
Geen mens kan Ieven zonder te beschikken over antwoorden op 

de vraag naar de zin van het eigen bestaan. Vanuit christelijk per

spectief moeten sommige vormen van zingeving worden veroor

deeld: bijvoorbeeld 'consumentisme'. Het is echter onjuist om aile 

niet-christelijke zingeving negatief te waarderen. De antwoorden 

van andersgelovigen en niet-gelovigen moeten serieus worden ge

nomen. Deze erkenning client consequenties te hebben voor de 

opstelling van het CDA in een nog steeds verder seculariserende 

samenleving. 

V 
o. or het Wetemchappel1jk 

lmtJtuut voor het CDA 

staat de ko-

ecn zaak van de privc-sleer, maar nok 

van de puhlieke -,ker Wat houdt dezc 

vcrruiming, behalvc ver

antwoordelijkheid nu ook 

zingeving, in~ 1\laakt het 

CDA opcens gchruik van 

ccn woord dat up hct mo

ment een modcwoord in 

Nederland i-, ol kan de 

christen-democrat ie er 

mende jaren 

het thema 'zingeving en 

verantwoordelijkheid' cen

traal Daarmee gedt het 

lnstituut antwoord op "een 

relatiel h1·eed en nieuw be

roep vanu1t de samcnlc

ving om de politieke actie 

te plaatscn in het kader 

van ccn n1ccr algcn1cnc 

zingevingsproblcmatick" ' 

Hct aandKhtweld van de f), W Stoke1 

ook icl5 mee) Antwoordcn 

op die vragen zal ik gcven 

aa11 de hand van drie stcl

lingen. Voorat proben ik 

de vagc tcrn1 zi ngcvi ng 

chri<;ten-dcmocr<Jtischc politick wordt 

zo onrniskenhaar vnruirnd. Niet eileen 

vcrantwoordcliJkhcid I naast de crmcc 

vcrwant<: andere dric kcrnhcgrippen 

van hct CDA, gcrec.htigheid, solidari

t<:it en J-cntmccstersch<Jp) maa1· nok Zln

gcving ~tclt zij a]..., CCn van haar 

docl5tcllingcn Zingcving is nict aileen 

die ook nog vaag en onhcldcr is in het 

nndcrzock-;programma van het Wctcn

'>chappelijk lnstituut- wat scherpcr pro

he! tc gevcn. 

Zingcving' vat 1k met De Dijn up als 

gelukt contact met waardcn.' Dat gc

lukt contact met waardcn zie ik op d1·ie 
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rnanieren zich in het Ieven van men sen 

afspclcn Allereerst in de vaak onopge

merkte continue dagelijbe zinbeleving. 

Hct contact komt tot uitdrukking in de 

groct, hct werk, hct krijgen van erken

nmg, het vieren van ccn vcrjaardag. Zin 

hoort even vanzelt-,prekend hij het Ie

ven als gezondhcid. Jc ontdekt pas dar 

hij cr is, a is hij gaat onthreken. 

Op een tweede wijze kornt het gelukt 

contact met waarden ook tot stand in 

wat ik de intense zinbelcving noem. 

Dat is een kortstondige beleving die 

vaak diep in het Ieven kan doorwerken. 

Clp zo'n rnornent van intense zinbele

ving is er oog voor de diepte en zijns

r1Jkdorn van de dingcn. Ouders kunnen 

h1j de gehoorte van een kind de erva

ring hehhen van het gratuite karaktcr 

van het hestaan. or denk aan de waar

achtigheidservaring: rnen breekt uit het 

alledaagse en hekijkt zichzcll met an

dere ogen. Of de ervaring van een in

tens helecfde gemeemchap hij een 

!Jturgi"chc v1cring. 

Zin crvaren is niet hetzeltde als geluks

helcving en iets anders dan verlangen 

'Consumentisme 

is pseudo-

zingeving' 

naar genot. Dat hlijkt hij-

voorheeld a! uit zin die rnen

'>en heleven in de vaak risico

volle inzet voor de zaak van 

gerechtigheid. De derde ma

nier van zinhelcving geeft 

dan ook aan dat naar zin 

wordt verlangd juist waar hij ontbreekt 

We noemen dat wei contra<,tervarin-

gen. In ccn ..,ituatic van ~tcrkc onvrede 

met Jezell of in een situatie van schrij

nend onrecht of verlies van een dierha

rc gaan \Vl' jui-;t naar zin vcrlangcn. We 

stuiten 1n zulke '>ituaties op fundamen

telc Ievens- ol zinvragen zoals die van 

onze e1gen 1dentiteit, van lijden en 

dood, zcgen en heil. 

lk constatecr op grond van deze drie 

WIJZell waarop mensen zin helcven, cbt 

zinhelcving zich niet laat beperken tot 

de privesfeer, maar ook hehoort tot de 

puhlieke sfeer. Dat geldt vooral voor 

sommige vormen van de eerste en van 

de derde manier van zinbelcving. 

Wat is nu het kenmerkende van een 

zinbeleving? Wat houdt gelukt contact 

met waarden in~ Het gaat <,teed, om 

een relatie met waardcn, zoals hijvoor

beeld met ecn gc!Jclde, of met iemand 

die ons erkenning voor ons werk 

schenkt, of met natuur die indruk op 

ons maakt, dan wei muziek die ons tas

cinccrt. Zinhelcving raakt on<, in ons 

gevoel. Deze relatie met waarden 1s zo

danig dat wij in deze relatie· nict de 

heerser zijn. Het andere of de ander 

hcbben wij niet in onze grcep, omdat 

de andcr of het andere ons oversti1gt, 

transcendecrt. Eigen aan de relatie met 

waarden is, zo stel ik met De Dijn, 

ovcr'>tijging, tran<,cendentJe. lk gebruik 

hier de term transcendentie in de niet

religieuze betckcnis. Hij wijst crop dat 

kenmcrkend voor gclukt contact met 

waarden uitwendighcid is. Cclukt con

tact met waarden is altijd een vcn·as

sing. Wij bclcven zin al<, aan ons 

geschonken door de desbetrcflcnde 

waarde, de gelicfdc, de natuur, iemand 

die om erkenning geeft. Je kunt zinbc

leving dan ook nooit afdwingcn. 

Dat wij onderkcnncn dat aan zinhclc

ving altijd dat transcendentiemomcnt 

eigen is, is ook daarom zo helangrijk 

omdat zo ondcrschcid is tc maken tus-

sen zingeving en r-,cudo-zingcving. 

C:onsumcntisme, hehocftehevredigi ng 

is ecn voorhccld van p<,cudo-zingeving. 

Daarin onthreekt hct moment van 

\ransccndcntic', van ovcrstijging. Wij 

rnaken het tc consumcrcn gocd aan 

onszell gcll)k zoals we een appel aan 

ons gclijk makcn door hem op tc etcn. 

VZln bcL:111g voor on<.., ondcrwcrp i.., ook 

dit: wat i...; de hron van zrngcv1ng~ f)at 
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was vanouds voor onze samenleving de 

christelijke godsdicnst Zijn zinstich

tende verhalen reservoirs van gestolde 

zin die in het dagelijks Ieven vloeihaar 

kunnen worden dankzij onderricht, 

prediking, muziek en liturgische vie

ring. Maar cr zijn in onze samenleving 

meer leveranciers van zingeving, behal

ve andere wereldgodsdiensten, ook 

niet-godsdienstige levenshcschouwin

gen zoals humani'>me, liberalisme, '>O

cialisme en spirituele stromingen. Maar 

nog opvallender is die een groeiende 

groep mensen wijst levensbeschouwing 

at en beleeft zin buitcn elke otficicle le

vensheschouwing om. Het gaat bier om 

wat men wei de ontzuiling van onze sa

menleving noemt. lk noem dat de niet

levensheschouwelijkc vorm van zin

geving De vraag hierbij is Waar wordt 

bier de lcvensoricntatie dan aan ont

leend: Hoe worden hi) die mensen de 

waarden waarmee ze gelukt contact 

zoeken, gestcmpeld; lk kom daarop tc-

rug. 

Een aamcherping is nog nodig Zin

gcving i'> altijd genormeerde zingeving 

Als wij iets zinvol noemen, dan geven 

wij aan welke gezindheid ieder er te

genover client te hchben. Zingeving is 

per ddinitie iets goeds in de ruime zin 

van het woord. Een lcvensheschouwing 

als het fascisme kcuren we af op grond 

van algemeen-menselijke normen. Hier 

is geen sprake van gelukt contact met 

waarden. 

Niet-godsdienstige zingeving 
t\lijn eerste stelling luidt: Een christen 

dient ook de niet-godsdienstig ge'inspi

reerde zingeving ten voile te erkennen. 

Vragen naar zin werd lange tijd uitslui

tcnd opgevat als vragen naar Cod. 

Zinheleving verwijst, zo was de opvat

ting, uiteindeliJk naar Cod, de bron van 

( llV I <JS 

zin. En de niet- of andersgelovige>' 

Diens seculiere zingeving is, zo stelt 

men vaak in christelijke kring, of uiting 

van ecn nihilistisch levensbesef of ver

wijst op verhorgen wijze, impliciet naar 

Cod. En waarom zou dat zo zijn! 

Daarvoor geeft men dan een filosofi

sche en een theologische reden. lk he

perk me hier tot de laat<,te 5 

De theologische reden voor de identifi

catie van zingeving met (christelijk-) 

godsdienstige zingeving is deze: Cod is 

de schepper van mem en wereld. Alles, 

ook onze zinervaringen, moet op een 

of andere wijze naar Hem verwijzen 

zoa]<, het veroorzaakte, de mens, naar 

zijn of haar oorzaak, Cod, verwijst En 

vraagt Cod hovendien niet aan de zon

dige mens om hekcring: Verercn men

sen, als ze niet in Cod geloven, niet 

altijd afgoden en is daarmee hun zinhc

leving niet per definitie altijd pseudo

zingevingJ Kan men eigenlijk wei zin

vol Ieven zonder de lcvensorientatie 

van het Woord van Cod? Zin ervaren, 

zo zegt men, moet wei op een of ande

re wijze naar Cod verwijzcn, ook de 

zinervaring en het vragen naar zin van 

de niet- of andersgelovige. Cod is im

mers de bron van zin. Zingeving is ex

pliciet (hij de god-gelovige) of impli

ciet (bij de niet-of andersgelovige) reli

gieus, verwijzend naar Cod. 

Daartegenover poneer ik mijn eerste 

<,telling (zie hoven) met de volgende 

overweging Cod is schepper van aile 

mensen. Wij staan als mcnsen in een 

schcppingsrelatie met Hem. Cod als 

schepper en a!, hron van zin geeft vol

gens het scheppingsverhaal van 

Cenesis de mensen zijn zegen mee, 

daaronder valt ook wat wij vandaag 

noemen een Ieven met zin. Tussen Cod 

en mens is weliswaar de zonde geko

men. 1\laar dat heelt niet verhinderd 

dat Cod mensen zijn zegen, de moge-
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li,khcid van ccn zinvol Ieven. hlijlt 

<,chcnkcn ongcacht hun houding tegen

ovcr I !em. Dat wordt on<; gezcgd in 

hct verhaal van Noach en de zond

vloed. dat Wll 1n <,amenhang met het 

<,chcppingwerhaal dienen te lczen. 

Cod doct de memen de eenzijdige toe

zcgging van zijn hcwarcndc gcnadc: 

"voortaan zullen zolang de aarde be

'-Jtaot, zaoiing en oog..,t, koudc en hittc, 

zomer en winter, dag en nacht niet op

houden' ICen ~l:22) Cod bcvestigt 

Noach opnieuw de zegen van de 

'>chcpping - en daartoe hoort ook zin

gcving a], gelukt contact met waarden

ongeacht het teit of de mens persoon

lijk voor Cod kicst. Dankzij Cods 

-;cheppingsgenade of de 'gemeene gra

tie' (de term die A. Kuyper gebruikte) 

kunncn mensen zinvol Ieven, ook al 

verdiepen ze hun scheppingsrelatic niet 

tot ccn gcloofsrelatie, een persoonlijke 

relatie met Cod. Zingeving behoort, zo 

'>tel1k daarom, tot het Ieven dat Cod in 

211n ruimhartigheid aan menscn 

-,chenkt ongeacht hun keuze voor of tc

gen Hem. Dit laat onverlet dat Cod 

men<,en roept om zich tot Hem te ke

rcn en te Ieven voor zijn Aangezicht. 

,\bar verwijst de (seculiere) zingeving 

van niet- of andcrsgclovige mensen, 

toch niet op verborgen wijzc naar Codo 

Zo hcdt een lange wijsgerige traditie 

hct altijd gezcgd met de gedachte van 

ccn zinkctcn. die zijn stop in Cod vindt 

of met de opvatting van de impliciete 

intu.ltic. In mijn voorhe-,chouwing over 

z1ngeving gal ik een andere visie. 

Kcnmerkend voor zinheleving, gelukt 

contact met waarden, i'>, zoals gezegd, 

'over'>li[ging' ltranscendcntic) en dat 

hodt op zich nog niet naar Cod te ver

wi[zen Voor de gelovigc is dat wei, 

maar voor de nict- of andersgelovige is 

dat niet het geval De niet-godsdiensti

gc n1cn' kent ook dat gelukt contact 

met waarden zonder naar Cod te willcn 

verwijzen. Dat kun Je hctreuren vanuit 

jc eigcn geloot. n1oar jc kunt dat nict, 

zoa\-; prorcqantcn vJak war zuinig_jc~ 

doen, diskwalificercn ill-, ndlilisti'>ch lc

ven-;hc-;cf of lcegte of, wat katholicken 

vaak royalcr doen, hct hetJtclc11 als 

implicict chri<;tendom 

Kortom: zingeving 1s dankzi1 Cods 

ruimhartige scheppingsgenade of 'ge

meene gratic' ccn mogelijkheid van 

mensen ongeacht het feit ot zc al dan 

nict gclovcn. 

Wordt met deze erkenning van niet

godsdienstig gc'lnspircerde zingeving 

niet de C van het CDA ontkracht7 

Erkenning dat ook andere zingcving 

mogelijk is dan de eigen chri-;telijke, 

houdt nog gecn oordeel in over de kcu

zc voor ccn bcpaalde zingeving. 

Waarom dan de keuze voor de C van 

het CDA? 

Naar een dialogisch CDA 
l'v1ijn tweede stelling is: De C: van het 

CDA is hard nodig in de huidige plura

le samenleving, vooral ook als het gaat 

om zingeving. Waarom? Omdat zingc

ving nooit ncutraal verkrijgbaar is. 

Het zal duidelijk zijn dat hij de lcvcns

beschouwelijk bepaalde zingeving de 

waarden vooral worden gestempeld 

door de deshetreffende lcvenshcschou

wing'' Kijken we eens naar onze eigen 

levensbeschouwing. Waarom is hct 

christelijk geloof als inspiratiebron voor 

zingcving, normen en waarden zo be

langrijk? Omdat godsdienstige levens

beschouwing, als het goed is, de dage

lijkse ervaring van haar aanhangers 

stempelt. 

Celoof kun je opvatten als een erva

ring, ervaring in de hrede zin als helc

ving van de wcreld. Ccloof ak crvaring 

stempelt onze dagelijkse ervaring. Dat 
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maakt kztt<; duidelijk in zijn geliJkenis

<;en HiJ laat aan dagclijksc crvJringen

zaaien, ee11 hruilott vicren, een werk

gevcr die loon moet utthetalcn - zien 

dat geloven ook cen crvaring is die 

lijkt or dageltjkse ervMingetl, maM te

gclijk ook de dagelijkse ervaringen 

stemrelt tot door-geloot-heraalde er

varingen Ccloof sreelt zich in het da

geliJkse Ieven at, waJrdoor het dage

lijkse niet meer allcdaags is, maar, -;om<, 

even, verrassend anders wordL Welke 

vader ontvangt zijn vcrloren gewaande 

zoon met oren armen' Welke werkge

vcr gceft de werklui die huiten eigen 

schuld minder uren maakten dan ande

ren toch voldoende loon om hun gezin 

te onderhouden) Zo zien wiJ hoe zin

geving, waarden en normen <;teeds door 

icts worden gestempeld [n dat geldt 

voor elke zingeving_ Voor de chri<;len 

!en in de genoemdc voorheelden) is dat 

de Cod va11 ]eztts C:hristus; voor de hu

manist de <;telling dat de mens alles he

paalt en voor de religieuze humanist de 

erkenning van het ondoorgrondelijke 

my<;terie van de wcrkeliJkheid_ 

!Crkennen wiJ dat waarden nooit neu

traal vcrkrijghaar zijn, dan kan ook 

worden ge~tcld dat zingeving, nornll'll 

en waarden ook in de openhare steer 

pas goed lunctioncren in het kader van 

een achtergrondwerhaal dat een lc

vensbeschouwing Ievert_ Verantwoor

delijkheid hijvoorheeld i<> voor een 

chri<;ten gestempeld door het hijhelse 

getuigenis van solidariteit met de arme_ 

Binnen het lihera]i.,me staat verant

woordelijkheid in de context van de 

mondigheid van de mens, hetgeen eer

der vcrwijst naar individualisme dan 

naar solidariteit_ 

Als zingeving nooit neutraal is, dan is 

hct wei de vraag waardoor de niet-le

vensheschouwelijke vorm van zinge

ving, de zingeving van mensen die de 

ofhcicle levensbeschouwingen alwij

zen, is gestempeld_ Ook deze niet-le

vensbeschouwelijke vorm is niet neu

traal. Ook zijn waarden zijn gekleurd 

en wei door het heer.,ende cultuurpa

troon_ Ecn van de huidige elementen 

daarvan is het individua]i-;me_ Daarom 

is deze niet-levensbeschouwelijkc zin-

W Stoker spreekt de zcwl en bet forum toe tljdens bet WI-symposium 'Zingeuing e11 

vmmtwoordelijkbeid' op 30 notJemher jongstleden Cfoto Micke Scblanum) 
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gcving moeilijk beschrijfbaar omdat ze 

11., 
1

llitgcwaaicrd' 

Hoc verhoudt de C van het CDA zich 

tot de verschillcndc vormen van secu

licrc zingcving in onze samenlevingc lk 

begin hlJ de nJet-lcveno;he-;chouwclijkc 

vorn1 van zingeving. Somo; i-; hicr spra

kc van p-;cudo-zingcving, zoals hct 

tham wijdvcrhrcidc comumentisme. 

I hartegcnover i-. de C: van het CDA 

hard nodig om te Iaten zien hoe wij in 

de o;amenlcving de 'negatievc' vrijheid 

kunncn ovcrleven. 

kent. lnzet voor gercchtigheid en ver

antwoordelijkhcid bijvoorbeeld is, Cod 

zij dank, niet aileen ccn zaak van chris

tencn. Scherp wordt ons dat gezegd in 

de gelijkenis van de l:larmhartige 

Sameritaan. 

Nu is cr wei een dilcmma. lk signaleer 

het zonder hct op te lossen. Enerzijcl-; 

plcit ik voor een dialogische verhou

ding tot mensen die zich niet door de 

Bijbel Iaten inspircrcn, maar in de prak

tijk vaak wei gelijke dingen mstreven 

als het C:DA. ])at zou plci-

Som-; ziJll hij deze niet-le

vcn-;bc.,chouwclijkc vor

mcn van zingeving ook 

authcntiekc vormen van 

zingcving, bijvoorbeeld de 

grote plaats die de lamilie 

nog steeds innccmt in on

ze samcnleving of de inzet 

voor een buurthui-; of de 

inzct voor milieu, vredes

zakcn en ontwikkdingssa-

Zingeving behoort 

tot het Ieven 

dat God aan 

ten voor ccn mecr open 

partij Andcrzijds bena

druktc ik dat zingeving, 

waarden en normen moei

lijk lm verkrijgbaar zijn en 

het beste functioneren in 

cen levensbeschouwing. 

Daarmce verdedig ik, wat 

men wei nocmt, een 'bre-

mensen schenkt 

ongeacht hun keuze 

voor of tegen 

hem. 
de' opvatting van moraal 

cn zingeving. Dat zou 

mcnwcrking. Op grond 

van mijn ecr.,tc '>telling client de hou

dJng van het C:DA niet antithctisch te 

Z!Jn cn vooral al mcn<,cn die niet of 

.,Jcchts vaag godsdien<;tig geinspirecrd 

Z!Jn, al tc schrijvcn voor <,amcnwerking. 

De dialoog i'> hicr nodig. Het i'> nict 

ondcnkhaar dat zc zich zullen voelen 

aangc'>prokcn door de kernbegrippcn 

van hct C:DA. 

J:n hoc staat hct mct deC in confronta

tJc met dc mccr lcvcnsbcschouwclijk 

hcpaaldc zingeving van humanisten, li

hcralcn en socia]i.,tcn" Ook hier geldt 

op groml van miJn ccrstc stclling dat de 

houding van hct CDA nict antithctisch 

dJclH tc z1jn, maar dialogisch 

I harmce hedoel ik ccn kritischc eli a-

loog waarin men cncrzijds de cigcn 

1dcnl!teit niet vcrdoezelt en waar nodig 

vcrschdlcn duiclclijk aanwi)st, maar an

dcrzijds ook de overecnkomstcn cr-

pleiten voor een duidelijk 

herkenbare christelijke partij. Ecn alge

mcne, vage god-.dicn-;tige partiJ is een 

onding, een vicrkantc cirkel. Hicr zit 

du-. een spanning tussen enerzijd-. de 

dialogi-;che houding en mogelijkc sa

menwerking en anderzijds de erken

ning dat icdcrs zingeving en moraal het 

beste functionecrt in de eigen lcvensbe

'>chouwclijke traditie. Dcze spanning 

verhelder ik aan de hand van de kwes

tie of moslims en hindoes ook een 

plaats kunnen hebben in het CDA. 

Occumenische christcncn staan dialo

gisch tegenovcr andere wcrcldgods

dien-.ten. l'v1aar voor mcnscn met een 

duidelijk omlijndc levensbcschouwing 

zijn zingcving, waardcn en non11en zo

als gezegd juist door de dcsbctrel fen de 

levensbcschouwing gestempcld en dat 

geldt dus nnk vour de moslim en de 

hinclne. Een mo.,]im kan toch znmaar 
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niet de Koran voor de Btjhcl inwi"e

icn' Same11wcrking is ntct hiJ voorhaat 

al tc wiizcn, dc- dialoog i"> nodig. 

lnhoudeliJk zou mocten worden hekc

ken, waJr de ovcreenkomsten en vcr

schtllct1 ltgge11 met wat het CJ)/\ 

VOOfl.,tJat 

Zingeving is meer dan moraal 
t\lijn derek stelling is I let tcrrein van 

de zingcving is ruimcr dan dat van de 

moraal en de verantwoordclijkheid 

Blijkens de kernwoorde11 van hct CDA 

- gcrcchtighcicl, gc~prcidc vcrantwoor

dcll)khcicl, soliclaritcit en rentmecster

schap - staat de cthtek centra;:d_ Dat is 

hcgrl)pcll)k en ook verdcdighaJr gezicn 

de taak die de overheid heel t. Aileen _ 

hct komt wei loodzwaar hij de burger 

over Is de mens niet mccr dan ccn et

hisch wezen en ka11 hii ot ZIJ op dit 

mecr door de polttiek ook niet worden 

aangcspmkcn7 Nu wil het CD/\ zinge

ving ook n1a.kcn tot voorwcrp van zijn 

cultuurpolitiek 1\laar wat bcdoelt hct 

rnct zingcving~ In 'Ztngcving en vcrant

woordeliJkhcid' wordt zingcving he

schouwcl als 'tocpassing van onzc vter 

kernhcgrippen'- Zingeving liJkt zo op 

tc gaa11 in de ethiek Ook in de waarde

volle biJdrage van ThiJS lansen aan het 

.:.,ynlpo">iunl 'Zingeving en verantwoor

delijkheid' krijgt ztngeving nog cen 

hectic een ethisch stempcl opgcdrukc-' 

J)at lijkt mij onJuist Zo wordt het on

dcrschcid miskcnd tus<.en zingeving en 

zinhclcv1ng cncrzijch en moraal en mo

rccl handclcn anderzijds Te,- adstructie 

va11 11111n stelling hct volgendc-

1 Zingcv1ng i-. zoal.., gczegd gclukt 

contaLl met waarden, Die waarden 

kunnen ethischc waJrdcn ziin, de inzct 

voor gcrcchtighcid, llltlJr- en daar gaat 

het mij om - ook andere waarden zoals 

esthetischc waarden, zinbclcving in 

popmuziek door jongcren, een rattone-

( I lV I '" 

lc waarde als waarheid, zinbelcving 111 

wetenschap c11 kcnnisverwerving, ccn 

gclootswaZtrdc zinhclcving in de litur-

gic. 

2_ ,\loraal zeit vooronderstelt al iets wat 

cen Ieven met moraal mogeli1k maakt 

en hct cthische ovcrschriJdt J)at is al

lereerst zijnsvertrouwcn ol lcvenshe

anling dar voor de chri~tcn i-; gcgrond 

op hct geloof in Cod als scheppcr De 

humanist die niet geloott in Cod ale; 

-,chepper worstelt ermee om Jil te zeg

gen tegen hct Ieven, maar ktec;t uitcin

delijk toch voor de bec;taanshcaming_ 

Ook hedt een mens uitzicht noclig 

voor ztjn handclcn, hoop en vcrwach

tmg. Dat kan uiteindclijk, zo zegt de 

gclovigc, gcc1~ n1cn-.; ons gcvcn, ook de 

arts of de politiu" niet, aileen Cod die 

begin en cinde van allcs is_ 

' Zingeving vanuit het christclijk gc

lool hevesttgt miJn iderdci stclling als 

volgt: met Ricoeur en anders dan 

Levims stcl ik dat in Cods opcnbaring, 

die ons in de Schrih is gegevcn, primair 

is hct verhaal van Cods scheppingsge

nade en zijn vcrlosscnde genade ide in

dicatidl en nict het voorschrdt, de 

Thora ide impcraticl)" Het handclcn 

van de mens is cen antwoot·d op Cods 

genade Hct antwoord van de mens op 

Cods aanbod van zegen en hcil onwat 

mecr dan het cthisch handelcn, hct is 

bchalve de daad ook de liturgic De 

voltooiing van de schcpping is nict de 

werkdag, maar de <.abhat, een dag van 

rust, vreugde en liturgic In de llijbcl is 

sjalom het alomvattende woord voor 

zingevmg Sjalom hedt ccn cthische 

con1poncnt n1aar i~ nlctT dan gcrcchtig

hcicL Zoals de psalmdichter hct zcgt 

Het is vredc, wat Hij I Cod] verkondigt 

ziJ ontmoctcn elkaar genadc en 

waarhcid, gnechtighcid en vrede zij 

kusscn elkaar (i's H511 ). 



In hct hiJhclsc woord vrcdc zit ook het 

clement van het gcschonken zijn, hct 

tcgocd en de vrcugdc. 

Wd hct C:DA aandacht gcvcn aan zin

gcvJng a\.., 'gclukt contact 111ct waardcn
1

, 

dan bn het dat docn door zijn ook 

voor 11l1J onmisharc slcutclwoordcn met 

ccn aan tc vullcn. Niet met het mode

woord Zlngcv1ng, 111JJr 111ct ccn woord 

dat het gclukt contact met waarden 

aangcclt. I ht slcutclwoord zou kunnen 

ZIJn - ik gccl hct voor heter- 'kwalitcit 

van Ieven' Dit woord wordt tham ge

hrutkt in de cthische discussie, maar 

kan ook vccl ruimcr worden opgevat als 

aanduiding voor waar het omgaat hij 

gclukt contact met waarden. 

Aanbevelingen 
Tot slot de vraag, wat betekent dit voor 

hct onderzoeksplan van hct Weten

schappelijk lnstituut voor het CDA; 

De vraag is hoc de politick 'kwaliteit 

van Ieven', gelukt contact met waarden, 

kan stimulcrcn. Daartoe client de over

lwid een cultuurpolitick tc hcbbcn die 

de hestaande kadcrs met de daarin gel

dende waarden stimulcert zodat althans 

gclukt 

De zware nadruk 

op het morele door 

het CDA komt 

loodzwaar bij de 

burger over. 

contact met waarden mogclijk 

wordt in de buurt, op school, 

op het wcrk, in de kunst, in 

de gevangcnis, in het zicken

huis, in het vcrplccghuis en

zovoort. 

Als hct oog er voor gc

scherpt is dat zingcving meer 

" dan ethick, dan is hicr veel 

wcrk te vcrzctten om concre

te suggcstics te doen op de uiteenlo

pende te1Te1ncn van het Ieven. Een 

voorhecld gccl ik ten aanzien van de 

gezondhetdszorg De discussic daar

ovcr dicnt zich nict tc hcperkcn tot de 

cthick. maar dicnt tc worden uitgchreid 

tot Z1ngcv1ng In ccn di~cu"'sic over 

schaarstc aa11 mcdischc hehandelings-

mogclijkhcdcn stulttcn de declncmcrs 

op 'het mcnsclijk tckort'. Zij constatcer

dcn dat mcnsen vaak de beperkingen 

die aan hct mcnsclijk hcstaan cigcn 

zqn, trachten at tc wentclcn op de gc

zondheidszorg. Daardoor verandcrcn 

wat cigcnlijk zingcvingsproblcmen zijn, 

in medische prohlemcn Om dat te 

voorkomcn is ccn publieke opvatting 

over zaken als de hctckcnis van ouder

dom, lijden en dood hard nodig 11 ' 

[en ander voorheeld gal mevrouw H. 

A. Alma op hct symposium 'Zingeving 

en vcrantwoordeliJkheid' Zij wees erop 

hoc Jongeren op school door het huidi

ge onderwijssystecm met zijn velc keu

zemogelijkheden onder zwarc druk 

staan om op jonge lecftijd keuzes te 

moeten doen. Aandacht hebben voor 

zinbclcving van jongeren op de middel

bare school client mijns inzicns ook een 

onderdeel te zijn van het onderwijsbc

leid. 

Twee suggcstics tcnslotte aan het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA Vanuit de vraag naar zingcving is 

studie naar 'inburgercn of duale samen

leving', 'de crisis van de politiek', 'on

dcrneming en arbeid', 'sociale bescher

ming', 'landhouw, natuur en milieu', 'ka

ders voor overdracht van normcn en 

waarden'1 'identiteit en secularisatic'1 'de 

toekomst van het hoger onderwijs'1 

'christen-democratisch kunstbclcid' en 

'ouderenbeleid' (zic hct genocmde on

derzoeksprogramma 'Zingeving en ver

antwoordelijkheid' van her lnstituut) 

uitermate helangrijk Zingeving dient 

echter scherper te worden ondcrschei

den van ethische kwcsties en dient 

meer aparte aandacht te krijgen dan in 

het programma thans gchcurt. En ver

der zou een apart ondcrzoek gewenst 

zijn om het door mij gcschctstc dilem

ma enerzijds samenwerking en dia

loog, andcrzijds hehoud van eigen 

UlV I''J5 



identiteit, omdat W<J<Jrdcn nict neutraal 

zijn - tc ovcrwinnen. Het hetreft hicr 

de publieke hctckcni<. van de theologie 

en de vraag van de rol van religie en le

vcnsbcschouwing in het openharc Ie

ven. Ecn waardevolle eerste aanzet 

hiertoe geven R. 1\ louw en S Griffioen 

in hun <.tudie Pluralis>>>s 1111d Honzo11s. 1111 

cssc1y i11 Clmsli<lll Public Philosphy 

Tot slot dit: hct is cigen aan 'gelukt 

contact met waarden' dat dit zich niet 

laat organiseren of opleggcn aan men

<.en. Dat was de lout van oude zinge

ving">ystemen hij btholicken en 

prote<.tanten. De politick kan aileen ka

ders <.timulcrcn waarin mensen contact 

met waarden zoeken en vindcn. Het 

lukken van dat contact is iets wat zich 

aan onze organisercndc greep onttrekt. 

Het Ieven is immers meer dan een pro

hlccm dat om een oplossing vraagt, hct 

is een mysterie dat men ondcrgaat door 

het Ieven zcll te Ieven. Dat is zin erva-

ren. 

Dr. W Stoker is rmiucrsitair docent godsdlmst

f>losofie cl<lll de Vrijc U11iversitcit tc Amsterdam. 

No ten 
ZlnycPtll~} Cll I'C!dniu'oordelrjk/Jncl, (Jnderzoek'>pro

granlfl1J. ll)tJi-1 fJ97 van hct \Xlctcno;;chappclijke 

!nc.ttluut voor het (])A, 6 

Som<, vat men we! de term z1ngcving zo or Jat 

h11 rnhoudt dat de men<:> de gever van z1n 1'>. De 

term zou suggcrcrcn dat ntet Cod maar de mens 

ztn '>lllht Deze 1ntcrprctatic J<; onjui'lt. De term 

ztngevmg op zich bcschouwd zcgt ntet wte de 

gcvcr van ztn i'> Dat kan tel<:., ecn andcr of de 

Ander Zllll. OrnL!Jt dtt \Vordt opcngclatcn, I'> de 

terrn ZTngcvtng goed hn11kboar 

H de I )!Jn, 1/oc oun/cuw U'i) ,ic Prl}hcd) 
1 KapcllcrtKamr)l'n It)())', 40 

,\.kt de term ntct- of andersgelovrge dtlld 1k d1c 

men':.en aon dtc zeggen n1et te w11len behoren 

tot de chn'-.telrJkc or ccn andere god"diemt lk 

gchruik h1cr de tc:rm 'ondcr-.gc\ovrgc' omdat de

zc tete, onderc, gclooft zoals de hurnan1c,t blJ

voorbcc\d 111 de mcnc; gcloo!t 

5 Zw voor de frlo':.ofJ'-.Lhc rcdcn 'X' Stoker,/, l'rdUOJ 

llddl Zllll'ldi}CII !lddr (,'o,/", CCII ~jo,/~dl('!t5/U'I}~i}iT11}C ~t!d!c 

OPIT l)CJc!~,//t'll'·ti!)C Zlll!}l'PIJJ!} Ill iJddf I'CI'l(liiLftlll} tot ~CUI

Iter(' Ztlli)C!'IH,J Zoctcrmccr 19tH, hootdquk dnc 
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(, DaarvJn gccJt C: I Klop ook voorbce\dcn in 

ZIJ!l De' uilwlr{lolitlckc fliludox 1 Kampen I 9~)2 1 5(J 
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J\1 lon'-.en, Vrlfhcd. ZnlgCPIJJ!} en 1'1Tillttwoor,lliJkhrd 

cn1 liJJhlcir}kc urllum{doso{1c, notitie ten hchoeve 

van het WlllJlO'>IUlll 'Z1ngcvrng en verant\voor

dcliJkhcid op 30 november 19'l-1-
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