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Een confrontatie met de realiteit van nieuwe sociale bewegingen 

daagt traditionele sociale bewegingen uit tot reflectie over de ei

gen identiteit. Dit denkproces kan een louterend effect hebben. 

De traditionele, vaak christelijke organisaties beschikken over een 

aantal troeven die ze met veel zorg voor de toekomst moeten be

houden en behoeden. Zo kan de samenleving de vruchten blijven 

plukken van sociaal-ethisch engagement van christenen. 

H 
cl m~ahchappcl11k mid

dcnvcld is v~ak oh)cLl van 

rclkLllc Ccllligc daarvan 

hl)voorhccld de hoc1cmk 

hi!Liragcn in hct zomcnHIIlllllcr I '1'14 

van ( hrl'lcn lkmocra-

ll'chc Vcrkcnnlllgcn. Ook 

dll al·t,kel rcllcuccn over 

hct maalsch~ppcliJk nml

demTid VcHliTcrq wonh 

v1a opmcrkel11kc ondcr

zocksrc"dtalcn de hi,dra

gc VJil hct mJat<-.chJppc

illk llliddcnvcld aa11 hct 

lunLll<lllLTen van ccn dc

mocrJti...,Lhc <..,JJllcnlcving 

pcliJk middcnvcld steeds mecr moeten 

dclcn mel zogenaarnd 'nieuwc socialc 

hcwcgingcn' 

In het begin van de JaiTil 70 werd in 

Italic gcstart met ecn poli

tick van deccntralisering. 

Hicrtoc werdcn twintig re

gJonalc rcgeringen opge

richt. De aldus olllslane 

quasi -identieke ot verge

lijkhare politieke helcids

structuur vormdc voor 

vorsers een gedroomd ver

trekpunt voor een longilu-

dinaal onderzoek, waarvan 

geschchl I )aarna wordt men de ncerslag vindt in 

nadcr locgcllcht dat dczc /)r \f /)rdlli<llll R.l)_ Putnam, 'Aiilkil") 

I11Jd1·age slcchts clhl'ch vcranlwoord /)ciiiOtrdcy /Pork Civic Tr<iditwus 111 A·lodmr 

kan gcnoemd worden als middcnveld- /t<ily' 1 Lind I C)fl8 werd hct oordeel van 

<>rga!11<..,Zlllc<.., t<>rp<>rati'-.tJ<..,chc tcndcn">cn 

en cigcnhclangcn OVLT-.tllgcn en via kn

lrschc zellhcv1·agrng hun inzcl loetsen 

T(:n slottc wordt vcrhcldcrd dat chrisle

l11ke lllJJlsc happcl11ke organl'alics de 

hesch1khare n11mtc op hct maalschap-

de ltaliuan<..,c burger.., gcvraagd over de 

inzct van hun regioregering. De onder

zoeksresult~ten wijzen op grote vcr

schillcn tussen de noordeli)kc en 

zuiclcliJkc rcgro's, v~n 57% voldoening 

in het noorclen tot maximaal 2'1')(, vol-
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doening in het zuiden, en dit terwijl el

ke regiorcgering over '>oortgeliJke he

vocgdheden en evcnredige linanciele 

middelcn kon hcschikken Putnam 

ging op zock naar cen vcrklaring voor 

de grotc satisfactic:vcrschillen Hij <,tel

de niet aileen de verschillcnde appre

ciatie van de hurgerhevolking vast. 

maar kwam tevem tot het he-;luit dat de 

fcttclijkc rcgiovcrschillcn varicren van 

nagenoeg Derde Wercld.,ituatie'> in het 

zuidcn tot welvarendc regio's met cen 

sterke industrii'lc aanwczigheid in hct 

noorde11 

Putnam acht de invloed van de actieve 

hetrokkcnheid van burger'> op het wel

slagen van het politieke heleid erg 

groot. Fen 'hurgcrsamenlcving' creeer Je 

echter niet zomaar, aldu., de onderzoe

kcr, maar client te voldocn aan cen aan

tal vcrcisten. Len ccrste voorwaarde is 

uiteraard het engagement van de bur

ger'>, dat hlijkt uit hun actieve deelname 

aan puhlieke aangelegenhcden, uit de 

crkcnning van hct hon11111 cOIIlH1111H', uit 

hct uithanncn van puur individuele en 

pnvatc doelstellingen. Tweedc vereistc 

1s dat politteke geliJkheid gestaltc krijgt 

in horizontalc rclatics van wcderkerig

heid en <,amenwcrktng. Derdc vereiste 

en van fundamenteel hclang voor de 

ophouw van ec11 hurgcrgemecnschap is 

de aanwczigheid van het verenigingslc

vcn, aldus Putnam Hij wij<;t op hct hij

zonder hclang van organisaties zonder 

expliciet politick karaktcr en noemt als 

voorhcelden van dit type organisaties 

zangkoren en vocthalcluhs. In hct vcr

enigingslcvcn lcren mcmen zclfdisci

pline, lcren zij samcnwcrking waar

dcren, lcren ziJ zich vcrantwoordclijk 

voclen voor gezamenlijke strcefdoclen. 

l'utnam komt tot het hcsluit dat de te

vredenhcid van de ltaliaanse burger-, 

met hun rcgionaal regcringsbeleid cor

relcert met de mate waarin hun regio 
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kan bcslempcld worden als 'hurgcr-,a

menlcving', en dit laatstc hlijkt dus 

vooral te maken te hehben mel het al

dan-ntet aanwczig zijn van gcmeen

schappen van collectievc actie en 

netwcrken van engagement. 

Putnam gaat in zijn analyse nog een 

'>tap vcrdcr en schetst aan de hand van 

htstorischc gegevcn-, de wortels van dc

ze hurgerli)kc <,amcnleving Ztjn hi.,to

rische analyse toont aan dat cr reeds in 

het begin van de veerticnde ccuw in 

het huidigc Italic op politick vlak een 

twecdeling be.,tond tusscn het noordcn 

en het zuidcn. In het noorden zwakten 

de fcodalc verhanden af en voltrok zich 

een evolutie naar mecr horizontalc 

structuren waarin men<,en a]., burgers 

participecrden, via de organisatie van 

ondcrlinge samcnwerking en weder

zi)dse hijstand, op basis van hurger

plicht en vertrouwen. Het zuidcn 

kende verticale vcrhoudingen Op poli

tick vlak was cr een lcodalc autocratic. 

De koning heklcedde cen monopolie

positic en bczat absolute autoriteit 

Ook in de ncgenticnde ecuw hlcek in 

de noordclijke rcgio's het vercnigingsle

ven te blocien, ondermcer via coiipera

ties en organi-,aties dte op vrijwilltge 

basis socialc solidarileit en onderlinge 

hiJstand organisccrden. 

Putnam mccnt dan ook dat hct sterke 

vercnigingslevcn in het noorden van 

Italic vandaag gcen tocvalligheid is, 

maar dat hct henht op ecn reeds lang 

hcstaandc traditie van socialc mohilisa

tie, van organisatorische infra<,tructuur, 

van wcderzijdse hulpverlcning, van col

lecticve solidaritcit en horizontalc sa

menwcrking Het zuiden is gekcnmerkt 

door een afwezigheid van dcrgelijkc so

lidaritcit'>Structurcn, kent verticale bin

dingcn van afhankeliJkheid en uit

huiting, van patronage en clicntilisme, 

en dit zowcl op hct politieke alsop hct 
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econo mische vlak. Putnam sch rijft als 

reflecti e bij het overzicht va n de onder

zoeksresultaten dat de correlat ie tussen 

de betrokkenheid va n de burgers in de 

periode 1860-1920 en 1980 dermate 

ste rk is, dat he t succes of falen va n de 

ni euw opgerichte regioregeringen in 

fe ite nauwgeze t voorspelbaar was. 

Burgerengagement kan boge n op een 

sterke overlevi ngskrach t. Vrijwilli gers

werk wo rd t, aldus de auteur, vee l ge

makkelijke r wa nneer een sa menl ev ing 

kan beschikke n over soc iaal kapitaa l in 

de vorm va n sociale organ isat ies di e 

door gecoördineerde act ie bijdragen 

tot een effic iën te werkin g va n de sa

me nleving. Dit sociaa l kap itaa l is ee n 

publi ek goed dat het ri sico loopt on

dergewaardeerd te worden . Burgers in 

burgerlijke gemee nschappen z ijn we li s

waa r meer vragende partij e n ste llen 

zich krit ischer op, maa r zij z ijn ook 

meer bereid to t gezamenli jke act ie te r 

ve rweze nlijking va n hun doelste llinge n. 

Z ij will e n z ich uit e thi sche bewogen

he id coll ect ief inzetten voor gedee lde 

be langen D e analyse van Putnam heeft 

ee n vrij pessimistische boodschap inza 

ke de slaagkanse n va n ee n democra ti se

ringsproces in bijvoorbee ld de voor

mali ge Sowjet-Un ie , omdat de geschi e

deni s daar we ini g ge tekend is door ho

rizonta le ge laagdheid, maar lange t ijd 

gedominee rd werd door feoda le struc

turen. Putnam geeft deze pess imi st ische 

co nc lusie toe - 'Palen11o 111ay represe11t the 

futlire of Moscou ' -, maar voegt er aa n toe 

dat de zuide lijke Italiaa nse regio's er 

zo nder de pogin ge n tot dece ntrali satie 

via regio regerin ge n nog slechter aan 

toe zouden z ij n. Rekenin g houdend 

met de bede nkinge n va n Putnam dat 

vooral horizo nta le beslui tvormings

structuren met directe parti c ipatie e n 

inspraak va n burge rs be lang rijk z ij n, 

kan men tot slot ste ll en dat de onder-

zoeker een optimi stische boodschap 

heeft voor landen en regio's met ee n rij 

ke traditi e inzake ve renig in gs leven. 

Voor wie tw ijfelt aan de maatschappe 

lijke betekeni s van he t maatschappelijk 

middenveld, c iteer ik graag de slotcon

c lusie va n deze studi e: 'B11ildi11g social ca

pita/ wil/ not be easy, h1-ll it is the key to 111aking 

de111ocracy work' 

Putnam besteedt vee l aa ndacht aa n het 

maatschappelijk middenveld maar zijn 

studie va n het maa tschappelijk midde n

ve ld is niet z ijn centrale studieobject . 

Deze ana lyse staa t in functie va n z ijn 

zoek tocht naar de voorwaarden voor 

een dege lijk fu nctioneren va n politieke 

instituties en voor de betrokke nhe id 

va n burgers bij het politiek beleid va n 

hun regio . En hierin kunnen sociale be

weginge n een rol spe len. Zij kunne n 

bijvoorbeeld het broodnodi ge 'social ca

pita/' waar Put nam naar verw ijst same n

brengen en mobili se ren rond ee n aa ntal 

the matieken, ook e n niet in het minst 

rond de thema tiek 'democrat ie'. Ac tuele 

anti-democratische signalen in de sa

men leving zoa ls uitinge n va n racisme , 

fundamenta li sme of ex treem-rech tse 

po liti eke profil e ringen zullen soc iale 

bewegin ge n ni et ontgaa n. Derge lijke 

signal en doen de pij lers va n een demo 

crat ische sa men lev ing beven. Z ij dra 

ge n er echte r eventueel ook toe bij dat 

de aandacht voor 'democratie' als waar

de verscherpt. 

Omgaan met spanning 
'eigenbelang-algemeen belang' 
Putnam vest igde reeds de aandacht o p 

de spa nning tussen e ige nbelang en al

gemee n bela ng, een spa nning die ve le 

maatschappelijke middenveldorga ni sa

ties niet vreemd is. Voora l 'traditi one le' 

sociale beweginge n, waartoe de mees te 

chri ste lijke maatschappelijke orga ni sa-
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ties behoren , pogen gewenste maat

schappe lijke vera nderin ge n o ndermeer 

te bewerken v ia politi eke ac ti vite iten, 

waarb ij men zowe l aa n partijpo litieke 

activiteiten als aa n init iat ieve n met be

trekkin g tot de brede zorg voor de ge

meenschap kan denken . Po li tiek be

drijven behelst be lange nbeharti g in g, 

machtsuitoefening. Zo nder belangen

behart igi ng en machtsui toefe ning zijn 

structure le maatschappe lijke ve rande

ringen o nm oge lijk. Op basis va n goede 

bedoe li ngen a ll ee n bu igt men de sa

menleving ni et om in één o f andere 

richting. Ook voor grote soc ia le bewe

gi ngen geldt dat z ij zullen beoordeeld 

worde n op bas is va n wat z ij daadwerke

lijk ve rwezen lij kt heb be n, op bas is va n 

hun bere ik te doelste llingen Wie zich 

inze t voor be tere en betaalbare hui sves

ting , voor een verk le in en va n de afva l

berg door het beperken van nutte loze 

wegwe rpverpakkin gen of 

boutadestij l te typeren: "O m doele in 

den te kunne n bereiken is macht nodi g, 

maar om ze te kunne n ste ll en is ee n 

moraal vereis t". Z ij tonen aan dat een 

strategie va n loute r menta li teitsveran

der ing o nvo ldoe nde is om maatschap

pe lijke ve randeringe n te bewerken. 

Deeln ame aan de bestaande o rde ten

einde va n binnenuit naar vera ndering te 

streve n, is nodi g. D it impli cee rt be

le idsbe"invloed ing en machtsu itoefe

ning. Maa r dit a ll es behoeft reflec tie èn 

onderworpenhe id aa n spe lrege ls, zodat 

er gee n sprake kan zijn va n mac htsuit

oefe ning die er alleen o p uit is z ichzelf 

te versterke n. Ter ge lege nhe id va n he t 

sympos ium naa r aan le iding va n het vijf

tigja ri g bestaan va n het 'Co nve nt va n 

ch ristelijk-socia le organ isaties' ve rklaar

de C. Ma ne nschijn dat de sympos ium -· 

tite l 'Eth iek en be lang' een goede keuze 

was, omda t daarmee aan de buitenwe-

reld te kennen gegeve n 
voor dege lijke arbeidscon

tracten zowe l in kl e in e e n 

middelgrote a ls in grote 

ondernem inge n, heeft ni et 

genoeg aa n goede voo rne-

Christelijke werd dat be ide e leme nte n 

weze nlijke bestanddelen 

z ijn in he t bes taa n van so

c iale organisat ies. Social e 

mens, maar moet de weg 

van be"invloedi ng en 

machtsu itoefen ing gaa n. 

Slui t de nken over macht 

denken over ethiek uit? De 

verhoud ing tussen beide 

wordt door De Caay 

Fortman en Van D ieren 

treffend als vo lgt ve r

woord: 'Machtsprocesse n 

richten z ich o p het berei

ken van doelen , moraa l is 

maatschappelijke 

organisaties zijn van 

groot belang voor 

het aanleren van 

deugden, omdat ze 

mensen motiveren 

om effectief te doen 

wat ze intuïtief 

weten dat ze 

moeten doen. 

organ isat ies staa n voor 

een dubbele ui tdagin g: 

belangenbehart ig ing va n 

de eigen lede n èn bredere 

ma a tschappijvera nde ri ng. 

Wa n neer op lossinge n 

voo r bepaalde probleme n 

beijverd worden, vergt dit 

ee n grond ige en rea li sti

sche aa npak, geco mbi 

neerd met ee n duide lijke 

waardenbewoge nh eid . 

Dit betekent ec hte r geens-
een proces van bezinnina 

daarop: reflect ie, toets in;, het ste ll en 

van orde op zake n'.2 Telke ns op ni euw 

stuiten beide auteu rs op de verhouding 

tussen macht en moraal en vaak weten 

zij deze verhouding beeldrijk of in 

zins dat de verhouding 

ethiek-bel ang prob leemloos is. De wer

ke lijkh e id va n het sociale organ isa ti e le

ve n is er ee n waa rin het zoeke n naar 

op loss in ge n voo r zeer concrete vragen 

vee lal pri o ritair is en waarb inne n de o n-

CDV 2/95 

(/) 

() 

I 

m 

r 

0 

0 

m 

z 
< 
m 

r 

0 



tic<; bchoren. pogen gcwen'>lc maat

<;chappeliJke verandcringen ondermccr 

le bewerken via politieke activiteiten, 

waarbq men zowcl aan p;utijpoliticke 

activ1teitcn a[<; aa11 initiatieven met he

trekking tot de bredc zorg voor de gc

mccmchap kan denkcn l'ol1t1ek he

dr!Jven behe[<;t hclangcnbchartiging, 

machhuitodening. Zonder belangen

hchartiging en nlLKhtr.;uitoc!cning zijn 

<;tructurek maahchappelijke verande

ringen onmogelqk Op ba<;i<. van goede 

bedoel1ngen aiken huigt men de <;J

menlcving niet om in ccn ot illlderc 

richt1ng. Ook voor grote <;ocialc bewe

gingcn gcldt dat ZIJ zullcn beoordceld 

worden op ha-,i<; van wat zij daadwerke

liJI-; verwczcnlijkt hebhcn, op ha'>i'> van 

hun hcreiktc doel'>lellingen Wie zich 

1nzct voor hctne en betaalharc huiwe<;

tlng. voor ccn verklelllCn van de atval-

berg door het hepcrkcn van nutteloze 

wcgwerpverpakkingcn ot 

boutadc5tiJI tc typeren "Om doelein

den te kunnen hereiken is macht nodig, 

maar om ze te kunnen stellen is een 

moraal vcrei<;t" LiJ tonc11 aan dat een 

-,trategic van \outer nlentalitcit-;vcran

denng onvolcloende is om maalschap

pelijke veranderingen te bcwerken 

Deelname aan de be-,taande orde ten-

cinde van binncnuit naar vcrandcring te 

5lrcvcn, i'> nodig Dit implicecrt he

lcicl5be'lnvloeding en machl'>uitoefc

ning .'vbar dit a lies hehoett rdlcctic en 

ondcrworpenhcid aa11 spelrcgel-,, zodat 

cr geen sprake kan zijn van macht5uil

ocfcning die er aileen op uit i-, zichzclt 

lc vcrsterkcn. Ter gclegenhcid van hel 

symposium naar aanlciding van hct virl

tigJarig be5laan van het 'Convent van 

chri-,telijk-<;ocialc organi<;atles' verklaar

dc C. Manenschipl dat de 'ympmium

titel 'Ethiek en belang' een goede kcuze 

wa<;, omdat daarmee aan de buitenwe-

reld tc kennen gcgevcn 

voor degelirke arhciclscon-

rracten zowel i11 klc1nc en 

nmlclclgrolc aJ, in grotc 

ondememingcn, hectt niet 

gcnocg aan gocdc voornc

mcn'-l, maar moct de \vcg 

Christelijke 
werd dat hcidc elementen 

wczenliJkc hc5lancldclen 

vJn hc·t·nvlocding en 

macht-,uitoctcntng gaan 

Slu1t dcnkcn over macht 

denken over cthiek uit' De 

verhouding tu<;<;en he1de 

wordt door I )c Caay 

Fortman e11 Van I )icren 

trdtcnd als volgt ver

woord '!\lachhproce<;<;en 

richren zich op het bcrci

ken van doekn, moraal i5 

ccn procc-, Vtln hczinning 

maatschappelijke 

organisaties zijn van 

groat belang voor 

het aanleren van 

deugden, omdat ze 

mensen motiveren 

om effectief te doen 

wat ze intu"itief 

weten dat ze 

moeten doen. 

zijn 1n het bc<;taJil van so

cialc organi<.;Jtie~. Socialc 

organisattc~ 'itaan voor 

ecn dubbelc uitdaging 

bclangcnhchart1g1ng van 

de elgcn lcden en brederc 

maa t 'c ha ppiJvera ndcri ng 

Wanncer oplos-,ingcn 

voor hcpaalcle problcmcn 

hcirvcrd worden, vcrgt dit 

ccn grondigc en rcaliqi

'>che aanpak, gccomhi

neerd met ccn cluidelqke 

waardenhcwogen hcid. 

Dit hctckcnl echter gecns

zin<; dat de vcrhoud1ng 

daarop. rctlcctie, toct<;ing, het 5tclkn etbiek-belang prohlccmloo<; " De wer-

vJn orclc op zakcn'.' Tclkcns opnieuw 

5luitcn he1de auteur' op de verhouding 

tu<;<;en macht en moraal en vaak welcn 

zit deze vnhoud1ng heeldrijk ol in 

< I)\' 2 ()-'\ 

keli)khcid van het socialc organi<;atielc

ven i'> cr cen waarin het zocken naar 

oplo-.;...,ingen voor zccr concrete vrt1gcn 

veclal prioritair is en waarbinnen de on-
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derhanJeling'>margc<, vaak erg beperkt 

ZIJn, 'l:thi,ch ge'>proken· 111 de maat

'>chappeliJke werkeli1khcid i' hct z~:ldcn 

zo dat aileen maar iel'> go~:ch tot '>tand 

gehracht bn worJcn. mcc'>tal bc<,taat 

Je keuzc lli'>'>Cil ccn m i ndcr en een gro

ter kwaad' ' 

t\et zoal, De Caay l'ortman en Van 

Diercn WIJ'>t ,'\bnen'>chipt n op dat he

PJ.J.!dc ~J.mcnlcving..,vragcn llll't zcJndcr 

men op te lo'>'>cn zip1 door cen heroep 

le doen op cen ver,tnking van Je per

'><><>niiJke nwral1te1t Soualc eth1ek i'> 

111el te herlc1dcn tot per\oOn'>ethiek 

SZlmcnlcv!ng-.,vragcn vcrgcn ccn ondcr

'>chelllcn WIJZe van analv,e en cen dito 

\\'IJZC van he'>iLIIlvormlllg Dat iemanJ 

J1lT'>O<>Ili1Jk goede normen hanteert en 

L'l'n gol'llc etlmche ingc'>leldhc1d hez1t, 

,.., nog gccn garant1c voor cth,..,ch vcr

antwoorde '>ocialc '>lruclLIITn, aldu, 

,\bnemchiJn In de 1nd1Viduele lcvem

,Jcer kunnen nten\en CVelllLILTJ LO!ll

pr<>ntl'>ioze lx·,Juiten nemen maar w1e 

zockt llJJr oplo..,..,Jngcn voor grotc 

lllJJl'>chappeli,J,c vraag'>tukken " vaak 

J.Jngcwczcn op Lompro!llJ<..,<..,cn, onH_bt 

de tc ovcrhruggcn tcgcn..,tcllingcn tc 

gmot 211n ,\bnemch1111 vnhindt 'ei

gcnhelang aJ, doel van handclcn' mel 

het '>lrevTil ltctar lllL'l'r memeli,l.c wel

=1111 ~Jo..trcvcn van L'lgcnhclJng a].., nJ

'llcvc·n van JXT'><><>ItiiJk welz11n hoclt 

nlcl Jll<>hJentJli'>Lh le ZIJil aJ, 111e11 hllT-

1111 here1d hl11il rekcn111g tc houdcn met 

de i)L·langcn von de JJH.lcrcn 

Snudlc org,lllJ<.,Jlll'.., hu!dJgcn vaak gro

lc Jll lllliJll">, z<>,tl, 1111\'<><>lheeld het 

rc·chtv·,t,mllgheld"trevelt I let" hinhi1 

Jh..,oluut nod1g ccn oJH.Icr...,chcid tc Jll<:l

kcn tu..,..,cn l'llLTZ!Id..., pnnupc.., van 

rcchtv".tardlghelll en andcrzijd, hct he

'>laan v·an de IH>mlzakel11ke '><>cialc 111-

\lllLLlll''> L'lt procedure' <>111 die prinupe'> 

om tc zettl'll Ill lllJJtrcgclcn, 111 ccn he-

kid. Wanneer een <,amcnlcving ol een 

<;ociale beweging beoordeeld wordt 

vanuit de vraag of zij gcrechtigheid 

wcct tc bewcrbtclligen, dan vooron

dcr<,telt dit nicl aileen ccn kriti<;chc be

oordeling van de pnncipc<; die ver

kondigd wordcn, maar ook van hun 

wiJze van uitvocring. Pa, wannecr hei

den de loet'> van deze kriti'>chc en ethi

'>che rdlcctic door<,taan, kan cr <;prakc 

ziJil van ccn bckid dat poogt gcrech

tigheid le verwezenlijken lui'>te helan

gcnhchartiging stcunt op een vvcl

hcpaald mcn'>- en maat'>chappijheeld en 

" er op gcricht te voiJoen aan ha'>i,he

hoelten en noden van allen. Van '>0-

ciak organi'>atie'> al, helangengroepcn 

mag vam11t cthi'>chc optiek vcrwacht 

worden dat ZiJ Ulll meer bekommcrd 

zip1 dan <llll de helangen van hun eigen 

achtcrhan. LiJ hand~:len ethi,ch wan

neer zi1 zich inzetten voor collcctieve 

doelcn ter verwezenlijking van ba,i'>hc

hoeltcn van vclcn. Ter ondcr'>lcuning 

van ee11 eth,.,che analy'>c van de aclivi

tcitcn Vtln 'locialc organi~tltJc~ kan 111en 

drie vragen lormukren. mcent J\1anen

..,Lh1!11 Voorccr...t 1':. cr de vraag voor 

w1e men zich 1nzct. Hier ,raart 

Manen<,ch1Jn zijn kritick up de handcl

wiJze van hcpaalde <,ocialc hewegingen 

n1cL "Het i' ee11 kit dat helangenorga

ni~lltic.., de hclangcn bchartigcn van 

vaak d1e mcn<,en d1e hecl goed hun ei

genhclang kunnen lormuleren en arti

culcren" ' Wic cchter zct zich 111 voor 

de helangcnverdcdiging van memcn 

die n1et in '>taat ziJil zcll op le kumen 

voor c1gen nodcn en hehodtcnc Wie 

gcclt JJIH.lacht aan de nodcn van laag

ge,choolden, zwakhegaalden, ctni<,che 

lllllttkrheden, zickenc Ten twcecle dient 

men na tc gaan voor wclkc bclangcn 

men lciteliJk opkomt I ten dicmle van 

het lltio'>'>en van ha,i,hchoeltcn voor 

allenci Fn len derek client Je vraag ge-

(! )\/ 2 q;;; 



5teld met welke middelen men poogt 

deze be\angcn te realiseren. Het doe\ 

heiligt de middelcn immers nret. 

1-:cr\ijkhcid en respect voor memen zijn 

gcboden. \)cze dric vragen, die men 

kort kan samenvatten als "inzet voor 

wie, inzet voor wat, inzct op wclke wiJ

zc", moetcn socialc organisaties in <,taat 

stellen de eigen wcrking aan een kriti

sche analy'>e tc onderwerpen. Op basis 

daarvan kunnen zij nagaan ol zij op 

cen cthi'>ch vcrantwoorde wijze aan bc

langenbehartiging doen en waar de no

dige hij'>turingcn moetcn gebeurcn. 

Hoc kunncn mensen eerbicd opbren

gen voor belangcn van hen totaal onbe

kende mcdchurgers' Socialc bewc

gingen hcbben de opdracht ethische 

vragen te themat!'>eren. Sommigc au

teurs, zoals hijvoorbceld K. Eder, R. 

Eyerman & A. Iamison, mcnen zclfs dat 

hct cigcnc van -,ocialc bewegingcn 

schuilt rn het uitdrukkelijk thcmatiseren 

van ethische vragen als element van 

een argumentatrd debat over doelstel

lingcn.'l 

Persoonlijk wil ik aan bovcnvermelde 

dric vragcn ( inzct voor \Vic', inzct voor 

wat', inzet op wclkc wijzc') nog een 

vierde vraag toevoegen, die op momerl

ten van zelt-rellcctic niet mag ontbre

ken, nwt name de 'waarom' -vraag. 

Waarom hlitverl mcn-,en zich liherhaupt 

cngagercnc Wat driJtt bene Wat inspi

recrt henc Hier raken we het hele do

mein van het trans-ethrsche, van de 

zrnvragen Dat dergclitke vr·agen van

daag aan de orde komcn, i'> geen van

zeltsprekcndheid mcer, ook niet in 

zogenaamd 'traditionelc sociale bewe

grngen', waartoe christelijke socrale or

ganisatics behoren. ln nochtans i'> de 

levemhesclwuwelijke dimcnsie net ccn 

vJn de punten waarop 'traditionele so

uJ!e organisatics' te ondcrscheidcn zijr1 

( [)V 2 q-) 

van andere middcnvcldbewoners, met 

name de 'nieuwe socialc bcwegrngen' 

Nieuwe sociale bewegingen in 
de kijker 
Spreken over sociale organisaties op 

het maatschappelijk middcnveld is van

daag niet Ianger zinvol als daarbij de 

aandacht voor de zogenaamd 'nieuwc 

sociale bewegingen' ontbreekt. Wre li

teratuur over 'nieuwc sociale bewegin

gcn' doorneemt, ontkomt nict aan de 

vraag wat precies met het adjecticf 

'nieuv/ bedoeld wordt. Athankelijk van 

de auteur ligt het 'nicuwe' in de organi

satievorm, in de belangendefinities, in 

de <,tratcgiecn, de gewijzigdc maat

schappelitke omstandigheden waarin 

de organisaties actief zijn, de gewijzig

dc klasseverhoudingen, de gewijzigde 

conflictterreinen, etc.. Traditionele en 

nieu\vc sociale bewcgingcn \Vorden 

vaak getypcerd vanuit hun inbcdding in 

cen spcciliek tijdskadcr, waarbi1 de ver

houding traditionccl-nieuw overccn

komt met de vcrhouding modern

postmodern Niet zelden gcldt hicrhij 

de arbeidersbcweging als voorbeeld van 

ecn moderne bcweging met massaka

raktcr lnzct van hct conl\ict was de 

verhouding arbeid-kapitaal, met als 

drijvende kracht een intcrprctatie van 

gclijkheid als sociale gelijkheid Een 

massale, bureaucratische en hicrarchi

sche organisatiestructuur, waarin infor

matie en visres door cen bcperktc 

intellectucle elite ontwikkeld en ecn

durdig verspreid wcrden, was bet stratc

gisch antwoord op politiekc er1 eco

nomische uitdagingen. De cis tot alge

meen stemrccht bitvoorbeeld vooron

derstelde een massale politieke betrok

kenheid en werd slccht-, krachtdadig 

door het verlangen naar politieke parti

cipatie van velcn. Ook het verwcrven 

van sociale rechten op het cconomisch 
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lrolll voorondcr<;telde een ma,,ahewe

gll1g, hijvoorheeld via 'tcrkc 'Yildicalc 

organi,atrc,_ r\har mel de maat,char

pelqke or1twikkeling naar een poqnw

derne <;Jmenlcving, met ecn vcr-

trekking tot de vrcdc,bewcging: inzct 

van n1cnscn in de vrcdesbcwcging kan 

gcnwtivcerd zijn door gevoelcns van 

hedreigrng (hiJvoorheeld hij de in<;talla

tre van krurqaketten ol de gevoclen' 
"LIHJI\'IIlg VZII1 JJndacht 

De grate winnaar 

van de postmoderne 

fragmentatie, die 

zich op cultureel 

vlak afspeelt, zal 

uiteindelijk het 

liberale 

VJ!l OJ1Juchting hq de Vcr-
\'oor <.,ocizdc vroog....tukkcn 

llJJr mecr culturelc he

kommcrnr"erl vcr,choot 

ook de pmte,lvonn Ken

merkeml hijvomheeld 

voor de JJ11pak var1 drvcr

..,c llJcuwc <..,ouzdc hcwcgln

gcn 1-. d,lt zij !llJ\I!llJJI 

voordccl p()gcn tc hzdcn 

urt het m;lJl'l happelrJk 

gc\\'IL ht \".111 de mJo..,...,Jnlc

dra. Loa!, ma"anwhrli,a

lre het antwoord \\'J<; van 

markteconomisch 

wiJdcring) De socralc hc

wogcnheid van velc 

nicuwe <.,ocialc bc\vegin

gen hccft als vocding<>ho

dem de negatieve con

tra~tcrvaring van de hc

drcigJng of vcr:-,toring van 

de inclividuelc ol collcctie

vc identiteit, van het eigen 

he,laan Toch kan men 

hier moeilijk veralgemenr

<;cren: de hrede <;olrdari

tcihhcwcging n1et haar 

diver<;e comronenten, zo

al, memenrechtcnhcwe-

-.ocialc hcwcgingcn in ccn 
stelsel zijn. 

rnduqrietrrdpcrk, zo hlirkt 

than' rna"amnlianwhrlr<;alie qccd, 

mecr veld le wrnnen rn lwt hamlclcn 

\'Jll ..,<>uJlc orgJ!ll'-.dtJc<.., ])cnkcn we 

hrcrhrr hrJV<H>rheeld Jan 'pektakelaure' 

<;lrrl CrL-cnpeJLe 

\I.L1r nrcl aiken de nwhrlr<;cJlrevorm 

doLh ook de a.1rd van de <;oualc hewo

gcniH·Id 1.., gc\\'llZJgd Tl-rwl)! vrocgcr 

de hrnding tu"e11 '"LIJJI-ethr<;che he

,,.<>gcnhc!d en! lllJtcnccl 1 crgcnhcl:tng 

dullklrrk ".Js ''lk heh llllngcr' lk heh 

gLT!l polrtrcke ol eul!l<>llli,Lhe ITLh

tcn 1..., de IJLtor ctgcnhcl:tng 111 de ...,o

llJ,ll cthr...,Lhc hcwogcnhctd van nrcuwc 

"'uak organ"Jlre' rnrmln ()!lnllddel

lrlk =tl hth,1,1r lnzl·t \'(HJJ ccn gczondcr 

kelrnrlrnr kan gedr·agen =>ill door· het 

'"""' onhewu<;te mol rei van zellhe

llllud /ells hL'l hew"gen worden door 

lk dnH .. '\'l' ogcn van ...,tcrvcndc zcc

hondw..., k:tn 1 onhc\','Ll.....t 1 gcdr;1gcn \Vor

Lkn door de drang ll.JJr nlen,elirk 

=L·Iihclwud len <;oortgelrrke redene

llllg kan ontwrkkeld worden mel he-

gingcn, ontr-roci...,nlchc\vcgingcn, [)cr

dc Wcrcldhc\vcgrngcn en hc\vcgingen 

die zich inzetten voor J<;ielzoekcr-, en 

polrtiekc vluchtelingen worden gedra

gen door een qerkc Jltnr'r\ti'Lhe inge

<;tcldheid, wJarhiJ dL" I actor eigcnbebng 

wein>g ol nrel mee<;pcelt. lnzel voor an

dcrcn wordt cr nict gnlragen door r gc

deeltelrtkl eigcnhelang er1 vaak zet men 

ziLh rn voor men<;cn zonclcr gclaat, 

voor verre onhekenclen. 

I kelt hct adJectid 'nrcuw' hL"trekkrng 

op de WJordcnhclcving van nicuvv'L' '-;0-

cialc hewegingcn" De Duit<;e 'oLioloog 

C ()lie laal er niu de minqc twqlcl 

over hc<;lJJn wJl het minq nieuw i<; 

JJn nicu\vc ...,ouolc hcwcgrngcn zijn wei 

de waarden. Streven naar de waarclig

lll'id en autonomic van het inclividu, 

geliJkheid en participatic, intcgriteil 

van de kckonditics, <;lreven naar L"en 

vrcdigc en ...,olidJirc vorn1gcving van <,o

Lialc vcrhoudingcn ;.., gccn ..... zin~ nicuw, 

aldu, CJtk'' C: Olie hemclrukt de 

waardenuJ!llinuitert L"n de qcrke waar·-

( I JV 1 '" 
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front vooronders te lde ee n massabewe 

ging, bijvoorbeeld via sterke syndicale 

organi sa ti es. Maar met de maatschap

pelijke ontw ikke lin g naa r een postmo

derne samenl ev in g , met een ver

schuiv in g va n aandacht 

trekkin g tot de vredesbewegin g: inze t 

va n me nsen in de vredesbewegin g kan 

aemotiveerd z ijn door gevoelens va n 

~edre i ging (bijvoorbee ld bij de installa 

tie va n krui sraketten of de gevoele ns 

van opluchtin g bij de ver

voo r soc iale vraags tukken 

naar meer culturele be

kommerni ssen, versch oof 

ook de protestvorm. Ken

merkend bijvoorbeeld 

voor de aanpak va n diver

se nieuwe soc iale bewegin

gen is dat zij max im aal 

voordeel pogen te hal en 

uit het maatschappelijk 

De grote winnaar 
wijde ring). De sociale be 

woge nheid van ve le 

nieuwe sociale bewegin 

gen heeft als voedingsbo 

dem de negatieve con

trastervaring va n de be

dre igin g of verstoring va n 

de individuele of collecti e 

ve identiteit , van het e ige n 

bes taan Toch kan men 

hie r moeilijk ve ral ge meni 

seren: de brede solidari 

teitsbeweging met haar 

diverse componenten , zo -

van de postmoderne 

fragmentatie, die 

zich op cultureel 

vlak afspeelt, zal 

uiteindelijk het 

liberale 
gew icht va n de massame 

dia . Zoals massamobili sa

tie he t antwoord was va n 

sociale bewegingen in ee n 

industri et ijdperk, zo blijkt 

markteconomisch 

stelsel zijn . 

thans massamediamobili satie steeds 

meer ve ld te w inn en in het handelen 

van soc iale orga ni saties. D enken we 

hie rbij bijvoorbeeld aan spektakelacties 

's tijl Greenpeace' 

Maar niet alleen de mobilisatievorm 

doch ook de aard van de sociale bewo

genheid is gewijz igd. Terwijl vroeger 

de binding tussen soc iaal-ethische be

woge nheid en (materieel ) e ige nbelang 

duidelijk was (' Ik heb h onger', 'Ik heb 

geen poli t ieke of economische rech

ten') , is de factor e igenbelan g in de so

ciaa l-ethische bewogenheid van nieuwe 

soc ial e o rga ni saties minder onmiddel

lijk z ichtbaar. Inzet voo r een gezo nder 

leefm ili eu kan gedrage n z ijn door het 

(so ms o nbewuste) motief van zelfbe

houd . Zelfs het bewogen worden door 

de droeve oge n va n sterve nde zee

hondj es kan (o nbewust) gedragen wor

den door de dran g naar menselijk 

zelfbehoud. Een soortge lijke redene 

ring kan ontwikke ld wo rden met be-

als mensenrechtenbewe-

g inge n, anti-racismebewegingen , Der

de Wereldbewegin gen en bewegingen 

di e z ich inze tten voor asielzoeke rs en 

politi eke vluchtelingen worden gedra 

ge n door een sterke altruïsti sche in ge

steldhe id, waarb ij de factor eige nbelang 

wei ni g of niet meespeelt. Inzet voor an

deren word t er niet gedragen door (ge

deeltelijk) e ige nbe lang en vaak zet men 

zich in voor mensen zonder ge laat , 

voor ve rre onbekenden . 
H eeft he t adjectief 'nieuw' be trekkin g 

op de waardenbelev ing va n nieuwe so 

c ia le bewegingen? De Duitse socioloog 

C. Offe laat er niet de minste tw ijfe l 

over bestaan: wa t het minst ni euw is 

aan nieuwe sociale bewegin gen z ijn wel 

de waarden. Streven naar de waardi g

he id en autonomie va n het indiv idu , 

ge lijkheid en participatie , integrite it 

van de leefco ndities , streven naar ee n 

vredi ge en solidaire vormgeving va n so

c ial e verhoudingen is gee nsz ins ni euw, 

aldus Offe 6 C. Offe benadrukt de 

waardencontinuïteit en de ste rke waar-
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denvera nkering va n ni euwe sociale be

wegin ge n in de moderne samenlevin g. 

Maar toch is niet all es bij het oude ge

bleve n. Er vindt namelijk in ve le ni eu

we social e bewegingen een selectieve 

radicali sering va n modern e waarden 

plaats. Mensen worden zich bewust van 

de ve rschillen en de gedeelte lijke on

verenigbaarhe id va n het geheel va n 

moderne waarden en maken op basi s 

daarvan ee n se lec tieve keuze voor we l

bepaalde waarden. Een dergelijke 

prax is va n se lecti vite it resulteert feite

lijk in ee n gewijz igde omgang met de 

concrete realiteit. Vrijheid en ge lijkheid 

bijvoorbeeld kunnen beiden al s grote, 

uni ve rsele , 'moderne' waarden be

schouwd worden . De Franse filosoo f G. 

Lipovetsky mee nt dat het ge lijkheids

streven , dat zo kenmerkend is voor de

mocratische volkeren, steeds meer ve ld 

moet ru im en voor wat hij betite lt als 

'een exp losie va n vrijheidse ise n'? De 

Leuvense e thicus R. Burggraeve be

noemt deze waardenselectivite it als 'e t

hische speerpunttechnologie', di e 

aa nl eid in g kan geven tot een nieuwe 

vorm va n intolerantie, wel iswaar ni et 

langer leve nsbeschouwelijk doch et

hisch gekl eurd . Mensen kunne n hun 

voorkeurwaarde, hun 'ultieme waarde' 

dermate ve rabsoluteren en sacrali se ren 

dat zij , in ee n leve nsbeschouwe lijk plu

riform klim aat , ni euwe eschatologieën 

en soterio log ieë n (leertheorieën waarin 

C hri stus al s Za li gmaker wordt gez ien, 

red) schep pen.s 

Als er één zaak is waarover eensgezind

heid bestaat onder de auteurs van bij

dragen over traditionele en nieuwe 

sociale bewegingen , dan is d it het feit 

dat de nieuwe beweginge n gedrage n 

worden door ee n bepaald segment va n 

de middenklasse. Op basis van in terna

tionaal empirisch onderzoek wordt de

ze ste llin g ni e t meer bestrede n: dragers 

CDV 2/95 

va n ni euwe sociale beweginge n z ijn re

lati e f jong, zijn vaak hooggeschoold , 

werken in het o nderwij s, de ve rzor

g ingssector of de welzijnssector en vor

men ee n 'ni euwe' maatschappelijke 

middenklasse. H et betreft hi e r ee n 

maatschappelijke groep di e op basi s 

va n haar ople iding en werksituatie bij

zonder goed toegerust is om o pti es in 

zake democratische besluitvorming, 

horizo ntale organi sa ti es tructuren of al

ternatieve act ievormen ook in haar or

ga ni sa tie -engagement gesta lte te geve n. 

N ieuwe soc iale bewegingen betekenen 

in me ni g opzicht een uitdaging voor 

traditionele social e bewegin ge n, en dit 

echt niet alleen omdat de 'beschikbare 

middenveldruimte' aan h(}fverkaveling 

toe is. Vele nieuwe sociale bewegingen 

oefenen ee n aantrekkingskrach t uit op 

mensen omwil le van hun sterke ethi 

sche profile ring en hun co mpromisloze 

inzet. Andere aantrekkelijke karakteri

stieke n zijn hun zogenaamde 'ol1e-iss tle '

oriëntatie (inzet voor één we lbepaa ld 

thema ), hun partijpoliti eke ongebon

denh e id, hun levensbeschouwelij ke 

neutraliteit of hun actiegerichtheid. 

Traditionele sociale beweginge n lijken 

soms we l de tegenpoo l va n ni euwe so

c iale bewegingen. Traditi onele soc iale 

bewegingen z ijn 'wulti-issued' en partij 

politiek gebonden , hebben een co nfes 

sionele (of herkenbare ideologische) 

basis en bezitten een meer bureaucrati

sche organisatiestructuur. Bove ndien 

ge tui ge n de aangewende actievormen 

va n minder creativiteit en inventivite it 

dan bepaalde acties va n nieuwe soc iale 

beweginge n. 

Een confrontati e met de rea li teit van 

ni euwe sociale beweginge n daagt trad i

t ionele sociale bewegingen uit tot re

flectie over de eigen identite it . Dit 

denkproces kan een lou terend e ffec t 
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hebben. Tradi tionelc socialc hewegi n

gen kunnen zich llllmers ecrlirk afvra

gen welke br·aktcristreken van de cigcn 

wcrking men Jls qerke punten var1 de 

organi...,otrc crvaart en wJ.arom dit zo i..., 

l'er·soonlrrk hen rk crvar1 overturgd dJt 

tr.Jd[tionclc <.,oualc hcwcgrngcn over 

een Jantal tmeven heschrkken die ze 

met veel zorg voor de toekornst moe

ten hehouden en hehoeden. lk denk 

hicrhii hirvoorheeld aan het hrede net

werk vJn vrqwilligcrs W<JJrop tradrtio

nele "'ualc hewegrngen kunnen 

qeum·n l'utnJrn mept op te lllVestcren 

rn \c>uoJI kapJtJal', 111 vrijwilligcr<.,cnga

gcmcnt dot onmr .. .JJJ.Jr i...,, \vii ccn '-.iJ

menlevrng dJadwcrkelrrk democrat"ch 

lurKtronc-rc·rl !\len bn zich afvragen ol 

nrcuwc ...,ocralc hc\vcg1ngcn over ccn 

voldocndc groot droagvlak van gcmotr

vecrde vrirwrlligcrs heschikken dre he

reid zrjn tot longc1 rc J tcrmqncngagc

merH 

Len tweede pluspunt - doch een 'voor

WJJrdelrrk piL"punt vJn tradrtronelc 

...,oualc hcwcgrngcn 10.., hun vcrhoud1ng 

tot polrtreke inqantres lk vrJJg me Jf 

ol het poqnwdeme wantmuwer1 ten 

opzrchte VJn het helc politieke hedrirf 

{_L:lt o..,c>mm1gc llll'li\\'C <..,ociztlc hc\vcgin

gcn kcnmcrkt. op lange tcri111Jll nrct 

herlloo' "voor een denwuatre Len ui

tcrq krrtische en WJJkzanle houdrng 

\'an nlaJtschJppelrrk rnrddenveldor-gani

'Jtic·s ten aanzrc·n var1 partqpolitieke 

hrndrngen Jcht ik een hoog goed. doch 

lx·IJngqellrng voor het politreke hedrrrf 

en Z()rg \'oor de gcmccn...,chap zijn lOII-

3tlr(1 'lilt' ({lid 11011, oldu..., Putnam. 

Pleidooi voor specificiteit en 
a-specificiteit 

Len Jndcr punt van ondcrscheid tu"en 

trJdrtronelc en r1reuwe "'ualc hewegin

gen hetrelt de lcvemhc·schouwelirke 

factor_ Nieuwc socialc bewegingen 

plaahen de levcnsheschouwing van hun 

meclewcrkcrs hewust tussen haakjcs_ 

Lcvcn,hc,chouwing <;pcclt nict mce in 

de fundamcntelc optics en de vonnge

vrng van hun organisatre Een dergelij

ke durdelijkheid vindt men hij 

tr·aditronek <;ocialc hewcgingen vee! 

mindcr Vaak wordt theoreti<>ch wei gc

zegd dat de 'C of de 'K' nog een orien

tercnde rol speelt hi) de organi

<;atie urthouw, ma~r de feitelijkheid 

leert dat die rol vaag en diHuus i,_ De 

'C of de 'K' vindt men hevestigd in 

'chriftclrjke grondslagcn, in signatuur

tek,ten ol heginselverklaringen, maar 

de werking v~n elke dag tckent andcr

rnaal cen groot verschil tussen droom 

en werkelijkheid Die werkelijkheid is 

nret zcldcn cen werkelijkhcid van niet 

mcer zien hoe het christelijk verhaal 

vandaag nog or con')tructicve vvijzc 

karl hijdragen tot de identiteit van een 

socrale organisatie. zonder te vervallen 

rn hct cuvcl van ccn reductic van de 'C 

tot de pa<;torale theologre. Traditionele 

-,ocialc organisatics n1ct cen confcs~io

nek hJ'i' ontsnapten niet a an tcnden

<;en van functionelc differentiatie, met 

~lie gcvolgcn vandicn voor de bctekc

nis v~n het christelijk verhaal. lk acht 

dcze toenemende levcnsbeschouweliikc 

vaagheid hetreurenswaarclig, zelfs al 

zou men kunncn sprcken van een vcr

<;cherpte ethi,che profilering van tradi

tionelc socialc organisaties. Persoonlijk 

hen ik cr immer' van ovcrtuigd dat een 

'cherpe ethischc protilering haar voor

deel doet met ecn scherpc levenshe

<;chouweli)ke protilering, mits met 

rnachtname van cen kritisch-positievc 

houding ten aanzien van de wcreld en 

ten aanzien van het chri,telijk gcloof. 

Mi"chicn klinkt deze stelling provocc

rend. In elk gcval behocft ze iets meer 

toelrchting. 



In het denkcn over ethiek kunnen we 

twce nivcaus ondcrscheiden. Enerzijds 

is cr het existentieel niveau van het et

hisch Ieven. vertolkt in de gezindheid, 

de houdingen en deugdcn die te makcn 

hebbcn met tundamentelc optics. Op 

dit niveau <,peelt het christelijk verhaal 

een rol en bepleit ik het belang van 

specihek christelijke organisaties. Het 

christei!Jke vcrhaal kan immers mensen 

voorzien tn de nodige gedrag<,patronen 

en vaardigheden die maken dat zij ccht 

doen wat moct gedaan worden. t'den

sen weten wei cbt zwart werk en liscalc 

h·aude verboden zijn, maar wat maakt 

dat zij zich aan deze regels houden~ 

1\ \em en wet en wei dat een mecr recht

vaMdige wereldorde dringend nodig is. 

maar wat maakt dar zij zich ook daad

werkeliJk inzctten voor mccr rechtvaar

digc verhoudingen' lk ben ervan 

overtuigd dat initiatie in het christelijk 

vcrht1al gepaard gCJat n1et ccn aantal ge

dragspatronen die. vcrinnerlijkt en van 

hinnen uit. leiden tot specifiekc hande

lingcn en gedragingcn. ~~tet 'initiattc' 

bedocl ik niet een I outer cognitief pro

ces. maar cen 'lcerproces' in de brede 

zin van het woord. Samenlevings

verbanden zoals christelijke maatschap

pclijke organisatics zijn van groot 

helang voor her aanleren van deugden, 

omdat ze mensen motiveren om eHcc

tid te docn wat ze inru·t-tid weten dat 

ze moeten doen. Als christelijke sociale 

organisaties sociaal-ethische projccten 

voor de tockomst willen ontwikkelen. 

dan zullen ze hierin aileen slagen als er 

voldoende mensen van binnen uit over

tutgd zijn dat een welbcpaalde inzet 

voor rechtvaardigheid ztnvol is. Dit wil 

zeggen dat een sociaal-cthisch project 

aileen zal slagen als er een voldoende 

draagvlak is van mensen die zich bier

toe willcn engagercn Len dergclijk 

draagvlak schep jc echter niet door 

standpunten op papier, door congres

sen ol programmateksten. 

Het tweede niveau van het ethisch Ie

ven heelt betrekking op de inhoud van 

hct handelen zeit, op hct concreet ma

tcriclc. Hier is communicabiliteit en ar

gumentatie vereist. De vraag hoe grote 

principcs zoals 'rechtvaardigheid' ot 

'verantwoordelijkheid' optimaal ver

taald worden in concrete beleidsopties. 

is een vraag die christenen met ander<,

denkenden dclen. De inhoud van het 

concrete handelen is volgens mij <,ub

stantieel een 'hlll11dl11lm'. en dus a-<,peci

iick. zelts in een chri,telijk gc'inspi

rcerde ethick. C:hri<,tenen hebhen net 

zoals anderen en samen met anderen de 

opdracht een belcid uit te tekenen op 

basis van weloverwogen sociale en ethi

schc analyses en via rationele argumcn

taticvc \Veg. 

lk ben ervan overtuigd dat de samenlc

ving de voordelen plukt van sociaal-et

hisch engagement van christcnen. 

Deze stelling mag men niet begrijpcn 

als een argument pro-verzuiling 

Sociale organisaties zijn typische pro

ducten van het moderne emancipatie

strevcn en het eindc van het christelijk 

verhaal als een groot verhaal kan een 

loutercnd dfect hebben. zin-ledigc ide-

ologische zuil-legitimaties 
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worden ondcrmiJnd. Positid 

is dat chri<,tenen hierdoor 

weer duidclijker leren zien 

waar het in het sociaal-et

hisch project van het chris

tendom wei om te doen i<,_ 

De postmoderne tragmenta

tie in vcle declverhalcn ech

ter riskeert het christelijk 

verhaal te reduccren tot 'een' 

leert dat de rol van 

de 'C' en de 'K' bij 

veel traditionele 

organisaties helaas 

vaag en diffuus is. 

verhaal naast vele andere, waardoor het 

christclijk verhaal uiteindelijk aan slag-
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kracht verli est . Dé grote w innaa r van 

deze postmoderne fragme ntat ie , die 

z ich o p cultu ree l vlak afspeelt , za l uit 

eindelijk h et liberale markteco nomi sch 

stelse l z ijn , he t kap itali sme in z ijn pure 

vorm . De pos tm oderne fragmentatie 

zal Fukuya ma geli jk geve n . Ee n post

moderne samenl evin g (of ee n post- so 

c ial e samenlevin g , d ixit A. Toura ine) 

heeft beh oefte aan een be paa ld type so

c iaal-ethisch e inspiratie , beleefd in 

groepsverband , dat we n iet kunnen 

mi sse n, will en we een derge lijke over

winn ing van het puur liberaal-econo 

misch stelse l tegengaa n. 

jaar Co 11 vwl vn 11 Cluistrlijk-Sociale Orgm1isa tics , 's

G rave nhage , 1987, p . 182. 
4 G. M anenschijn , 'Ethiek en belan g, o L kan be

langenbehartiging ethi sch verantwoord zijn?', p. 

Ten slo tte wil ik ko rt ook ee n theolo

gisch argument aanh alen te r ve rdedi 

gi ng va n ee n optie voor leve ns

besch ouwelijke sociale o rga nisat ies : 

h et chri ste li jk geloof is slech ts auth en 

tiek als er vo ldoe nde aa ndach t besteed 

wordt aa n de dri e ke rn-elemente n va n 

ke rk-z ij n , met name woordverko nd i

g in g, ko i1101'1ia (broeder- o f zuste r\ iefde 

in h et ge loof) en diaco11ia (inzet voor de 

andere d ie ook een ni et-geloofsbroeder 

o f ge loofszuste r kan z ij n). 'Gat1diwn et 

Spes' heeft u itdrukkelijk geweze n o p de 

o pd rach t van christe nen tot di enst

baarheid aa n de wereld. C h riste nen 

h ebbe n tot taak mee te werken aa n de 

parti ë le reali satie van het rijk Gods, 

hi e r en nu . 

Dr. VJ R Drau lan s ( ,15 ) is doctor i11 de god

geleerdbeid e11 w'liomil air doce11 t T beologie e11 

111 aalscbappelijk bandele11 !Etbiek aa11 de 

Tbeo logiscbe FaCttlteil Tilburg. 
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Individualisering, secularisatie , ontzuiling, open (baar)heid en in

ternationalisering zijn niet alleen bedreigingen maar bieden het 

CDA ook kansen voor een nieuwe, getuigende christelijke poli 

tiek. Wil het CDA het jaar 200 l en verder halen, dan moeten ou

de en vertrouwde vormen losgelaten worden en moet er gezocht 

worden naar frisse kanalen voor oude waarden en normen. 

W
at gebeurt er 1n he t 

eens zo macht tge 

maatschappeliJ ke mtd 

de nveld waann het 

C DA zo krach tig geworte ld was? H et 

omroe pbeste l d re ig t te expl ode ren als 

de STER-rec lametrekkers 

Veronica en de TROS he t 

ni et meer drage n. H e t ge 

vari eerde middenveld van 

werkgeversorgani sa ti es im

plodeert me t fusies . 

Federa ti evo rm ing tussen 

de chri ste lijke en algeme

ne landbouworga ni sat ies 

'dreigt'. Een nieuwe win

ke lsluitingswet d re igt de 

zondags rust defin itief te 

worve n rechten, va n zon- dag is rust

dag tot Algeme ne Ot 1derdo mswet 

(AOW). Zij trekke n z ich achter de ei 

gen voordeur te rug op de vie rkan te 

centimete r va n het in d ividuele e ige nbe

lang . Daarbij lijkt gemee nschapszin ee n 

woord uit de oude doos , 

dood dus. 

En de po liti eke kam pioe n 

van het middenve ld , he t 

CDA, kon op 3 mei 1994 

onvoldoende kieze rs e r

van ove rtui ge n dat zij n 

koers de jui ste was en 

ve rloor ru im ee nderde van 

z ijn ove ri ge ns ie twat ge 

flat teerde aa nta l va n 54 

Tweede Ka merzete ls. De 

versto ren. D e seculari sati e Mr. I WM. oal'l Gm t veranderinge n va n de 

houdt nie t op b ij de co nstaterin g dat laa tste jaren lijken gee n ve rbeterin gen , 

onkerke lijkheid in de laatste vij fe n twin- en zeke r ni e t voo r de posit ie van he t 

ti g jaar met 25% is toege nome n. D ie 

trend lijkt zo door te ze tten dat in 20 I 0 

nog maar 25% van de me nse n in 

Nederland 'ke rks' za l z ijn. Veel me nsen 

in Nede rland voelen z ich bed re igd in 

hun oude ve rtrouwde waarde n e n ve r-
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CDA. 

Een kort woord over vera nde rin gen . 

Veranderinge n worde n vaak e rvare n als 

bed reigingen. Maar wie d ictee rt o ns 

da t wij ve ra nderinge n ook als bed re i-
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