
Christelijke maatschappelijke organisaties hebben het moeilijk in 

een samenleving waarin secularisatie en liberalisme tot in hoeken 

en gaten zijn doorgedrongen. Het identiteit-relevantie-dilemma is 

verscherpt: wie uitsluitend de christelijke identiteit handhaaft ver

liest aan relevantie voor de buitenwacht, wie daarentegen voor al

les relevant wil zijn, verliest de identiteit en daarmee het recht van 

bestaan. Vee! christelijke instellingen zijn hierdoor verwaterd. 

Vroom geeft aan hoe het tij gekeerd kan worden en waarom dat 

noodzakelijk is. 

A 
Is reactie op de tegenstcllin

gen tussen de diverse zuilen 

was er de laat

stc dertig jaar 

onder christenen de ten

dens om niet al te hoog 

van de toren te blazen, de 

waardc van wat andcrs

dcnkenden doen tc bena

drukkcn en vaak ook om 

de wandaden uit de eigen 

traditie met verve te be-

en ervoor zorgen dat onze organisatie 

niet tot iets vaags en neutraals wordt: 

'gevulde algemeenheid' 

heette dat lwintig jaar ge

leden. Maar met de vul

ling van die algemenc or

ganisaties ging het zoals 

met cen gevulde koek in 

dehandvaneenjongenin 

de groei: al gauw was 

daarvan niets meer over. 

Wat bleef, waren zogc-

schriJven. Hct cigene van naamd ncutralc organisa· 

christclijke organisaties tics. lets later lccrdcn we 

werd nict gcaccentuccrd. Proj.dr H.M. Vroom dat sccularisatie noemcn; 

Heel wat christelijke organisaties gin· het houdt onder andere in dat geloof 

gen onder de leus van gevulde algc

meenhcid op in algemenc organisaties: 

we zijn algemeen maar we koesteren de 

idealcn vanuit de diverse bestanddelcn, 

zo wcrd gezegd, we zullen elkaars ge

loof, ander geloof en ongeloof niet ver

gctcn, Cf(JVer spreken, het 'inbrengen' 

minder invloed heeft in de samcnlc

ving. Men zette vcel kaarten op het al

gemene, op samenwerking met andcren 

en overlcg over nieuwe vraagstukkcn. 

Sterk was dat ook het geval in de 

ethiek, waar men in termen van smalle 

en brede moraal leerde spreken Tot de 
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mini-moraal is ieder verplicht; de hrede 

moraal is vrij: dat is wat ieder extra wil 

doen. Het op zichzelf genomen goede 

docl was om ieder mem in eigen 

waarde te Iaten: iedereen mag bet zeit 

weten. De hisschop, de synode en zelfs 

de minister van Justitie zullen ons niet 

zeggen wat onzc idealen moeten zijn

dat maken we zeit weluit. Zo bepleitte 

Kuitert de smallc moraal, met name 

ook voor de politiek. De rolitiek wordt 

met de algemene argumcnten van de 

smalle, gedeelde moraal gcvocrd en 

niet met de grote rrivate idealen van de 

brede morele traditie-;, zoals christclijk 

geloof of humanisme. Politiek moet 

zcer tcrughoudend zijn: 

Het onweersprckelijke kit ligl er nu 

ccnmaal dat hoe mecr je in het 'common 

l}ood' stopt des te minder ruimtc er over 

hlijft voor mij om gcrefonncerd te we

zen op mijn wijze, voor jou katholiek 

op JOUW wijze of voor hem humanist up 

zijn wijze enzovoorts. 1 

Daarom pleit Kuitert voor cen smalle 

gczamenlijke moraal. met aile vrijheid 

voor mcnscn om meer dan hct mini

maal vcrei-;te tc docn - gecn vol idee 

van goed Ieven maar cen noodzakelijk 

minimum dat ieders autonomie en ver

antwoordclijkheid verder in tact laat. 

Laat de gemcenschappelijke moraal 

dicht bij de Tien Cchoden blijvcn- al

thans bij de niet-rcligieuzc gchoden 2 

Zo vinden we het ook bij liheralcn, die 

na de val van de communistische dicta

turen het politieke speelvcld behcerscn. 

Omdat leven-;beschouwing mensen 

verdcelt, moet men die huiten het pu

blieke en algemene domein houden. 

Vooral democraten van D66, zoals 

Clastra van Loon, bepleiten dat de po

litick pragmatisch moct zijn 1 Celool 

impliceert univcrscle waarheidsclaims 

en die zetten mensen tegen elkaar op-

althans dat beweert hij. Daarom vcrgt 

respect voor de ovcrtuiging van ande

ren dat men er in het publieke domein 

over zwijgt. 

De voorondcrstelling bij dezc libcralc 

opvatting is dat hct gezamenlijke Ieven 

van mcnscn buiten de impiratic van lc
vcnsheschouwing en religie kan. 

Vandaar dat hct hierbij nict aileen over 

'de politick' gaat, maar ook over de 

kwaliteitsnormen voor ziekcnhuizcn, 

de aanpak van sociaal werk, de visie op 

wcrkloosheid, de eindtcrmen van het 

onderwijs en de doelmatigheid van 

krant en omrocp. Wetgeving rcgelt im

mers wat we samen nodig vinden. In 

onze 'multJCLdturcle' samcnlcving is na 

twintig jaar smallc publieke moraal de 

vraag actuecl of de opcnhare moraal 

nict te smal geworden is. Overheerst de 

economic omdat de brcdere idealcn 

van het gocde Ieven en de deugdcn uit 

de publiekc sectorcn zijn wcggedron

gen! Hoe kan men economische ont

wikkclingen sturcn en hcheersen a!., de 

idealen van 'goed Ieven en samenleven' 

onbcsprokcn blijven) 

Omdat christclijke organisaties zich 

weinig profilcren op hun christelijke 

idcntiteit en omdat instcllingcn <,teeds 

mecr or rcndcmenten worden algere

kend, zijn vee\ christelijke instellingcn 

verwatcrd. Daar komt de kcrkvcrlating 

bij, zodat vee\ pcrsoneelsledcn van 

christelijke instcllingcn nu randkerkc

lijk of kcrkverlater zijn. Voor de kerken 

hctekent dit, als ik het goed zie, dat ze 

christelijke instelhngen die met rand

kerkelijkheid kampcn, niet a! tc hard 

mogen vallen; de pot zou de ketcl ver

wijten dat hij zwart ziet. 

Christencn die cen inbreng in de -;a

menleving a!-. gehcel willcn hehbcn, 

kunncn meer <,trategieen volgen, hct 

(J)V(J<J/ 



zoutmodel en het lampmodel Hct 

zoutmodel (gij zijt het zout der aarde) 

i'i dat chn-;tencn binncn algemenc or

gani'iaties wcrken, zoals christcnen die 

actid ziJn in Amnesty International, hct 

Rode Kruis en dergclijke Nadccl is dat 

de chri-,tclijke inspiratie niet cxpliciet 

wordt uitgcdragen (zodat de kcrk de 

lamplunctie krijgt toegeschoven en 

zich nogal cens gedrongen voelt maat

scharrclijke verklaringen al tc lcggen, 

die niet zoveel rolitieke invloed heb

hen). Daarom kiezen anderen voor het 

lamrmodel ( zet uw lamp niet onder de 

korenmaat I een stad or een berg zal 

nict verborgen b\ijven); zo zijn er chris

tclijke organisaties onbtaan, die vorm

gevcn aan de chri'>telijkc insriratie in 

allerlci <,eLtoren van de samenlcving. 

Deze organi'>alies dienden tcgelijk om 

het Ieven rcr bcvolkingsgroep zovcel 

mogeli1k in de eigen slccr, hinnen de 

divcr<,e 'zuilcn', te orga111seren. De zui

lcn zijn opengcbroken. Desondanks 

hechten vee\ chri'>lcncn aan christelijke 

organ1satie' op het maatschappclijk 

middenveld.• \)e ovcrheid kan immers 

niet al\e<, regelcn; hier ligt het gelijk 

van de smallc moraal De overheid 

wordt gckenmerkt door compromi<,<;en 

en terughoudendhcid l\1aar met smalle 

comprom1ssen en terughoudendheid 

kan je geen men<,en motivcren. De neu

tralc overheid mist het vermogen om 

men<,en te insrirercn. De -,chool kan ai

leen gnegeld worden door schoolhe

stuurder' en de zorg<,ector door de'i

kundigen met een visie op mensen, 

-,o\idariteit, orvoeding en zorg - 'soe

vereiniteit in eigen kring' Fen neutraal 

middenveld i' moeilijk denkhaar (atge

zicn van one ISS!Ir-organi~atics). Ncutralc 

maat<,charpe\ijkc organi,atie<, zijn voor 

hun idealcn alhankcliJk van de lcvem

be<,chouwelijke inhreng van hun \eden. 

Vee\ men dan pragmatisme zit er voor 

( !lV "<J~ 

hen niet op. 'Cevulde algemeenheid' is 

onvermijdelijk, maar, zoal'> gezegd, de 

vulling verdwijnt a\; een gevulde knck 

in een schooljongen. 

Organisaties van burger<, kunnen alleen 

bestaan bij gratie van de motivatie van 

burgers. Waarom zittcn oudcrs in 

schoolbcsturen, werken vrijwilligers in 

ziekenhuizen en vluchtelingenopvang, 

en nemen menscn verantwoordelijk

heid voor a\ die besturen? Waarom an

der'> dan omdat ze hopen op die manier 

iets van hun idcalcn te kunnen verwe

zen\ijken? [en actiel middenveld is af

hankclijk van mensen met cen huge 

motivatie. 

Aan libcrale en socialisti'>che kant wedt 

n1cn op ncutraliteit en algcn1ene orga

ni'>aties. "Zo langzamerhand kunnen we 

in dit land de verzuiling toch wei cens 

achter ons Iaten en met algemene scho

len volstaan?" Dat gcldt natuurlijk niet 

alleen voor het onderwij'> maar ook 

voor de zorginstellingen, de vakbond 

en de media. Levens\1eschouwing 

wordt a\<; prive naar de rand van het 

gezamenlijke he<,taan gedrongen. 

Pluraliteit vcrgt ncutralc publieke sec

loren, zo luidt het argument. llit vcrle

genheid en om hnanciclc redenen zijn 

vee\ christelijke organi'iaties huiverig 

om hun identiteit te benadrukken- ai

leen in de rechterllank van het protc

<,tantisme ligt dat anders. maar dan 

houdt men het meestal nok op 'small is 

lm1111ijul'. 

Hieronder zal ik cer'it de liberalc redc

nering be<;preken. Daarna vnlgt een 

voorheeld van een organisatie die door 

de druk van de algemene cultuur in vee\ 

Ianden aan christelijke identiteit heelt 

ingeboel. Het voorbeeld i'> misschien 

onverwacht, hct is 'de theologische la

culteit' \)aarover is internationaal di'>-
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cussie ontstaan, en wei over de taak en 

de opstelling van de theologie in deal

gemene cultuur, precies ons onderwerp. 

lk zal me tot de hoofdlijnen beperken. 

Daarna komt de betekenis van geloof 

voor maatschappelijke keuzen kort aan 

de orde, en tenslotte de opstelling van 

christelijke organisaties in de (echt) 

plurale samenleving en de moeilijke 

keuzen waarvoor we staan. 

Het liberate procede 
Eerst de liberale strategic: 

1. verklaar elk mens van nature goed

willend, fatsoenlijk en sociaal, 

2. bestempel elke twijfel aan dit uit

gangspunt als somber en bekrompen 

("Denkt u echt dat wij geen goede 

mensen zijn?'' of, harder: "denkt u 

dat christenen (moslims etc.) betere 

mensen zijn? (maar weet u dan niet 

dat )", 

3. bestempel de liberale visie op mens 

en samenleven als 'algemeen', 

4. verklaar alle beelden van 'goed Ieven 

en samenleven' tot prive-overtuigin

gen (naast het algemene, gczamen

lijke), 

5. verklaar godsdienstige organisaties 

op deze manier overbodig binnen 

de publieke, gezamenlijke sector -

zodat het publieke domein vrij is 

voor de competitie tussen autonome 

burgers. 

Zo wordt levensbeschouwing van het 

publieke domein gebannen. 

Over dit proccde valt vee! te zeggen. 

Maar Ia at ik eerst op de denkfout wij

zen. 'De liberaal' meent dat zijn visie op 

de mens juist is. Dat is een geloof met 

een absolute waarheidsaanspraak die de 

liberaal aan anderen probeert op te leg

gen. Het is echter een geloof iedcr 

mens is van nature goed, is autonoom, 

kan over zichzelf besli,sen, is bereid 

andere mensen op te zoeken- en als ie

dereen goed voor zichzelf zoekt, dan 

gaat het met de samenleving zo goed 

als het maar kan (alle problemen oplos

sen is natuurlijk onmogelijk). Zo onge

veer luidt de geloofsbelijdenis van onze 

liberale broeders en zusters. lk kom 

daar op terug, het gaat om de denkfout. 

Oat is dat men deze liberale geloofsbe

lijdenis voor algemeen geldig verklaart 

in het publieke domein. 

lntussen is pluralisme een feit. Mensen 

denken verschillend over 'goed Ieven 

en samenleven'. Hoe gaan we daarmee 

om? De oplossing is in principe simpel, 

zou je denken: ga na hoeveel gemeen

schappelijks je kunt ontdekken. De 

vraag 'Hoeveel hebben agnosten en 

athe'isten, humanisten en allerlei chris

tenen, moslims en hindoes gemeen?' 

leidt tot gesprek en studie. Dit lijkt een 

voor de hand liggende procedure, maar 

dat is blijkbaar niet zo. Om een voor

beeld te geven, in de discussie over de 

zogcnaamde 'multiculturelc samenle

ving' wordt de vraag naar wat men ge

meenschappelijk hecft, niet als de kern

vraag gethematiscerd. Wittgenstein's 

adagium voor wijsbegeerte was: 'look and 

see'. Welnu: ask and hear, look and sec: wat 

gelooft u, en wat gelooft u en in hoe

verre bent u het daarmee eens? 

Een goed voorbeeld van de liberale 

dcnkwijze vinden we in de wijsbegeerte 

van de godsdienst(cn) in de zoge

naamde pluralismethese. Die uitdruk

king, pluralismethese, slaat op religie

theorieen als die van John Hick die 

zegt dat aile voorstellingen van het 

goddelijke cvenzovele beelden van het 

ene Werkelijke zijn, dat het ene ant

woord op het Werkclijke even goed is 

als het andere, en dat de vormgeving 

aan het Ieven en samenlevcn van de di

verse religics en culturen gelijkwaardig 

is omdat men temiddcn van de evidente 

cuv <J(')7 



verschillen geen redelijke keuze kan 

makens Hick bedoelt intussen niet dat 

nationaal-socialistisch heidendom even 

goed is als de Quakers, ook hij heeft ui

teraard een ondergrens voor wat aan

vaardbaar is. Het probleem van deze vi

sic ligt in de volgende paradox: Hick 

wil ruimte maken om de verschillende 

godsdiensten in hun eigen waarde te Ia

ten door ze als gelijkwaardig te erken

nen, maar bereikt dat de verschillen er 

niet meer toe doen, de verschillen wor

den sociologische ("u bent katholiek 

omdat u in Maastricht bent geboren") 

of psychologisch ("gezien uw karakter 

is doopsgezind wei iets voor u") ver

klaard. 

De innerlijke tegenstrijdigheid in de 

pluralismethese is dat men de opvattin

gen van mensen respecteert maar ver

volgens de discussie ontloopt (en men

sen dus nict respecteert). Je kunt niet 

mcer vragen: is God nu persoon of niet, 

is God liefde of niet?, wil God gerech

tighcid voor verdrukten en armen of 

niet? De pluralismethese aanvaardt het 

pluralisme door het te negeren. 

Het gemeenschappelijke kan niet van 

liberale hoogtc, ex cathedra, worden af

gckondigd, het moet gevonden wor

den. Om dat heel helder tc krijgen: wat 

dunkt u van ccn wijsgeer, die zegt dat 

ondanks aile verschillcn Aristoteles, 

Plato, Marx, Nietzsche, Heidegger en 

Wittgenstein allemaal ten diepstc toch 

antwoord gaven op dezclfdc werkelijk

heid, dat hun visies diep zijn, princi

piccl gelijkwaardig, maar prive en nict 

van helang voor hct puhlieke domein) 

Zou u niet zcggen: lees het ecns en be

wij<; dat ze de libcrale grondwaardcn 

gemeen hcbben? Meer nog, zouden we 

niet zeggcn: let eens op de vcrschillen 

en probeer cr icts van te leren' De plu

ralismcthese maakt gcsprck overbodig. 

Zo ligt hct ook in de ethick. In de be-

UlV 'li'J7 

zinning op religieus pluralisme wordt 

ook over de gemeenschappelijke ethiek 

van de wereldgodsdiensten gesprokcn. 

Bekend is het verdienstelijke 'Projckt 

Wcltcthos' van Hans Kung Waar Kung 

behoedzaam probeert gemeenschappe

lijkheden op te sporen, hebben anderen 

pauschal verklaard dat de ethiek der 

wereldreligies grote overeenkomsten 

vertoont. Zijn ze niet allemaal voor 

eerlijkheid en gelijkheid van mensen? 

Maar dan vergeet men zich af te vragen 

of de eerlijkheid aileen binnen de eigen 

vriendenkring of in het algemeen geldt. 

Men ziet over het hoofd dat ook in de 

vrocgcre standenmaatschappij mensen 

gelijk heetten, en dat hct begrip gelijk

heid ccn invulling moet krijgen voordat 

het werkelijk icts kan betekenen 6 

Lezcnd, studerend en vragend kunnen 

we vaststellen dat godsdiemten allerlci 

overlappingen hebbcn 7 Maar we ike dat 

zijn, kunnen we aileen opsporen. Deli

berale cultuur aanvaardt het pluralisme, 

zegt "samen hebben we de publieke 

moraal", en veegt de pluraliteit in fcite 

van tafeJB 

Een casus: theologie als 
godsdienstwetenschap 
De laatste tijd worden de consequentie'> 

van de overheersende cultuur voor de 

theologie tcr discussie gestcld. Men 

kan de ontwikkeling als volgt onder 

woordcn brengen: de theologie wordt 

steeds meer godsdienstwetenschap, dat 

wil zeggen dat vakken als bijbeluitlcg 

en kcrkgcschiedenis steeds afstandelij

ker, vanuit algemene optiek, worden 

bcstudeerd. Zo hehhen Adriaanse c. s. 

verdedigd dat theologie gccn weten

schap i'>; godsdienstwctcnschap is we

tcnschap, theologic niet- al willen zij 

de confcssionele theologic zeker bij de 

universiteit behoudcn. Het paradigma 

voor goede wetenschap is hierbij wat 
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allen kunm:n inzien. Openbaar weten is 

neutraal en gecontroleerd; confessio

nele elementen spelen dus geen rol '' 

Cavin D'Cmta, een Britse deskundige 

op het gehied van religicus pluralisme, 

verwerpt deze 'vergodsdicnstweten

schappelijking' van de theologie onder 

invlocd van cen min of mecr pmitivis

tisch wetenschapsbegrip en het heer

sende culturelc klimaat. 1" 'Theologen' 

bestudercn de bijbcl zoal-, cla-,sici 

Homerus. De academische wereld te

kende aanvankelijk bczwaar aan toen 

voor een vacature voor prakti<;che theo

logie van kandidaten werd gecist dar ze 

chri<;ten zouden zijn. 11 Vrocger ging de 

theologic over het verhaal van schep

ping, gcschicdeni~ en volcinding, en 

kreeg de wereld ecn plaats in het bij

helsc verhaal 1 tegenwoordig I igt her net 

andersom, de bijbel krijgt cen plaah in 

hct grote verhaal van onze cultuur 12
: de 

Vcrlichting en de Vooruitgang. len 

thcoloog, schri1ft [)'Costa, die tijdem 

zijn college<; in de christelijke theologie 

aan studcnten die in de kerk gaan wer

ken, van zijn geloof laat blijken of er

van uitgaat dat hij bij zijn studcnten ge

loof vcronderstelt, brengt men<;en in 

vcrlegenheid. 11 De theologic is lang

zaam maar zcker door godsdienstwe

tcnschap vervangen. Je beschrijft gc

loof van anderen alsof jc er niet<, mee tc 

maken hebt en alsot je je nooit afgc

vraagd heht of het misschien waar zou 

kunncn zijn D'Costa verwij<;t hierbij 

naar her mcthodi-,ch uitgangspunt van 

de epochc, dat zegt dar je je eigcn ge

loof tus-,cn haakJes moet zetten om dat 

van anderen te leren kennen. Men wil 

ohjectid beschrijvcn zonder te oorde

len. Maar, zegt ])'Costa, laat elke thco

!ogi-;chc taculteit zcggcn \Vaar zc ~ta(lt 

en wat ze wil: anglicaanse, katholiekc, 

methodi-,tische, oecumenischc, islamiti

schc theolog1e of godsdienstweten-

schap. Haal godsdienstwetenschap en 

thcologie uit elkaar en laat mensen in 

cen trad1t1e staan- en laat ze vooral up 

elkaar reagercn. Op deze manier bcreik 

jc mcer openhcid dan wanneer Je af

standelijkheid en ncutralitcit vergt aan 

de universiteit (en, zo voeg ik hier toe, 

in het puhlieke domein) " [Tjhc culti

vation of such tradition-spmfic dcf"nt111cnts 

JPillthmfore actually facilit,Jtc a richer plum

lislll <llld a deeper C11l]<l!}ell1elli bct!PCC11 different 

tmditions."'" 

De Heidelberger hooglcraar Cotttried 

Seeba-,s heeft overeenkomstigc ontwik

kelingen aan de Duitse thcologi-,chc ta
culteiten heschreven en onder kritick 

gesteld, met name ook de irritaties in 

de academi-,che senaat als de relatie 

tu<;<,en theologie en kerk op enig punt 

naar voren komt. Hij beplcit cen duide

lijke hand van kcrken met faculteJtcn 

en, om de geloolsdoordcnking nict in 

een kcrkeliJk gctto tc brengen, een ste

vigc plaats van de theologJe aan de uni

versiteit. h 

In ons land i-, deze discu"ie actuccl in 

verband met de imamoplciding. N. 

Landman concludeert in een rapport 

voor hct Mini-,tcrie van OndcrwlJS, 

Cultuur en Wetcnschappcn dat een 

Nedcrlandse imamoplciding wenscli1k 

1s en dat de overheid die kan subsidi

ercn, maar dat de godsdicnstige klcur 

van een dergelijkc instclling mel door 

de overheid be.invloed kan worden."' 

Het initiatid moct van islamitische 

groepcringcn komen. Wanncer d1e in 

de naastc toekomst ecn aanvraag indie

nen, kan de ovcrheid helpen ecn islami

tische uplciding tc rcaliseren. Landman 

meent dat de zogenaamde duplex onlo 

structuur van de theologie aan de riJks

univcrsiteiten een gocde basis bJcdt: 

vier par opcnbaar onderwijs en een 

tweejarige cursus binnen de islamiti

<,che thcologie. Maar ook hicrbij is hct 



prohleem dat het lcren lezcn van de 

Koran in het Arahi-,ch geen ncutralc 

voor<;tudie voor de i<>bmiti<>che oplei

ding i'>. l:r i'> maar weinig 11eutraal gc

hied, hovendien negeert men her cle

ll1Cilt van de overdracht van een brede. 

gecompliceerde religieuze traditie. De 

intellcctueel <>laat nict hoven de par

tiJen At-,tandeli)ke lczing van de Koran 

vcr<>pcelt haar ondcrwerp. de Koran 

n1aakt cr aan~praak op openbaring van 

Cod tc zijn. Len -,tudietraJecl van zc<>, 

zeven 1aar kan men Tllet ,cheiden in 

openbare en god,dien<>ligc vakkcn. 

Wat zou dat concreet voor de per<>oon

lljkc vonning van de <,tudenten heteke

nen' Daarom zal een eventuclc ima

mopleiding aa11 of bq tTn Nederland<>c 

univcr<>iteit een mo<>lim<>c in<;tclling 

moctcn zijn, waarbiJ de 

gie, die min of mecr parallellopen met 

culturclc stromingen, de revisioni<;ten 

en de post-liberalen. 1c 

De rcvisioni<>tcn probcrc11 de thcologie 

een pick te geven in de openhare cul

tuur1 ze <,lreven naar publickc theolo

gic " Lq vinden dat hct chri<;telijke 

dcnken een bi1dragc aan de algemcne 

cultuur moel gevcn en zo haar waardc 

moct bewijzen, cbartoc moet het zoe

ken naar ontwcrpcn die voor icder hc

grijpelijk en inzichtclijk zijn 

Placher wiJ'>l dcze hcnadering al, want 

de publieke theologie betekcnt ccn 

Janptlr.;<.,ing aan wat icdcrccn vindt en 

du, heclt men nict<; nieuw-, mecr tc 

melden. lntusscn waarclccrt Pbchcr dat 

men de puhliekc discu<,<;ie zoekt. 

De po'>l-lihcralcn zeggen terccht dat cr 

nict zoict<> i<; a], 'algemccn 

overheid kwalltcit-,ei-,en 

'>tell en de mmlim<;c ge

mccn<>chap ee11 contract 

met de univer'>itctt hceft 

inzake de i-,lamiti'>Lhe 

identiteit, de inhoud va11 

de opkiding en het aan

'>lclltng<>hclctd van de W<'

tcmchappclijke <;tal Lchte 

aanvaardtng van pluralitcit 

vergt conlc<,<;tonccl ondcr

WiJ'>. In aile vragcn die met 

lcven'>hc<>chouwi ng en met 

'gocd Ieven en -.amcnlcvcnr 

tc makcn hehben, bc'>taat 

Niemand kan 
mcmcliik denken' Plachcr 

zell dcclt deze mcning. 

Vanuit wetcn<;ehap-,lccr en 

culturclc antropologie laat 

hi) zien dat wctenschap 

niet zonder vooroordelcn 

is, dat een objectieve bc

oordeling van culturcn on

mogclijk 1~. dat olgcn1ccn 

mcmelijkc waardcn nict 

zonder meer hestaan en 

dat de cth ick over de helc 

wereld nict op hctzeltde 

neerkomt. (I\ let ccn voor-

garanderen dat 

centrale christelijke 

waarden zonder 

inspanning van 

christenen tot de 

algemene cultuur 

zullen blijven 

behoren. 

gecn ncutralitcit, maar wei kriti,chc rc

llcctic op traditic<> en dialoog tu'>'en 

Ecn van de bekende Noord-Ameri

ka<Jme hoekcn over de bijdragc van hct 

chnstelqk denkcn (tocge<>ptt<;t op de 

theologic) tn dc pluralc u1ltuur is 

Llll<if'olol}c/Jt Tl>co!oJ}Y van William 

Placher. I liJ ondcr'>Lhcidt twce tactic

ken 1n de Noord-Amcrikaame theolo-

( J)V q q-;-

bccld dat ik vaker heb ge

bruikt. men kan ii<Jil/>i en 11111/"tkilrocll,l 

wei met liefde vertalcn, maar daardoor 

aileen worden ze nicl idcntick J Dat hct 

allemaal op hetzelfde neerkomt. was de 

claim van de modcrniqi-,chc, liberalc 

cultuur, daarom sprekcn we van post

modernisme en po<>t-lihcr<lal denken. 1
" 

Tot zover j-, Plachcr hct met de post-li

hcralcn ccns. l.iberali<>me i' ccn gelool 

naa~t andcr gcloot en nict ccn gcnlccn

'chappclijke ba-;is van aile culturen. Fr 
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bestaan aileen mensen die door cultu

ren en tradities zijn gevormd. De post

liberale stroming ontleent hicraan het 

recht om zich hewust tot een traditie te 

rekenen. Men stelt zich tot taak zich te 

hezinnen op wat gocd christelijk den

ken is: Laten christenen ervoor zorgen 

dat ze hun eigen traditie op orde heb

hen en voor de moderne problcmen uit 

hun eigen hronnen van spiritualiteit 

putten. Daar is Plachcr het wei mee 

eens, maar hij wil mcer. De kerk, en, zo 

kunnen we toevoegen: de christelijke 

organisaties, mogen niet in cen getto 

terecht komen. 

Daarom heplcit Placher een midden

weg. Met de post-liberalcn vindt hij dat 

de christelijke hijdrage authentiek 

christelijk moet zijn, en met de revisio

nisten dat het ecn bijdrage aan het pu

blieke debat moet zijn. Zijn grondregel 

voor het dcbat tussen mensen van vcr

schillende lcvembeschouwclijkc komaf 

is dat je je ervan bewust moet zijn dat 

je vanuit een christelijk (of ander) ge

zichtspunt spreekt; doe niet alsof je 

daarvan kunt afzien2° Voor christelijke 

organisaties heeft hij drie vuistregels 

Door hun daden leggcn christelijke 

organisaties getuigenis af van hoe ze 

vinden dat het moet. Tot de christencn 

met de grootste publieke invloed in de 

Verenigde Staten hehoorden Reinhold 

Niebuhr en Martin Luther King: zij 

pasten zich niet aan, maar zeiden en 

deden wat ze dachten dat christenen 

moesten zeggen en doen. 'Unapogeti

cally': zonder zich erom te bekommeren 

of ze acceptabel waren voor andersden

kenden. 

2. Voor takken van wcrk kunnen chris

tenen bondgenoten zoeken: met joden 

en marxisten bijvoorbeeld werk onder 

daklozen. 

3. Probeer niet een algemeen aan

vaarde smalle moraal te vinden, want 

voor je het weet, verlieo; je je christe

lijke inbreng (en verleid je anderen er

toe hun bronnen en inspiratie te ver

waarlozen)21 

Voor de christelijke theologie betekent 

dit dat Placher op eenzelfde spoor zit 

als D'Costa en Seebass. De idealcn van 

'de academischc wercld' en de stan

daards voor 'algemeen aanvaardbare 

kcnnis' en de criteria voor 'wetenschap

pelijke verificatie' zijn hakmessen waar

mee de bezinning op de zeggings

kracht van de eigen traditie wordt 

weggekapt. Tradities moeten niet wor

den omgehakt, maar worden gesnoeid. 

Deze gedachtegangen- wat mij betreh 

zijn bet constateringcn - lciden tot de 

volgende conclusie: Echt pluralisme he

staat in bet activeren van de diverse tra

dities, het elkaar uitdagen om het beste 

van je traditie te Iaten zien, kritische 

vragen stellen en van elkaar lcren. Echt 

pluralisme wil niet zeggen minderhe

den in ons land de ruimte gcven om 

couscous te eten, naar Arahische mu

ziek te luisteren en eventueel een sluier 

tc dragen - terwijl de islam verder 

wordt genegeerd of als lastige bijkom

stigheid beschouwd. Echt pluralisme 

bestaat in aanvaarding van pluraliteit 

van mcningen, pluraliteit van organisa

ties en pluraliteit van idealen van 'goed 

Ieven en samenleven'n 

De betekenis van geloof voor 
maatschappelijke keuzen 
Op welke manier heeft geloof beteke

nis voor standpuntbepalingen van 

christenen) De bijbel is geen recepten

boek. Sommige geboden zijn duidelijk 

- gij zult niet doden -, maar over de 

toepassing in bijzondere situaties is vee! 

te doen. Codsdienstige tradities zijn 

zeer complcxe, dynamische 'eenheden' 

met allcrlei substromingen die het 

C:DV 'l•'>7 



Ieven en samenleven uitleggen vanuit 

geloof Geloof biedt een kader waar

binncn dczc duiding van clementcn 

plaatsvindt Zo kunnen we verstaan dat 

hct Evangelic de horizon bicdt waar

binncn christclijke organisatics hun 

werk doen en dat het geen recepten

boek is. Het 'christelijke' schuilt in 

orienta tic en in<;piratie, in sfeer en atti

tudcn en nict in technischc handelin

gen. Wat de basisscholen betreft niet in 

C:itotoetsen maar in het gehele kader 

van de opvoeding en opleiding, waarin 

kinderen veel meer 'meekrijgen' dan in 

landclijkc, algcmcnc examcncisen 

zichtbaar wordt. De identiteit ligt veel 

meer in datgene waarmee we ons willen 

identificeren dan in wat landelijk ge

kwantificeerd wordt. 

Zondcr expliciete overdracht van de 

verhalen van het christendom kan geen 

christelijke instelling op den duur be

staan, want aan de verhalen ontlenen 

we inspiratie. De verhalen zelf zijn ver

halen over het gewone Ieven, maar, zo

als Walter Brueggeman het hecft uitge

drukt, ook 'cotmterstories', tegendraadse 

verhalen over misstanden en dwarslig

gers21 Jczus' boodschap en lcvensloop 

was geen gezellige aanvulling op wat 

iedereen wei weet, maar een profetisch 

protest tegen menselijk mistasten. 

In deze verhalen worden waarden over

gedragen. Tegelijk wordt er een hierar

chic onder de waarden aangebracht. In 

een cursus in Budapest vergeleken we 

ooit libcrale, communistischc en chris

telijke waarden. lk vroeg de deelnemers 

waarden te noemen, waarnaar mensen 

streven. We stelden een lijst van zo'n 

vijftien waarden op, als eerlijkheid, ge

zondheid, solidariteit, vrijheid, enzo

voort Eerst vroegen we ons af of ie

mand deze waarden in twijfel zou 

trekken. Antwoord: neen. Daarna gin

gen we na welke twee of drie waarden 

UlV <JI<J7 

bovenaan het verlanglijstje van liberalen, 

communisten en christencn zouden 

staan. Vrijheid en autonomie stonden 

hoog bij liberalen, solidariteit en werk 

bij communisten, solidariteit en gerech

tigheid bij christenen. In de praktijk 

hebben zulke acccntverschillen tot heel 

andere typen samenlevingen geleid. Zijn 

christenen dan tegen vrijheid7 Zeker 

nict, maar de interpretatie van vrijheid 

verschilt wezenlijk. Tradities kennen 

zeer genuanceerde en gecompliceerde 

overleveringen wat betreft waarden en 

normen, of liever: idealen en beelden 

van goed Ieven en samenleven. 

Christelijk geloof is bedoeld om heel 

het Ieven te doortrekken, dat komt uit 

in de beelden van zout en gist (zuurde

sem): het doortrekt het Ieven zoals gist 

een brood. Daarom hebben christenen 

in een aantal (voorheen) christclijkc 

Ianden christelijke instellingen gesticht 

om vorm tc gcven aan naastenlicfde, ar

menzorg, ziekenverpleging, onderwijs. 

Nog steeds zijn in India christelijkc 

scholcn zcer in trek, de reden ligt niet 

aileen in het feit dat ze door steun van

uit het Westen meer mogelijkheden 

hebben, maar vooral daarin dat christe

nen om kinderen geven en hen willcn 

helpcn zich tc vormen. In de DDR wa

ren, zei men, christelijke ziekenhuizen 

zeer in trek: ziekcnhuizcn in cen tradi

tic die naastenliefde hoog acht, voor

houdt en (met vallen en opstaan) in 

praktijk brengt 

Opstelling van christelijke 
organisaties 
In enkele gedeelten van 'Religie als ziel 

van cultuur' ( 1996) is hct ondcrwerp uit 

de vorige paragraaf breder uitgewerkt 

Aan het slot heb ik geprobeerd mijn 

bevindingen samen te vatten voor wat 

christelijke organisatics bctrcft Hct 

kan niet de bedoeling zijn de laatste 
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bladzijdcn van dat hoekje hier tc her

halcn. Na cen beschouwing over de 

post-libcralc mltuur i-, het op zijn 

plaat-, om eraan te hcrinneren dat dit 

tegeliJk een pmt-christelijke cultuur is. 

Allerlci christelijke waarden zijn ge

nlcengoed gewordcn ( waarhij we ook 

moeten bedenken dat christenen op 

hun beurt veel van anderen hebben ge

lccrd) Maar niemand kan garandercn 

dat centrale chri-,telijke waardcn zon

der in-,panning van chri-,tcnen tot deal

gemene cultuur zullen blijvcn behoren. 

De ge-,chiedenis laat zien dat culturen 

komen en gaan en dat ze ingrijpende 

veranderingen doormaken. Het zou ui

tcrst naid zijn om te denken dat chri'>

telijke waarden die decl uitmaken van 

de pmt-christelijke cultuur daar vanzelt 

hij zullen behorcn. Wanneer rnemcn 

dezeltde woorden gehruiken, hoeven 

ze cr nog niet dezelfde inhoud aan te 

geven. Het Evangelic gaat erover hoe

ver naastenlidde en solidaritcit gaan 

('Mec<,ter, wie is mijn naa<,tec', dat is: 

hoc ver gaat datcl. Dat heeft come

quenties voor de hoogte van uitkerin

gcn, voor wat rnen over hcelt voor de 

verzorging van mensen die zichzcll 

niet kunnen redden, voor de vcrdeling 

van arbeid, voor de wijze waarop men 

de welvaart wil verdelcn, en zoveel 

mccr Wic dezeltde woorden gebruikt, 

kan iets anders bedoclen. Culturcn kun

nen -,nel verworden, zoal-, het natio

naal-sociali-,me en de moordpartijen in 

Rwanda hebben Iaten zien. Fen zorg

zanlc cultuur vcrgt vccl vcrzorging: ud
lurd. 

Christelijke organisaties kunnen dus ai

leen intern christelijk zijn en externals 

christelijke organisatie<, optreden op 

het puhlieke speclveld, al-, ze hun chri<,

telijke identiteit bewaren en verzorgen. 

Tegelijk willcn zc hun relcvantie in en 

voor de <.;t1n1enleving tonen; hct gaat 

nict om rcstauratie van de oude zuilen 

Daarom zet het christelijk ondcrwijs de 

deuren open voor allerlci leerlingen en 

studenten. Tegelijk spelen linancicle 

overwegingcn, concurrcntic en nlacht..:;

tactorcn ecn rol Fen vakvereniging 

zondcr leden kriJgt weinig voor clkaar, 

cen krant n1ct tc weinig lczcr" gaat over 

de kop. In belcid <,pclen niet aileen de 

idealen maar ook de harde randvoor

waarden cen rol 

Vijlcntwintig 1aar gelcden sprak men 

over het identiteit relevantie-dilcmma, 

dat overeenkomt met de tegen<,telling 

die !'Iacher maakt tu<,<;en revi-,ioni-,ten 

en pmt-liberalen in de theologie. Het 

dilemma is al-, volgt wie uitsluitend de 

chri<,teliJkc identitcit handhaalt, vcrhcst 

aan relcvantie voor de buitcnwacht, wie 

daarentegen voor allcs relevant wil ziJn 

en in algemene termen wil mee<,preken, 

die vcrlicst de idcntiteit en daarmee hct 

recht van hc-.taan. Door de voortge

schrcdcn secularisatic i'> dit dilemma 

verscherpt. Omdat de kcrken veel le

dcn hehbcn verloren en de christelijke 

instellingen deze mensen niet hebhen 

(willen en kunnen) ont-,Jaan, i<, OC SCLLI

Jarisatie ook hinnen de christclijke in

stellingen voortgeschreden. Tcrzijde 

nogmaak de kerk i'> de laatste om dit 

aan deze in-,tellingen te kunncn verwiJ

ten. Wat christelijke instcllingen he

trdt, gaat het vaak niet aileen om 'relc

vantic en lol tegenover) idcntiteit', 

maar ook om het voortbc<,taan van de 

instelling als zodanig. Daarom i-, het 

belcid van de open christclijke in-,tel

lingen op het schcrp van de sneclc: van

uit de eigen inspiratie en motivatic wil 

men lczers, paticnten, lui-,tcraars, leer

lingen en leden bcreiken en ieh mecge

ven, maar tcgel1jk is men er tinancieel 

van athankelijk dat het volk blijft ko

men. Voor christelijke tn<;tellingen 

kriJgl het 'identitcit-relcvantie-dilemma' 

II I I l J 



zodoende een cigen urgentie. Waar de 

grotere kerken de afkalving <,chijnhaar 

vriJ gebten over zich been Iaten ko

men, vechten de oude chri'>tclijke orga

ni,atie'> voor hun 'marktaandeel' [en 

ziekenhui-, en een univer'>iteit kunnen 

niet zonder nieuw in<,trumcntarium. een 

omroep niet zonder lui<,teraar' en kiJ

ker<,, een krant niet zondcr· abonncc<,. 

In dcze '>ituatic ontkomt men er nret 

aJn nicuwc \>v'Cgcn in tc "'laan on1 de 

drie uitdagingen (idcntitcit, relevantie/ 

inhrcng, voldocndc ornvang I tcgcn1oct 

te tredcn. ( )ok de kcrk -

het tonen van de relevantie van de 

chri'>telijke inhreng (idealen, invloed, 

overleven) en het bereiken van 'zap

pende' groepen die morgen op u stl'm

nlcn n1aar overn1orgcn up ccn andcr 

(invloed, overleven) 

De publieke cultuur verandert snel. Zij 

wordt meer en meer door de media 

overheer'>t. Door computer<, en internet 

zal de individualisering toencmen. 

Voor de omrocp hetekcnt drt dat men

'>l'n zappen, voor de school dat ouder-, 

makkelijk naar een school van een an-

dere Jigging zullcn gaan, 

en zcker hct 'hrede mid- Men moet de 
voor el'n krant dat de le-

zcr<, nret mccr trouw zi)ll. 

De keerzirde van de indi

viduail'>l'ring is wei dat 

men<,en op zoek zullen 

gaan naar gcnlccn"'chLip

pcn waar ze welkom ziJn. 

Dit bicdt goede kaml'n 

voor organi~atic-, op hct 

den' der kerk- zal cr hin

nenkort nrct aan ontko

mcn zich hicrover (grote) 

zorgen tc makcn. 

identiteit, de 

relevantie en de 

kwaliteit van de Hoc chri'>tclirke organi'>a

trcs met dezc dilemma's 

omgaan zal verschillen. 

Vast staat wei dat wie de 

eigen identiteit niet koe'>-

organisatie 

waarmaken. 

tcrt I en dus hcwu<;t organi'>atori<,ch een 

plaah gceltl. niet al'> chriqelijke orga

tlr<,atic overleelt. AI, 'het christelijke' 

vcrwatert. vcrspcclt men niet aileen de 

sympathic van de chri-,tclirke achtcr

ban, maar ook de achting van de nict

kcrkeliJke sympathi-,anten van chri<,

telirke <,cholcn, ziekcnhuizcn en 

omroepcn. llovendien vervallen de 

redenen voor de cigen zell<;tandighcid 

in hct publieke domcin; in de gesub,i

diecrdc <,ector kan dat nict zonder 

gcvolgcn hlijvcn. lndicn n1en gccn 

mcnsen aan de rand van de kcrk en 

daarhurtcn wcct tc trekken, wordt men 

klc1n en loopt de organi-;atic gcvatlr 

nict te overlcven. Daarom zict de waar

ncmer aan de wal - de pick waar de 

he-,te kapiteim schi)llCn te -,taan - de 

groterc christelijkc organi'>atie., <,chip

peren tu<,<,cn hct henadrukken van hun 

chmtclijke identiteit (idea len, lcden I. 

( '[)\' q ()/ 

maatschappelijk midden

veld, al zullen ze zich jaar in, jaar uil, 

waar moeten mab:n. Crcativiteit is een 

eerste ci'>. De vanzelf.,prekendheid en 

de trouw van de aanhang i<; vriJwel 

weg. lk dcnk dat dit niet aileen voor de 

krant en de omroep geldt, maar ook 

voor de school en binnenkort ook voor 

de kerk. Men moet de identiteit, de rc

levantie en de kwaliteit van de organi'>a

tic waarmaken. Daardoor kan men pro

beren de onwang veilig tc stcllcn. 

Mijn eerste these i., dat wie ecn van 

deze dric criteria uit het oog verlie'>t ten 

onder gaat- doordat men 'vcralgemeni

seert'. aan kwaliteit verlie<,t ol te klein 

wordt om te ovcrleven. 1\ lijn tweede 

these i'> dat de groten: christelijke orga

nisatie':. nu in de branding liggcn, n1aar 

dar de grotere kcrken binnenkort in de

zelfde -,ituatie komcn (en in de grote 

<;teden feitelijk al in deze '>ituatie verke

rerll. Ten derde, voor de chri<;ten-demo-
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cratie betekent dit dat zij, als zij de 

christelijke identiteit laat verwateren, 

vermalen wordt tussen liberalcn, prag

matistcn en socialisten, dat zij, als zij 

haar rclevantie niet weet aan te tonen, 

geen nieuwe stemmcn trekt, en dat zij 

zonder vernieuwing en kwaliteit geen 

kans heeft om te overlcven. 

De aanvaarding van ccht pluralisme is 

een groot maatschappclijk belang De 

libcrale en pragmatische ontkenning 

van ccht plura\i.,me kan als gevolg hcb

ben dat men fundamcntalistische stro

mingen stimuleert. Fundamcntalisme 

hceft mccr oorzakcn, maar een ervan is 

verzct tegen secularisatie en tegen de 

liberalc mono-cultuur. 

De aanvaarding van ccht pluralisme in 

de individualistischc cultuur betekcnt 

dat de vanzelfsprckendhcid wegvalt en 

dat men de relevantic van de christc

lijke organisatics steeds weet moet Ia

ten zien. 
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