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De erfenis van Schaepman en andere emancipatoren is historisch 
gezien uniek. Veel van waar katholieken in het begin van de twintig
ste eeuw voor stonden, is ook bereikt. 
Evenals toen gaat het nu weer om pluriformiteit; om de vraag hoe het 
katholicisme in een liberale, commerciële en door massacultuur beïn
vloede samenleving een plaats kan houden en een bijdrage kan leve
ren aan de gemeenschap van mensen. Ook in de 21-ste eeuw moeten 
katholieken hun historische opdracht vervullen "alles nieuw te 
maken." 

Een eeuw Nederlands 

l<atholicisme: een balans 1 

De erfenis van Schaepman. en andere emancipatoren aan het begin 
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van de twintigste eeuw was historisch gesproken absoluut uniek. Een 'L 

massakatholicisme met een uitzonderlijk hoge kerkelijke participatie, 

niet alleen tegenover nu, maar ook tegenover eerdere eeuwen afgezet; 

een snel groeiend aandeel in de Nederlandse bevolking. tot veertig pro-

cent, en dat nog weer eens versterkt door een zich uitbreidend kiesrecht; tien

duizenden priesters, zusters en broeders, die direct ondergeschikt waren aan 

het kerkelijk gezag en een kerkelijk gezag in Nederland, dat op zijn beurt weer 

gehoorzaam was en wilde zijn aan het ultramontaanse machtscentrum. En een 

machtscentrum, dat negen jaren voor de eeuwwisseling de katholieken een 

opdracht had meegegeven: de Evangelische boodschap in de wereld, niet in de 

kerk alleen, waar te maken, om alles nieuw te maken. 

Bornewasser geeft in zijn studies over de katholieke politiek aan, dat de gouden 

driehoek van het engagement van katholieken in de politiek gelegen is in de 

inzet voor de sociale kwestie - zo schrijnend in die dagen, dat we noch van de 

omvang, noch van de onverschilligheid van de meeste welgestelden ons nu een 

voorstelling kunnen maken- de sociale kwestie dus; vervolgens nug steeds cic 

zeker in 1900 verre van voltooide katholieke emancipatie en het eigen antwoorcl 

op cle moderne cul tu ur, soms het verzet claartegen, cle afscherming, soms het 

werken aan een tegencultuur, kortom cle antithese. Ik wil vanuit die drie invals

hoeken de bijdragen van de katholieken aan de Nederlandse samenleving bekij

ken, met de ogen van nu, van mij, geen historicus, maar wel een halve eeuw, om 

Antoon Coulen te citeren, getuige en deelgenoot, en van die andere halve eeuw 

de -jawel - vooral dankbare erfgenaam, En ik voeg er nog een vierde invalshoek 

aan toe: hoe hebben de Nederlandse katholieken hun maatschappelijke inzet 

vertaald in instellingen en voorzieningen. 
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•v Het eeuwige 

dilemma van de 

christelijke missio

nering: die eil< 

omkappen van de 

heidenen, of er een 

Kruisbeeld of 

Mariabeeld tegen-

aan timmeren? 

Ik doe dat grofWeg en met zevenmijislaarzen Iangs drie perioden: de tijd tot 

midden jaren dertig; de periode na de oorlog tot midden jaren zestig en van 

toen naar nll. Heel soms zal ik iets zeggen over dat intermezzo rond de Tweede 

Wereldoorlog. 

1. De sociale kwestie 

Bij de sociale kwestie speelde in het begin vooral het arbeiders- en niet te verge

ten het kleine boerenvraagstuk. In een aantal Ianden rond de Rijn is er daarbij 

voor gekozen om niet de onzichtbare hand van de markt ongestoord zijn gang 

te Iaten gaan, maar ook niet om de overheid de verdelingsfunctie van de markt 

te Iaten overnemen of de hele samenleving te Iaten nationaliseren om de eind

overwinning van het proletariaat op het kapitaal te verzekeren. 

Dat is in belangrijke mate het erfgoed van de katholieke sociale leer en de 

katholieken. In de eerste dertig jaren van de 20-ste eeuw waren de katholieken 

ervan overtuigd dat modernisering en urbanisering niet een Siamese tweeling 

hoeven te zijn, evenmin als industrialisatie en proletarisering. 

Dat zegt allereerst vee! over de katholieke instelling tegenover de eigen tijd die 

ook voor ons nog wezenlijk is. Niet het afWijzen van de nieuwe technische hulp

middelen (van de machine tot de kunstmest, van de fabriek, de economische 

kansen, de stad), maar deze zoveel mogelijk naar zich toetrekken. Het eeuwige 

dilemma van de christelijke missionering: die eik omkappen van de heidenen, 

of er een Kruisbeeld of Mariabeeld tegenaan timmeren? 

We zijn niet bang voor de moderniteit: geen heimwee of roman tisch verlangen 

naar de rustige wereld van een voorbije eeuw of zelfs naar de middeleeuwen, 

maar de nieuwe tijd als opdracht zien. Een agenda en dan m1 juist niet op de 

eerste plaats voor de overheid. Want dat is de tweede les: armoedebestrijding is 

allereerst zelfontwikkeling. zelforganisatie, vooral onderlinge solidariteit, en 

dan pas, nadat we zelf ons werk gedaan hebben, de brief richting Den Haag stu

ren. 

Acceptatie van de modernc ttjd 

En: we hebben ons huiswerk gedaan. In die eerste drie decennia is een weefsel 

gesponnen van standsorganisaties, vakbonden, coi:iperaties, ontspanningsvereni

gingen, vrouwenorganisaties en vooral niet te vergeten - en dat gebeurt zo dik

wijls - woningcorporaties. Daar wordt nu wei eens lacherig over gedaan, maar 

zij zijn het geweest, die de acceptatie van de moderne tijd hebben mogelijk 

gemaakt zonder de prijs te betalen van zoveel andere !ancien: cle verwoesting 

van cle sociale infrastructuur, het verlies aan kwaliteit van Ieven en samenleven, 

om het nog niet te hebben over cle raclicale consequenties van die ontwrichting 

in politieke zin, zoals we die ook in zoveellanclen hebben meegemaakt. 
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Zeker: de politiek had wel een belangrijke rol, op drie manieren: 

- zij ontwierp een aantal dwingend rechtelijke beperkingen en beschermingen 

tegen de ongebreidelde marktwerking (van de door Aalberse ingevoerde achtu

rige werkdag tot de Pachtbescherming); 

- zij schiep een aantal voorzieningen, die nu eenmaal op het niveau van de cen

trale overheid geregeld moesten worden (van de Ouderdomswet van dezelfde 

Aalberse tot op de grens van deze periode de Kinderbijslagwet van Romme); 

- maar bovenal zorgde zij, dat de eigen inspanningen van de burgers en hun 

onderlinge solidariteit gehonoreerd en erkend werden en beschermd soms 

tegen die ene outsider, die zich aan die solidariteit wilde onttrekken. 

Subsidiëring dus en niet overname van initiatieven tot bestrijding van de 

woningnood en tot verbetering van de volkshuisvesting, de bestrijding van de 

TBC, de eigen positie van de landbouwcoöperaties, ete. 

Als Galbraith, de beroemde Amerikaanse socioloog, in de zeventiger jaren 

Nederland uitroept tot één van de meest humane samenlevingen, dan is dat 

niet uitsluitend, maar wel voor een niet onaanzienlijk gedeelte te danken aan 

de fundamenten van de sociale rechtsstaat, die in die eerste drie decennia 

gelegd zijn, niet op de laatste plaats dank zij de vertaling van de katholieke 

sociale leer. 

Duidelijke markeringen 

De effectieve en eigensoortige aanpak hier te lande van de sociale kwestie ver

hinderde, dat de verleidingen van radicale en dictatoriale oplossingen hier wer

kelijk een kans maakten, en uit de destructie van de Crisis en cle TweecIe 

Wereldoorlog kwam - tegen veler verwachtingen in - een restauratie in de na

oorlogse jaren van een krachtige katholiek sociale en katholiek politieke bewe

ging. 

Ten tweede male wercl ons volksdeel een grote macht in cle schoot geworpen, en 

een grote verantwoordelijkheid. 

Het ging toen om zaken als de woningnood, de infrastructuur, de betalingsba

lans, kortom het verarmen of geen deel hebben aan de opkomende welvaart: 

een opdracht tot wederopbouw, minder tot ordenen. 

Toch zijn er ook hier duidelijke markeringen: te beginnen met die taak van de 

overheid om burgers soms tegen de marktwerking te beschermen. Dat nam een 

- in de ogen van onze dagen - wel heel hoge vlucht, ook onder katholieke 

bewindslieden als Beel en Veldkamp en met de introductie van de 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) van De Bruijn en Van Thiel. 

De woede van jonge Hongaarse vluchtelingen in Twente, toen zij merkten dat 

hun loonzakje minder goed gevuld was dan dat van Nederlandse collega's, die 

vader van een groot gezin waren, is een symbool van die vertaling uit de katho-
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lieke sociale leer van loon naar behoefte. Van Kindcrbijslag tot de Algemene 

Bijstandswct van Marga Klompe. Maar ook de pleidooien van de katholiek 

Ruijgers, bijgevallen door mensen als Mommersteeg, Kleisterlee en Bot voor ccn 

uitbrciding van het begrip "sociale kwestie" naar wereldschaal en c\us voor ont

wikkelingshulp. 

Men hield vast aan de bcvordcring van eigen vcrantwoordelijkheid van burgers 

en hun vcrbanden. In de al genocmde PBO, in de vcrsterking van de uitvoerings

organen voor de sociale zekerheid, en nict te vergeten in die onderscheidendc 

inzet voor bezitsvonning, met name door micldel van een cigcn huis. 

Naast de bcvordering van eigen woningbezit hebbcn we het dan over het bewus

te behoud van het gezinsbedrijf in clc landbouw, clc katholieke boerenorganisa

ties hebben daarbij het voortouw gehad. Witte en Bogaers tekenden voor ecn 

beleid, dat de opheffing van de woningnood- lange tijd probleem nummcr een 

- cen zaak van heel de samenleving maakte en niet uitsluitend een overheids

taak, en iemancl als De Quay zorgde vooral, dat de wisseling van het boerenbc

roep of de huisnijverheid naar de nicuwe fabriek zovcclmogelijk gecombinecrd 

kon worden met bchoud van de eigen woonomgeving, van die cigcn menselijkc 

samenleving: de bromfiets zorgde voor clc rest. 

Kijk om ons heen en zic het verse hi!: daar waar de mensen zelf mecwerkten aan 

clc oplossing van de woningnood, en kijk naar het verschil in welvaart en leef

baarheid van hct "katholiekc" lanclclijk gebied en elders ... 

Lrkcntc!ijkhcid 

Ook in het laatstc- dcrde gedeelte- van de 20-ste eeuw hadden katholieken ver

antwoordelijkheid, maatschappelijk en politick. Het is mijn diepe overtuiging, 

c\at clc crisis, waarin de christen- democratic nu beland is, heel vee! tc maken 

hcett met het niet genoeg krachtig kunnen of will en vcrzct plegen regen de 

overaccentuering van de verzorgingsstaat van met name clc sociaal-democratcn 

in de coalities van na de oorlog en het overboord gooien v~m clc cigen filosofie. 

De twaalfjarcn Lubbers werden daarc\oor overheerst door cle noodzaak van 

schulclsanering en herstcl van cle werkgelcgcnheid. 

Het was Lubbers zelf. die op het congres over de tockomst van de christen

democratic (mci 1995) clan ook klaagcle over de geringe kansen, die hij hac! 

gehacl om bij alle herstelwerk volcloencle clc grote christelijke sociale uitgangs

punten te accentueren, en dar uit de monel van de man, die hct bcgrip 'subsi

diariteit' zestig jaar na Quadmgcsimo Anno een nieuwe, nu Europese, actualitcit 

verleenclc, en die met zijn rcclc over 'Neclerlancl is ziek' probeercle met vcrwij

zing naar eigen verantwoorclelijkhcid het verstoorcle evenwicht overheicl-samen

leving-incliviclu tc corrigeren. 

Er is nog een andere cluidelijkc markering van cle positic van katholiekcn regen-
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~r De crisis waar-

in de christen-

democratie nu 

beland is, heeft veel 

te maken met het 

niet kunnen of wil-

len verzet plegen 

tegen de overaccen-

tuering van de ver-

zorgingsstaat en 

het overboord gooi-

en van de eigen 

filosofie. 

over de sociale kwestie in deze periode en dat is hun inzet ten aanzien van de 

armoecle in de Derde Wereld. Nergens ter wereld is er zo'n gezamenlijke inzet: 

van particuliere fondswervinginstellingen als de Vastenactie. de media - waar

onder in dit geval de KRO een prominente plaats inneemt - . de werkers ter 

plekke - aan het begin van deze periode nog zo'n 8000 Nederlandse missiona

rissen - en van de Nederlandse overheid. 

Er is veel reden om met erkentelijkheid om te zien naar de inzet van katholie

ken terzake de sociale kwestie in de eeuw. Dankzij hen, en dankzij vele andere 

factoren, waaronder cic techniek, maar óók dankzij hen is de transitie naar de 

huidige samenleving verlopen zoncler destructie van het sociale kapitaal en de 

cohesie van cic samenleving, beter dan in vele andere landen. 

2. De emancipatie 

Het tweede punt van inzet van de katholieken in de twintigste eeuw betrof hun 

eigen emancipatie. staatkundig voltooid in de eeuw ervoor, maar maatschappe

lijk nog tot ver in de 20-ste eeuw achtergebleven. Klaagde dezelfde Lubbers niet, 

dat op het moment, dat hij in Rotterdam studeerde, er niet één hoogleraar 

katholiek was. Gingen tot in de zestiger jaren sommige zaken er niet prat op, 

dat er nooit een katholiek het verder had gebracht dan portier of klerk. Maar 

toch: wie aan het begin van de 20-ste eeuw had voorspeld, dat aan het einde 

ervan vij f van de zes leiders van de fracties in de Tweede Kamer van ka tholieke 

huize zouden zijn, zou in ongeloof zijn weggehoond. zelfs als er bij verteld was, 

dat het accent wel lag op de woorden 'van' en 'huize' en minder op het middel

ste: 'katholieke" 

Hoe voltooid is die emancipatie? Wie naar de toppen van de grote Nederlandse 

ondernemingen kijkt, kan tevreden zijn, en dat geldt ook een aantal andere sec

toren. Dat is niet alleen de verdienste van de rest van de samenleving die toler

anter tegenover ons zou zijn geworden, maar dat heeft zeer zeker te maken met 

de geweldige onderwijsinspanning, die vanuit ons volksdeel is geleverd en die 

katholiek onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit heeft gemaakt, van de basis

school, de middelbare scholen met zijn beroemde kloosterscholen en colleges, 

de kweekscholen of de dikwijls door broeders gedreven ambachtsscholen tot 

universiteit en hogeschool. Het is die investering in de eerste dertig à veertig 

jaar van de 20-ste eeuw geweest, die de basis heeft gelegd voor deze maatschap

pelijke emancipatie van het volksdeel: in de economie, de wetenschap, de 

media, bij de overheid en niet te vergeten in de quartaire sector van zorg, wel

zijn en onderwijs zelf. Daarom is de zo gretig verspreide stelling van een ver

bond tussen kapitaal en kerk om de bevolking arm en dom te houden, zo'n 
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~C Dankzij katho-

liel<en, en dankzij 

vele andere facto-

ren, waaronder de 

techniek, is de tran-

sitie naar de huidi-

ge samenleving ver-

lopen zonder 

destructie van het 

sociale kapitaal en 

de cohesie van de 

samenleving, beter 

dan in vele andere 

Ianden. 

aperte leugen en is het in feite een ordinair overblijfsel van oude marxistische 

propaganda. 

Credo pugno 

In de tweede periode vindt de voltooiing van de emancipatie plaats op vee! ter

reinen. Het is niet altijd een eenduidige beweging. De declericalisering van een 

aantal instituten gaat soms met verlies van publiek gezag gepaard; de teloor

gang of overname van vele vooral katholieke familiebedrijven heeft zijn conse

quenties voor de aanwezigheid van katholieken op economisch vlak. 

Wat mij vooral bijblijft van deze periode is de unieke combinatie van bevol

kingsgroei en democratisering van de opleidingen in ons volksdeel. Van de 

instroom van vele duizenden in het hoger onderwijs tot - vergeet dat vooral 

niet - het zich kunnen en willen opwerken van zoveel oorspronkelijk laagge

schoolden naar een hoger niveau, dikwijls gesteund door een nog sterk familie

verband. Denk a an de vormingscursussen van j onge boerinnen en arbeidsters, 

aan de avondmulo's, de landbouwwinterscholen. 

Op die manier werd de emancipatie niet aileen erkenning aan de top, maar 

breed, democratisch zoals zij !wort te zijn en volwaarclig. 

De derde periode van de twintigste eeuw laat de kwetsbaarheid en de beperking 

zien. De emancipatie is voltooicl en een geweldig succes geworden. Natuurlijk: 

we kunnen trots zijn op vrijheid, verworvenheid en gelijkwaardigheid. Er is ech

ter een keerzijde. Op de eerste plaats de opvallende afwezigheid van de nieuwe 

generatie katholieken in de wereld van cultuur, kunst en pers. Hier is herken

baar het proces van declericalisering, naar de-institutionalisering en tot slotte 

disengagement. 

Een nieuw woord heeft zijn intrede gedaan "onzichtbaar katholiek". Katholiek 

in het enige land ter wereld, waar de Paus niet meer in onze eigen hoofclstacl 

mocht worden ontvangen, omdat het gemeentebestuur er niet zoveel zin in 

had, maar ook omdat weinig katholieken - na aile conflicten met Rome- daar

voor op de barricaden wilden. 

Velen hebben in cleze periode kerk en het katholicisme de rug toegekeerd, ten

minste dat zeggen ze en dat is ieders vrije keuze. Maar voor degenen, die wei bij 

cle club willen blijven, is er zonder meer een nieuwe zorg en een nieuwe 

opdracht gegroeid in deze laatste periode. 

De zorg is de ontkenning van ons geclachtegoecl, de bespotting en dikwijls ver

draaiing van ons verleden en onze stanclpunten, de negering ervan in het 

publicke de bat en vooral het gebrek aan kennisoverdracht van onze tradities. 

De vraag is gerechtvaardigd, wat op enige termijn de sociale, politieke en 

grondrechtelijke consequenties zullen zijn van deze marginalisering en atta

quering. 

( 
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~;;-" Het gebrek aan 

assertivi teit van 

Nederlandse katho-

lieken sedert de 

zeventiger jaren is 

opvallend. 

Belangrijker is echter die kennelijk zelf gewilde of geaccepteerde onzichtbaar

heid en onhoorbaarheid. Het gebrek aan assertiviteit van Nederlandse katholie

ken sedert de zeventiger jaren is opvallend. 

Plotseling, toevallig? We weten, dat gebrek aan assertiviteit, strijdlust, publiek 

optreden de kwaal was van de katholieken aan het einde van de negentiende 

eeuw. Er waren een Thijm en een Schaepman voor nodig om hen tot andere 

gedachten te brengen. 

Wat nu nodig is, is een zelfbewuste, deskundige, maar nadrukkelijk nieuwe 

aanwezigheid in het publieke debat. De lijfspreuk van Schaepman "Credo 

Pugno", ik geloof en daarom strijd ik, is van een grote actualiteit. 

Anders worden we van een minderheid tot een minoriteit. 

3. Het omgaan met de eigentijdse cultuur 

Het derde aandachtspunt is de verhouding van de katholieken met de eigentijd

se cultuur en de tijdgeest, in de protestantse traditie de antithese genaamd. 

Ik sprak over assertief. En assertief waren we. The finest hour van het Nederlands 

katholicisme lag in die tweede helft van de zestiger jaren, toen we achter ons 

hadden gelaten de dompermentaliteit, de onzichtbaarheid en de angst voor de 

eigen tijd, toen we het triomfalisme van de eerste twee perioden kwijt waren, 

en toen geloof en wetenschap, media en kerk, theologen en schrijvers, episco

paat en leken, Rome en de lokale kerk, religie en cultuur overbrugbare polen 

leken, even maar, heel even. Een Volkskrant, die iedere zaterdag theologische 

artikelen van hoog gehalte bracht; een Kardinaal, en een Bisschop Bekkers, die 

op de toptienlijst van meest populaire Nederlanders stonden; het treffen van 

het Volk Gods - om het in Concilietermen te noemen - in Bijbelclubs, in een 

Pastoraal Concilie, in de wil om eigen geweten en kerklidmaatschap te verzoe

nen, instituut en individualiteit, eigentijdse cultuur en de traditie. 

Er was veel reden voor zelfbewustzijn. In zeventig jaar tijd waren de katholie

ken van ver gekomen: van een afwijzing van de moderne tijd naar de opdracht 

"we hebben alles nieuw te maken". 

De democratie en het algemeen kiesrecht werden uiteindelijk als zegen erva

ren; techniek, industrialisatie en urbanisatie werden als uitdaging gezien. De 

inzet voor de verzoening van de nieuwe eeuw met de traditie had geleid tot een 

maximale inzet om de structuur van de samenleving intact te houden: - hori

zontaal -de bestaande menselijke gemeenschappen - de dorpen en waar dat 

niet langer kon, in nieuwe vormen van hechte stedelijke parochies - en verti

caal door de standenordening te behouden, zij het in een nieuwe vorm van ver

antwoordelijkheidstelling. Het gezin nam daarbij een centrale plaats in als 

hoeksteen van de samenleving. 

Het tweede element was de accentuering van het belang van onderwijs en vor-

41 

z 

,. 
z 



' . 

I 
I 

42 

-
~ 

" 0 
0 

.-' 

c 
:< 
L 

c; 
c-

" r-
> 
'/ 

c; 

"' > 

c 
c 
:::: 
~ 

3: 

.< 

" > 

> 
z 

van Schaepman 

"Credo Pugno", il< 

geloof en daarom 

strijd ik, is van een 

grote actualiteit. 

Anders worden we 

van een minder-

heid tot een mino-

riteit. 

ming, met een hoog catechetisch en ook beschermingsgehalte, in wezen nogal 

naar binnen gekeerd. 

De sociaal-economische orde hervormen, de maatschappelijke orde stabiliseren, 

de eigen groep opleiden en weerbaar maken en toch afschermen en bescher

men. Niet aileen de katholieken, heel de Nederlandse bevolking verzuilde . 

Kcuzes, gocde en jcntte 

De schacluwzijde was duidelijk en de rekening ervan zijn we nog dagelijks aan 

het aflossen: een soms benepen zedelijkheidswetgeving, een lang volgehouden 

tegenwerking van de vrouwenemancipatie, een klimaat van benauwdheid, 

zeker in het Hollandse katholicisme. Voor schrijvers met enigszins afWijkencle 

opvattingen was geen ruimtc en cle plaats van katholiekcn in cle culturele 

werelcl was ook toen a! beperkt, op een Gerard Brom na, een Marie Koenen, 

later een Antoon Coolen. Overigens zien we a! in de clertiger jaren in De 

Gemeenschap met mcnsen als Van Duinkerken het vcrzet tegcn die gesloten

heid, benauwclheicl en het immobilisme. Met tijdgenoten en opvolgers als 

Gabriel Smit en Michel van cler Plas zullen zij het geestelijk klimaat scheppen, 

waarin in Nederland het aggiornamiento van Johannes XXIII meer clan in vcle 

andere !ancien were! toegejuicht. 

Maar wie aileen focust op die benauwclheicl gaat voorbij aan het feit, clat op 

kernmomenten in cle geschiedenis van cle 20ste eeuw cle katholieke gemeen

schap cle juiste keuzes heeft gemaakt tegen cle verleiclingen van de actualiteit 

in: toen het in het eerste decennium ging om het uitzetten van de koers naar 

een sociale rechtstaat; toen vooral dank zij katholieke dienstplichtigen in 1918 

clc revolutie we! bij cle grens van Zevenaar were\ tegengehouclen; toen in cle cler

tiger jaren het Neclerlancls episcopaat als eerste ter werelcl met cle zwaarste micl

clelen het NSB-liclmaatschap verbood; toen enkclc jaren later zo openlijk de 

joclenvervolging aan de kaak were! gestelcl, en toen cluizenden katholieke gezin

nen in Oost en Zuicl onclcrclak boclen aan onclerduikers. De VPRO mag clan wel 

bittere herinneringcn Iaten ophalen in zijn rubriek "Onvoltooicl vcrleclen tijd" 

aan katholieke geestelijken, clic tien jaar na c\e banvloek over het nazidom clc 

mantelorganisaties van cle communisten op ccn zelfcle manier behandelden; 

het katholieke verzet tegen het communistische totalitaire systeem verclient 

niet minder respect clan onze antinazitraditie. En hocwcl het woorcl 'als' in cle 

geschicclenis verboden is, mag de vraag gestclcl worden, wat er van Europa 

gcworclen zou zijn, als niet katholieken vanaf Kerstmis 1944 al hun volle 

gewicht in cle schaal hadden gclcgd voor de Europese eenworcling, dat wil zeg

gen tegen hct oorlogvoerencl nationalisme, tegen het moordencl communisme 

en voor "een idee van Europa", clat voor alles cultureel bepaalcl was. Pius XII- U 

weet wei clie omstreclcn Paus, waarvan cle New York Times met de kennis van clie 

dagen in het najaar van 1944 schreef, c\at joclen overal ter wereld hem clankbaar 
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waren voor zijn inzet -, De Gaspari, Adenauer, Schuman, de stichters van 

Europa en daarmee wellicht ook de reclclers van cle democratie en dus een 

samenleving van mensen, en niet van ideologieën. 

Er zijn ook zeker fouten gemaakt maar rond 1965 kwamen de goede zaken bij 

elkaar: theologische vernieuwing bij een relatief hoog opgeleicl kerkvolk, dat 

vooral medeverantwoordelijkheid wilde dragen; media, waaronder de KRO, die 

de naar binnen gerichte houding konden vervangen door een dialoog met heel 

de samenleving, en een in GuuäiunJ et Spes door het Concilie gelegitimeerd opti

misme ten aanzien van onze tijden. 

In de architectuur hebben we het gezicht van ons land in de eerste helft van cic 

20ste eeuw duidelijk meebepaald. In de jaren negentig maakte Rem Koolhaas 

een nieuw ontwerp voor de Centrum- Zuid-as van Amsterdam, zo van Hilton tot 

het World TraLie Cel1tn:. Het moet een van de mooiste stadswijken van Europa 

worclen: cic nieuwe gouden eeuw van Nederlancl symboliserend. Aan cic kop de 

apotheose: een gigantische mediahal. In de stad van St. Nicolaas, die ook ooit 

symbool stoncl voor de mix van kerken en paleizen, en waar de triomf van cic 

katholieke emancipatie-architectuur gestalte kreeg, vraagt niemancl meer om 

ruimte in dat ontwerp voor een kerk. 

Klooj" vergroot 

Wat is er gebeurd in clie laatste dertig jaar, dat de kloof tussen kerk en samenle

ving, cultuur en godsdienst zo gigantisch is geworden, althans in europa en 

Nederland? Ln als die kloof sedert de Verlichting er al is met cle culturele elites 

in het Avondland, dan is de nieuwe dimensie ook de breuk met de volkscultuur, 

zeg de popcultuur, in deze laatste decennia. In cic eerste helft van de twintigste 

eeuw hebben de katholieken geweldig ingezet op de bevordering van allerlei 

soorten volkstoneel, muziekbeoefening, folklore. 

Het hout van de eiken is kennelijk in onze clagen te hard geworden om er nog 

een kruis tegenaan te kunnen spijkeren. 

De vraag naar wat er echt gebeurd is, worclt vandaag te vroeg gesteld; ik kan 

hem tenminste niet beantwoorden. Sommigen leggen de schuld bij "Het ver

raedt der clerken" en inderdaad verbijstert de afstancl of zelfs vijandigheid van 

ooit katholieke organisaties en individuen binnen die organisaties tegenover 

het katholicisme. Er was de dramatische omslag in de verhouding RO!11e

Nederland, van ooit de meest bewonderde kerkprovincie tot de meest gevaarlijk 

geachte. Ik kan alleen constateren, dat de kansen aan het begin van de twintig

ste eeuw op een 'christelijke natie', de meest christelijke ter wereld, - het zijn 

niet mijn termen, noch mijn appreciatie -, uitgelopen is op een situatie, die 

door het Sociaal en Cultureel Persbureau (SCP) omschreven wordt als de meest 

geseculariseerde van Europa ~ en dat is ook niet mijn term, noch mijn appreciatie. 

Dus heimwee, verdriet, toegeven aan cic verleiding, clat christenen in 
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Nederland, in Europa een klein op zichzelfteruggeworpen groepje zijn, een 

tien procent van waar de 20-ste eeuw mee began? 

Niks ervan, juist nu het spannend wordt, nude samenleving voor de meest 

ingrijpende herinrichtingsvragen in honderden jaren komt te staan, en nu het 

aankomt op de visie, die we hebben over de mens zelf en wat voor samenleving 

zij of hij nodig heeft. Het maatschappelijke en politieke debat in de komende 

jaren zal eerst en vooral een cultureel debat zijn: wat voor soort samenleving 

willen we eigenlijk, hier, niet te vergeten in Europa en wereldwijd. Voor mijn 

part bouwen ze inderdaad geen kerk bij het Minervaplein in Amsterdam, als er 

maar een studie- en publiciteitscentrum is over hoe ook katholieken in het tijd

perk van globalisering -want ze l10ren toch tot een wereldkerk- omgaan met 

die vraag, die ook alle zogenoemde geseculariseerden bezighoudt: waar is mijn 

plaats, mijn eigen plaats en met wie, in alle geweld van veranderingen, wegval

Jen van houvast, en het overschrijden van zoveel traditionele grenzen van ruim

te, kennis, tijd en opvattingen? 

Als er maar plekken zijn, waar jonge mensen - die miljoen jongeren die in 

Parijs naar de paus kwamen, ja ook deze paus- een begin van een antwoorcl 

krijgen op hun Jevensvragen en dat mag gerust met popmuziek erbij. 

4. De l<atholieken en hun organisaties 

Eigen verbanden waren het kenmerk van de Nederlandse katholieken, in de 

twintigste eeuw. Aan het eind van de negentiende eeuw klaagden velen nog 

over de inertie van de rooms-katholieken. Schaepman were! tegengewerkt en 

bestreden door bisschoppen en de eigen katholieke pers, kreeg een spreekver

bod opgelegd vanwege pleidooien voor algemeen kiesrecht, dienstplicht en 

onderwijsplicht, en de term "christen-democratic" cliende uitgebannen te wor

den. Maar zelfs bij een emancipator als Alberdink Thijm was er ernstige twijfel 

of de geemancipeerde katholiek zijn eigen vereniging nodig had of niet beter 

zijn overtuiging en zijn staatsburgerschap waar kon maken binnen nationale 

instituten. Van Thijm hoefde zelfs het katholiek onderwijs niet. Zelfbewuste 

katholieken moeten niet in een isolement Ieven, maar vanuit hun aanwezig

heid midden in de samenleving die hele samenleving belnvloeden. Vijftig jaar 

later bij de bevrijding van het Zuiden wordt die discussie hernomen. Vandaag 

weer een halve eeuw later en vanuit een wezenlijk andere uitgangssituatie 

krijgt zij nieuwe actualiteit. Vroeger was het klassieke dilemma: kiezen voor 

een grote gesloten organisatie van katholieken betekent kracht, maar een 

massa-organisatie moet zoveel belangen in zich verenigen, dat de Evangelische 

boodschap daarin verbleekt. Daartegenover kunnen bewuste katholieken bin

nen een algemene organisatie wel duidelijker opkomen voor hun overtuiging, 

maar worden zij zo vaak overruled door een niet-christelijke meerderheicl. In 
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onze dagen kom t daar nog een derde optie bij: laa t ik het de verleiding van het 

SGP-model noemen: zuiver in cle leer blijven, getuigen, geen compromissen en 

op jezelf blijven. Het is een discussie, die momenteel overal in Europa speelt. In 

de Neclerlandse actualiteit worden de drie opties misschien het best gepersoni

ficeerd door Herman Bode, Lubbers, en indertijd Bomers. 

Aan het begin van de eeuw werden de keuzes eenduidig gemaakt: eigen organi

saties, en wel op alle terreinen van het leven! 

De sociaal-economische organisaties hebben een enorme invloed gehad, in alle 

beroepsgroepen, alle standen. Laten we niet vergeten - dat zij zich in de oor

logsjaren, meestal in ondergrondse vorm, beter hebben gehouden dan het 

socialistische NVV. Maar toen aan het einde van de tweede periode zich nog een 

nieuwe optie voordeed - de oecumenische samenwerking - hebben cle katholieke 

arbeiders besloten om opgaan in de algemeenheid te prefereren, met steun, 

naar men zegt, van de Maliebaan. Het is symbool en begin geweest van een ont-
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wikkeling, die met enkele markante uitzonderingen, onafWendbaar is geworden. z 

Nieuwe huizen 

De kring van wijk- en ziekenzorg, charitas, gehandicaptenopleiding, ouderen

zorg was in handen van de religieuzen eerst een onmisbaar instrument van 

opvang van ergste uitwassen van armoede en achterstand, toen er nog nauwe

lijks overheidsfinanciering was en bereikte in cle tweede periode een soms 

wereldwijd beroemde mate van professionaliteit, uitmondend ook in leider

schap op bijvoorbeeld het terrein van de geestelijke volksgezondheid 

(Fortmann, Trimbos). Met het vertrek van de religieuzen ging echter in de derde 

periode cle katholieke signatuur teloor in het merendeel van de gevallen, in 

tegenstelling bijvoorbeeld tot veel protestants-christelijke instellingen. 

Dat was niet het geval met het meest taaie onderdeel van de verzuiling, dat van 

het katholieke onderwijs. ,/a, maar cic ouders kiezen voor de kwaliteit, zeggen 

sommigen, en niet voor de identiteit, alsof het een niet met het ander te maken 

heeft. Het is, denk ik, ook aan leken als Schelfhout en Struik te danken, dat de 

overdracht van clericaal gezag naar leken op het toenmalige Centraal Bureau 

voor het Katholiek Onderwijs allerminst gepaard ging met een verlies aan iden

titeitsbesef. Zeker, we kennen de vraagtekens over het identiteitsgehalte in het 

basisonderwijs, het verdwijnen van zoveel identiteitsgebonden lerarenopleidin

gen en beroepsonderwijs, de crisis na het vertrek van de religieuzen op middel

bare scholen, de geslaagde mars door de hoger onderwijs-instituten na 1968 van 

marxisten, agnosten en militaire dienstontlopers. Er lijken nu nieuwe huizen te 

worclen gebouwd op de verschroeide aarde van de zeventiger en tachtiger jaren. 

Van de Radboudstichting tot de Thomas More Academie, van de nieuwe belang-
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stelling voor lwt Thijmgenootschap tot de oplevende Nijmeegse instituten als 

CEKUN. Heyendael en Soesterbeeck. van Tilburgse instellingen als Globus en 

Nexus tot cle bezinning rond functie en inspiratie van katholiek onderwijs. 

Ook de wereld van de internationalc solidariteit. als erfgenaam en compagnon 

van de missie-inzet heeft de derde periode overleefd. De inzet van Nederlanclse 

missionarissen voor heel de mens. dus ook zijn gezondheid en inkomen, teza

men met de "bekering" van vecl kerken en christenen overzee tot de optie voor 

de armen legde het fundament. Familie- en parochiebekendheid van tiendui

zenden missionarissen tezamen met Pansclijke oproepen vormden hct appel. 

De organisatics - voor directe hulpverlening tot getuigenis - cleden de rest, later 

in samcnwerking met de Neclerlanclse regering. En clan waren er nog die religi

euzen, zc zijn er nog, die hun geleiclelijk aan groeiencl inkomen uit onclerwijs 

en zorg combineerclen met een gelijkblijvende soberc lcvensstijl. Het overschot 

ging naar ginds en zo kan het gebeuren, dat van de onderwijspacificatie in 

Nederland wellicht miljoenen meer kincleren in cle Dercle Werelcl hebben gepro

fiteercl clan hier! 

Daar staat tegenover, clat we op het terre in van cle pers en de media in een bui

tengewoon curieuze situatie zijn belancl. Geen enkel eigen dagblad nwer, zelfs 

geen weekblad, als The 'J(ihld, dat representatief is voor cle mainstl·cwn van cle 

Nederlanclse katholieken; wei voormalig katholieke bladen en uitgeverijcn, 

waarvan cr sommigen met graagte de schutskoepel waarmee zij vroeger soms te 

scherp op "anclersdenkenden" schoten nn omdraaien en op de eigen trocpcn 

richtten. Ik zou de bisschop van Den Bosch die rond de om·Jog zo'n belangrijke 

rol heeft gespeeld bij de oprichting van wat later de meest snccesvolle 

Nederlandse nitgeverij is geworclen, nog wei cens willen horen water van zijn 

strevcn terecht is gekomen om zijn kudde te voorzien van stichtelijke literatuur' 

En dan is er de KRO, die zo'n enorme en kenmerkende bijdrage heeft geleverd 

aan cle eigcn cmancipatie, de culturele ontwikkeling en aan de beeldvorming 

over katholieken en katholicisme. Ik zie parallellen met Nijmegen en Tilburg. 

Een belegerde veste: de concurrentie om de kijkcijters; de opdracht om algeme

ne programma's te maken; de terechte verlangens van achterbannen om meer 

herkenbaarheid; een overheicl, die tegen aile trends in het clemocratisch gehalte 

wil beperken of afschaften. Het is geen benijclenswaarclige positie en niet ecn 

van eenvoudige antwoorden. 

Er zijn ook onmiskenbaar parallellen met de discussies rond de Volkskrant in 

de jaren zestig: katholiek blijven of niet? 

Laten we hier niet een te clefensievc positie innemen. juist in het tijdperk van 

globaliscring biedt cle grootste wereldwijd vertakte niet-regeringsorganisatie

om de katholiekc gcmccnschap zo te noemen- door niemand of niets geeven-
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Hoc is het in de Nederlandse politiek gegaan met cle eigen katholieke organisa- z 

tie? Tot het midden van de zestiger jaren was er sprake van een ongelooflijke 

trouw, ondanks cic kritiek van jongeren in de dertiger jaren en de 

Doorbraakvoorstellen tien jaar later. Het positieve van de RK Staatspartij en 

later de KVl' is geweest, dat het een echte volkspartij was. De verkiezingen van 

1903 al betekenden in vele gebieden een duidelijke breuk met de vooral adellij

ke elite en een vervanging door die combinatie van priesters aan de leiding en 

echte vertegenwoordigers van boeren en arbeiders in de tros. Al sedert de dood 

van Noil'ns heeft in de partij de declericalisering zich voortgezet, maar het 

volkse karakter van partij en afgevaardigden is gebleven. Dat had voor- en nade

len. Een groot voordeel was clat de RK Staatspartij en later de KV!' een zeer 

nauwe band hadden met hun achterban en wisten wat er in de samenleving 

aan de hand was, zoiets als waar nu de SP prat op gaat. Een nadeel was dat 

expertise en leiderschap tekortschoten op sommige andere terreinen zoals de 

buitenlandse politiek. Ministers werden in de meerclerheid van de gevallen dan 

ook gerekruteerd van buiten cic Tweede Kamerfi"actie, soms zelf, zoals Luns en 

Piet de Jong van buiten de partij. Het betekende, dat cle Staatspartij ter zake de 

sociale kwestie minstens zo overtuigend was als. of zo niet meer dan de partij 

van Colijn, iets wat we tegenwoordig nogal eens willen vergeten; op het terrein 

van bijvoorbeeld de dekolonisatie hebben echter ondanks zuivere intenties 

onkunde en onbegrip een te grote rol gespeeld. En vanwege het volkse karakter 

heeft de relatie tussen katholieke intellectuelen en katholieke politici vaak 

onder druk gestaan. Al bij al waardeer ik het volkse karakter van RK staatspartij 

en KVP echter positief: volks en betrokken. 

De vertrouwensbreuk tussen katholieken en hun partij, in dit geval het CDA, is 

clan ook begonnen, toen katholieken de indruk kregen, dat technocraten in 

plaats van echte vertegenwoordigers de partij en de Kamerzetels geleidelijk aan 

gingen overnemen. 

Spanningen speelden ook mee tussen gedeeltes van de Kerk en cle christen

democratie. Dat was rond Schaepman al het geval, de kloof ontstond opnieuw 

en nu nog bitterder met sommige religieuzen en parakerkelijke organisaties, 

zoals spraakmakers in de top van de Raad van Kerken. Vroeger waren de span

ningen ontstaan omdat de cluisten-democratische politiek koos voor het alge

meen kiesrecht, sociaal engagement, leerplicht. In de dercle periode ontstonclen 

spanningen omdat de christen-democratie in de heersende machtsverhoudin

gen compromissen moest sluiten, met anderen en met de wetten van de econo-
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mie en in de omgang met de internationale veiligheid. 

Ik wil best zo ver gaan. clat die kloof terugslaat op beide: ook op de christen

democratic. Hoe herkenbaar waren wij nog tegcnover die gedeeltes van de 

katholieke gemeenschap, die zich met engagement willen inzetten voor gerech

tigheid, vrede en de heelheid van de Schepping? Maar ook moet de andere 

vraag gesteld worden: met welk recht de vergaande verkettering door het oucle 

clericalisme zich uitencl in uitspraken: 'Als Van Agt met de WD gaat regeren, 

mag hij zich geen christen meer noemen." Op het terrein van het zesde en 

negcnde gebod waren deze detailzekerheden door de pastorale werkelijkheicl 

intussen wei ingehaalcl. Maar het meest bedenkelijke in de achter ons liggende 

dertig jaar acht ik niet de keuze tegen de christen-democratie, maar de exclusie

ve inzet voor de demonstratie- en protestpolitiek. Natuurlijk: de profetische 

getuigenis kan van geweldige betekenis zijn, maar waar onze democratie echt 

behoefte aan !weft, is nict bet gemakkelijke protest, maar de aansporing aan 

jonge, betrokken burgers om in politieke partijen te participeren. 

Uit vee! onderzoek blijkt clat niet de secularisering, maar het weglopen van de 

helft van de katholieken de hoofdoorzaak is van de plotselinge terugval van de 

christen-democratic. Herstel van de relatie tussen de Ieiding van de christen

democratic en het katholieke volksdeel is daarom voor het CDA van levensbelang. 

Daarmec kom ik bij de katholickc geloofsgemeenschap zelf in de 20-ste eeuw. 

Hct wegebben van zovcelmaatschappelijke organisaties is gedeeltelijk onvermij

delijk gewccst, vanwege overbodigheicl, omclat zoveel van de gcstelcle cloelen 

zijn behaalc\, en ook omdat aile identiteitsorganisaties te lijden kregen van die 

combinatie van afkeer van instituties en afkeer van georganiseerde godsdienst. 

En ook vele niet-identiteitsorganisaties zijn verdwenen of lege hulzen gewor

den. 

Maar waar zovecl sociaal contact, dienstverlening, belangenbehartiging in die 

organisaties plaatsvonclen, is dat andere ontmoetingsforum, die andere plaats 

van weclerzijdse hulp en vertrouwdheid, te weten de parochie, bier minder ont

wikkelcl clan elders, en dat is, nu zoveel mensen nieuwc plaatsen van houvast 

en vertrouwdheid zoeken, een groot verlies. Het is cle grote opgave van onze 

geloofsgemeenschap om het parochieleven weer een sociale en spirituele multi

functionaliteit te geven. Ontmoeting, opvang, viering, lief en Ieee\ delen, verdie

ping en nieuwe maatschappelijke voorzieningen scheppen, zoals burenhulp en 

kinderopvang. We weten, dat vrouwen claarbij ccn sleutelrol spelen en zullen spe

len; vrouwen, die- zoals uit het Europese waardenonderzoek blijkt- in hun onmis

baarbeid tezelfdertijd zich in brede mate miskencl voelen door diezelfde Kerlc 
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5. Aan het einde van een eeuw 

Veel is in de twintigste eeuw bereikt, zeggen wij de Troonrede na. Veel ook waar 

katholieken aan het begin van De eeuw voor stonden - in de termen van mense

lijkheid van de gemeenschap - is inderdaad bereikt, soms met doorslaggevende 

steun van bijna de helft van de Nederlandse bevolking, soms met medewerking 

en een enkele keer ook ondanks ons. Christenen, zegt Paul Schnabel, de direc

teur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, onderscheiden zich in niets van 

anderen, wat waarden- en normen betreft op hun zorg over euthanasie en abor

tus na. Inderdaad: laten we erkennen, dat de scandinavisering van onze cultuur 

niet alleen maar leidt tot barbarij en egoïsme. 

Maar laten we ook naar Prof. Vroom luisteren, die in zijn studie 'De religie als 

ziel van de cultuur' een pleidooi houdt voor behoud van de pluriformiteit, niet 

uit angst, niet uit pretentie, maar uit het besef, dat een bijdrage vanuit een 

Bijbelse inspiratie een bijdrage kan zijn aan de oriëntering en kwaliteit van 

z 

mijn persoonlijk leven én aan de kwaliteit en oriëntering van een gemeenschap z 

van mensen; een gemeenschap van mensen, clie meer is dan eentje van consu

menten, belastingbetalers, e-mailadreshouders. Als anderen die bron niet nodig 

hebben - claar hebben wij geen oordeel over-, maar velen, waaronder ik, hebben 

haar wel harclnodig, en voor de pluriformiteit van cultuur en samenleving mag 

zij niet gemarginaliseerd worden. 

En daarom gaat het aan het einde van cle eeuw opnieuw over pluriformiteit. 

Honclercljaar geleden ging het vooral om de vraag hoe een rooms-katholieke 

traditie een bijdrage kon leveren aan en een legitieme plek kon krijgen in een 

vooral protestants-christelijke natie; nu gaat het om cle vraag, hoe in een in 

wezen liberale, commerciële en door massacultuur beïnvloede samenleving 

andere elementen, afWijkende patronen, andere inspiratiebronnen een plaats 

kunnen houden en een bijdrage aan die samenleving kunnen leveren. 

Blijde boodschap 

Op de eerste plaats betekent dat opnieuw kennisoverdracht, overdracht van cle 

Blijde Booclschap, het onbekend geworden Tegenverhaal, de Boodschap van 

Bevrijding, waarin ook elementen zitten van zichzelf wegcijferende naastenlief

de, uitzicht op zaken, die in het eigen mensenleven niet bereikbaar zijn, verzoe

ning met vijanden, erkenning van cle uniciteit van leven en Schepping. 

Het betekent concentratie op waardenoverdracht en -communicatie, niet uit 

pretentie, maar uit het besef, dat het eigen geluid een legitieme plaats heeft. 

Het betekent het openstellen van plekken van bezinning, waar je even opzij 

kunt gaan staan, noem het een bedehuis. 

Wie weet hoe moeilijk het is voor het opgroeiende meisje, de opgroeiende jon-
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verdriet, toegeven 

aan de verleiding, 

dat christenen in 

Nederland, in 

Europa een klein 

op zichzelf terugge

worpen groepje 

zijn, een tien pro-

cent van waar de 

20ste eeuw mee 

begon? Niks ervan, 

nu wordt het juist 

spannend. 

gen om zich te onttrekken aan dominante waarden- en gedragspatronen, weet 

dat het scheppen van kansen en gelegenheden voor het doorwerken van onze 

bronnen, een zaak van vrijheid is. 

Voorwaarden voor die vrijheid, daar gaat het om: tijd, gezin. school, inderdaad 

herstel van de parochie. Die andere omroep, voor mij part die virtuele ontmoe

tingsplaats van spiritllaliteit. 

Maar er is ook nog iets anclersc Als Fukuyama spreekt over sociale ontwrichting 

als het kenmerk van c\eze tijcl. het wegsmelten van het sociale kapitaal, clan 

blijkt claaruit weer de actualiteit van ook een stuk katholieke sociale trac\itie en 

ook van een opgave, zelfs voor een kleine minclerheic\, om mee te blijven wer

ken aan die gemeenschap van menscn. Ik c\enk, c\at het clan gaat om een nieu

we hoogwaardige inbreng over de oorzaken, en niet aileen over de gevolgen van 

bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en problemen. Van geweld tot ver

slaving, vereenzaming, achterblijven van gemeenschappelijke voorzieningen, 

kwaliteits- en vertrouwensverlies van de politick. 

Wat betekent in deze nieuwe eeuw de katholieke sociale traditie? 

Hoe kunnen wij de Neclerlander, de Europeaan het perspectief bieclen van een 

andere samenleving. Een samenleving. die niet verbrokkelt, niet kapot gaat aan 

gebrek aan betrokkenheid op elkaar. en daarom, nog niet hier, maar wei elders 

zulke kansen biedt aan extremistische stromingen. Een personalistisch mens

beelcl, herstel van de roeping van de sociale, de culturele, de politieke actie, en 

bovenal het herstcl van het begrip "algemeen wclzijn", common good, daar gaat 

het om. Onc\anks het relatief slechte imago van de Kerk onder de Europeanen 

als gevolg van concentratie op zaken. waar de Kerk om met mgr. Bekkers te 

spreken. beter terughoudend in kon zijn, moeten katholieken niet bang zijn 

hun historische opdracht te blijven vcrvullen, om ook in de 21-ste eeuw "alles 

nieuw te maken". 

Daarom ben ik ook zo blij met initiatieven als het VKMO, de Stichting 

Christelijk Sociaal Congres c.a. die de brug moeten slaan tussen concrete maat

schappelijke uitdagingen en wetenschappelijk en ethisch gefundeerde antwoor

den. 

En c\aarom ook durf ik voor te stellen en te vragcn, clat dit soort initiatieven 

nieuwe kansen krijgen. door herstel van de vrijgevigheid van katholieken en 

door een strategische aanwencling van nog bestaancle fondsen. Toen we hon

derd jaar geleden arm waren. brachten we vermogens op voor kcrkenbouw en 

caritas, nu we welgesteld zijn geworden, denken we nog we! aan missie- en ont

wikkelingslanden, maar de spiritucle armoede van ons eigen land tezamen met 

concrete initiatieven vraagt een herstel van die traditie van vrijgevigheid. 

c 
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En natuurlijk blijft er nog steeds die directe maatschappelijke aanpak: de 

bejaarde in de parochie, het een stem geven aan mensen, die niet geteld wor

den, armoedebestrijding met waardigheid. 

Vooral dit: we moeten opnieuw ijken de rol van die drie actoren voor een huma

ne samenleving: de menselijke persoon zelf, solidair en betrokken; de samenle

ving verantwoordelijk en toekomstgericht; de overheid ondersteunend en hand

havend. 

En dan mag rustig daarbij van die overheid gevraagd worden ook de rol van 

identiteitsorganisaties te respecteren tot en met de kerken. Of het nou gaat over 

subsidies voor ouderenbonden of een niet discriminerend beleid ten aanzien 

van kerkelijke monumenten, of erkenning van geestelijke stromingen in het 

mediabestel. of ook jazeker respect voor menselijk leven in alle fase". 

Er is genoeg te doen voor mensen, die vanuit een traditie van samenleving en 

algemeen welzijn ook in de eenentwintigste eeuw willen bijdragen aan een 

gemeenschap van mensen. 

Mr. ].].A.M. van Gennip is Eerste Kamerlid van het CDA. 

Noot 

1) Deze lezing werd onder de titel 'Een gemeenschap van mensen -De inzet 

van Nederlandse katholieken voor onze samenleving in de twintigste 

eeuw-' gehouden op de achtste Schaepmandag die 16 oktober 1999 

plaatsvond in Tubbergen 
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