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teeds minder Nederlanders zijn 

momenteel intensid betrokken 

bij het kerkelijk Ieven, en steeds 

minder mensen participeren 

daadwerkelijk in kerkelijke activiteiten. 

Die constatering uit het rapport 'Cod in 

Nederland: 1966-1996' zal voor weini

gen als een verrassing komen. Nog maar 

een kwart van de Nederlanders heeft 

die nauwe en directe hand, hetgeen 

overigens volgem velcn historisch nict 

eerv, zo ongunstig is (met uitzondcring 

van grofweg de peri ode 1 il50- 1 950) 

Opvallend in een tijdperk van individu

ali-.ering en secularisering is, dat ongc

veer de helft van de bevolking zegt zich 

wei op cnigerlei wijze bij een kerk be

trokken te voelen. Daarnaast moeten we 

ook constateren, dat niet aileen het 

tempo van kerkverlating maar ook de 

afname van het kerkbezoek over hun 

dieptepunten heen schijnen tc zijn. 

Sommigc kerkgenootschappen en ge

tuigende stromingen komen zelfs op. 

Nu gaat het hier om tamclijk mccthare 

gegevens, moeilijker wordt het vast te 

'>tellen of mensen nog gelovig zijn en 

wat zij geloven. De Amerikaanse gods

dicnstsocioloog Creelcy hamert kecr 

op keer op de onhetrouwbaarheid'>

marge van cnquetes. De meetbaarheid 

van het niet bezig zijn met ultieme 

zingevingwragen (het criterium bij 

Creeley van secularisering) acht hij 

zeer gering. Daarom moeten er vraag

tekcn<> gcplaatst worden hij de vee! ver

kondigde stelling, dat de hcvolking van 

Europa zoveel sterker gesecularisecrd 

zou zijn dan die van de Verenigde 

Staten. 

Toch staat de reputatie van de auteurs 

van het in november verschenen rap

port (Dekker, De Hart, Peters) borg 

voor een zeer scrieuze aanpak en is het 

moeilijk de negatieve en de pmitieve 

trends, om het voor dit moment in 

deze termen te duiden, te ontkennen. 

De bevindingen zijn rn ieder gcval vonr 

een beweging als de christen-democra

tic zeer de moeite waard om crop te 

reflecteren, evenals zij dat zijn voor 

identiteitsgebondcn organisattcs, de 

Nederlandse ovcrheid en eigenlijk heel 

de samenleving. 

Naast de tendens tot kcrkverlating, die 

zo'n ingrijpende culturele e11 sociale 

breuk hccft hetckend voor onze samen

leving in vooral het laatste kwart van 

deze eeuw en die, als de tekenen niet 

hcdricgen, ook wei hct ecrste kwart van 

de volgende eeuw zal domineren, is cr 

de indringende vraag we ike con<>equen

ties die kerkbreuk zal hehben voor 

zaken als de morelc opvattingen van de 

Nederlandse bevolking en vooral haar 

religieuze overtuigingcn. 

Dit staat intusscn vast en is ook redeli1k 

meetbaar: de kennis omtrent het chris

telijk geloofsgoed vervluchtigt in een 

hoog tempo tusscn aile andere interes

-.ante en prikkelende wetemwaardig

heden. Het rapport gedt onthutsende 

cijfcrs, op de eerste plaats voor wat he

Lrelt de katholieke gelootsgroep Het 
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wcgehhen van de kennis omtrent de 

chri<;telqkc traditic- ot moetcn we zcg

gcn hct weer terugvallen van onzc he

volking in de onwetendheid van haar 

cigcn gcloof,goed van ruim anderhalve 

ecuw gclcdcn - heeft al indringende 

gevolgcn bijvoorbecld voor de moge

lijkheid van het aanwijzen van gekende 

en gcdcclde ethische rcferentiepunten 

terzakc mcdi,ch handclcn, maar ook 

vee! bredere maahchappelijke, poli

ticke en cumomi,che oricnteringen. 

Zonder maar iets aan dcze constatering 

at te doen, en vooral aan de verre

gaande con<;equentie' die die zal heb

hcn voor de politieke orienteringen van 

ccn hclangrijk gcdeeltc van de Neder

lanc\,e hevolking, is hct de vcrdien<;te 

van de studic, dat zij wei een duidclijk 

ondcrscheid maakt tussen zaker1 als 

ontkcrkelijking, scculari<;alie, afscheid 

chri,tendom, vcrdwijnen godsgeloot en 

bezig zijn met zaken als eindhestem

ming, zingcving, rcligicuzc hezinning 

en waardering voor kcrken en kerkeliJk 

sprcken. 

Het ;, opvallcnd, dat twecderde van de 

Ncderland<;c bevolking zichzelf wei als 

gelovig heschouwt. Dat geloof vcran

dcrt, maar vcrdwijnt niet zonder mecr. 

l:n de hand tussen religie en kerken 

wordt lo<;<;er, maar noch de religic noch 

de kerken vcrdwijnen. 

his naast de kcrkverlating icts anders 

aan de gang in onze cultuur: een zoek

tocht naar hogcre waardcn; hct hij 

velcn doorhrekende gevoel dat normen 

aileen aan zichzelf ontleend nict toerei

kend zijn hij de he,Jissingcn die onont

koombaar zijn, hijvoorbeeld in de tech

nologic; de onru<;t over de vraag of 

economische groei, de concentratic op 

hct hier en nu toereikend zijn. Er is iets 

aan het hroeden, dat zou kunnen wij-
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zen op hct onhtaan van een tegenhe

wcging. Er is iets van onbchagcn, vcr

zet, soms tot uiting komend in bewust 

afwijkcnde keuze-, en verinnerlijking, 

huiten en hinnen de kerken, nu zoveel 

paradijselijke doeleinden hereikt zijn, 

en toch het paradijs niet herwonnen 

hlijkt 

De positie van de kerken 
Hct onderzock 'Cod in Nederland' 

heeft vooral de aandacht gctrokken 

door de huge maatschappelijke waarde

ringscijfcrs voor de kerken. Die waar

dcring hlijft hoog en stijgt sums nog 

ondanks de kerkverlating. Dat is in zo

verre mcthodologisch cen interessant 

gcgeven, omdat uit de onderzockingen 

van het Sociaal en Cultureel l'lanhureau 

(SCI'l van vier jaar gcleden hlijkt, dat 

de kerkverlating in juist om land 

verhoudingsgewijze zo agres,ief en de

finitief wa<>. Hier gcen zogenaamdc 

'vierwiclenchristenen', zoals in de Scan

dinavi,chc Ianden en Frankrijk: niks van 

je kinderen Iaten dopen, in de kerk 

trouwen, mi<;schien eerste communie 

doen en hcgravcni cruit i') eruit en \VC 

willcn er nicts meer mee te maken heh

hen. Dat was het heeld, dat oplichtte 

uit de SCP-studie. Nu hodt die con<;ta

tering niet in strijd te zijn met de uit 

hct onderhavige ondcrzoek voortko

mendc stelling, dat cen overgroot 

gcdeelte van de Ncdcrlanders in ieder 

geval vindt, dat de kerken een zeer hc

langrijke lunctie hebhen en het gezag 

om uitsprakcn tc doen inzake maat

schappclijke vraagstukken. De gcloof

waardigheid en het aanzien van de ker

kcn scoort hier heduidend hoger dan 

die twec krachten, die zichzelt lcider

schap in juist het maatschappelijke de

hat toedichten: de media en de politick. 

Is dit ecn kentcring of is dit de heve<;ti

ging van ccn vcrn1ocden, dat cr ccn 
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spanning bestaat tussen de grote vraag 

naar oricntatie en orientatieautoriteit 

bij de oplossing van de centrale maat

schappelijke dilemma's en de <,terke nei

ging het geloof tot een privc-zaak tc 

hepalen. De toeloop van meer dan een 

miljoen jongeren naar het pau-;hczock 

deze zomer in l'arijs stelt ons voor cen 

<,oortgelijke vraag: hunkering naar hcr

hronning in hct pcr-;oonlijk Ieven, of 

verlangen naar morelc autoritciten en 

orientatiepunten7 We stuiten hicr op 

paradoxen, die ook in Noord-Amerika 

zo ovcrduidclijk aanwezig zip1: een zo 

veel grotere kerkhetrokkenheid dan in 

Europa, een mas<,alc toeloop hij hezoe

kcn van de l'aus, maar ccn duidelijke af

scherming van de morele keuzes in hct 

persoonlijk Ieven. 

Daarom is het zeer opvallend dat in ons 

land loch de rol van de kcrken op het 

terrein van cuthanac,ie, abortus, positic 

van hct gczin, kortom in een aantal 

morelc kwcsties, hoog gcacht wordt. 

Tenmin<,te de helft van de Nederlan

derc, erkent dat kcrk en godsdienstig

heid daarhij een belangrijke rol vervul

lcn, al acht men godsdienstigheid en 

zeker de rol van kerken daarbij niel 

noodzakelijk. Er onhtaat in om land 

een <,oort ciPic rc/i,;ion, niet zozeer in di

recte antithe<,e met kcrkcn en christc

lijke religie, maar eentje die daaraan 

mede haar bronncn ontlccnl. 

Hctzelfdc patroon is herkenhaar in de 

waardcring voor maatschappelijke 

diemtverlening als het christclijk on

derwijs en de christelitke zorginstellin

gen Uit andere bronncn bhjkt de prak

ti.,ch onverminderde, en soms zelfs 

tocgenomcn, populariteit van het chris

tclijk onderwij'>; of de feitclijkc voor

keur vp;Jr identiteitsgebonden zorgin

stcllingen in het biJzonder die waarin 

het om cure gaat. Ook wordt de rol van 

de kerk als rekrutccrstcr van vrijwillig

heid zeer op prijs gestcld de rol van 

kerkelijke vrijwilligcr-, bij de drugsver

slaafdcn, asiclzoekcrs of andcrszins bij 

de gemarginalisccrdcn in onze samcn

lcving. 

Dat hit clkaar doet de slotconclu<,ie 111 

dit rapport, in tegenstelling tot wat in 

<,ommige b-ingen gemeengoed lijkt, 

nict verbazingwekkend zqn: vriJwcl 

niemand in Nederland zou het een 

goede zaak vindcn als de kerken zou

den verdwip1en. De ex-directeur van 

het Cronings gemccntemuscum, 1-'rans 

Hab, zal daarom nog enige tijd nodig 

hehbcn voor hij voor zip1 pkidooi voor 

afschaffing van de godsdicnstvrijhcid 

gchoor hij de mccrderhcid van de 

Ncdcrlandsc bcvolking zal vinden. 

Verworvenheid of opdracht? 
Het aanzien van de kerken mag dan op 

cen aantal punten grout zijn, het i., 

geen verworvcn hcid, maar hoogstens 

een nieuwe kan<, en vooral ecn op

dracht. lk schrijf dat nict vanuit de poli

tiek, maar a]<, kerklid. 

De kcrkcn staan voor een moeilqke op

dracht. Kunnen de kerkcn in de grote 

behoeltc aan morele heroricntcring 

voorzicn met de mociliJke hood,chap, 

dat de individuelc mens nict de maat al

lcr dingen isJ Zal dc ontvankelijkheid 

daarvoor grout zijn~ Kunncn zc de 

notie van de transcendentic van de 

waarden terugbreng~n in onzc cultuur 

die zo gcricht is op zelfverwerkelitking 

en het hi, rl ll111Jc~ Hoc kan een nieuwe 

brug worden gcslagcn tussen het hezig 

zijn met vragen naar eindhe<,tcmming, 

de zoektocht naar nicuwc vormcn van 

godsgeloof en relig1euze bezinning, 

maar ook de godsverduistering, zoal<, 

die door vclcn, soms tot hun eigcn vcr-
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drict ervarcn wordt, en zoict<, afgezwo

rcn-; al-; ccn in-;tituut, nict-democrati

-;che imtituten zeit<;' 

lohanne'> Rau, de <,ociali<;ti-;che minis

ter-pre'>idcnt van Nordrhein-Westfalen, 

- om maar ccn -;tem uit onvcrdachtc 

hock tc nocmcn- rocpt in dit vcrband 

de kcrkcn op om vooral nict te vluch

tcn in puur maat-;chappclijkc uihprakcn 

en verrnaningcn. De rcmorali<;cring van 

onzc cultuur vraagt autoritcit jui<;l op 

het gchtcd van de moraal en waardcn. 

1\laar Iaten we bc<,etlcn, in navolging 

van hct hock van profe<,<,or Wc<,<,c]<; 

over de chri-;tiani-;cring van Furopa, dat 

autoritcitwerwerving aileen mogclijk i-; 

door uit tc gaan van de lecfwcreld van 

dcgcncn die 0111 niCLI\VC autoritcit vra

gcn. Wic jongercn wil hindcn, zal de 

lcclwercld, de taal en de nicuwc -;ym

holicken van die nicuwc Jongercncul

tuur niet aileen moctcn begrijpen, maar 

zeit-; vanuit een doorlcving van die we

reid moetcn -;prekcn. Dat geldt de re

volutionaire jongerencultuur, die zich 

enkelc decennia al aan het ontwikkelcn 

i'>, dat gcldt ook de nieuwe dimcmie'>, 

dtc aan om denkcn en handelen wor

den gcgevcn door de ontwikkelingen in 

de wctcmchap en technologic. )ui-;t hij 

de bcantwoording van de vraag, of aile-; 

mag wat kan, i-. nieuwc tnorclc autori

tcit nodig. J\1aar gczagvol sprcken op 

dit tcrrcin kan uitcraard aileen, al-; die 

autoritcit gcvc<;tigd i-; in de-;kundighcid 

op hct hctrclfcndc tcrrein. 

J)c noodzaak van de-;kundighcid op het 

tcrrcin van maat-;chappclijke vraag-;tuk

kcn al-; voorwaardc voor gezagvol -;pre

ken i-; in dcze rubrick al vcle malcn 

aange-;llpt. Wie Ninivc ccn oordccl 

aanzcgt, moct wctcn wat cr ccht in die 

'>tad a an de hand i-; 1\ laar die opdracht 

,Jaat op de Nedcrland-;e gclovigcn zeit 

terug. Hct gczagvol <,prcken van hij

voorhecld de Amcrikaamc hi<;<;choppcn 
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op terreinen al-; armocdc en nucleairc 

bcwapening wa'> aileen mogclijk door

dat de gcloof-;gcmeen-;chap zelf in haar 

voile brccdte en diepte bereid wa'> zich 

tc cngageren in het ge-;prek over die 

ondcrwcrpcn en haar kcnnis en crvarin

gcn tcr bc-;chikking tc <,\ellen en tc 

Iaten meewcgcn. Wic hijvoorhccld de 

Raad van Kcrken op bepaaldc terreinen 

ondc-;kundJghcid vonrwerpt, i-; gercch

tigd de vraag te stcllen, ol de communi

caticstructurcn, die tot bcpaalde uit

-;praken leidcn voldoende open zijn, 

maar hij moet terzclfder tijd hij zichzclf 

de vraag -;tellen, of hij al-; kerklid vol

docndc aan de meningworming hccft 

bijgedragen en beschikhaar wa'>, al-; 

dc,kundigheid gevraagd were!. Fr i'> 

bchoelte aan autoriteit op het gebicd 

van socialc, cconomi<.che en culturcle 

vraagstukken, maar dat bctekcnt dan 

een agenda voor de verstcrking van die 

autoriteit in de-;kundigheid. 

Vernieuwing geldt ook de waardering 

voor de aanwezigheid van de kcrken in 

het maat<,chappclijk diensthetoon 

Zcker hier niet aileen ecn oproep aan 

het instituut kcrk, maar primair aan 

kerklcden. We zien die inzet met er

kentclijkheid op een aantal gebicden, 

waar mcnscn zich in grenssituaties be

vinden, '>On" aan de zclfkant, <;orll'; let

tcrlijk De inzet van kcrkmemcn, daar 

waar de maabchappij hct al-; geheel 

laat afweten of tckort -;chiet, i'> een bij

zondcr gctuigeni'>, en het respect voor 

kerkcn en kerkmen-;cn i; jui-;t het 

grootst in die ;amenlevingcn en hi-;tori

-;che pcriode-;, waarin de ollicielc maat-

-;chappij echt tckort ;chiet. Dan wordt 

jui<;t de unieke waardc van zellover<;tij

ging zichtbaar. Ook in de Ncderland-;e 

san1enlcving zicn we ccn aantal initia

tievcn waarin dit trcflcnd tot uitdruk

king komt. 
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Maar mi'>'>chicn i'> cr in de Ncdcrland'ic 

samcnlcving ook bchocftc aan nog ccn 

andere maat'>chappelijke taak. A]., een

zaamhcid, gebrek aan plekkcn van ver

trouwdhcid, gchrck aan samcnhin

dende kaders tot de centrale vragen van 

onzc 'iamcnlcving bchorcn, dan kunncn 

parochics en kcrkclijkc gcmccntc'i ccn 

grocicndc tunctic hebhcn om hicrtcgn 

ten <,trijde te trekken. Dan kan het gaan 

over allcrhande maatschappclijkc 

dien<,tverlcning, maar ook om de orga

nisatic van zoicts klemmends als kin

deropvang en ga<,touderschap in de 

sfcer van vertrouwdheid en bckend

heid. Ook hier weer vanuit de led- en 

de belevingswereld van hedcndaag<,e 

lllCll'iCn. 

ln de laatstc conclusic, die mijns in

zicns door het rapport nog cens onder

<.treept wordt, i'> de noodzaak van veel 

111ccr aandacht voor catcchcsc. Vrijwcl 

nergcn<, tcr wcrcld i'i het 'iy'itccm van 

bijzonder onderwijs zo goed geregeld 

als hicr, en dan vcrbaast hct toch, hoe 

bcperkt kennclijk - ten opzichtc van 

hct gezin- de kennisoverdracht i'i mid

del<, aanvullendc kanalen zoal<, de chri'i

tclijkc school. 1\liS'ichicn is naast hct 

velc pmitieve we! het mee'>t onthuts

cndc van hct rapport 'Cod in Neder

land' de wocstijn van onkundc tcrzakc 

de clcmcntairc notic'i over de chri'itc

lijkc traditic. Hct i'i vooral ccn gcwc

tenwraag aan om allen, wat we hehben 

nagelaten en nalatcn om de kenni'> over 

de hronnen van on<, be'itaan in on<,zelf 

en andcren over tc dragen en te verdie

pen. 

Het antwoord van de politiek 
Hct rapport 'Cod in Nederland' komt 

op een moment, dat de druk 0111 god'i

dicn'>l als puur prive-zaak te bcschou

wen 'itced'> <,tcrkcr wordt. Voor die he-

volkingsgrocpen, die in het vcrlcdcn 

het god.,dien'>tig criterium a]<, ccn har

ricrc hcbhcn moctcn crvarcn voor vol

ledige en volwaardigc maat'ichappelijkc 

participatie had dat voordelige kantcn, 

maar de marginali'icring van de kerkcn 

in onzc "an1cnlcving i~ een vcrtun1ing 

in morccl en cultureel opzicht. De 

najaar'>puhlicatie van het Hrooking'i 

Institute over de liPil sollciy laat zicn 

hocvccl crkcnning de kerken in de 

Vcrcnigde Staten krijgen voor hun rol 

in het behoud en de wcdcrophouw van 

de 'iamcnlcving, ook ollicicle crken

ning; en dat nota bene in hct land waar 

de 'icheiding tuS'icn kcrk en 'itaal hct 

eerst en hct <,chcrp'it gcdelinicerd werd. 

In de Nedcrland<,e politick liJken hc

wu'itc en onbcwu'>le tcndcmcn om aan 

kerken gelieerde en zclt'i ldcntiteit'igc

bonden organi'>atie'> te vcralgcmcni<,e

rcn ot aan ncutralc in'>tcllingcn de 

voorkeur te geven, de overhand tc krij-

gen. 

Het i'> zecr de vraag, of de link'> en 

rccht<; bc'>pcurharc wccrstand lcgcn een 

het privaat domein over'>tijgcndc rol 

van kcrkcn en chri'itclijke in'ilcllingcn 

wei op zo'n brcdc steun in de '>amcnlc

ving kan rckcncn. De uitkom<,tcn van 

het hier behandcldc rapport wcttigcn 

in icder geval niet de vcrondcr'>tclling, 

dat cr geen hrede, ook de kadcr<, van de 

chri'itclijkc politick ovcr<,tijgendc, waar

dering zou zijn. 

De afstandclijkhcid van paars tcgenovcr 

de kerken i'> 111 het atgelopcn jaar nog 

ccns duidclijk tot uitdrukking gckomen 

bij de onderhandclingcn rond hct 

Verdrag van Am<.terda111. De pogingcn 

van andere lid'itatcn 0111 de pmitie van 

kcrkcn en lcvcn'ibc'>chouwciiJkc orga

nisatic'> in Furopa nict vullcdig gelijk tc 

Iaten vallcn met die van private organi

'>atic'> 'ituittc hicr up bijzonder vee I on-
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hegrip; toen duidelijk werd - om de 

<,laat"ecretari'i voor [urope<.e Zaken in 

de 1-'cr'>le Kamer aan te halen -, dat zo'n 

hepal1ng aileen con'iequentie'> had voor 

Ianden, waann "nog een <.ymhio<.e he

<,tond" tu"en kerk en 'itaat I Icc., de 

Bond<>rcpubliek) en niel voor kennelijk 

gelukkigcr Ianden al'i de onze, waar die 

'>Lhciding vollcdig wa<. doorgevoerd, 

"'"' de Ncderland'ic regering akkoord 

gcgaan. 

dat paarse partijen in de Eer<.tc Kamer 

concrete invullingcn voor gecstelijkc 

vcrzorging met name ten bchocve van 

oudcren, gchlokkccrd hcbhcn. 

Maar hct gaat om mccr: hct gaat om de 

crkenning, ook in de politiek, dat wij 

allen 'itaan voor verdcdiging en ver'iter

king van de humanitcit in onze cultuur, 

voor het hijcenhoudcn van die <,amcn

leving, en dat kcrken daar onmi<.bare 

hondgenoten hij zijn. 

In het rapport 'Caven in 

ovcrvloed' van het Wctcn

<,chappcliJk lnstituut voor 

hct Cl )A over ecn Euro

pen cultuurbelcid wordt 

uitvoeng op de rol van de 

kcrkcn in Europa ingc

gaJn. In het verkiezing'i

progl·amma 'Samen Ieven 

doc jc nicl aileen' wordt 

conu-cel per belcid.,tcrrein 

over de rol van kcrkcn, 

gcc-,tc!Jjkc vcrzorging en 

de pmitic van idcntitcil'>

gcbondcn organi-..aties gc

'>proken Natuurlijk gaat 

het dan niet om ccn op

hcllen van de '>cheiding 

Misschien is naast 
Als aan de enc kant cr juist 

voor de publiekc taken 

van de kcrken en met hen 

verwanlc instcllingen zo'n 

brede waardering bcstaat, 

en al-; aan de andere kant 

vanuit paarsc partijen ge

sprokcn wordt over ver

locdering van de publiekc 

ruimte en over vcrval van 

norm en en waarden, dan 

is hct onbegrijpclijk en 

achtcrhaald, dat er bij vc

lcn in de politiek kcnnclijk 

bij het woord kerk ecn re

flex oplrcedt, en dat on

voldoende het potcntieel 

het vele positieve 

wei het meest 

onthutsende van het 

rapport 'God in 

Nederland' de 

woestijn van 

onkunde terzake de 

elementaire noties 

over de christelijke 

traditie. 

tu<;<,cn kcrk en <.taat. Maar het gaal wei 

om allcrcer'>t achtcr'itclling van kcrkcn 

en chri.,telijkc organi'>atie'> hij ncutralc 

in'>tellingen te voorkomcn, en het gaat 

om her honorcrcn van de duidclijkc 

voorkt·ur van gcbruiker'> voor identi

lcil'>gebonden voorzicningen, zoal'> 

<..,cholcn en vcrzorging-;huizcn. 

Het gaal vcrder: het gaat om recht np 

gcc-,tclijkc vcrzorging en on1 aan de 

crcdien'>l te kunnen dcclnemen in 'iitu

atic'i, die afwijkcn van die van normale 

burger..,, die kunncn gaan en ...;taa.n waar 

zij willcn. Hct gaat om de invulling van 

hct bcgrip 'kwaliteit' in de gezond

hcid;.,zorg en hct j-, dan vcclzcggcnd, 

( llV I 'JS 

van de kerken al'i bondge

noot wordt gczien. Wic crkcnt, dat 

godsdienst mccr is dan een privc-aan

gclcgcnhcid, tornl nicl aan de schci

ding van kcrk en 'itaal, maar crkcnt wei 

dar de problemen en uitdagingcn, 

waarvoor onzc maal<,chappij hier en 

wcreldwijd 'itaat, de krachten van de 

ovcrheid en hct primaat van de politick 

ovcr'itijgcn. Het rapport van de 

C:ommi<,<,ic-Hir'>ch Ballin van een de

cennium gcledcn i"i voor dczc vraag

<,telling nog onverminderd lecrzaam. 

Het eigen huiswerk 
Sind' hct voorjaar van 1997, sind'> de 

conlcrcntie -,amen met de Vrije Llni-
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versitcit \ VU) over de rmitie van iden

titeitsgehondcn organisaties in een 

rluralc cultuur, hehhen het Wcten

scharrelijk lnstituut vnor hct C:DA en 

de rcdactie van dit hlad sy<,tematic,ch 

aandacht hesteed aan de uitwerking van 

dit thcma. Het rarrort 'Cod in Neder

land' ondcrstrcert de actualiteit van die 

keuze. 

Hct gaat ten dierste over de vraag naar 

de plaats van christeliJke organisatiec, in 

ccn gcseculariseerde cultuur Dat i'> een 

vraagstelling die de christen-democra

tic ovcrstijgt, die de rolitiek over<,tijgt. 

Ln daarom i'> aJ enkelc kcren Cell rJei

dooi gehouden voor cen vervolg en ecn 

verhreding. Her zou goed zijn, als in 

dit nieuwe jaar door andere identiteits

gchonden organisaties medeverant

woordelijkheid zou worden gennmcn 

voor het antwoord op de nu weer 

gehlcken behodte aan hebngeloze 

morelc autoriteit, de bchnel te a an 

maatschappelijke diemtverlening in 

vrijwillighcid; de vraag naar tocruqing 

van de basiskennis en de ha.,iswaardcn, 

die Furopa door de eeuwen heen ge

vorrnd hehhen, de hevordering van de 

puhlieke rclcvantie van kerken en chris

telijke organi-.aties. 

Fr is een draagvlak nodig voor dat hre

dere initiatid. Wat nodig i'>, i-. ecn gncd 

voorhercid symposium, waar a! d1e ac,

recten in naar voren komen, bijvoor

heeld in het voorjaar van I 'J'J'J. 

Er zijn uiteraard nog andere conclusies 

te trckken voor de chri<,ten-democratie 

uit het onderzoek. In on<, Program van 

llitgangsrunten wordt de nondzaak 

van een con<,tante dialoog met de kcr

ken vastgelcgd Het C:DA moet blijvcn 

investeren in die dialoog vanuit een 

vee! verderreikend perspecticf dan ai

leen maar luisteren. Het gaat om het 

gezamenliik proheren te duiden, wat de 

consequenties zip1 van de gedeelde 

grondslag voor bepaalde politiekc 

ori(ntcringcn, icdcr op ha'ii'-; van cigcn 

verantwoordeliJkheid, maar ook om de 

kerken te cnnlronteren met onze ken

nis, onze dilemma's, onze keuzec,. 

llijvoorbccld terzake de asielprohlcma

tiek gaat het niet om eenrichtingsver

keer Fen dialnng hctckent, dat wij 

moeten nwgen verwachten, dat onze 

alwegingcn, onzc kcnni-.;, onzc cigcn 

dilemma's scrieus worden genomen. 

Het hetekent beschikbaarheid in mens

kracht. Wij hehhen wei eens geklaagd 

over de eenzijdige accentzcttingen van 

parakerkelijke organJsattec,. Die mag in 

iedcr geval nooit veroorzaakt zijn door 

gchrek aan heschikbare memkracht on

zerzijds 

De studie gedt te denken over de auto

riteit van kcrken (zoals heschreven) 

Hoc gaan \VC on1 n1ct hct gccon~.,ta

teerde autnritcitsverlies van de politiekc 

Dat lmc,en we zeker niet op door, zoal'> 

nu door de regering wordt voorge<,teld, 

wat meer c,uhc,idie naar rnlitieke par

tijen, hoezeer dat nodig en gerecht

vaardigd is. !)at lossen we ook niet he

lcmaal op door een lunctichcrc,tcl van 

de politicke partijen, zoal-, rond dedi'>

cussie over de c,ubsidicring met name 

door prolcsc,or Klop wordt heplcit. Dat 

is nodig: de rechter, de scmi-overheids

onderzoehin-;tclling, de ministerie<,, de 

gesuhsidieerde discussiecentra, ziJ aile 

nemen taken waar, die in vele andere 

Ianden door politieke partijen worden 

uitgeodend 

1\laar de kern van her autmitcitwerlic<, 

van de politiek ligt kennelijk hij hct ge

hrek aan relcvante richtinggeving Het 

enthousiaste onthaal voor een kecr van 

hct verkiezingc,programma 'Samcn Ieven 

doc jc niet aileen' had ook en wellicln 

vooral te maken met hct lcit, dat het een 

(!lV I 'J>l 



poging wa-.. on1 richting te gevcn aan de 

mccr lundamcntclc kcuzc'>, waar onzc 

maahchappij voor qaat, cen antwoord 

vooral tc lormulcrcn voor de dilemma'-, 

van hurger'i en hun organi'iatie'i. 

Ieclerc politickc hewcgu1g moet voor 

zichzelt de uitdaging beantwoorden 

van hct autoriteitwcrlie'>. 

Wil de chri<>tcn-democratie in de toc

k<Hmt ccn gczagvollc politiekc <;tro

<lllllg zijn, dan liggcn er voor on'> bij

zondcrc mogclijkhcden. 

lui<;t onzc achterban heeft wortel<> in 

heel de <;amenlcving, niet in de laat<;te 

plaat<> in het vrijwilligerswcrk en de we

reid van de nict-gouvernemcntele orga

ni'>atie'>. De maximale hetrokkenhcid 

van onzc \eden hij onze politickc keu

ze'> maakt in on<> antwoord de kcnnis 

zichthaar van water in heel die <>amen-

levi ng on1gaa t. 

Er i' een nicuw contact en <>amcn

werking nodig met de wcreld van de 

wetcmchap, die andere autoritcit naa<;t 

de kerken, die haar geloolwaardighcid 

niet verlorcn heclt. Door de maximalc 

hctrokkcnhcid van \eden/experts van 

onzc hcweging, maar ook door cerdcr 

hcplcitc netwcrken van vcrwante we

tenschappc\ijke in<;tc\lingcn kunncn wij 

de dcskundighcid en de inhoudelijkc 

vcrnicuwing in hui'> halcn, die momcn

tcel van de politick verwacht wordt. 

- De sy<;temati<;chc dialoog met kerken 

en lcvcn<;hcschouwclijkc instellingen 

kan aan het politickc ge<;prek die nood

zakc\iJkc dimcnsic gcvcn van zinorien

tcring, moraliteit en zc\h, <.piritualitcit. 

Hoe tastend voor-,tcllen op dezc terrci

ncn ook gdormulccrd worden, hct \cit, 

dat zc door de politick niet belcrend, 

maar al<> perspcctief worden aangedra

gcn, i<> ict<> wat de <>amcnleving van de 

politick en politici verwacht. 

( \lV I <JS 

In kerkcn wordt al eeuwenlang in de 

advcnt<,tijd het Rordle Coeli gczongen. 

Dat lied van vcrwachting en tcrzelldcr 

tijd die ceuwenoudc klacht over god'>

verdui<>tering. 'ft 11hscolldtsli J<~ciem liwm 11 

11olns.' Waarom houdt Cij Uw gezicht 

voor on~ vcrhorgen, zou je kunnen zeg-

gen. 

De in het afgelopen jaar overlcden 

christcn-dcmocratische militant Han'> 

Velu heeft ooit over die vertwijfeling 

hcen dat hoekje geschreven, 'Cod laat 

zijn gezicht zien' 

In dat gezang ontdekkcn we, dat de 

vertwijfcling over de onzichtbaarheid 

van de Hecr geen monopolie i<> van de 

hedcndaagsc West-Europesc cultuur. 

Het onderzoek 'Cod in Nederland' gaat 

over godsverduistcring, maar ook over 

het gegeven, hoe velen in ons land op 

ecn ol andere manier hezig zijn met die 

vraag naar \Vanneer en hoe God cen ge

zicht krijgt. 

Ook de politick, en zcker de christen

democratic, docn er in aile be-,cheiden

hcid goed aan te he-,dlen, dat zovclen, 

jui<>t in de verwarring van de tijd, blij
ven hunkeren naar dat gezicht, over de 

godwcrdui<;tering heen. 


