
De conventionaliteit van het christendom en van instituties zoals 

de staat, de universiteit, het ziekenhuis is ondermijnd. De pogin

gen tot modernisering hebben echter tot niets geleid. Politieke 

partijen, kerken en instellingen hebben pas een publiekskarakter 

als ze conventioneel weten te zijn. Daar is sturing voor nodig. 

Nieuwe leiders horen daarbij. 

V
ergelekcn met de Jongcn<, 

en me!SJC'> d1e d1t Jaar hun 

c1 ndexamen dedcn en voor 

de keuzc <;tonden een he· 

roep met een daarhij hehorendc oplci

ding ofwel cen voortzetting van hun 

vorr11ing in algcrncne zin 

te kiezcn, had ik het in de 

zomcr van 1965 gcmakke

IJjk Niet dat de keuze ge

makkelijk wa'>, want het 

he,Juit om kloosterling te 

worden werd niet in een 

handomdraai gcnon1en. 

i\laar de wcrcld waarin ik 

led de. vcrgemakkel ijktc 

die kcuzc ln de katholie

ke kerk in Nederland ve1·-

Sterkcr noK het zal ook wei een be-.luil 

geweest zijn gevoed door mijn omge-

ving. 

Vcrgelcken mel de afwcgingen die ik 

maakte in die zomerse maandcn vlak na 

mijn eindexamen, ziJn de 

afwegingen van de school

verlaters in deze zomcr 

vccl gccomplicecrder Zij 

wctcn dat de arbeidsmarkt 

krap is. lk had van dat 

woord waarschijnlijk toen 

nog no01t gehoord. Er was 

muwelijks werklooshcid 

Voor afgestudcerdcn 

VWO, HHO of WO was 

wcrk in overvloed. De 

kecrde tocn in cen tiJd van fnoj. dr. FJJ!Vl. jonge mensen van nu heb-

oecumene, ontmoeting en Kimnl!ll1 S.J ben lastige pakketkeuzen 

vcrn1euwing. J)cgcnen die Ieiding ga- moeten maken. In mijn tijd was er een 

vcn aan de kerken in die tijd waren dra- vrocgc wissel bij de eerste klas naar hhs 

gers van gl"zag. Zich aansluiten bij cen 

rcligieuzc ordc hinnen de katholieke 

kerk was cen hesluit uit ideele motic

vcn. maar hct was ook ecn hesluit dat 

hegrepen werd door mijn omgeving. 
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of gymnasium en een latcrc wi<,sel naar 

A of B. Die keuzen werdcn toen ge

maakt met de rapporlciJfcrs op talc!. 

Hct had wcinig te maken met de keu

zemogclijkheden in HBO en WO Fn 
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dan hct geld. lk had crop dat moment 

nog nooit over hoeven nadenken. 

Vakanticbaantjcs waren er nict. Hct 

zeeverkennerskamp werd door mijn ou

ders bctaald. En de vakantietocht met 

hct gezin natuurlijk ook. De lak op de 

zcilboot moest ik wei zelf aanbrcngen, 

na het nodige schurcn en repareren. 

Maar de kosten van de verf, van de 

wintcrbcrging, van de zcilreparatic? 

Het zal mijn vader wei geweest zijn 

Van <>tudiefinanciering had ik nog nooit 

gehoord 

Toen ik achttien was, leefde ik in een 

gelukkige wcreld. Die wordt nu een 

vcrzuilde wereld genoemd Ccbaande 

wegcn Confessionele instellingen l\.1et 

een wekelijkse kerkgang De school 

was ecn jezu'ictencollege, waar drugs of 

klcine criminaliteit onbekend waren. 

Werd er wei eens cen brommer of een 

jack ge<,tolcn' lk kan het me nict herin

neren. Toen ik, na mijn eindexamen, 

zelf de stap naar de jezu'ictenorde zette, 

deed ik dat niet om een boze wereld te 

verlatcn of een boze wcreld tc bestrij

den. maar om met de golfslag van die 

tijd het meer over te steken, aan boord 

van een van die vele schepen van 

Petrus' vloot. De kerk, au fond, was 

voor mij toen meer realiteit dan dear

beJdsmarkt. de rnaatschappij of de 

staat. 

Wat ik rne afvraag deed ik het uit ccn 

hang naar het oude) Qf Wa<, het ecn 

stap in ecn onbekcnd, nieuw terrein? 

Dat laatste is hct ovcrigens wei gewor

den. Na mijn vorming, geleek mijn Ie
ven in wcinig opzichten op het Ieven 

waarop ik voorhereid was. Er i., ecn ver

nicuwing door een vorige generatic 

doorgevoerd. Maar waarom zijn er van 

de <,choolverlatcrs van dit jaar en van 

vorigc jaren zo \vcinig die tot ecn 

<,oortgelijke kcuze gckomen als ik in-

dertijd maakte? Hecft dat iets rnct de 

wereld te maken, waarin zij Ieven? Of 

heeft het juist iets te maken met de ver

nieuwing zelf? Zou die niet in diskre

diet geraakt zijn? 

Conventionaliteit 
Vergelcken met de wereld, waarin ik 

mijn eindexamen deed, is de wereld 

voor '>choolverlaters van nu anders. lk 

twijfel of er een continu'iteit te ontdek

ken valt tussen wat er toen voor cen 

eindexamenkandidaat speelde en water 

nu aan de hand is. Het kornt mij voor 

dat het een andere wereld is, waarin ge

zag, kerk, staat, normen of waarden een 

andere bctekenis en een andere priori

teit gekrcgen hebben. Die vcrandering 

is in de tweede helft van de )aren ZC'>tig 

ingezet Vrij ploheling voltrok zich in 

ons land een cultuuromslag: was het 

1966 of 1968? Zonder een periode van 

verval en zonder herfsttij schrompeldc 

hct christendom ineens in. lk herinner 

mij heel gocd hoe dat tot mij door

drong, toen ik, als novice in de jezuk

tenorde, het bock 'Het cinde van het 

conventionele chri<;tendom' las. Het 

was van de hand van dr. W.H. van de 

Pol, die op dat moment hoogleraar aan 

de theologische faculteit van de 

Katholieke Universiteit Nijmcgen was. 

Een serie college<> be<,temd voor stu

denten van aile lacultciten had 

Professor Van de Pol bewerkt en die ti

tel meegegeven. Dit bock wcrd in korte 

tijd vee! keer hcrdrukt 

Onder conventioneel christendom 

werd door Van de Pol verstaan de his

torische, concrete praktijken van het 

We<;teurope<,e christenvolk. Dat con

ventionele christendom bestond nog 

De schriJVCr WiJ<;t op intellectuelcn zo

a]., Bertrand Russell, Gerhard Szcze<,ny 

en anderen, die reeds eerder hadden 
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geschreven over hun per-,oonlijke 

hreuk met elke vorm van godsdienst, 

inbegrepen het christendom. Maar het 

nieuwe was juist dat de conventionali

teit, in het algemeen, van kerk en gods

dien'>t werd aangetast en ondermijnd. 

Eerst wordt de geloofs-

zing, vermengd met ongeduld, dit 

schouw-,pel gade-,laal. Wat de kerken 

tegenwoordig officieel ondernemen (en 

dit geldt ook van het verloop en de uit

slag het Tweede Vaticaans Concilie) 

vermag de jeugd en dus de tockom<,t 

van de christenheid nau

praktijk en de gelootsleer 

hehandeld. lets later de 
De modernisering 

welijks meer te boeien.' 

(biz 329-330) Van de Pol 

moraal: 'Het conventione

le christendom draagt het 

stempel van een hlijkhaar 

algemeen aanvaarde, con

ventionelc opvatting be

treHende het karakter van 

de christelijke moraal.' 

iblz. 51) Na dit sociolo-

zelf is in crisis eindigt met zeven <,tellin

gen: drie van constateren

de aard en vier stell i ngen 

die de modernisering van 

het christendom behelzcn. 

Dat woord gebruikt hiJ 

nict, maar hij schrijtt wei 

een hoek voor een moder

geraakt, er is geen 

legitimiteit van het 

gemoderniseerde 

gegroeid. 

gisch gctinte hootdstuk hchandelt de 

schriJver tactoren die het conventione

lc chri'>tendom ondermijnen, zoals het 

veranderde wereld- en mensbeeld, de 

moderne bijhelwetcnschap. de filosofie 

sinds de Verlichting, de theologische 

be'>piegelingen van Karl Barth en Paul 

Tillich en de confrontatie tu<,<,en chris

tendom en de andere wereldgodsdien

sten. Aan de hand van de discussie naar 

aanleiding van het boekje '//onesl to Cod' 

van de anglicaan<,e hisschop van Wool

wich, John Rohimon, concludeert Van 

de Pol dat er een aanzienlijke verwar

ring hecrst· 'De di,crcpantie tussen 

conventionaliteit en modcrniteit hecft 

<,leech ernstiger vormen en almetingen 

aangenon1cn. J)icntcngcvolgc i') cr een 

tegenstclling en een alwezigheid van 

wederzijds hegrip tuS'>en de na-oorlog

"c en de voor-oorlog~c gcncratic ont

staan zoals zich zeldcn tLhsen twee 

opeenvolgende generaties hedt voor

gedaan. De oude generatie blijft arge

loos de oude paden hewandelcn niet 

hcseHend, dat de na-oorlogse generatic 

van gclovigcn, inbcgrepcn priestcr"i, 

predibnten en theologen, van dertig 

jatlr en jongcr 111ct tnccwarigc verba-

( llV 7 X 'l-1 

ne generatie, voor de moderne mens 

(biz 350), voor de moderne christen 

(biz .354l. 

Nu hladerend in dit boek valt mij op 

dat het mee'>lal gaat om het einde van 

de conventionelc thcologic. Maar zijn 

methode van kijken en zijn resolute op

merkingen over een christendom dat 

ondermijnd is en dat zijn einde vindt, 

kunncn met wat lanta<,ie ook toegepast 

worden op andere verschijnselen. 

Modernisering 
Ook de conventionaliteit van andere 

instituties wordt ondermijnd lndertijd 

noemde Van de Pol drie factoren: een 

andere heersende filosofie ot wereldbe-

schouwing, een andere n1anic-r van wc

temchapsheocfening, een gewcldige 

relativering van de instelling ten op

zichte van huitenlandsc in-,tellingen. lk 

heb het stcrke vermoeden dat deze en 

andere factoren instellingen ondermij

nen, zoals de staat, de univer-,iteit, maar 

ook de school, het ziekenhuis, ol -;ocia

lc-verzekeringsinstcllingen. Door die 

lactoren is de houding van de burger, 

rcspectievelijk de stlldent, de scholier, 

de patient ol de vcrzekerde veranderd. 
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De conventionelc verhoudingen tussen 

overheid en burger, tussen docent en 

student, tussen arts en zieke of tussen 

verzekeraar en verzekerde zijn onder

mijnd. Cecn van de genocmde instel

lingen hecft die ondcrmijning bc

sluiteloos ondergaan. Er zijn pogingen 

ondernomen om deze instellingen tc 

modernisercn. Conventionaliteiten zijn 

ondermijnd, instellingen zijn in crisis 

geraakt. De crisis van de staat is van 

een andere hcftigheid dan de crisis van 

het christendom, maar crisis is het. 

Wat mij het meest bevreemdt, al-. ik hct 

ondennijnde christendom vergclijk met 

de ondcrmijnde staat, de in crisis ge

raaktc universiteit of het bekritiscerde 

socialc-zekerhcids<,telsel, is dat overal 

pogingen tot modernisering ondcrno

men worden, die nergcns een onver

deeld succes geworden zijn Fr worden 

weerstanden opgeroepen atkomstig van 

krachten, die tot dusver betrekkelijk 

onbekend geblcven waren. De moder

nisering zeit als poging tot versteviging 

en als poging nieuwc fundamenten 

voor het ondermijnde bouwwerk te 

construeren, is in crisis geraakt. School

hervormingen. universitaire vernieu

wingen of grootschalige bestuurs

operaties hebbcn met ccn flinke regel

maat de laatstc Jarcn plaah gehad. 

t·daar wat hebben ze gebracht? De con

ventionaliteit van hct bestaandc werd 

ingeruild voor icts nieuws. l\1aar er is 

gcen legitimiteit van hct gcmoderni

seerdc gegrocid. !\Iinder heftig, mindn 

schrijnend, maar niet minder serieus 

moeten we vast stcllen dat de conven

tionelc staat, de conventionelc universi

teit ot de convcntionele school aan hun 

cinde komen. maar - net als het con-

ventionelc chri-.tendom zondcr dat 

cr een inspirercnd en lcgiticm alterna

tief voorhanden is. 

Hoe nu verder? 
De crisis van het christendom is voor 

mij een voorbecld van wat andere i nsti

tuties ook te wachten staat. Het is ecn 

crisis die niet opgclost werd, toen he

sloten wcrd tot modernisering. Het 

post-conventionele geloofsleven komt 

op mij over als een christendom in staat 

van helcg. Is het moderne chri-.tcndom 

er eigenlijk wei ooit gekomen? lk vind 

het beter te stellcn dat de modernise

ring gefaald heeft. Daarvoor zijn ver

schillende oorzaken. Zo is de ver

nieuwing van de katholieke kerk in 

Nederland vastgelopen in een patstel

ling tussen conservaticve bisschoppen 

en progrcssieve lckenbewegingen. De 

vernieuwing van de hcrvormde kerk in 

ons land is va-.tgclopen in een vcrwijde

ring tussen de geavanceerdc landelijke 

bureaus en de plaatselijke gemcenten. 

waar doorgaan-. behoudende gelovigen 

de trouwste kerkgangers zijn. Bij de ge

rcforrneerden is het beeld weer anders. 

Overal zijn vernieuwingstendenzcn tc 

hespeuren. maar geen kerkgenootschap 

is er in geslaagd de moderne gcneratie 

aan te sprekcn. Hct verschijnscl 'mo

dcrniteit' is in diskrcdiet geraakt lets 

wat ook vvijsgcrig reeds enigc jarcn gc

leden is uitgesprokcn. Het idecle fun

dament is daardoor de moderni-.ering 

ontvallen. Er wordt gesproken van 

post-rnodcrn1teit en van een post-mo

dcrnc generatie. 

lk weet nict wat van allerlci maatschap

pchjkc instellingen ontwikkcling, verval 

of vooruitgang genoen1d n1ag \vorden. 

De nict gcslaagde moderniscring van 

het conventionelc christendom zou een 

waar'>chuwing moeten inhouden voor 

de andere gcnocmdc institutie'>. ,\Joet 

die modernisering nog steed<,? Is cr er

gens hcwezcn dat zc zinvol is? Dat ze 

nieuw clan brengt' Soms is -.tilstand 
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ook een oplossing. lnstellingcn als 

staat, universiteit, woningbouwcorpora

tie of museum worden ondermijnd. 

Deze bedreiging moet in een uitdaging 

omgekeerd kunnen worden. HoeJ Als 

cr niets gebeurt, resteert iets onaange

pasts dat decennia lang energie zal 

spenderen aan het eigen ovcrlcven. Als 

cr wei wat gebeurt, is het gevaar groot 

dat het verkccrde gebeurt: zic het voor

beeld van de kerken, die verlamd zijn 

door conflictcn. Progrcssieven ver

schansten zich er in bepaalde onderaf

delingen, landelijke bureaus of 

instituten die met de kcrk gelieerd wa

ren. Conservatieven ver-

grotere veiligheid te komen. 

Dat doe!' Wat mij vaak opvalt is dat dit 

uit het oog wordt verloren. Dat was het 

geval bij de modernisering van de ker

kcn, maar dat gcldt ook voor de dcre

gulering van de ovcrheid, de pri

vatisering van de rijksdiensten, de ver

zelfstandiging van de universiteiten of 

de veranderingsprocessen in de krijgs

macht. We zijn met zijn allen deskundi

gcn in het verdonkeremanen van onze 

doelen. Voorbeclden van doclen zijn: 

een land waar het goed tocven is voor 

ons en voor toekomstige generaties; 

een wereld waar het goed 

schamten zich in plaatsc

lijke constellaties. In beide 

kampen werden machts

pmities opgebouwd, van 

waaruit een stroom aan

spraken, verwijten en bc

schuldigingen de andere 

richting werd afgevuurd. 

Nicmand werd er beter 

Geen institutionele 
wonen is voor aile volke

ren; een instelling waar 

kennis gegenereerd wordt 

en overgedragen wordt 

zodanig dat de afgcstu

decrden goedc vakmen

sen, bekwame lerarcn of 

kritische dcnkcrs zullen 

zijn, een samenleving, die 

haar geestelijke en histori

sche verleden koestert om 

daaruit inspiratie voor de 

verandering tenzij 

onder nieuw en 

ander leiderschap. 

Het einde van de 

moderniteit is een 
van. De kerken in het 

nieuwe 
minst. De gemoderniseer

de kerkcn hebben geen lc

gitimiteit gekregen Vele 

conventionaliteit. 

instituties, ecnmaal in crisis geraakt, 

worden bij voortduri ng verbouwd. 

8eter wordt het er nict op. 

Vee\ vergadcren en vee! overlcg produ

ceren we! stapels papier, maar geen 

nieuw clan. lk hcb losgelaten dat ecn 

gemoderniseerd christendom een idcaal 

zou kunnen zijn. 1\loderniteit is net als 

democratic: hct is ccn methode, maar 

geen einddoel. Fn dat geldt ook voor 

de gcmoderniscerde staat, de gemodcr

nisecrdc universitcit of de gemoderni

seerde kriJgsmacht: die moeten hc

schouwd worden als wegen die wei of 

niet hclpen tot een hetere gemeen

schap, een hetere opvocding of tot een 
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tockomst te puttcn. lk kan 

zo wei doorgaan. Moei\ijk is hct niet. 

Doelen, doelstellingen, opcrationelc 

doe len en verdere concretiseringen die

nen onderscheiden te worden van al 

wat gedaan wordt om zc tot stand te 

brengen. Een 110 llOilSCHSc-cultuur slaat 

geen acht op de doelcn, wei op de mid

delen. De instrumenten worden dan 

vaak doe! op zich. Vandaar ook die 

praat over ellicicncy, budgetten, orga

nisatieprocessen, vcrslaggeving en zo 

mccr. En dat wcrkt diep door. Hct na

denken over organisaties wordt steeds 

instrumentclcr. Zoals ook morele re

flectic trouwens. In deze gcbrekkige 

taal weerspicgelt zich de crisis van onzc 

instituties. 
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Leiderschap 
Afbladderend leiderschap hoort bij een 

institutie in crisis. lnstellingen in ver

bouwingcn worden geleid door een 

hoofduitvoerder. Bestuurscrisisscn om 

fundamentele zaken zijn zcldzaamhe

den. Toch zal dat moeten. Ceen institu

tionele verandering tenzij onder nieuw 

en andcr leiderschap lk geef drie mo

gelijkhcden, maar mij gaat het om her 

derde, om het architectonisch leider

schap 

* De eerste vorm is een nadruk op ma

nagement. Hicrboven noemde ik dit 

leiderschap als het hoofduitvoerder

schap omdat het geconcentreerd is op 

de middelen. Het gaat om efficiency, 

dat is dus de aanwending van de mid

dclen op een zo zuinig mogelijke wijze, 

en om effectiviteit, dar is met zckcre 

middelcn gestelde doeleinden te beha

len. Dit is het meest voorkomcnde lei

derschap in de hierboven genoemde 

instituties. Her kcnmerkende Ieider

schar op het middenveld Overal zijn 

er pogingcn om te moderniseren. Maar 

het zijn ook pogingcn die op de midde

lcn gefocust zijn Vanaf her eerste kabi

net-Lubbers is er een politieke en 

bestuurskundige discussie over vermin

dering van ambtenaren, decentralisatie, 

privatisering en dercgulering. Dat zijn 

aile instrumenten. Het leidende doe! is 

onduidelijk Leiders die alsmaar hicr

mec bczig zijn, hebben vaak de zin er

van uit het oog verloren. Op deze 

wijzc doormoddcren is onaantrekkclijk. 

Er zi)n altijd wei genoeg verstandige 

mensen in allerlei commissies en echelons 

werkzaam om enigszins werkbare op

lossingen te vinden, maar daarmee is 

dit soort leiderschap fundamenteel on

voldoende gelcgitimeerd. Op deze ma

nier worden kerken, scholen, rijks

diensten, vcrenigingen, stichtingen en 

andere instellingen log, bureaucratisch. 

barstensvol beleidsdocumentcn, maar 

ongCI'nspireerd Dit '>OOrt leidcrschap 

lijkt de crisis aan te kunnen, maar feite

lijk wordt niets opgclost 

* De twecdc vorm is het stcrke lcidcr

schap. De roep om sterk leiderschap is 

politiek actueeL in Italic, in Ru.,Jand, 

maar ook in kerkgenootschappen of 

universiteiten wordt een roep om flink 

gezag vernomen. Wat wordt er dan gc

vraagd? Waar wordt om geroepen? Met 

de bcgrippen 'orde en gezag' is cen dic

tatuur te legitimeren. Her is zcker ecns 

gebeurd, bij de opkomst van Napoleon 

Ill ecrst als president laterals keizer in 

Frankrijk Een schurk, net als zijn oom, 

dat staat voor mij vast. Maar waarom al 

die bewonderaars7 Meer nog voor de 

oom dan voor de neef? Mijns inziens 

verdienen beide (nou ja) hcren hun 

plaats in de geschiedenis niet Bij beider 

vertrek was er cen ontwricht Frankrijk, 

dat niettemin een zucht van verlich

ting slaakte. H. Daumicr, omstreeks 

Een karikatuur - waarschijnlzjk rmzd 
18 70 getekend - van het sterke 
leidcrschap in Frankrijk 
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1870/71, maakte a! een karikatuur van 

de roep om een sterk leiderschap als 

een uitweg uit de ontreddering Met 

sterk gezag weet de organisatie waar ze 

aan toe is, maar dat hoeh niet te bete

kcnen dat daarmee ook een zinnige 

ontwikkeling is ingczet en het uiteinde

lijke doe! bcreikt wordt. 

* De derde vorm is het zingevende lei

derschap Het is het leiderschap dat 

niet zelf als een Nieuwe Atlas de maat

schappij te torsen wenst, maar patronen 

aangeeft en standaarden stelt. Het i<> 

leiderschap als vormgeving. Het gaat 

crom dat de Ieider zichzelf en de ge

meenschap of de !eden van de organi

satie het doe! voor ogen houdt. Dat 

kan gebeuren bij de beoordeling van de 

activiteiten van anderen, door het enta

meren van nieuwe activiteitcn of door 

het stoppcn van verouderde activitei

ten. Nooit gaat het erom conventies te 

verandercn omdat hct conventies zijn, 

maar wei om nicuwc en betere tc rna

ken. Zo'n Ieider is bezig de organisatie 

zo in te richten dat er conventies ont

staan. Door zingeving, door ontwikke

ling van normen en waarden en door 

mensen op te voeden wordt de betere 

gemeenschap, de goedc krijgsmacht, de 

gelovige kerk, de enthousiaste universi

teit of wat dan ook bewerkstelligd 

De modernisering heeft zich aangc

diend als een nieuwe 'must' De post

modcrniteit is iets van de laatstc tien 

jaar De gedachte dat modcrnisering 

wei eens niet het juiste antwoord zou 

kunncn zijn, is lang als atavisme van de 

hand gewezen. Dat dit niet zo is, kan ik 

niet in abstracto bcwijzen. lk dcnk wei 

dat een organisatie, ecn institutie of cen 

maatschappij die conventies achter zich 

laat en zich moderniseert, instrumen

teel gcricht is. lk denk dat modcrniteit 
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en nihilisme ergens elkaar raken. 

In een zekere conventionaliteit kan 

men zich echter ook verliezen. 

Conventies garanderen nicts, maar kun

ncn wei helpen het bestaan zin te ge

ven. Vergeleken met de generatie die 

nu naar school gaat, een beroepsoplei

ding volgt of anderszins zicb opmaakt 

voor een volwassen plaats in de samen

lcving van morgen, was voor mij con

ventionaliteit nooit een ab<>tract iets. lk 
kwam uit een wereld van convcnties. 

Het bleken conventies die de zin van 

mijn Ieven aanreiktcn. Het aanleren van 

normen en het ontwikkelen van waar

den gcbcurt wellicht hct gemakkelijkste 

langs vormgeving van hogerhand, door 

middel van hct inoefenen van praktij

ken, met behulp van een voorgegeven 

structuur. Dat we ons, als volwassenen, 

vervolgcns losmaken van sommige van 

die conventtes, is ecn tweede. 

Vormgcving is pas post-moderniteit: 

nicuwe conventionaliteit waardoor aan

dacht voor normen en waarden ingeoe

fend wordt. Een politieke partij, ccn 

kerk, een universiteit of een instelling 

voor zorg hebben pas ccn publiekska

rakter als ze conventioncel weten te 

zijn. Daar is sturing voor nodig. 

Nicuwe !eiders horen daar bij. De 

moed om het doe! aan te geven en een 

visie tc ontvouwen, dat is belangrijker 

dan tc pochen op kracht of te vcrwij

zcn naar efficiency Het cinde van de 

moderniteit is een nieuwe conventiona

liteit. 

prof dr E.!Ji\1. Kim man SJ ( 1946) t!'erd in 

1965 jezui'et. S1nds 1989 is hi) als hooqleraar 

bednjfsethick verbondm tum de RijkstmiversitCit 

Limburg, !v1aastricht, en de Vrije Umversiteit, 

Amsterdam 
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