
Een diepe ideologische kloof 
DOOR MEINE HENK KLIJNSMA * 

Ten onrechte komt CDA-ideoloog Oostlander tot 
de conclusie dat de ideologische klooftussen 
vrijzinnig- en christen-democratie pas recent is 
ontstaan en wel als gevolg van het onvoldoende 
doordachte individualiseringsstreven van D66. 
Anders dan Oostlander meent, dachten ook 
vooroorlogse vrijzinnig-democraten als Ph. 
Kohnstamm al fundamenteel anders over de 
verhouding mens-samenleving dan de toenmalige 
christen-democraten. 

Oostlander en Kohnstamm 

Enkele maanden geleden ging devoormalige directeur 
van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Arie 
Oostlander, wat dieper in op het D66-gedachtengoed. 
Aanleiding daartoe waren de rapporten van de com
missies-'2000' en vooral-'2001'. Met name devisievan 
onze partij op de verhouding mens-samenleving had 
zijn kritische aandacht. 

D66, zo stelde Oostlander, juicht de zich voltrekken
de erosie van de klassieke maatschappelijke verban
den niet slechts toe, maar wil dit proces zelfs actief 
bevorderen. Een op individualisering gericht over
heidsbeleid zou daartoe moeten strekken. De opstel
lers van het rapport-'2001' zien echter in het post
individualiseringstijdperk weer nieuwe, alternatieve 
sociale verbanden ontstaan, signaleert Oostlander 
met enige vreugde. Het sociaal verstand dat in '2001' 
nodig wordt geacht voor het onstaan van dit soort 
verbanden, kan evenwel op weinig sympathie rekenen 
bij de prominente CDA-ideoloog. Hij adviseert de 
moderne vrijzinnig-democraten de geschriften van 
Philip Kohnstamm eens te lezen. Volgens Oostlander 
wordt daarin een voorkeur uitgesproken voor een op 
'diepere dynamiek' geïnspireerde menselijke keuze 
voor maatschappelijke verbanden. Laatstgenoemde 
maatschappelijke verbanden vloeien voort uit de toe
passing van de bij uitstek anti-revolutionaire leer van 
'de soevereiniteit in eigen kring'. Een leer die, althans 
volgens Oostlander, door Kohnstamm sr. werd onder
schreven. 

De impliciete conclusie van Oostlander is eigenlijk: 
als het dènkend deel van D66 Kohnstamm sr. zou 
hebben gelezen, zou het moeten instemmen met het 
hedendaagse christen-democratische concept van de 
'verantwoordelijke samenleving'. Bovendien zouden 
de moderne vrijzinnige-democraten dan veel minder 
enthousiast zijn over een verschijnsel als individuali
sering. 

* De auteur is lid van de redactie 

Kohnstamm 

Interessante vragen zijn vervolgens: interpreteert 
Oostlander de ideeën van Ph. Kohnstamm correct, en
daarop aansluitend - is zijn impliciete conclusie ten 
aanzien van de opvattingen van D66 over de verhou
ding mens-samenleving op zijn plaats? 

Het gedachtengoed van Philip Kohnstamm 

De veelzijdige wetenschapper Philip Kohnstamm, hij 
was natuurkundige, filosoof, theoloog en pedagoog, 
kan a Is de belangri jkste ideoloog van de vooroorlogse 
Nederlandse vrijzinnig-democratie worden be
schouwd. Oostlander had slechtere getuigen à (dé) 
charge ten tonele kunnen voeren. 

Kohnstamms denkbeelden passen in de hoofd
stroom van de vrijzinnig-democratische ideeënwereld 
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zoals die vanaf het einde van de 1ge eeuw vorm begon 
te krijgen. Deze ideeënwereld kenmerkte zich primair 
door een relativering van het klassiek liberale vrij
heidsideaal. Aan dit ideaal werd namelijk een mate
riële invulling gegeven. In de vrijzinnig-democratische 
visie konden de klassieke vrijheidsrechten pas reëel 
inhoud krijgen als in beginsel iedereen in staat was 
daadwerkelijk van deze rechten gebruik te maken. 
Negatieve vrijheid moest worden aangevuld met posi
tieve vrijheid. Daarvoor was niet alleen een zeker 
welvaartspeil noodzakelijk, maar ook een bepaald 
ontwikkelingsniveau. Het was een taak voor de over
heid hiervoor randvoorwaarden (in de begin
selverklaring van de VDB van 1901 'ontwikkelings
voorwaarden' genaamd) te scheppen. 

De bijdrage van Kohnstamm aan de vrijzinnig-de
mocratische ideologie was gelegen in twee verfijnin
gen die hij aanbracht op de idee van de positieve 
vrijheid . In de eerste plaats voegde hij een spirituele 
dimensie toe. Terecht bestempelt Oostlander hem als 
een aanhanger van het personalisme. Daarnaast 
meende Kohnstamm dat individuele opvoeding tot 
volwassenheid onlosmakelijk verbonden was met de 
opvoeding tot sociale volwassenheid, dat wil zeggen 
tot een volwaardig lid van de samenleving. Dit op
voedingsconcept past naadloos in het vrijzinnig-de
mocratische positieve vrijheidsideaal. Immers, om in
dividuen te bewegen om binnen de daartoe geschapen 
randvoorwaarden (i.c. bijvoorbeeld een voldoende 
aanbod van onderwijs en andere soorten vorming) zich 
te ontwikkelen tot ware vrijheid (de situatie waarin van. 
de klassieke vrijheidsrechten een goed gebruik kan 
worden gemaakt) is een drijfveer nodig. Kohnstamm 
achtte opvoeding, volksopvoeding incluis, een essenti
eel middel om individuen deze drijfveerte laten verkrij
gen. 

Personalisme en de soevereiniteit in eigen kring 

Zoalsal gesteld was Philip Kohnstammeen personalist. 
Het is van belang na te gaan wat Kohnstamms persona
lisme inhield, omdat in de ogen van Oostlander dit 
personalisme debet is aan de instemming van de vrij
zinnig-democratische ideoloog met de voorlopers van 
het concept van de 'verantwoordelijke samenleving'. 

Wat betreft de verhouding individu-gemeenschap 
definieerde Kohnstamm de personalistische visie als 
volgt: 

'En willen wij niet in een uiterste van individualisme 
vervallen dan dienen wij ( ... ) te streven naar een synthe-

• setussen de aanspraken van individu en gemeenschap. 
In die geest heeft Jonas Cohn een oplossing beproefd 
met de omschrijving: 'Het kind behoort opgevoed te 

worden tot autonoom lid van de historische kultuurge
meenschappen waartoe het zal behoren.' Daarin ligt 
van ons standpunt gezien veel van wat wij kunnen 
beamen. 

Personalistisch isdaarin allereerst, dat in de synthese 
tussen individu en gemeenschap toch het accent op de 
individuele verantwoordelijkheid wordt gelegd ( ... ). 
Personalistisch is om dezelfde reden het meervoud der 
kultuurgemeenschappen ( ... ). De erkenning van de 
veelheid van groepen met eigen recht, de soevereiniteit 
in eigen kring van de velerlei groepen ( ... ).' (cursivering 
MHK).l 

In het eerste deel van het citaat wordt in de synthese 
individu-gemeenschap het accent op het individu ge
legd; juister: op de individuele verantwoordelijkheid 
bij het maken van individuele keuzen, ookterzake van 
de verhouding van het betreffende individu tot de 
gemeenschap waartoe hij behoort. Deze accentuering 
is van belang voor de waardering van het fenomeen 
individualisering. 

Ik heb het tweede deel toegevoegd, omdat daaraan 
waarschijnlijk Oostlanders interpretatie van Kohn
stamms gedachtengoed is ontleend. In deze passage 
erkent Kohnstamm het maatschappelijk belang van 
historische kultuurgemeenschappen en definieert hij 
die erkenning met het anti-revolutionaire begrip 'soe
vereiniteit in eigen kring'. 

Het grote bezwaar tegen Oostlanders vérstrekken
de interpretatie is dat hij voorbij gaat aan het feit dat 
Philip Kohnstamm zijn erkenning van het belang van 
historische kultuurgemeenschappen in substantiële 
mate relativeert. Expliciet blijkt dat uit Kohnstamms 
opstel De grondslag der democratie. Daarin bekent hij 
zich tot een ander belangrijk vrijzinnig-democratisch 
leerstuk: de leer van de rechtssoevereiniteit.2 

De leer der rechtssoevereiniteit houdt in dat voor de 
rechtsvorming het in het volk levende rechtsgevoel 
bepalend behoort te zijn. Dat betekent dat veranderin
gen in het rechtsgevoel ook tot veranderingen in het 
positieve recht moeten leiden. De ratio achter dit leer
stuk is gelegen in de onderkenning van de maatschap
pelijke dynamiek als beleidsbepalende factor. De aan
wezigheid van maatschappelijk dynamiek clausuleert 
de rol van de genoemde kultuurgemeenschappen. De 
kultuurgemeenschappen van vandaag hoeven niet 
perse dezelfde van gisteren te zijn. 

Deze notie leefde heel sterk bij veel prominente 
vrijzinnig-democraten en bleef niet beperkt tot ijle 
abstracties. Eerder dan andere niet-confessionele par
tijen erkende de Vrijzinnig-Democratische Bond de 
legitimiteit van de na de eeuwisseling snel opkomende 
maatschappelijke organisaties op levensbeschouwe
lijke grondslag. De VDB was ook bereid daaruit poli-



tieke conclusie te trekken, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de financiële gelijkstelling van het bi jzonder on
derwijs. Hetwas daarom niettoevallig dat uitgerekend 
de voorzitter van de VOS-kamerfractie, dr. D. Sos, tot 
voorzittervan de in 1913 ingestelde pacificatiecommis
sie werd benoemd. In dat licht is het vanzelfsprekend 
dat Kohnstamm in 1928 de onder vigeur van de soeve
reiniteit in eigen kring ontstane maatschappelijke or
ganisaties kwalificeert als erkende kultuurgemeen
schappen. Anders dan Oostlander betwijfel ik echterof 
hi j dat vandaag de dag nog zou hebben gedaan. 

Voltooide emancipatie 

De ruimhartige erkenning in vrijzinnig-democratische 
kring van de confessionele en andere zuilen als legi 
tieme organisaties hing ook samen met de grote bete
kenis die de VOS toekende aan emancipatie van ach
tergestelde volksdelen. De verzuilde organisaties 
vormden voor de orthodox-protestantse kleine luiden, 
voor de rooms-katholieken en voorde arbeidersklasse 
werktuigen om zich te emanciperen tot volwaardige 
burgers. Deze visie laat zich ook goed verenigen met 
de eerder besproken vrijzinnig-democratische idee 
van de positieve vrijheid . Geëmancipeerde orthodox
protestanten, rooms-katholieken en arbeiders zouden, 
anders dan hun ongeëmancipeerde erflaters, wel in 
staat zijn in ware vrijheid te leven . 

Anno 1989 wordt alom geconstateerd dat deze 
emancipatie als voltooid kan worden beschouwd. De 
oude vrijzinnig-democraten hebben gelijk gekregen 
met betrekking tot het doel waartoe deze emancipatie, 
althans in hun personalistische ogen, strekte: het ver
werven van ware vrijheid, daaronder begrepen de 
individuele keuzevrijheid . Deze manifest geworden 
keuzevrijheid heeft sedert de jaren '50 een grote mate 
van desintegratie van de oude verzuilde maatschappe
lijke organisaties bewerkstelligd. In recenter tijd is 
deze desintegratie gecomplementeerd dooreen sterke 
tendens tot individualisering. 

Omdat deze verschijnselen de consequenties zijn 
van een door de vrijzinnig-democratie gewenste reële 
individuele keuzevrijheid, worden zij door oude en 
nieuwe vrijzinnig-democraten veel positiever beoor
deeld dan door christen -democraten . Anders gezegd : 
de maatschappelijke verbanden die door desintegra
tieen individualisering worden bedreigd, worden door 
christen-democraten, anders dan door vrijzinnig-de
mocraten (Kohnstamm sr. incluis), als doelen op zich 
gezien. Op de verklaring van ditverschil zal nog nader 
worden ingegaan. Eerst dient het verschijnsel indivi 
dualisering aan een scherper onderzoek te worden 
onderworpen. 

Een oordeel over individualisering 

Het zich voltrekkende proces van individualisering is, 
netals datvan de desintegratievan verzuilde instituties, 
het gevolg van maatschappelijke dynamiek. Deze 
dynamiek komtniet uitde lucht vallen, maarvloeitvoort 
uit vele individuele beslissingen . Individuele beslissin
gen, waaraan zowel in de vooroorlogse als in de 
hedendaagse vrijzinnig-democratie beslissende bete
kenis wordt toegekend, juist daar waar het de relatie 
individu-gemeenschap betreft. 

Ik noem met nadruk ook de vooroorlogse vrijzinnig
democratie, omdat daarin het personalisme een grote 
rol speelde. En kenmerkend voor de personalistische 
opvatting over de verhouding individu-gemeenschap 
was - wij zagen het reeds - dat individuen binnen de 
gemeenschappen waartoe zij behoren autonomie ge
nieten. Dat laatste betekent dat de optelsom van indivi
duele opvattingen over de existentie van maatschap
pelijke verbanden uiteindelijk het zijn of het niet-zijn 
van die verbanden bepaalt. Volgens de leer van de 
rechtssoevereiniteit is de overheid gehouden dit soort 
maatschappelijke veranderingen, zijnde veranderin
gen in het rechtsbewustzijn bij de burgers, richting
gevend te laten zijn voor haar beleid. 

Het cruciale verschil tussen Oostlander en andere 
christen-democratische denkers enerzijds en Ph. Kohn
stamm en de vrijzinnig-democratische stroming ander
zijds is dat de christen -democratie de zich nu manifes
terende maatschappelijke dynamiek niet als een feit 
accepteert door hem inhoudelijk te toetsen en ver
volgens te veroordelen, terwijl de vrijzinnig-democra
tie deze dynamiek wel als een gegeven ervaart (leer der 
rechtssoevereiniteit) en bovendien als de resultante 
van de legitieme keuze van zich tot ware vrijheid 
ontwikkelende individuen (personalisme + positieve 
vrijheid) . 

Individualisering geen eindpunt 

Oostlander signaleert in zijn artikel in 'Idee 66' dat de 
opstellers van het rapport -'2001' ook oog hebben voor 
de negatieve aspecten van de individualisering. Dat is 
niet helemaal juist uitgedrukt. De opstellers van '2001' 
hebben hier, in het voetspoor overigens van wat Hans 
Jeekei en ik enige tijd geleden in dit blad schreven over 
'D66 en de verantwoordelijke samenleving', bedoeld 
dat individualisering slechts een fase is in de maat
schappelijke ontwikkeling, geen eindpunt. 

Na de individualiseringsfasezietde modernevrijzin
nig-democratie een fase aanbreken waarin nieuwe 
maatschappelijke verbanden worden gevormd. Hoe 
deze er precies uit zullen zien is nog niet bekend en dat 
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hoeft ook niet. Het past niet in de vrijzinnig-democra
tische ideeënwereld daarvan een blauwdruk te geven. 
Het is een taak van de betrokken individuen daaraan 
zelf, naareigen inzicht, vorm tegeven. Ditveronderstelt 
echter de aanwezigheid van nogal wat eigenschappen 
en vaardigheden bij deze individuen. Jeekei en ik 
constateerden daarom dat thans nog maar een kleine 
voorhoede van de bevolking rijp is voor deze fase. 

Een positief vrijzinnig-democratisch mensbeeld 
versus een negatief christen-democratisch 
mensbeeld 

Een en ander gaat uit van een positief mensbeeld. 
Mensen worden geacht hun steeds groter en reëler 
wordende vrijheid ten goede aan te wenden. Ik ver
moed dat hier een wezenlijk verschil ligt tussen de 
christen-democratische en de vrijzinnig-democra
tische ideologie. Uit de beschouwingen van Oostlan
der proef ik een fundamenteel pessimisme waartoe de 
mens in staat is. Dat verklaart waarom hij zo hecht aan 
het voortbestaan van verbanden die, in vrijzinnig
democratische ogen, hun legitimiteit al lang hebben 
verloren. Binnen deze verbanden kan ertenminste nog 
iets goeds uit veel mensen komen, kan althans het 
kwade worden beheerst. Komt hier het oude calvinisti
sche zondebesef, de idee van de erfzonde, om de hoek 
kijken? 

Een dergelijk negatief mensbeeld steekt schril af 
tegen het positieve vrijzinnig-democratische mens-

beeld. Dit positieve mensbeeld verklaart waarom de 
vrijzinnig-democratie, personalistisch georiënteerd 
als hij is, bereid is de nadruk te leggen op de wil van het 
individu en nietop hetvoortbestaan van maatschappe
lijke organisaties. Een positief mensbeeld verklaart 
ook waarom vrijzinnig-democraten hun utopia niet 
gieten in de vorm van een blauwdruk, maar in vorm van 
een formele ideologie: een ideologie die alleen de 
lijnen schetst waarlangs de samenleving zich moet 
ontwikkelen, waarbij echter de inhoudelijke invulling 
met een gerust hart aan de burgers wordt overgelaten. 

Wie mocht denken dat een positiefmensbeeld als dit 
een constructie van de laatste ik-gerichte tijd is, heeft 
het mis. AI in 1786 formuleerde Immanuel Kant, als 
ethische hoofdregel, zijn beroemde categorische im
peratief, waaruit een vergelijkbaar positief mensbeeld 
spreekt: 'handle nur nach derjenige Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines 
Gesetz werde'.3 

Noten 

Kohnstamm, Ph., Persoonlijkheid In wording 
Haarlem 1967(1928), 132-133. 

2 Kohnstamm, Ph., 'De grondslag der democratie' in: 
Persoon en samenleving, Meppel 1981 , 17-39. 

3 Kant, 1., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 
Stuttgart 1984 1961),68. 


