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) Het moderne pluralisme ondermijnt bijna noodzakelijk de 'vanzelf

sprekende' consensus over wat wereld, samenleving, Ieven en iden

titeit zijn. Ceen enkele verklaring wordt meer als algemeen gel

dend aangenomen. De politiek-sociale ordening is daardoor kwets

baar geworden. De overheid lijkt soms slechts een notaris die de 

maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften codificeert. Val

gens de Duitse bisschop Lehmann heeft de kerk ten onrechte de 

moed opgegeven om een stevige bijdrage te leveren aan het pu

blieke debat ter vorming van een maatschappelijke consensus. Hij 

schetst de contouren van een nieuwe meer offensieve benadering. 

Z
olang mcn~.,cn Ieven vragcn 

ZIJ naa1 de toekom'>l i)n 

geldt de' te <,tel ke1 naa1 mate 

het heden moed1Jke1 '' 

Want dan is een mem 

\vaakzt1an1 en let nauw

keurig or hoe de tijd vor

dert. Daarom wa'> de 

wachter in voorchri'>telijke 

tijden al een diepzinnig 

<,ymbool Hi) hedt tot 

taak. her volk dat op zip1 

<,tem moct lctten, te waar

<,chuwcn (vergelijk Fz .B. 

1-'l: i, 171. Zo <,laal biJ de 

profcet Jc'>a)a met het oog 

hedreigde vrijheid, vrcemdc ovcrhecr

'>ing Or de achti:'rgmnd '>peelt hier de 

inteme hoop. dat de morgen '>pocdig 

aanbreekt en dat de grotc omkccr nict 

op de verhooptc inecmtor- Llissc!Jop Karl Lelm1111111 

ring van de llahyloni'>Lhc heer'>chappij gclijk ,\\t 

lang mccr op zich laal 

wachten. De zicner maant 

tot terughoudcndhc1d, 

'>toutmoedige vcrwachtin

gen '>tellcn vaak telcur. de 

om-,tandigheden zip1 nog 

nict tran:-,parant gcnocg. 

Men doct er gocd aan hct 

ongeduld in loom tc hou

den. Fen <,omtgclijk heeld 

gehruikt de hiJhel ook. 

wanneer hij van de tcke

nen de-, tijd 'rrcekt ( ver

I(,. I vv . Lk 12. 54 vv. I. In 

gc:-,chrcvcn: !'Wachter, hoc !Jng nog 

duurt de nachr;" I )c nacht i'> het bccld 

voor ecn situatic van onderdrukking, 

die tebten wordt gC\vaar<,chuwd 0111 de 

tekenen aileen uitcrlijk waar te nemen. 

]czu'> zegl: "Van her hecld van land en 

( I lV I 2 'IN 



Iucht wcct ge de juiqe heteken" te he

palcn nloJr wJaronl cbn ntct \'J.Jl dczc 

tijd'' 1 Lk 12, 5hi. i)e teke11en de' tijd' 

nHJeten du, worden o11tdekt, hun he

lZing n1oct worden hcpozdd en zij lllOC

len 111 hun diepere hetekeni' va11 andere 

teken' worden onder,cheiden. I kze 

hijheJ,e wnkwijze geldt ook voor de 

toe,Jwlingen in de l'a,toralc Con,titutie 

Culllci111111 d S}cs, uitgegeven door het 

-1\n·cck Vaticaan' C:oncihe, op de 'tcke

nell de' tijd< 1 Zij moeten om helpen 

om de 'ituatie en zendl!lg van de kcrk 

van vandtlag bctcr tc hcgrijpcn. Voor 

een dergelijke heoordeling i' cen inncr

lijke en uiterliJke onalhankelijkheid van 

de machten e11 machthehhcr' nodig. 

I let i' vcrlcidell)k a0n de hand Villl al

zomlcrll)ke geheurteni"e11 of opvattin

gcn een oordcel tc vellcn. t\1aar ook 

cen welemchappcliJk gevormd oordcel 

i-, nict gcvrijwaard van n1i-,intcrprcta

tie,_ l:c-11 goede heoordeling Villl de te

kenell de' tiJd' i' gewoon nweilijk. Er i' 

lcvcn...,crvoring en lcvctv ... wij-,hcid nodig, 

al,mede de kunq om het hclang van 

hcpaalde geheurtcni"cn in te ,chatten. 

llJJrhiJ bn hct door de Cee't verlichte 

gelool hehulpzaJill ziJn om het kaf van 

het koren te ,cheiden. Wij hoeven dJn 

wei n1el de loop van de 'lerren in de 

galen te houden. maar zondcr hetrouw

hMc weten,chappeliJke l!lzichten gaat 

het niet. Net 01, ck w0chter hi) lc'iljil 

wil ik in dit rderaat nJar de tekencn 

de, L11d' zoeken om de 'ituatie van de 

kerk in qaat en 'amenlcving te hepalcn. 

I licrvoor ga 1k nadcr in op de kwet'

haJT ordcning van onzc <..,J.I11Cnlcving en 

het a11twoord van de kcrk daamp. 

Wat de samenleving 
bijeenhoudt 
I let 'amcnlcven van men,en i' in aile 

maat,chi1pp1Jen geordend volgem he

Jlilillde 'pelrcgek l'baheliJke 'pelregel' 
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kunnen veranderen en zich vnhreden 

tot een univn,eel men,heid,etho,, cbt 

111 de loop vJn ecn lange tl)d ont,tJJil i' 

en cbt een ,chat JJil men,eliJke grond

crvaringcn hcvat. Son1111igc nlaat<.;tavcn 

hehhen hun oor,prong in een woord 

(~od..., ot in ccn norm onhtaan in ccn 

gclovigc context. Her n1ogc volstaan 

hicr naJI' de Ticn Cehodcn le vcrwiJ

zcn. 

Spelrl'gel, in ecn 'Jmenlcving hehhen 

1et' mcrkwJardig,_ ( )p ck lange duur 

gezien 'chijnen ze zo vanzelr,prekend 

cbt ze zichzell dragcn llaJI'door heh

hcn zc zo'n gezag en -,chijncn "itccd~ 

'voorgcgcvcn' tc zi_jn. Zc zijn cr onal

hJnkcliJk Viln het lcit ol hun oor<,prong 

nu <Em ck natuur, aJn men,clijke ge

hruiken or Jan cen goddclijke openhJ

ring toege,chrcven wordt. Toch valt 

nict te o11tkennen dat zc tegeiiJkcrtijd 

gedrJgen worden door een lcvenck 

con~cn-,u-, van de ~an1cnlcving, die 

daann haar grondovcrtuigingcn hcvc~

Ligt, he,chemll en veilig <,telt. Zo'n 

coml'n'u' kan momkling of ,chriltelijk 

ge,chieden l'n op zecr ver,chillcnde 

nlanlcrcn ovcrgcdragcn \Vordcn. Zo na

denkend komen we vlug uit hij dt' va,l

lcgging van tundamcntclc gchodcn en 

verhoden vom het memeliJk 'amenle

vcn, de lonnulcring van ethi,chc en ju

ridi,che normen voor JlzonderliJke 

'tanden en heroepen, en temlottc ck 

va'itlcgging van grondwcttcn. Funda

ment en middelpunt zqn dJal·hij de 

grondrechten en grondplichten. 

Vroeger heh ik J! een' uitcengezel 

waaron1 cr in onzc tijd gccn hon1ogcnc 

comen'u' hcqaJL lr i' gl'en unilor111e 

zingcving van hct Ieven n1ccr die gc

nlccn...,chappcli_jkc ovcrtuigingcn van tT

\iglel\Zl' en voorJ! ook vJn ethi,che 

Jard imluit. llc pJrJdox van het mo-

z., 
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dernc pluralisme is dat cr, tc midden 

van pluralitcit en tegcnspraak van op

vattingen over Cod, de mens en de we

reid, kennelijk loch zoiet'> als bctrouw

hare gemeenschappelijke criteria voor 

het menselijk <,amenlevcn bestaan. 

Het is niet gemakkelijk een pa<;<,end, al

gcnl(~cn woord tc vinden on1 aan tc dui

den wat ik hier hedocl. Dit hangt vcr

moedelijk <,amen met de paradoxalc 

structuur ervan. lk denk dat het hegrip 

'grondwaardc' hicr n1ag worden gc

hruikt, ook al hchben vooral lilosolcn, 

juristen en theologen hun twijlel he

treHende het hegrip 'waarde'.' We wer

ken op dit gebied noodgedwongen met 

onvollcdige en bela-,te woorden, die 

ondanks hun hegrenzingen toch onmis

haar hlijkcn tc zijn Ceen enkele ge

meenschap kan zich op den duur aan 

dit lundamcntelc prohlcem onttrckken. 

!let i-, niet verrassend dat ook nict

vraag, waar zich te midden van aile vcr

schillcn een gemeemchappclijk draag

vlak hevindt, niet uit de weg gaan 

We moeten de schicr onoplosbare 

vraag naar gemeenschappelijke criteria 

hliJven .,tt:llen en de uor<,prong van 

conflicten in modcrne maatschappijen 

niet toedckken. Ccdurcndc lange tijd is 

n1cn aan dczc vragcn nict tocgckon1cn 

Het nwdeme plurali-,mc ondermijnt 

hip1a noodzakel11k de 'vanzelf.,prekcn

de' conscn'>L" over wat wcrcld, samen

leving, Ieven en idcntiteit zip1. Ceen 

enkelc vcrklanng wordt a!-, algemeen 

geldend aangenomen. Velc mensen ziJ!l 

daar hliJ mee en voekn zich hevrijd in 

zo'n pluralistische wereld met voondu

rend nieuwe per'>pectieven en lcvens

mogelijkheden. Zij hehhen geen nwei

te met nieuwe en onhekende ontwik

kclingen. Het zijn de men<,en die de <,o-

cioloog Peter L Berger Furope<,e maatschappijen 

zich deze vragen moeten Het moderne 'plural i<,mevirtuo<,en' 

noemt ,\ 1aar de meeste <,tellcn,' want ook daar 

gaal hct on1 ccn tolcrantc 

dialoog over normen en 

waardcn. Belangrijk zijn 

intcrmcdiaJre <,lructuren, 

die de maatschappijcn in 

staat <,tellen welovenvogcn 

met conllicten om te gaan. 

Het is nodig voortdurend 

hegrip voor elkaar op te 

hrengen, zodat verschil

lcndc normatieve positics 

naast clkaar kunnen be

pluralisme 
menscn voelcn zich in een 

onoverzichteli)ke wereld 

eerder otlZeker en staan 

vaak radeloo<, tegenovcr 

de overdaad aan kcuzemo

gclijkheden Fn dat is he

dreigend voor staat en 

samenlcving. Door de 

voortdurende vcranderin

gen en het '>leeds vcr

nieuwde aanhod van mo

gelijkheden ontstaat er een 

ondermijnt bijna 

noodzakelijk de 

'vanzelfsprekende' 

consensus over wat 

wereld, samen-

leving, Ieven en 

identiteit zijn 

staan en uiteenlopende waardesyste

men zich ku11nen handhavcn. Daarhij 

dicnen andere uitgangspunten gere

specteerd te worden. Slechts op die 

manier kunnen er te midden van de 

pluraliteit wegen naar vredc en weder

zijd-,e verstandhouding ontstaan. Deze 

wijze van omgaan met conllicten i'> niet 

0112e enige opgave. We moeten de 

eigenaardigc vcrn1cnging van nicuwc 

vrijheid en groeiende afhankelijkheid 

De mcnscn zip1 gedwongen zin in hun 

Ieven te vinden terwijl ze hetrokken 

zijn in een veelheid van weinig ge

cotirdinecrde naast elkaar liggende so

ciale sectoren en niveam. Voor vee! 

mcn<,en kan dit pluralismc tot een 

zwarc la-,t worden. Ze voekn zich 
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overbelast, zeker als daar nog een per

soonliJke crisi., bijkomt De talrijke 

hulpverlcningsinstellingen in onze 

111aatschappij hehhen handenvol werk. 

Er i<> een stor111loop op p'>ychothera

peuten en psychiaters. De last van de 

vrijheid wordt vaak a\., dwang ervaren. 

Volgem het hoek 'Ki11der drr Freiheit'," 

van Ulrich Beck. moet deze individuali

"·ring, die haar vertakkingen tot in de 

uiterste hoeken van ons Ieven hedt, 

niet aileen negatiel hegrepen worden. 

ZiJ geeft de mcnsen tot dusverre onge

kende individuelc vrijheden en speel

ruimten. Wei is het ecn vee\ grotere in

'->panning gcwordcn on1 te 'slagen' in 

het Ieven. Het is niet zo gemakkelijk 

0111 in vrijheid richting te vinden. Ce-

111eenschappe\ijk overgedragen identi

teiten zip1 steeds 111inder in staat de en

keling richting te geven Vee\ vrijhcid 

geelt vee\ individuele mogelijkheden 

Daar positief mee omgaan vergt meer 

kennis van de moraal, want die ver

schaft spelrege\-, voor de individuelc 

zelfhepaling. Deze druk 0111 zeit te kie

zen is ovcrigens helc111aal met zo een

voudJg. De 111eeste memen knmen cr 

niet eens aan toe maar hezwijken onder 

de druk van de aanpassing en van de re

clanlc, van de opcnhare n1cning en van 

twiJklachtige figuren die de trend zet

ten. Ceconlronteerd met een pluraliteit 

aan invullingen van hun Ieven hezwij

ken ziJ voor nieuwe vormen van 

dwang De toename van alkrlei versla

vingsziekten is een tcken dat nict icdcr

cen tegen die nieuwe vrijheid is opge-

W;]".',Cil. 

Wat voor hct Ieven van de enkeling 

gcldt. geldt ook voor de samenleving 

e11 in hct bijzondcr voor de staat. Deze 

heelt in zo'n situatie steeds mindcr mo

geli)khedcn richting te geven en te stu

rcn. De ovcrhcid ko111t over als een no-

(JJVI2'JS 

taris die de maatschappelijke ontwik

kelingen en behocften cndificccrt De 

staat wordt verweten dat het huidige Ie

ven onoverzichtelijk en zinlnos is en 

dater nauwelijb gestuurd wordt en dat 

er destructieve krachten werken. De 

staat schijnt zich vooral bezig te hou

den met de modernisering van de maat

schappiJ voorwaarts te stuwcn en de 

schadclijke gevolgen ervan te beper

ken. Alles wat het menselijk Ieven gc

makkelijker en vrijer maakt wordt hijna 

vanze!fsprekend aanvaard en gehruikt, 

maar de mcnsen zijn nauwelijks hereid 

de keerzijde hiervan te accepteren en 

een tegenprestatie te leveren. De bur

ger is een toeschouwer, ja een consu

ment geworden en heeft zijn maat

schappelijk-politieke rechten np parti

cipatie prijsgegeven. De afnemende 

deelname aan verkiezingen. met name 

op plaatselijk niveau, en de afgenomen 

helastingmoraal tonen dit aan. l'olitieke 

onve,-.,chilligheid verbaast niet mecr. 

Deze 111entaliteit wordt versterkt dour 

de media, d1e aile<> tnt amu<>el11ent dc

graderen. 

De kwetsbare en gekwetste 
or de 
Als nu wat preciezer over die kwebbare 

ordening gepraat wordt, dan gaat het 

niet om goedkoop pessimisme of de 

roep 0111 een low and ordcr-st!lat. Fen plei

dooi voor een vriJ gekozen ordening 

voor <>amenlcvingen is nog wat anders 

dan te pleiten voor nnderdrukking of 

repressie. lk wil hier geen klaagzang op 

de huidige maabchappij aanhelfen. 

maar ter wille van de analyse moeten 

enige verschijnselen met naam en toe

naam genoemd worden. 5 

kdcreen is het erover eens dat de bin

dende krachten in onze samenleving -

men spreckt ook wei van socialc cohe

sie - verzwakt zijn. De individualisering 

2> 
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heelt bij aile voordelcn voor het indi

vidu ook een <,terke centrifuga\c wer

king. Dit wordt hct duidelijk<;t in de 

verandcring en het verval van huwelijk 

en gezin. Ccconfrontcerd met uiterlijke 

en innerlijkc crises en helastende situ

atie<; zijn de hindende krachtcn afge

zwakt. Maar ook op andere lcvenster

reinen worden hogere ei<;en gesteld, die 

in een ongelijke verhouding <;taan tot 

de hereidhcid zich voor de <;amenlcving 

in tc zetten. De vraag 'wat <;chiet ik cr

mee op/ i<, <;oms de enige horizon 

waarhinnen be,!issingen vallen. On, 

dagelijh Ieven i<; vul van voorheelden 

die dit illustreren hij geweld op <;traat 

worden de slachtoffcrs door de om<;tan

dcr<; vaak aileen gclaten, niemand heeft 

het gezicn. Meedogenlom en conse

quent wordt aileen aan hct eigenhelang 

gedacht 

lk wil hier gcen cultuurpe<,<,imisme aan

praten of aileen een negat1eve waarde

verandcring verkondigcn. 

hindcnde krachten in de <;amenleving 

zwak zijn geworden Daarbij i<; geen 

enkelc bag van de bevulking uitgczon

derd. De elite wect go('d voor zichzelf 

te zorgcn. Het gehrek aan cthiek hij 

bcla,tingontduiking en <;ub,idiezwen

dcl wurdt ook onder aanzicnlijke lcdcn 

van de <;amenleving aangetroHen. De 

curruptie woekert als nooit te voren. 

Overal <;loot men op hctzelfde leno

mecn, Cemcenschap<;zin trekt in toene

mende mate aan het korterc eind. 1
' ,\1ct 

wat Z\VZlk en gchandicapt i-.. wordt n1in

der rekening gehouden. llet socialc net 

van solidariteit vertoont nogal grote 

-;cheuren. 

Dcze kiten, dat namelijk relaties !m.,er 

worden en dat de zin van her Ieven in 

cri'i' verkeert, zijn vee! helangrijker 

dan economi.,che en demografi,che fci

tcn. Van wat overal in een modem(' 

maat.,chappij wordt aangetroffen wil ik 

de volgende vcrschijn<,elen noemen, 

het toegenomen a<,ociaal 

De men-,en in onze maal ledereen is het gedrag, zoals criminaliteit, 

drugsgcbruik en gc\vcld; 

het vcrval van het gczin, 

en in samenhJng daarmee 

de toename van echt,chei

dingen, de vcle kindercn 

uit ccnoudcrgezinncn en 

de kindercn die psychmo

cialc prohlcmcn hehhen 

door de schciding van hun 

ouclers1 de gcclaalcle ar-

<,chappij zijn niet aileen 

maar met zichzelf bezig. erover eens dat de 

Lr is ook ecn toename van bindende krachten 
positieve waarden, juist hij 

jonge menscn, huurthulp, 

zelthulp-groepcn, geza

in onze samenleving 

mcnlijk autogehruik door 
- men spreekt ook 

pendelaar.,, derdewereld wei van sociale 

groepcn cnzovoort. On cohesie - verzwakt 
clanks aile liberalisering 

van rclaties i-; hct vcrlan zijn. 

gen naar trouvv en hc

trouwhaarhcid van jonge menscn niel 

te ontkennen. De grote giltcn bij hulp

actics Iaten zicn, dat de hereiclheid zich 

voor andercn in tc zettcn we!i,waar an

dere vormen heeft aangenomen, maar 

nict ecnvoudig vcrdwcnen is. 

Ongetwijfcld i'> ook de pmitie van ge

handicapte mcn.,en heter geworden. 

,\laar dit necmt niet weg dat de samen-

hcid.,moraal1 de trend om 

individuele hchocften pri

oritcit tc gcven; de achtcruitgang van 

hct \ocialc kapitaal', dat hc.,taat uit het 

lidmaatschap van verenigingen en uit 

het vrijwilligcr<,werk op maatschappe

lijk gehied 

Kijken we naar de niet-westcr-,c wcreld, 

dan zien we dczelldc verschijnselcn, 

eli(' Samuel I' Huntingdon in zijn hock 

over de <,trijcl lu<;<,en hc-,chavingen he-



,chreven heeft.c In die henadering ligt 

het accent overigen<; nauwelijks op de 

grotcr wordendc kloof tu<;<;en de velc 

ontwikkelingslanden en de gc·,·ndustria

li5eerde Ianden, op de verschillen tus

sen riJk en arm in vele delen van de we

reid, op het achteruitgaan van het 

democrati5cringsprocc5, op het weer 

toenemcn va11 epidemieen, van grotere 

migraticqromen en gewapende conflic

ten. Ook Ralf Dahrendorl heelt gewe

zen op nieuwe sociale problemen zoal5 

cen maatschappelijke onderlaag van 

permanent werklozen. Len samenleving 

die permanent vijl proccnt van haar lc

dcn vergeet, plccgt verraad aan de ci

gcn lundameJltelc waardcn en zou zic:h 

nict moctcn verhazen dat dezc voor 

haar cigcn lcdcn ook niet mecr gelool

waardig zijn.-~ '' 

Lr zijn du' nogal wat maniercn, waarop 

cen maat5chappcliJke ordening in ge

vaar kan worden gehracht of 5chadc 

kan oplopen. De 5taat zcll kan wei via 

de recht5ordc bcdreigingen het hoofd 

h1cdcn door prevcnticl hcschermcnde 

hulp te geve11 ol, wannecr hct om 5traf

harc lcitcn gaat. deze door <;anctie<; 

'>tralrechtelijk te vervolgen. 11-laar daar

hiJ worden vaak tcgemtrijdige, door 

tocvalligc politicke trend<; hepaalde 

handelwijzen tocgcpa5t: in het enc ge

val. hijvoorheeld h1j ahortu<;, worden -

tenmin<;tc met hctrckking tot de vrouw 

- sanctic5 algezwakt tot en met vrij<;tcl

ling van 5tral. terwl)lmen zich op andcr 

gchicd van lllJ<..;<.,icvc nicuwc ~trafnlaat

regelcn hedient om ecn ethm of lecl

vomlcn te hc5chcrmcn, zoals hijvoor

hccld hij de zogchctcn 'verkrachting 

hinnen hct huwclijk' 

!)czc handclwijzcn zijn cc11 hcwij'> dat 

de qaat. volgcn<; hct hckcnde woord 

van Frmt-Wollgang lliickcnliirdc. het 

ctho-,, wCJarop hij j-, oangc\vczcn, nict in 

hct Ieven kan rocpen en ook niet kan 

garanderen. 111 Deze bewcring sluit na

tuurlijk niet uit, dat de staat door ecn 

reeks rcc:htsbepalingen de moraal van 

het recht kan algrenzcn en de moraal 

zo bevrijdt Maar door cen volledige af

scheiding van het recht wordt de mo

raal tc vrijhlijvend. lk wil niet princi

pieel hestrijden dat er enig verschil is 

tu<;<;cn mo1·aal en recht. 11 Vrocger gold 

de op ervaring gehaseerdc vuistregcl 

dat morcle regcls met een algemcen 

pragmatische hetekenis op den duur in 

rechtsregel5 veranderden. Dit is hcden 

in onze complexe leclwereld moeilijker 

gcworden. Naarmate on5 Ieven modcr

ner wordt, wordt het des te moeilijkcr 

een algemcnc moraal te ontwikkelen. 

We Iaten on<; Ieven <;teeds mindcr hepa

len door imtitutic' en de daarbij ho

rcndc rccht-;rcgc\-.;. Water nog aan gc~ 

voel voor verantwoordclijkheid en voor 

morelc plichten rest, is niet mecr tcrug 

tc voercn np een wettelijk verankerdc 

moraal. 12 

Principiele reactie van de kerk 
Uit mijn bc5chouwing tot nu toe komt 

duidelijk naar voren hoc gering de mo

gelijkhcden van de kerk zijn om ecn 

adequaat antwoord te gevcn op de he

drciging en verz\vakking van de -,oci

aal-politieke ordening Hct is moeilijk 

een voet tu<;<;en de deur tc krijgen. Dit 

hangt ook samen met de lundamenteel 

zwakke plaats van de kcrk in het mo

derne socialc systecm. Zij wordt nog 

hct mcest geaccepteerd, wannccr zij 

zich naast de andere scctorcn van de 

maat5chappij zoals de economic, de 

<,port e11 de gezondheidszorg laat in

voegen Maar dan wordt haar compe

tentie gcrcducecrd tnt een <,pirituelc 

hulpvcrlcning aan memcn in gren<;<;itu

aties ol tot zorg voor mensen die hlij

vend gehandicapt zijn met ermtige 

geestelijkc ol lichamclijke gehrekcn 

7' 
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De kerk verschijnt hier als een verzor

gingsinstelling naast andere. Stelt men 

zich daarmee tevreden, dan doe\ men 

op heslissendc wijze afbrcuk aan de op

dracht en reikwijdte van de kerk. Olwel 

men heeft de vraag naar een uiteinde

lijke zin van het mcnselijk samenkven 

helemaal opgcgeven ofwel men ont

kent iedcre compctentie tot zingeving 

door de kcrk. Als de kcrk in een mo

derne maatschappij be-

innerlijkc Ieven of tot zielzorg, tot de 

binnenkamer van de kerk of zelfs tot de 

<;acristie. 1" 

Peter L Hergcr heeft in het hock 'Scin1-
1Hcht nach SiJ11L (;/r1!1IJC11 in Cl11fl' Zeit dcr 

Leicht_qliiuhigkcit' voor de christelijke ker

ken vier manieren aangegeven om met 

de moeilijke gevolgen van het moderne 

plurali.,me om te gaan. 1' Hij noemt ze 

de wcg van het 'cognitieve onderhan-

dekn', de weg van de 'cog

pcrkt wordt tot de functie 

om mcnsen Le helpen pre-
Daarom horen tot nitieve capitulatie' en de 

wcg van de 'cognitieve 

verschan<;ing' die uit een 

delcnsieve en een often-
caire situaties tc overwin

ncn, dan heelt zc in het 

voile Ieven geen plaats 

meer en staat zij, ver van 

de andere sfcren van de sa

menleving, aan de rand. 

Hij de kleiner wordende 

ruimte voor de omvangrij

kere vragen naar een uit

eindelijke zin van het 

menselijk Ieven gaat het 

cvenwel nict aiken om de 

ethische dimensic. Op 

zich genomen is deze in 

een juist begrepen 

pluralisme de 
sieve variant bestaat. 

belijdenis en het De weg van hct 'cogni

tieve onderhandelen' be

heist een diepgaand di<,

puut met de twijfcl.,, die in 

een moderne samenkving 

Ieven. De bedreigingen, 

die met dcze weg verbon

den zijn, liggen in het lcit, 

dat men de eigen identiteit 

op het spel zet en zo gc-

getuigenis van ge-

leefd geloof, zowel 

van de enkeling als 

ook van groepen en 

van de kerk op aile 

niveaus 

hoge mate abstract. Voor de meeste 

mensen zijn de ethische rcgels op we

reldheschouwelijke of religieuze grond

kcuzen gebaseerd. In deze zin kan de 

vraag naar de betrouwbare maat<,taven 

van het mcn<,elijk samenkven niet ai

ken op hct ethi.,che vlak worden be

trokken. Extra moeilijk wordt het als 

we be.,effen dat door de pluraliteit, pri

vatisering en individualisering van reli

gieuze optic<, de daaruit voortvlociende 

waarden niet ol nauwelijks nog invloed 

hcbhen op de maatschappelijke ont

wikkeling.1' De vaak extreme privati'>e

ring van de religie in Midden- en Oost

Europa laat bijvoorbecld nauwelijks 

meer toe dat de godsdien<,l daar publie

kelijk een weg aangedt. Steeds vcrder 

wordt de religic teruggchracht tot het 

vaar loopt door de twijlcls 

te worden opgeslokt. 

De twecde wcg bctekent cen daad van 

onderwerping, doordat men de macht 

van de scculiere werkelijkheid met zijn 

uitdagingen erkent en zich aan zijn dy

namiek ovcrgeeft. Het blijft dan, zoals 

indcrtijd in de Cod-is-dood-theologie 

of in de 'ethiek van de oorspronkelijke 

)ezu<;', cen surrogaatproduct van spiritu

ek of van politieke aard. Herger ziet 

daarin een rechtstreebe intellectucle 

zellmoord en een opeenhoping van so

ciak conce.,.,ies, die op zeltvernictiging 

uitlopen. 

De derde weg splits! zich in een defen

sieve en cen oftcnsieve variant. Het is 

ccn achterwaartse beweging om een 

verdediging op te bouwen. In de defen

sieve variant trekt men zich tcrug in 

CllV 12"JH 



ccn vc<,ting, WJJrbinncn aile oudc gc

loof-,normen en gedrJg<,tlOrmen ge

hondhoofd hlijven In de ollcn<;icvc va

riJnt i<; het doel de lllJJt<,chappij voor 

de trJditionclc religte terug tc vcrove

rcn. l'vkt Jndcre woordcn de ecr<;te va

riant i~ de \Vcg naar een gctlo, de 

tweede vMiJnt i-, ccn krui'>wcg. 1" Dui

dcliJk zol ZIJn dat het plurali'>me in dczc 

optic heel nadrukkelijk wordt ofgcwe

zcn.1-

De kcrk <,taat hier voor ecn huitenge

woon dilemmJ, wJJrop zij niet gemak

kelijk grccp krijgt en waJrin slcchts 

heel moeilijk Iicht te hrengen i'> P L 
Berger zegt het in duidelijkc en ccn

voudigc woorden, "Hct i<; ]a<;tig levens

hc<;chouwingcn te hestrijdcn, zondcr ze 

in een uiter'>lc rclativiteit op te ]o<;<;cn 

ol in de onjui<;tc oh'>oluutheid van het 

IJnJLi<,me in tc mct<;e]en. Hct i<; ccn 

mocilijke, maJr nict onmogelijke on

dcrnenling.'' IN 

Uitgangspunten van een eigen 
en nieuw antwoord 
Hct '>laat nict bij voorhoat va<;t, dat 

deze modcllcn voor altijd gcldig zijn 

In de ondcrzockcn von FX. Kaufmann'" 

en K. CohrieP" hlijkt dat hct moderne 

btholici<;me tot aan hct Twecdc Vati

CJJm C:oncilie met ccn 5oort dcfen

'>ievc 'cognitieve vcr<;chan-.ing' cen over 

hct olgemecn succcwollc <;lrJLcgie van 

zclthondhoving heeft gevoerd Ecn ko

tholickc <;uhcultuur en de vorming von 

een btholiek milieu, die in eng contact 

met de kcrk <,tond, hebhen daortoe bij

gedrogcn. Her moderne btholici<;mc 

'vcr<,chan<,te' de kcrk op een manier, die 

tu<,sen ollcn'>iel en dclcnsid zwedde. 

1-!et Twccdc VoticJJns Concilie be

werkte een lundomentclc vcrJndering, 

een 11ifljionlitl11fl1io, ccn opening naar de 

moderne wcreld toe. De kcrk wilde 

zich lmmoken von olle modellen, die 

C IJV 12 'JH 

een of andere 'verschJn<;ing' tcgenovcr 

de modernc wcrcld inhielden. De ont

wikkeling <;inds hct Tweede Vaticaam 

Concilie hchhen anderen en ook ikzelf 

vaak be,chrcvcn Ji'> ecn kwestie met 

een open cinde. 11 Opcnheid en een 

goed hegrepen dialoog met de mo

derne wcrcld zijn helangrijke pijlers 

van het nicuwe poradigmJ. Hicr hoeft 

niet verder tc worden uitgclcgd, waar

om deze poging in een cri'>i'> is geraakt 

en wJl uit de doarmee verhonden on

duidelijkhcdcn volgt, wanneer men een 

nicuwe poging wil ondernemen. 

In het volgende wil ik enkelc lijnen van 

zo'n nieuwe poging aanduiden. Deze 

moeten naluurlijk dicpgaandcr worden 

uitgewerkt 

Erkennen von her pluralisme met 

zijn kan<;en en grenzen, ik ga ervJn uit, 

dat het wcrcldheschouwelijke en ook 

hct religieuze pluralisme principieel ei

genlijk niel mag worden opgeheven 

Hct is voor ons ten nauwste met het 

grondrecht van de godsdienstvrijheid 

en de democratic verbonden. Maar het 

is gccnszins zeker, dat het in ieder op

zicht onveranderlijk is. Met name P L 
llerger hceft er steed<; voor gewaar

<,chuwd het 5cculorisering'>- en plurali

scringsproces als onomkcerhaar tc he

'>chouwen. Hct i<; helcmaal niet zeker 

of cen existentieel pluralisme van de 

fundJmcntele memelijke problcmen bij 

ernsligc conflicten en spanningen 

<,teed'> kan worden gehandhoofd Op 

dit moment is cr gcen aJnwijzing dater 

spocdig cen omslagpunt zal inzetten. 

Het mocl Loch voor cen chri<;ten niet 

zo moeilijk zijn, zijn diepsle gcloofs

overtuigingen en geloofszekerheden 

onder voorlopige en veranderlijke rand

voorwaarden te beleven en Lc vcrkondi-

gen. 
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2. Va-,thc<;loten hct cigen <;tandpunt 

inncmcn: wannccr het plurali-,mc ccr

lijk wordt aanvaard, bicdt het ook de 

mogclijkheid voor een tot nog toe wci

nig benuttc kracht. Onder voorwaardc 

dat binncn het pluraJiqi-,ch '>Y'>tcem ic

dcrc optic tcgcnover andere >tandpun

ten waardering, tolcrantic en bcrcid

hcid tot dialoog oproept, kan men 

hcpleiten dat gclooh,overtuigingen 

openlijk beledcn mogen worden. De 

zekerheid, die het gcloof schcnkt, be

hodt daardoor nict gercduceerd te 

worden. Zij mag zcker nict met een tot 

dialogercn onmachtig 'fundamenta

li-,mc' verwis-;eld wordcn. 22 Maar cen 

gelovigc mag loch met vrijmoedighcid, 

oftewelmet de hijbelsc 'JlrnrJ,csia', de ge

helc volheid van de cigcn bood<;chap 

onvcrschrokkcn tcr sprakc en tot gel

ding brengcn. In hct plurali-,mc is nie

mand cr mee gcdicnd, dat alles zo op 

elkaar lijkt dat allcs gewoon uitwi'>Scl

baar is gewordcn. Men moet strcven 

naar een minstens minimalc gemecn

-,chappelijkhcid van de 'grondwaardcn', 

maar de kleinslc gcmene nocmcr van 

vclc optics is geen wcg, die in het plu

ralismc standhoudt. Daarom horcn tot 

ccn juist begrcpen plurali'>I11C de belij

dcnis en hct getuigcnl:-, van gclcekl gc

loof, zowcl van de enkeling al'> ook van 

grocpen en van de kcrk op aile niveau'>. 

]uist het gctuigenis zal door de eenhcid 

van hct persoonlijke en publickclijke 

clement in -;taat zijn, om de vrijc our

sprung van het gcloof in het centrum 

van de persoon even ovcrtuigcnd te Ia

ten zijn als de publicke aan-;praak van 

hct evangelic. Op dezc wijzc kunncn 

en moetcn aile uitingen van ccn ver

keerd bcgrepen innerlijkheid en cen 

blind fanatisme vcrmcden worden. Zo 

moetcn ook de individuclc en collcc

ticvc, de per-,oonlijke en de imtitutio

nclc a-;pccten van de ver·kondiging en 

van het getuigcnis opnicuw met clkaar 

vcrbonden worden. 

Moed tot een spirituelc en gce<,te

lijke wedkamp: zolang hct katholici'>me 

fundamcnteel zich 'vcrschanst', zal het 

zijn defcnsieve karakter· nict kunnen 

vcrliczen. Hct <;taat dan altijd met de 

rug tcgcn de muur, zal in vcrrcgaande 

mate op aanvallcn en kritick aileen 

n1aar pa:-,~icl rcagercn en verliesl daar

mee de gcc<;telijkc manocuvrcerruimtc 

voor een werkclijk offcmid voorwaart'> 

gcrichte '>lratcgic Daardoor wordt men 

van huitcn genadcloo'> en zonder cchtc 

mogelijkheden tot verzel op thema\ 

va<;tgelcgd, die weliswaar allcmaal ook 

met intcllcctuelc ccrlijkhcid hcsprnkcn 

moetcn worden, maar bij ccn voortdu

rcnde cemcntering de oorsprong en de 

kern van het katholiekc gcloof diep

gaand toedckken. Deze provoccrendc 

thema\ behod ik hicr nict op tc noc

mcn. Wij hebbcn daarom heel wat 

mccr moed tot een offcn'>ievc vcrtol

king van onze fundamentclc geloofs

kenni'> en van de maatschappeliJke up

ties nodig 

Dit <;]uit de bercidheid tot ccn groterc 

geestclijkc wcdkamp in. Wij hchhcn 

vaak ccn verkccrd bcgrip van tolcrantie 

en hchben nict de mocd mel onzc ci

gen optics ccn cchtc wcdkamp van 

idccCn en uitdagingcn aan Lc gaan. 

Wannccr dcze gecstelijkc concurrcntic 

werkelijk door opcnhcid en diJioog

vaardrgheid hcpaald wordt, dan kan 

men zondcr de andere dcclncmer<; pijn 

te docn in hct opcnharc gcsprek met 

grotcrc inzct de po-,iticvc kantcr1 van 

de cigcn pmitic inbrcngcn. Wij zijn 

vccl tc :-,chuw, tc ang..,tlg en tc aarzc

lcnd, om de wcrkclijkc '>lcrktc van onzc 

optic in cen karaktcristiekc <;piritualiteit 

tot gelding tc brcngcn. I )aaronl vcr

'>chijncn wiJ al'> mocdcloos, vluchtcn in 

([)V I} 'JS 



een ah<.traLte solidariteit met andere 

positie<. en verraden op die manier 

nogal ccnr.; dat \Vtlt on<.., cigcn i~. I )ezc 

grolcre \1C,\i<.theid in het opkomen 

voor de cigcn zaak en de moed onzc ci

gcn pmttic lc handhavcn zijn wat an

dcr<, dan hct tt·iomfa\i,me van de vroe

gcrc opologctick. 

-! Katholiciteit en occumene: in dit 

vcrhand is zondcr twijfc\ ook een 

nicuwe hczinning op de oecumcni,chc 

methode in thcologi<,che thcoric en 

kerkclijkc praktijk nodig AI te vaak 

hctckcnt occumeni,chc vcr<.tandhou

ding het zich tcrugtrekkcn op de klcin

<.ll' gcmccn,chappclijkc nocmer, een 

ah.:..,tractc ovcrccn-.tenlnling, n1aa.r in 

principc van de actuelc kerkelijkc lccl

wcrcld vn vcrwtjdcrd i<,, daarop geen 

invloed uitoclcnt en de <,tcrktcn van 

de protcstantsc rc<,pcctievelijk katho

lickc opttc<, huitcn heschouwing laat. 

\)it i<. tc weinig. In de oecumene moet 

men JUi<,t ook aan de hand van de uit

dagcndc <,terkte van de andere partner 

groctcn. Ander<, he<,taat hct gevaJr, dat 

men tegcnovcr elkaar aileen de slolt1s 

<JIIO hcve<,tigt. I )an !welt nicmand zich 

te hekcrcn, terwijl wij allcmaal hard 

nodig innigcr n1octcn ~anH.?ngrocicn 

door een grotcrc nahijheid tot Jezu<, 

C:hristus Zonder zo'n diepergaande 

herctdheid lot vcrandcring i<, oecu

metle ec11 doodlopende weg, die uit

cindclijk nict nader tot elkaar hrcngt 

c11 ook niet hevrijdt. Wij moeten elkaar 

mccr uitdagcn, om het hetcr met el

kaar tc kunnctl vinden. 

'i "l.aat hct rclativcrcn over aan dege

ncn die relattveren" dczc cnigszim 

mcrkwaardige raad <.tamt van Peter L. 

llcrgcr21 die daarmec hcdoclt dat de in

<,lrumenlcn van de <,ocialc wetemchap

pen c11 claarmee du, ook van de ideolo-

( I lV 1' 'lS 

giekritiek "even goed op die ideccn 

kunnen worden toegepa<,t, die het ho

vcnnatuurlijke zicht van de wercld hlij

vend in di,kredicl hebhen gehracht, 

alsook op die memcn, die deze ziem

wijzen propageren" 21 \n aile duiclelijk

heid wil dat zcggen, dat wij <,tandpun

ten van opponenten vee\ <;terker op hun 

eigen in houden moe ten onderzoeken 

en moeten proberen te te<;ten, hoe zij

zelf de prohlemen die ze aan<;nijden, 

tot een oplmsing hrengen. Daarmec 

wordt dan ook duidelijk, hoc relatiel en 

kwet<;baar de wcreldvi<,ie is van andere 

po<;ities en zelf, van de wetemchappen, 

dte voortdurend allcs wat met rcligie 

<,amenhangt bekritiseren. Dit hangl na

tuurlqk nauw met de moed tot gee<;

telijke wedkamp <;amen. 

6. De mi,kenning van het belang van 

imtitutics: de kritiek aan het adres van 

de in<.tituties na 1968 heelt vcle \eden 

van de kcrk de moed tot ecn identilica

tie met hun gelootsgemcenschap ont

nomen of deze mimtem vcrzwakt. 

Daarvoor zijn zeker ook nog andere 

oorzaken te twemcn. niet op de laat<,lc 

plaats die, welke op eigen rekening ko

men. De intu<;<.en opgetreclen individu

a\i.,iering<,proce<;<;cn hehben een one

venredige en onreali<;tische ovcrheer

sing van de individuen voorge<;pie

geld In de tll',sentijd is heel war duide

lijker gewordcn, hoe gemakkelijk de 

structuur van de ongebondcn suhjecti

vitcit met name waar het om de religie 

gaat. te hc'invloeden is. Ze heeh in de 

context van huitenkerkeliJke religimi

teil geen a\ te lange leven,kamen en 

laat lastige thema'<;, zoa\, die van de in

dividuele ethiek, buiten hcschouwing 

Ondanh de impukcn van vele <.ociolo

gi,che imtitutietheoriecn ztjn de 

thema\ van religimiteit en kerkelijk

hcid dikwijl, a\, cilandjes en ge.t\olcerd 
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behandeld. Er zijn zeker institutie<; die 

vooral polari-.eren. Wanneer die uitda

ging wordt aangcnon1cn, kunncn ze 

ook een bemiddelende rol srelen 

Zulkc intermediaire institutie-. tusscn de 

staat en de maatscharrii zijn rolitieke 

rartijen, vorming-.centra en de media. 

Kerkelijkc instituties nemen dec! aan 

dezc orgavc, a! gaat de opdracht van 

de kerk niet geheel en a! op in deze bc

middelcnde functie. Als kerk moet zij 

steed-. ook daaraan va-.thoudcn zulke 

rollcn te overstijgen. Tegcnover de ze

ker vaak ongedifferentiecrde institutie

kritiek is het niet werkelijk gelukt aan 

te toncn, dat de elementaire zin van de 

instituties er nict in hestaat vrijheid te 

verminderen en rerrcssid te zijn, maar 

juist het -.lagen van echte vrijheid, die 

niet in tegensrraak is met zelf aange

ganc hindingen, te hevordercn. 

7 Onontbeerlijk missionair getuige

ni'>: cvenals het institutionele a-.rcct 

van kerk zijn het miS'>ionaire karakter 

en het zendingsbewu-,tzijn van de kerk 

in diskrediet geraakt Zendingsbewust

zijn wordt daarhij zoveel mogelijk met 

de aansrraak or exclusiviteit en indoc

trinatie gelijk gesteld. Maar wanneer 

we ecrlijk zijn, kan juist het missionaire 

bewustzijn onder de voorwaarden van 

het rluralismc helemaalniet zonder het 

karakter van een rer'>(JOnlijk getuige

ni-., dat geloofwaardig rrohcert te be

middelcn tussen de rer-.ocJlllijke erva

ring en de claim op waarheid. Wanneer 

het christelijk geloof nu prioritciten 

moet stellcn, dan moet hct aan zo'n 

missionair getuigeni-. de voorkeur ge

ven hoven aile vormen van rroraganda. 

Argumenteren en bereidheid tot dia

loog heralen deze communicatie. Hier 

mag men zonder twiJfel de onmisken

hare sterkten van de groerworming op 

kerkelijk gebied niet over het hoofcl 

zien. Tussen de enkeling en de kerk als 

geheel moetcn juist hier intermediaire 

instantie-. staan. Daarmee hangt ook -,a

men, dat men hijvoorbeeld de gemeen

schapszin en hct algemcen welzijn niet 

kan veranderen vanuit de kerk maar wei 

vanuit het middenveld. 

R. Radicalisering van de geloofsvraag: 

zo'n eigen rositie is niet door een !au

we, vrijblijvende gedragswijzc te ver

werven. Daarom moet de radicale ver

dieping van de geloofsvraag de 

hoogste rrioriteit krijgen Anders is de 

drang, in verkecrde of tenmimtc rro

blcmatische maatscharpelijke, poli

tieke en institutionele garanties te 

vluchten, niet te verhindcren. Zoals de 

bijhelse theologie van een geloof, dat 

aile vertrouwen op de Hecr stelt en dat 

van Zijn macht om bergen te vcrzetten 

ovcrtuigd is, moel ook nu de geloof-.

vraag uitgaan van een ondcrscheiding 

dcr geestcn. Aileen tegen deze achter

grond kan de -.terkte van een gelool, 

dat in -.taat is aile maatscharpelijke ta

boes en blokkades te doorhreken, wor

den teruggewonnen. J)it gcloof is dan 

altijd een snort alternatief en een sto

rende !actor, die dwars tegen het he

dendaags hewustzijn ingaat en in ver

gelijking tot de normaliteit van hct 

Ieven alti)d iets -.uhvcrsicfs in zich 

hceft. [en suhcultuur kan zich evenwcl 

ook gemakkelijk in een -.chuilhoek te

rugtrekken of in cen gctto verdwijnen 

Hier betckent het miS'>ionaire getuigc

nis een fundamenteel correcticf, dat 

gccn gcnocgen nccn1t n1ct onwaarach

tige gezelligheid. Zonder een mini

mum aan bereidheid anders tc ziJI1, 

zuurdesem in de maatschappiJ te zijn 

en tot een 'exodus' op te breken, is er 

geen ccht 'geloof' mogeliJk Dit wordt 

door een theologie van het kruis nog 

eens hekrachtigcP' 
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Aan het hcgin vrocgcn wij: 'Wachter, 

hoc lang nog duurt de nachtc' De 

Bijhcl waar~chuwdc on-; voor ongc

duld, maar ondcr<;tcullC!c tcgclijk de in

temc hoop, dat de 'omkecr' nict lang 

mecr op zich laat wachten. lk ben en 

hli)l <,Lepti'>ch ten aanzicn van <,chal

mciklarlkcn die vcrkondtgen, dat de 

religicuze lentc voor de deur '>laat 

l\li'>'chten moctcn we ccr<,l nog door 

de diepte van de nacht tv\aar '>lnd' 

Paa-..zatcrdag hc;.;taat cr gccn nacht, die 

nret tegelijk vol vcrwachting naar hct 

morgcnlicht uitziet. 

Dit i1 de tcbt 1'<111 hct rc}u<idl d<1t de !Jls\l/roJ• 

P<l/1 ,\ L1inz !J1 K Lehut~nJJ 11L PooJ·zittcr Pill/ 

de !Jullse fn," hoflfleJJUJJJjcreniie uillflrilk of' 22 

'efiiCJIIfJCJ I ()<17 /cr Ofle/1/lltj Pill/ de Jr/erldire 

hn/siPm)d,lcriru)PI/11 de /)uitse hil'clroJrfren 

/)II re/tTddl rPml ,/oor· Dr RJF ( orrrelissen. 

1111 K/ee{ n1 Dr E .1./.,\ I. Kiurur<~u ult ,\ \1]1]\

tm/rt. Per/ti,d,/ en hcrPcrkt. 

Noten: 
(J,/1/)nuir ct 'flc' Art I 

Vgl ~ I chmt~nn i\rl (,runchcrll' 

_\iddhio:rblii I rcrhur g r llr 7 Au II I iJ.'-l(J I I~ I 

IIF 

Vgl /)rc (;llr~:::ur ,Jn (,trnc:rr,ch.l/1 Ko11{i'Ii-:1 r11r./ 

\'rrHrdlllln.; r11 f'lru<~lhil,cllrr~ (,c,!U,,J,III!w I rn 

licrrclll dcr lkncl..,rllclllll '-,tdtung till den ( ·luh 

ol Rolllc hr..,g \'Oil P l lkrgcr. ( ;utcrc,loh 
j()()/ 

Vgl l'u!,/rr ./o hc:i1ril hr..,g von L! Heck h·ank
lurt J<J()7 

Vgl K I chlllJilll, Ccocl/,,],d{!/rchtr \V,I!dc/ 111ii/ 

\\'tiin.;c~h·,/c, (,/llril'l'll', Donn I'JWJ 

(, Vgl I Kuhr1k11dL /1·,/t' /111 '.Jd' uJd <~i'lc 1/t'i}lli ,lilt 
llclhulg 1 llr li)'J.I 

" 
I() 

'-, I' f-lunllngton /)n f.:.d111{l/ J('l Kuftruc!! /)u 

,\'uu/t,ldi'lrln,; ,/1·1 \Vc//jJo/ilik 1111 ~I fil{l!/Jrur.lr!l 

,\\umlwn 11J<J(, -l~!J, \'gl. <1ch )()(J 

R I )c~hrcndorl h·..,tal rcndc ( ;c..,cii..,Lhalt Ill hc

\\'Cgll"ll 7crtcn 111· fl,/dillii</1 (,rvi/,L/J,t/iuJ 1)('1/'c,J

/cn /1·ilrli (;1!/ll,lc, f-oLJcn ( )/Jiilllii/'LI'dlircl: hr'>g 

\Oil dcr -\ltrcd Hc11h;u!'>l'!l Cc..,c]l..,ck-dt lu1 

lntclllclLIOII,lll·n I )ralog ~LLlltgart j(jlJ1 II 

I hd Ill 

Vgl I w H11Lkcnlorde, I l~e J:nt'>Lchung de.., 

"-,taatc.., ,II'> Vorg<1ng dcr ~Jkul<lll'><lLIOII, 1n 

( I)\' l) 'JS 

_i..,.dkuLnl'diJOII 111d Llto{'Ic J"hr<~cher Stud1cn I 

ror .... lholl Zlllll (Ji c:cburhtJg, SLUltg<Ht I'J(J/ 

75-'J.j hl''> 9~1 

ll Vgl. K Lclml<llln (d'.111hc11 hcm~)CJ! (,·r,c/t'.,dh~/!:Jc

,t,dlCII, r-rcrburg 1lJ1n, ~H~-~IJ(J 
12 I 1 l.uhhe, !)c<.,oncntlcrung'>lolgcn dcr .~1oclcr-

1ll'>llTLlllg Llhcr d1e ,\1orJir'>lcrung de-, Lche1h 

in ollcncn c:c..,cll .... chclllcn, Ill. H LLihhc ll {\ 

Wu!c 1111 l'lllld,ll,l~od,nr \Lid/ Aktuellc hagen 

dcr fltlltLik --1-(J hr'>g von dc1 KomC~d t\dc

ll<IUei-Stillllll.~ ~ankt Augmtin liJ'J/ 17·~0 

lw:r 2·11 

I~ K. LehnlJllll 1\ln dem Plurall'>lllll'> !chen. 111 

Rcnovat1o "l] f<1hrgang .~br:o: llJlJ(> I 10 

Kin he und c:laulw Ill ClllCI plul,lii'>[I'>Chcn 

(;e..,cll-,(h<ltt, Ill l~ciu;rnli "'' fll!l'dhdL/Jc u!d 11/, 
Ll//ur!i'Jc/Jc ;\Jii}tlr,;rid'u/ Koln jlJl)7, 51-(J{J 

I I v gl /\cii,flthl' IJJ,IJI'Itllidihl('/lilit/ ("'(/ s,·rkuidl hll'llilli/' 

hr'>g \'On K ( ;Jhllcl VcHillcntllt hungcn de'> 

\..,ektiOII RelTgiOih'>llZiologre Ill dcr I kut'>t hen 

( .c..,cll-,t h<~lt lu1 Soz1olog1c I ( :utc1 '>loh 11)1J(J 

1-l Vgl Pl. Berger Sci'll'li(/1/iidL/1 _<.,IIIII (;fouJ,m Jllli

IJt'l /c:t ,/cr LI,ht,Jl,whll/bil IJ<lllklurL ]l)lJ-1- ] 

l\ull<~gc 1')lJ5, -1-7 e v 

/(, lhd "" 
17 Vgl 1'/lliol!'r,l/111, un,/ Uc!ilild/ hr'>g von I ,\\chl

hJu-,cn ( ;llll'l'>loh 1 1JiJ5 

IS Pl. lkrgcr 5-.'ci'II'IILhl ll.!LI' Sn1n 51 

I lJ Vgl !.X 1\JullllJilll K11,.J.c l'1d1ujur, hc1hur.~ 

llJ/<J lOll It 

]() Vgl 1\ c;Jhncl ('llfi'./l'lliiiJII Zl/'hlhl'l17l,dillil1J 1111.1 

/\"iiiiLlilcl!lt 1-rcrhurg --1- Au II I 1JiJ 1 S2 tl 

21 Vgl K. LchmJnn LLulhm/JcZnl:}tll Lc-,d/,,}Td/1 i}C

,/,Jitur ::!_1))-~(12, dcr.., i\'mc1 ,\lui Z:l!!ll K11LI'l''t'lli, 

l-rc1hurg ~ Aut!. 1 lJS5 

22 Vgl CLllthm h·z:nu}nl Cc,cit\d,.,ft i}C't,litm, (,()~

(, 17 

2~ Pl. Bcrgcr t\u{ ,/ni S/'llll!J ,In fii:Jr{ hcd)ulg, ~ 

Aullagc I')'J(J l) 

2" lhd 
J.::; Vgl K l.elllllC\nn, C:l"uhcn hczcugen c·.e..,cll

"'-hJit gc ... talLell ~5') c v 
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