uitgekeken op het 
economische, neo-liberalisme van Colijn. Men 
zag meer en meer een rol weggelegd voor de 
staat in het economische en sociale Ieven. Bij 
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de SOAP zien we hetzelfde met het ontstaan 
van het zogenaamde 'Plan van het arbeid' en 
het streven naar ordening via functionele ver
banden. Dit laatste ging eveneens meer in de 
richting van de confessionelen. Uiteindelijk 
mondde dit uit 1n de gedachte van de PBO, de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisat1e en in de 
acceptat1e van meer overheidsingrijpen. Er 
ontstond een consensus die paste bij de naoor
logse wederopbouwtijd en die een peri ode van 
stab1ele samenwerking tussen sociaal-demo
craten en christen-democraten mogelijk maak
ten. 

We staan voor een nieuwe uitdaging vorm te 
geven aan een zich snel veranderende samen
leving. Het lijkt me zinnig als soclaal-democra
ten en christen-democraten de naoorlogse pe
riode nog eens in herinnering nemen en elkaar 
open tegemoet treden. Wie weet hebben ze el
kaar meer te vertellen dan wederzijds vooroor
delen doen vermoedenl De religieus-socialisti
sche Arbeiders Gemeenschap der Woodbroo
kers organiseerde daarom 17 oktober jongstle
den te Bentveld een conferentie metals thema 
'De PvdA en de zorgzame samenleving'. 

3. Paul Kalma. De :1/us:e van de democrat:sche staat. De
venter 1982 
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