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De christelijke traditie is met de gehele cultuur verweven. Dit 

heeft ingrijpende politieke gevolgen voor het cultuurbeleid. De 

overdracht van waarden en idealen moet binnen de samenleving 

worden georganiseerd, het maatschappelijk belang van levensbe

schouwelijke tradities moet worden erkend en er client een actief 

beleid gevoerd te worden in verband met waardenpluralisme. 

T
erecht krijgt de ovcrdracht 

van waarden en normen vee! 

aandacht binnen de chris

ten-democratic. Len belang

rijk maar problcmatisch punt daarhij is 

dat waarden en normcn niet vanzelf ko

men, maar mocten worden 

aangeleerd, ondersteund 

en gepropageerd De kecr-

ztjde van christeliJk den-

ken over waarden is de 

erkenning dar ego"t"sme, 

onderdrukking e11 half

-,\achtigheid wiJd vcrbreid 

zijn en diep in ons hart 

vcrworteld zip1, tenzij er 

iets gcheurt. Tot voor kort 

meendcn humanistcn dar 

stein wei aan cen wezenlijk punt in de 

discussie rond normen en waarden: be

zieling en inspiratie. Vandaar de titel 

van deze bijdrage: de overdracht van 

waarden en idealcn. 'Waardcn' aileen 

ziJn tc bleek; het gaat om mspiratic en 

dus om idealen. 

Wat zijn waardenc Waar

den zijn aile dingen die 

nastrcvenswaardig ztjn. 

Waarden vormen een heel 

breed scala een blocmbak 

op het halkon; een gezo

gen kamcr; goed openbaar 

vervoer; behoud van re

genwoudcn; ccn n1ooic 

/~ compact disc; meelevendc 

de chri<,telijke zondeleer Jlrof. dr H.i\1 Vroo111 mensen; ccn <,amenlcving 

ccn verouderd dogma is dat op ccn ne- waarin mensen oog hchben voor clkaar. 

gatiel men-,beeld bent<,t. Sinds we de Sommige waarden zijn morcel, andere 

ellcnde van de hclc wereld elkc avond nict: ik schaad er nicmand mec als de 

in klcur kunnen bckijken, is hct opti

misti-,cbe humanistische mensbceld in

cengeschrompeld en zockt zells de 

libcralc voorman naar bezielende chris

tclijkc inspiratie. Daarmec raakt l:lolke-

bloembak op ons balkon cr armeticrig 

bijstaat. tv\orele waarden zijn deugdcn 

a]<, eerlijkhcid en verantwoordclijk

hcid-,gevoel ;\\aar in fcite hebbcn vee! 

zakcn indirect morelc betekcnis: goed 
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orenhaar vervoer <.timulcert minder 

hebzucht, ego'i<>me en macho-gedrag 

dan autoverkeer. :Zo beschouwd zit cr 

aan aile, wei een moreel aspect. lndicn 

we de moraal niet te <>mal nemen I ak 

de 11aaste niet <>chaden) maar heel ruirn 

(al<.: het geluk en wclhevinden van de 

naa<;te naar vermogen bevorderen), dan 

hlijkt heel het Ieven cen morele dimcn

<>ie te hehhen. 

In de di<>CLI'><>ie<. die vanaf de zeventiger 

jaren gevocrd zijn, is her geb1ed van de 

rnoraal vaak ingeperkt. Men zocht dan 

naar een con<>cnsus tus<,en de ver<>chil

lende lcvcnsbeschouwelijke tradities. 

Overccnstemming 1s er aileen or het 

ingercrktc tcrrcin van de <,malic moraal 

te vinden maar niet or her brede veld 

van hct gchele Ieven. De hrede moraal 

wcrd met levenshe<>chouwi ng naar de 

rrivc-<.ector van bet hcstaan vcrwczen. 

Wat ruhlick gold wa<, de <,malic, ge

declde moraal, die noodzakelijkerwij'> 

hercrkt bleet tot vcrhoden (a is: met 

dodcn, niet stelen) die algcmeen aan

vaardhaar warcn. In feite was onzc sa

rnenleving or deze rnanicr veroordeeld 

tot de libcralc moraal die echtcr or de 

voorondcr<>tclling herust dat rncnsen 

vanuit zichzelf wei doen wat goed is. In 

kite ging de smalle rnoraal hctckenen 

dater wcinig moraalmecr was. Vcrder

gaande waarden en idealcn hlcvcn on

he<>rrokcn met al<> gevolg de verhan

nlng van gclool en 'hrcdc n1orazd' naar 

het private Ieven. 

Lliteindelqk were! zo de vraag naar wat 

we moetcn doen en hoc we ce11 mens

waardigc -;arncnlcving in stand houdcn 

vcrlcgd naar de minimLII11Voorwaarcle 

dat we clkaar gcen ern'>lig kwaacl be

rokkcnen. Om hct knrt en met het oog 

or de duidclijkheid ietwat eenzijdig te 

zcggcn: de n1orclc vraag k\van1 op hct 
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departement van lustitie tcrccht en niet 

up het departemcnt van C:ultuur en 

1\ laatschappeliJk Werk ol hij Algernene 

Zaken. De discussie over waarclen en 

normen is voor velen ccn kwestie van 

verboden en wcttclijke regelingen gc

worden. Ccdurcndc een lange reeks 

van jarcn spitste de discu<>sic zich toe 

op vragen rond euthanasie en abortus. 

lk wcet uit ervaring hoe die vragcn in 

een ziekenhuis spelcn en hoe ingrij

pend ze zijn, maar het zijn uiteindelijk 

toch gernakkelijker vragen dan de vraag 

hoc we een land vol rechtvaardige, 

vriendelijke, vcrantwoordelijkc en op

gewekte mcnsen krijgen. Daarvoor is 

een heziclend verband nodig, en juist 

clat is er nict mccr. In een geseculari

secrde samenleving kan men daarvoor 

geen heroep doen op godsdienst, maar 

waarop dan welc 

Religie: diepe motivaties 
De drie traditionelc instituties van de 

<.;amcnleving die zorg dragen voor de 

ovcrdracht van waarden en normen zijn 

religieuze grocperingen (kerkcn), gczin 

en school. 1 De hedriJven en de politie 

zijn van intcrnalisatie van norrnen en 

waardcn afhankeliJk: de haas omdat hij 

lailliet gaat als de mcnsen slecht wer

ken en ruzie maken, en de politic om

dat zij het werk nict aankan als ieder

een <;teclt en hovendicn om de moraal 

van de agenten zclf (\vie bewaakt de 

bewakcrs''i De <,amenlcving hangt du., 

nict aileen van de economic en her mi

lieu at maar primair van de mensclijk

heid van de men.,en. )uJSt dat is 

traditionccl het gehied van <>chool. ge

zin en rcligie. Sind., de religie mond

dood is vcrklaarcl in de rublicke •deer, 

restcren gezin en <,chool. De libcrale 

moraal kan nict zoveel over hct gczin 

zcggcn, \Vant ze begint n1ct hct indivi

du en wic zal individuen vertellcn dat 
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ze trouw en inschikkelijk moeten zijn 

of (hct nieuwste prohlccm) dat een van 

de ouders hij een echtscheidi ng toch 

echt wei voor een kind moet zorgen" 

Wie voor het bezielend verband niet 

naar rcligic of gezin wil wijzen, komt 

dus bij de school uit. Het is wei duidc

lijk dat dit niet mcer is dan schuiven 

met de Zwarte l'iet, want wie inspireert 

de onderwijskrachteno Traditioneel 

vormden religie, gezin en school een 

samcnhangend, elkaar onderstcunend 

gehecl. Hct is dwaas om tc proberen de 

school uit dat geheel los te maken en 

dan de hclc last van de sociale integra

tie van individuen aan de school toe te 

wijzen. Wie in-.pireert de docenteno 

llinncn samenlevingsvcrhanden komt 

de taak van inspiratie door idealcn die 

hct individucle bestaan ovcrstijgen tra

ditioncel aan de religie toe. Veel aange

haald is de definitie van religic van de 

culturecl antropoloog Clifford Ceertz 

een rcligie is 'a system of symbols which acts 

to cst!lblish fJOu>erfu/. flerudsiPe, 1111d lon<j-l!ls

ting moods 1111d 111otiuatio11s in 111cn hyjon1111la

tmq comcfltiolls of 11 l}CIHT<d order of existence 

md clothing these concefltwns ruit/r such lltt 11!1-

r·u of factrudity that the moods 11nd 111otir"!lio115 

sec111 cmiqucly rc11listic'2 Ceertz mcrkt daar

bij op dat nog nauwelijb is ondcrzocht 

hoc religies cr ooit in slagcn om het 

wonder te voltrekken dat zij hun hredc 

visie op de -.amenhangen van het Ieven 

hij mcnsen kunnen internaliseren in de 

vorm van attitudes en lcvenshoudingcn. 

Dat is inderdaad nog nauwelijks onder

zocht: de rcdcn daarvoor zou heel goed 

kunncn zijn dat lange tijd werd aange

nomen dat waardenoverdracht geen 

prohleem is. Volgcns dezc omschrij

ving van Ceertz ligt de werking van re

ligic vooral in de '/onl}-lustmq moods e11 

111otiuations' Rcligie verschaft die door 

menselijke attitudes te versterken door 

ze ecn achtcrgrond te geven in geloofs-

inhouden. Ook de democratic zclf kan 

niet zondcr ecn dergelijkc achtergrond, 

dcnk ik. Zij berust op de voorondcr

stclling dat icder mens gelijkc waardc 

hecft en dat ieders mcning hehoort te 

wegen in het landsbestuur; de christelij

ke religic onderhouwt dcze politieke 

gedachte met hct geloot dat elk mens 

geschapen rs naar Cods heeld en dat ie

der mens bepaaldc gaven kan inhren

gen in het geheel. De nadruk op demo

cratic is een vcrworvcnheid van de vcr

nieuwingen in het westersc christen

dom vanaf de zc-.tiendc ceuw, waarin 

ook merkbare invlocd van (al dan nict 

bijbels) humanisme aanwezig is. Fen 

van de spannende vragen van onze tijd 

is ol andere grote religieuze tradities in 

staat zijn om de waarden van de demo

cratic te ondcrhouwcn. 1 Zondcr daarop 

in te gaan, volsta ik hicr met te zeggen 

dat zeker niet aile geloofsinhoudcn van 

de grotc religieuze tradities als achtcr

grond van democratisch denken kun

ncn dicncn. De ovcreenkomstcn in de 

deugdenlecr van de grote godsdien-.ten 

hieden nict zonder mecr cen basis voor 

de democratic: een smalle, gedeeldc 

moraal biedt geen bczielend verhand 1 

Een 'bezielend' verband 
Waar is dat bezielcnd verhand nu voor 

nodigc Het antwoord is simpel en algc

mccn inzichtelijk wiJ hehhen een bre

der kader nodig waarin wij ons Ieven 

plaatsen, verstaan en bclcven; willcn 

wij ruimte voor een ander maken, met 

name voor andercn van wre wij nict al

hankelijk zijn en zekcr anderen die wi1 

nict zelf kennen. t·vlcnsen zijn in veel 

opzichten vervreemd, verb I i nd, onwe

tend, ongehoorzaam of hoc men het 

delicit ook verder wil aanduiden. Laten 

we dat met cen christelijkc term benoe

men, zonde. Welnu, een nuchtere zon

delccr is ccn van de hclangri1hte 
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houwstcnen onder ccn sam en levi ng. 

Wic niet ziet waaruit de cllendc voort

komt, blijlt dweilcn met de kraan open. 

't·dccr politic en meer cellen' hclpt niet 

om te voorkomen dat cr meer overtre

ders komen, her maakt de overtrcders 

aileen omzichrigcr (en harder). A is men 

hct paard nict achtcr de wagcn wil 

'>panncn, moer men de wortcl van het 

kwaad onder ogen zicn. Hct prohlccm 

van scculicre levenshcschouwingen als 

humanismc en communisme i<. dat hct 

kwaad nier diep genoeg wordt gepeild 

Hct communisme is nict zozcer over de 

kop gegaan omdat het de economic 

niet goed kon organi'>ercn, maar omdat 

hct niet gocd zag wat de wortel van her 

kwaad is. Men dacht ten onrechte dat 

de arheidsdcling en hct private hczit 

van collecticve goedcren de oorzaak 

van de ellcnde vormden; men zag de 

mem als arbeider en dacht door ecn an

dere inrichting van bezit en arbeid de 

samenlcving te kunnen verbeteren. Te 

laat mcrkte men dat mensen ook afge

zicn van verkcerde maatschappeliJkc 

srructuren corrupt zijn (tenzij er iets 

aan geheurt) De ongclijkheid van men

sen zit nier aileen in bezit dat men zou 

kunnen hervcrdelen. Menscn zijn in al

lerlei opzichten ongelijk; de ccn is 

mooier dan de ander of slimmer, wclhc

.,praakrcr, handiger, inrelligenter, stcr

ker, gezondcr enzovoorts. De chris

telijkc duiding van dezc ongehjkc ei

gcnschappcn is dar we zc hebben gc

kregen als gaven die we mogen en 

moeten inbrengcn in het geheel en niet 

aileen mogen aanwcnden voor onszelt 

c11 de onzen. Onze hang naar wat ons 

voor ogen is, moet worden doorbroken 

hinncn een grorcrc visie waarin ande

rcn hun plaats krimcn. Levenshe

schouwingen kadcrcn de ongelijkheid 

van menscn in. Dat kan op meer manic

rcn, via de ideecn van zeltontplooiing 
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en mcnselijke waardigheid (humanis

me), schepping en gehoorzaamhcid aan 

de Koranischc geboden (islam), karma, 

dharma en (vaak) rc"incarnarte (hindoes

me), of biJvoorbceld schepping, verlos

sing en navolging (christendom). 

Codsdiensten bieden ecn duiding aan 

van kenmerken van her hestaan, zoals 

van geboorte en dood, slagen en talcn, 

samenlcven, lidde en haat 5 Ze duiden 

door algemcne kenmerkcn van lll't bc

sraan te verbinden met een visic op her 

omvattcndc verband van de dingcn en 

de toekomst van de mens (zoals: op

gaan in l>ralmtm1, oordcel en paradijs, 

nieuwe heme! en aarde, verzinking in 

lllrt)(JIIa). De gedachre 'dood is dood' en 

'je leefr maar een kecr' treft men in reli

gies zelden of niel aan, al kennen lang 

nict aile t·el1gies de idee van cen per

soonlijk voortbestaan na de dood-'• 

Deze overwegingcn lciden tot hct in

zicht dat de centrale vraag inzake de 

ovcrdrachr van normen en waarden is 

op we ike manier visies die zc schragen 

en ons motiveren om onze gavcn in 

dicnst te stellcn van een groter geheel, 

worden opgebouwd en overgeleverd. In 

wezen verloopt dcze over-

dracht op de manier die we 

allemaal kennen: door ons 
Zelfs de liberale 
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gczagvnlle verhalen over 

voorheclden van goed Ieven 

in moeilijkc situaties eigcn re 

maken. Zo groeide mijn ge

neratic vlak na de oorlog op 

met verhalen over Willcm de 

Zwijger, vcrzetsheldcn en 

voorman Bolkestein 

zoekt naar 

bezielende 

christelijke 

inspiratie. 
Paul KrOger om nict te 

spreken over Samuel, David, )ezus' dis

cipelen en de oude martelaren. Vcrzets

helden zijn er nog wei, maar de 

hijbelverhalen zijn als voedingsbron 

van ccn gezamenlijk wereldbceld be

halve bij spccifieke bevolkingsgrocpcn 
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vrijwel gc·heel weggevallcn De plaats 

van hijhclvcrhalen is grotendeels ingc

nomcn door televisichlms die verhalen 

aanleveren over moed en opotfering, 

emanupatie en (on)gelijkhcid. henau

wenis en uitredding: het hele -,cala, van 

reportages over Mandela en films over 

Candhi en de holocaust encrzijd-, tot 

avonturcnfilm-, en het A-team andcr

overvallcn en vrouwen en kinderen en 

spullcn hadden mcegeroold [en dee\ 

van zijn mannen was te moe voor de 

qrijd en hleef met hagage achtcr hij 

een heek: met de rest overwon hij de 

Amalckieten en hracht hij niet aileen de 

menscn en de spullcn weer tcrug, maar 

ook een huit. De vraag was wie een 

dec\ van de huit kreeg, wic gcstreden 

had ol ook wie daarvoor zijds 

De tradi tie- ovcrdrach t 
De brede moraal is 

te moe \Vd') 'Daarop he-

aile -,\cchtc gonncn en vcrloopt vee\ minder gc

structurcerd dan vrocgcr 

De scholen hieden enigc 

structuur; de televisic prijst 

een him over Candhi an

ders aan dan Superman. 

Dat necmt echter nict weg 

dat ieder zijn eigen geestc

lijk vocd-,el hijccn 'zapt' 

met de nictswaardigc onder de 

levensbeschouwing 
manncn die met David 

n1ccgcgaan warcn, te ~pre

ken: . 'en het laat zich ra

den hoc zij de vcrdcling 

van de gocderen wilden 

oplossen. 'Maar David zei-

naar de prive-sector 

van het bestaan 

verwezen. 

Vergelijk hct contrast met een pastoor 

of domince die een hcle zaterdag met 

de hijhel en wat commentaren achter 

het bureau zit en zich erop bczint wat 

Cods Woord hedcn tot menscn zegt, 

en een gemeenschap van mensen die 

week in week uit hevrijding, vergeving 

en aansporing in het Iicht van het Rijk 

van Cod vieren. Een beziclend verband 

vcrgt een religicuze traditie met speci

heke vormcn van gelooh,overdracht. 

Traditie als levensleer 
De christclijke godsdicnst is, zoals 

Theo de llocr het heelt gctypeerd, cen 

levenslcer met paradoxen. Hct is geen 

sluitend systeem van thcoretischc kcn

ni-;. l'rimair zijn de verhalen over Israel 

en over .lezus, met daarin allcrlct voor

beeldcn van het Ieven 7 De moraal 

wordt daar niet met verhoden gcleerd, 

maar met moeilijke situaties en tragiek 

Fen cnkele keer wordt dat expliciet ge

maakt. David hccft met zijn troep de 

Amalckieten achterhaald die tijden<; 

zijn afwezigheid zijn dorp hadden 

de: Zo moct Cij niet docn, 

mijn broeders, met wat de Here ons ge

gevcn heeft: Hij heeft ons bcwaard en 

de bende die ons overviel, in onze 

macht gegeven. Wie zou hierin naar u 

luisterenc Nccn, het dec\ van wie hij 

het pakgocd hlijlt, zal hetzelfde zijn als 

van wic ten strijde trekt: gclitk op zul

lcn zij dclen. En zo is het geweest van 

die dag af: hij stelde het tot tnzetting 

en regel voor Israel tot op deze dag's 

Dczc structuur is kenmerkend voor vee\ 

btjhelse vertellingen (en vee\ religicuzc 

verhalen tn het algcmeen): (a) ecn pro· 

blcem-situatic met een moreel dilem

ma, ihl ecn verwi)zing naar hct grote 

kadcr met ecn de-ccntrering van her in

dividu ('de Here hcdt. '!. (c) een op

lossing van her morele dilemma binncn 

het grote kader, en (ell een inzctting, 

ecn morelc regel hinncn het hczielcnd 

verhand. Men lctte op de rclatie tussctl 

her onwattende verband en de morclc 

rcgci; dar morelc regels langdurig zon

der bezielcnd, grotcr vcrhand (in moci

liJke tijdcn) kunnen wordl'n ovcr

geleverd, is vooralsnog onhcwezcn. Zo 
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werpt heel de prediking van Jczu; een 

hepaald Iicht op hct Ieven. De algeme

ne, liherale moraal dcnkt in termcn van 

individuen en mcdemerl',en, de chri<,te

lijke in tcrmen van 'naasten' De chris

tclijke traditrc zcgt niet 'u hent een 

individu en de ander is dat ook', maar 

lccrt de naaste zien met de ogen van 

het -;lachtoHer, de gelijkeni; van de 

barrnhartige Samaritaan. De gelijkenis 

zeit is de bijbelsc 'dclinitie' van het be

gnp 'naa<;te' Door deze verhalen steeds 

opnieuw te lezen en in de gcmcenschap 

uit te lcggen, wordt mensen een bceld 

van het Ieven inge;cherpt.'' Het gaat 

niet om theorie, maar om een prakti

schc lcvensleer, die in de opvoeding en 

opleiding verder wordt uitgewerkt 

Kinderen wordt (met veel vallen en op

staan) geleerd wanncer ze voor zichzelf 

moeten opkomcn en wannecr ze moe

ten toegcvcn, wat ze \Vaard zijn in \Yin

en vcrlicS'>ituatie;, hoc ze wei en niet 

over mindcrheidsgroepen kunnen spre

ken, enzovoorts. De chri<,teliJke traditie 

zet zichzell voort in de praktische 

overdracht in talloze <;ituaties waarin 

mcnsen hun praktische ver;taan van het 

Ieven doorgeven aan anderen. In die 

zin is de christelijke traditie met de ge

hele cultuur verweven. 1" 

Bevorderen van traditie
overdracht 
Deze inzrchten hebben ingrijpende po

litieke con;cquentic; voor het cultuur

hcleid. De con;equcntie ervan is dat de 

overdracht van waarden en idealcn hin

ncn de ~an1cnleving n1oct worden gcor

ganiscerd, dat het maatschappelijke 

belang van leven;beschouweliJke tradi

ties moet worden erkend, en dat cr ccn 

acticl belcid moct worden gevoerd in 

vcrhand met waarden-pluralismc. 

1\lct het bevorderen van de overdracht 

van waarden en nonncn raken \VC <1an 
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het maatschappel ijke middenvcld. 

Krachten; het hegin;e] van -;ubsidiari

teit moet 'een verband op hoger niveau 

... zich niet mcngen in hct Ieven binnen 

een maatschappeliJk verband op lager 

niveau en dit van zijn bevocgdheden 

heroven' 11 Het gaat, als ik het goed 

zie, om mecr dan bevoegdhcden, na

melijk om lcvensverbanden waarin de 

zi ngevende verhalen verder worden 

vcrteld en de inspiratie wordt versterkt. 

AI., het bovcnstaande waar is - en vcel 

recente bczinning op lcvensbeschou

wing, moraal, narrativiteit en hcr

meneutiek wijst daarop - dan i'> het 

voor de samenleving noodzakeliJk dat 

mensen in allerlei verhanden verant

woordelijk zijn voor de inrichting van 

hct gezamenlijke Ieven om a! doende 

hun traditie toe te passen en uit te hou

wen. Het aangegeven verband tussen 

cultuur en religic( <.) wijst dus op hct he

lang van het maahchappelijke midden

veld voor cultuur- en waardenover

dracht. Dat geldt niet aileen voor on

derwijs, media en sociaal-cultureel 

werk, maar voor aile verhanden waar 

mensbeelden in het geding zijn en 

waardcn tegen elkaar worden afgewo

gen. 

Voor de overdracht van waarden en 

idealen i'> de ovcrheid dus van lcvcns

beschouweliJkc tradities afhankelijk 

Daarmee staan we voor wat Klop de 

cultuurpolitieke paradox noemt, de 

ovcrhcid mag geen zedemeester zijn, 

maar is toch van de (ovcrdracht van) 

zeden afhankelijk Het is zells zo dat 

de democratic van cen hclc reeb deug

dcn en een gedeeld menshceld afhan

keliJk is.'' De samenlcving hehoelt 

mcn<.cn met goedc idealen en structu

ren waarin die rnensen de kans krijgen. 

[r zijn echter ook verkeerde idealcn, 

dan moct de samenlcving grenzen stel-

z 

0 

m 

z 

m 

z 

0 

m 

z 



Lz 

~z 

~z 

cc 
:z 

j" ~u~~ ~:~*l) 
" 

len, de vrijheid van god-;dienst en le

vensovertuiging is niet onheperkt Ook 

hter ligt een paradox. Gevolg is dat de 

scheiding van kerk en -;taat niet zo 

streng mag worden opgevat dat de staat 

niets met religieuze organisaties te ma

ken heeft De scheiding kerk-staat 

moet dus niet streng worden ge·fnter

preteerd maar 'zwak'; relaties tu<,<,en de 

overheid en religieuze gemeemchap

pen zijn noodzakelijk. 

Zodra men organisaties met ecn lcven<,

beschouwelijke achtergrond -;timulcert 

om vet:antwoordelijkheid te nemen 

voor scctoren van de samenleving, 

kri)gt men met pluralismc te maken. 

Het hehoort tot de nicuwc uitdagingen 

om het levensheschouwe-

ren van het publieke dehat over waar

den en vooral ook over de daaraan ten 

grondslag liggende mensheelden. 

Wellicht zou men een Raad voor 

Religie'> en l.evensbeschouwingen moe

ten instellen, waarin algevaardigden 

van religieuze groeperingen met clkaar 

zouden kunnen sprcken en gezamenlijk 

met de overheid. Vooral omdat religi

euze groeperingen overal in de wercld 

cen rol <,pelen in conflicten, kan de 

overheid niet met een paS'>ievc opstel

\ing volstaan. l\1en moet onderling he

grip bcvorderen. 

Hct CJ)A en de Europese VolkspartiJ 

(FVP) zijn voor hun draagvlak in de -;a

menleving zclf afhankelijk van de lc-

vendigheid van de chris

lijke plura\i-;me te organi

seren. De samenleving 

hecft a\ lang leren Ieven 

met ecn aantal christelijke 

kerken naast humanisme 

en socialismc. Nu zijn daar 

met name allerlci hindo6-

stischc en islamitischc 

groeperingen bijgckomen 

Men hecft a! eigen scho

len, cen lcrarenopleiding 

islam i'> onlangs erkcnd. In 

de media wordt vee! gc

daan om de bekendhcid 

met minderheidsgodsdien

sten tc vergroten, overi-

Wellicht zou men 
tclijke traditie. Als de 

christell)ke idealen en het 

dragende beeld van mens een Raad voor 

Religies en 

Levensbeschouwing 

moeten instellen, 

waarin 

afgevaardigden van 

religieuze 

groeperingen met 

elkaar en met de 

overheid spreken. 

en <,amenleving niet mccr 

worden hcrkend, wordt 

een chri-;telijkc politiekc 

partij een roepcndc in de 

woe<,tijn De hoofdbcgrip

pen waarin men hct chris

ten-democratisch dcnkcn 

graag .;;an1cnvat, n1oeten 

tel kens weer worden 

opengebroken en uttgc

lcgd door ze te koppclcn 

aan de verhalen van de bij

belse traditic met hun be

zielcnde verband. Aileen gens met voorbijgaan van 

klcine behoudende chris-

teliJke kerken. Krachtens het beginsel 

van gelijkbercchtiging zullen de orga

ni<,atie'> van deze groeperingen zich 

moeten kunnen uithouwcn. Zo krijgen 

god.,dienstvrijhcid en gelijkberechti

ging vorm. Een wcrkelijk pluralisme

belcid gaat nog verdeL opnamc van 

anders-gelovigen in allcrlci commissies 

voor politiek-ethische vragen, stimulc-

zo kunnen de chri<,telijkc 

'waarden' bcrkenbaar en in-;pirerend 

worden. De christen-democratic i'> on-

clenkbaar zonder de brecle stroorn van 

mensen die tn allerlei organi-;aties hun 

visie op het Ieven toepa.,sen en uitdra-

gen. 

Prof. dr H.i\1 Vroo111 is hoc")lmwrtjodsdifllst

f.ilosof.ic 111111 de \lri;c l!llivmitcit te A111stcrd11m 
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F.Shd..:;, Tr11,lli1011, Ch1cJgo 11)81 IH4v 

(']Iiford Ceertz T/1e lntnfucl,llt0/1 of ( ultun, 

Ht:~rpcr C.ollin<.,, 197i, 1)() 

C C de Krul)f gaJ.t cr llltJil'-> 1nzrcn-. tc gcmak

kcll)k vonu1t dat hct hewu'->lZIJ!l van hetrokkcn

hctd VJ.n burger<., in het po!JtJckc proLe'> utt de 

wco,tcr-,c gee<.,l n1et mccr \veg te lknkcn r<; en 

llJt de LOCIW!lllllg VJil ll1J.Jl<.,Lhi1ppc]I)J.-.C lllM ht 

voor 1ndl\iJducn en grocpen dnngt tot democrJ

tJc, \t1
ddkZddHI Cll ll!ll/J/n OPlT Lhn~/c/ijkt clilifk en ,/c

!1101 rdlu 'BttJrn Tt-n I lave 1 CJ94. 11 I v , ( )ok de 

dcnHKrJtlc wordt gcdrJgcn door \VJardcn dtc 

gc.llltcrntdi-,ccrd moctcn wo1dcn 

Vgl h11V de bijdragcn vJn 1\b-.Jo Ahc. fl de 

Sdva, R h.·rnhout, A :\n NJ,I!ll en ondergctc

kcndc J.Jil de hundcl H11111d11 l<.i!)ll/1 did R.eiJ,}IiJih 

\',dun, A A.n Nt~'lm t'l ol 'cd-..1. tc vcr<..chii!K'Il 

KJmpcn Crand RJpid-. 1 1J9-t Lo<ll-, de JJil

vaardtng von demoLrJltc en men<..CiliTLhtell een 

latcrc Lhnqel11ke ven;,.orvenhetd 1<,, zo kunnen 

ook <llldcrc tradtttc<.. zi( h ontwtkkclen en Jan 

dczc \ovaardcn <,lcun gevcn VJn hclang 1<, de 

DcLIJrJtlon oil J Clohal EthiL-,' van het 

\X'orldparltamclll oJ Rcl1g1om, Ch1LJgo I 1)<)3 

o J a!gcdrukt 111 S!tdu·, 111 fHicuc!JI}IOU' f)Jdilli}Hc i 

: 11) 1Ji', 101 IIi 1Kok PhLtro<,, KJmpcni Vo01 

cell hcknoptc dJ<,(_LJ':.<,Jc over \\'<lJrdcn en J(_hter

!Jggcndc gclooJ-,mhoudcn z1c llliJil C:n11 <111,/cu 

,;o,lcll, K<1mpcn I(JIJi 

5 Tcgcnwoo!dJg Ill de !l.menkZlJihC IJter<ltuur 

vaak 'im<lglllJtion' gcnoemd. ZIC uok llliJll l<.ciJ!/Il' 

,d, ,/t~i<!JJJ,} I'd II ,It ./lJod. 1\m-,tcrdam I 9lJ2 1 ·t-1 hlz 

() Vgl. I.Bmd,er, Till' nlfdiiJJJ_,;, o[ ,hdih, Camh11dge 

1 1)1)1 lll 1l 2 i 

7 ( )ver hct he lang vJn nLttTJ(JVItelt voor de vor

llllllg van ccn \Vereldhccld t'> vccl gepubiJCcerd 

men lcze wcrk V<lll Paul 1-~.J(_oeur, en hnv 

C (~reen, /md£}111/Ht} Co,1 rS<ln 1-rJnci.;;o Harper 

Z~nd Row I 1JW) i en W Brueggemann, To: I' Jm,/n 

Nc£}0/Jdilll/1, {i\1lnncapoh.;;- Fortre<,<:. Pre<,<; 11)931 

1 Samu~l iO· 22-25 

() Z1c red PI) !).Stecgmclll, Z111 111 l'ethilleH. ()ver 

de bctckenl'> vJn verhJlcn h11 de overdracht van 

geloot WJJrden en no1mcn, [kn llaJg l~J93 

I i 1 hlz .. H 1\l Vroom Ander<, lcrcn zten', tn: A 

von HJr<,kamp ,·red ,., ( )m ,lc lotkomollhm cen trd,!r

lrc ()(l,lcllur ot't'l i)clooj,oJ>cr.lriiLhl, Kampen 11N3, 

21-H 

lOVgl r. Tcnneke-., f)ttlllhekciidcdmten'-JC ()pfr(lll

luur uli'IIUJri'CJ't/JJI/crJ c11 IIIIILhl, Carant Lcuven· 

Apeldoorn 2e dr 19~)2, 25vv, 52 

I I ( CIJ/c~JIIId' ;\nHH'. ~ ,1H Vgl Puh/1ch ,;credJIJ!)hcr,/, 

l \"VTC:DA Bohn I LJLJO' 322vv legt nadruk op 

de hehart1g1ng van taken door burger.;; 

12 C J Klop /)c L·Hiturnpo/Jirckc fldld,lox : Karnpcn 

Kok JLJI)i i, 7v, j)J'>'>llll Merkwaard1genv1J'> ont

hreekt rn de genoemdc -,rudic vJn De Krunt de 

hl)drJge VJillllt (_hnqel11ke ke1kcn 1 en Jndcre 

rcltg1cuze gemeemchappen'1 Z~Jn de cultuur, Jl

gezlen VJ!l hct morcel-rolltlekc debat !:en 

CllV Ill <J~ 

(_hri-.tcll)kc part!) heeft hi1 ciJn ook nict nod1g; 

de tnric_hting van de sarnenlevlllg met CTll lllLI.Jt

schaprell)k mJddcnveld komt !llet 111 het bhk

veld 1\tet e!llgc rn.;;tcmmlllg utecrt hiJ Clncur 

dte '>tclt dat de (_Ultuur de hron VJn hct 

'n<ltlllll'recht i.;;, a \V, 200 Aan d1e udtuur hgt 

nogal wat ten grond-.IJg' 
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