
Er is een bijzondere vorm van individualisering ontstaan, namelijk 

per deelterrein. Het voeren van een samenhangend beleid is er 

daardoor niet gemakkelijker op geworden. In zo'n situatie blijft 

voor de kerken gelden dat zij het Evangelie moeten verkondigen, 

de politiek moet een consistente en integrate visie ontwikkelen op 

de mens en de samenleving. 

E 
r 1'- llliJ gevraagd vanlllt de 

chnsten-democrat1c 111 

1\:ederland een 1 eact1e te geven 

op de mlcidmg van Prof De 

,\\nor Dit i'> teveel gevraagd. tvlijn rc

actic zal ik gcvcn - in het bcgrippcnka

dcr van De 1\loor- als modaal kerklid, 

hctgcen ik ben scdcrt hct begin van 

mijn activiteiten in de lan

delijkc politick lloven

dien zal een gesprek tus

scn christenen cerder tot 

werkelijke dialoog leiden 

dan een gesprek tu<,<;en 

vcrtcgcnwoordigers van 

instituties. [r was a\ her 

vermoeden dar De Moor 

hcbbcn gcmccnschapszin Ultgehold. 

De hootdvraag is, hoc die gemeen

schapszin van mensen weer tc bcrei

ken" Het citaat duidt op het vraagstuk 

dat - zwart-wit gczcgd - ccn samcnlc

ving gccn '-;atncnlcving n1eer i~, on1dat 

de \eden ervan onvoldoende gemeen

schappelijke normen, waardcn en 

wat zou gaan zcggcn over 

het onderzoek naar nor

men en waarden in West

Europa. De resultaten 

ervan zijn neergelegd in 
drs WI Deetman 

idcalcn hcbbcn. Normen, 

waarden en idealen die zo 

de moeitc waard zijn voor 

de \eden van cen sam en

levi ng, dat zij het de 

moeite waard vindcn zich 

voor de verwerkelijking 

ervan gcmccnschappclijk 

in tc zetten; en in die ge

mcenschappelijke inspan

ning bereid zijn om over 

en weer meer te geven 

dan te nemen. 

een alleszi11'> lezenswaardig bock, na

melijk The liuliuidlwiiZIIIIJ Society' 

Na lezing van dit boek moest ik dcnken 

aan de volgende uitspraak: 

''\ ndividual iscri ng en lragmcntariscri ng 
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In de toclichting op het nicuwc 

Program van llitgangspuntcn van hct 

CDA wordt hicrop cvcnccns nadrukkc

lijk gcwczcn. Het citaat is overigcns 

van Van Mierlo; misschien voor velen 

ecn vcrrassing. 
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Oog voor het wonder 
Alvorcns tot de inleiding van De 1\\oor 

te kornen en zijn ondcrzoek, wil ik 

graag dric oprncrkingen vooraf rnakcn. 

De eerste reek<- opmerkingen raakt aan 

de betckenis van het type ondcrzoek 

als het onderhavige Dergelijk onder

zock draagt er namelijk toe bij ver

schijnselen en ontwikkelingen in de 

sarnenleving betcr tc begrijpen, te in

terpreteren en te ondcrkennen. Vanuit 

dit gezichtspunt ben ik voorstander van 

dit type onderzoek. Daarbij gaat het er 

niet zozeer om of de uitkomstcn van 

ondcrzock voor ons a! dan niet bemoe

digend zijn. Het gaat cr vee leer om dat 

we niet argeloos zijn, maar alert; waak

zaam, zo zou ik zeggen. 

We kunnen er ons voordecl rnec doen. 

Een voorbeeld ontlcend aan het onder

zoeksverslag: Uit het onderzoek blijkt 

dat voor de mensen per-

Evangelic te verkondigen. Het onder

zoek vergroot het inzicht en we kun

nen er ons voordeel mee doen op ecn 

soms zeer prakti-.chc wijzc. 

:\let het voorafgaandc heb ik implicict 

ook over een ander aspect icts gezegd, 

namclijk over de voorspellcndc waarde 

van onderzoek als het onderhavige. 

Duidcn de ondcrzocksresu!tatcn echt 

op cen lineairc doorgaande en onaf

wendbare ontwikkeling van individuali

sering en -.ecularisatie~ Deze vraag 

klemt te meer nu De !'door de kerkcn 

en de christen-democratische partijcn 

hccft gewaarschuwd voor voluntari'>

tisch gedrag, dat zijns inzicm per saldo 

toch niet vee! zal uithalen. We moetcn 

niet de fout maken de voorspcllende 

waardc te veronachtzamen. 1\ laar daar

naast moetcn we oog hebben voor hct 

verrasscnde en onverwachte in onze sa-

menleving. 

soonlijk de voordelige ef
fecten van de 

De vraag is of het 

Misschien moetcn we zeg

gen voor hct wonder. 

Twee voorbeelden: De in

eenstorting van de com

munistische regimes in 

1989 kwarn onverwachts. 

Wie gcloofde tot het na

jaar 1989 in een hercnigd 

Duitsland, lm van de vraag 

of we dat destijds wensc

lijk vonden of niet. En wie 

had geloofd dat het ge-

individualiscringstrend in 

de -.amcnleving het begin

nen af te lcggen tegcn de 

voordelcn van (duurzamc) 

trouw jegens elkaar, het 

gezin en hct huwelijk 

Aan deze laat-.te waardcn 

hechten wij. Misschien 

juist en verstandig is 

meer in negatieve 

dan in positieve ter-

men over individu-

alisering te spreken. 

zouden christenen en institutionecl de 

kerken die opvattingen en attitudcn 

moeten benutten orn het gesprck met 

anderen over hct christelijk geloof 

voort te zctten en zo nodig (opnieuw) 

te begin nen. 

In het genocrndc onderzoek zijn er nog 

tal van andere voorbeelden te vinden 

tegen de achtergrond van hct betrach

ten van rentrneesterschap, gerechtig

heid en solidariteit, en ook tegcn de 

achtergrond van de opdracht hct 

sprek tussen slechts enkele individuen, 

die politiek niet zo belangrijk waren, 

ertoe zou leiden dat Israel en de 

Palestijnen een overcenkornst zoudcn 

sluiten met als doc! te kornen tot ccn 

duurzarne vrede in dat dec! van de we

reid? De loop van de geschicdenis hedt 

onvoorspclbare en verrasscnde momen

tcn. 

En dan nog iets. Ongcacht de bctekenis 

van onderzoek, dat kan er nirnmer toe 

lciden dat kcrken en christcnen indivi

duecl hun opdracht verzaken. Die op-
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dracht b\ijft er, tegen de vcrdrukking 

in. 

De tweede opmerking hetrdt de vier 

hypotheses in het onderzoek van De 

i\1oor In het onderzock worden er drie 

nict hcvc<;tigd en ecn wei Hicraan mo

gen we niet de conclusie verhindcn dat 

de drie lnogl niet hevcstigde hypothe

ses er niet mecr toe doen. lk maak deze 

kanttekening, omdat ik straks aileen zal 

doorgaJn op de hypothese die in het 

onderzoek van I )c Moor wordt heves

tigd. 

lndividualisering 
De derek opmerking hetrelt het tcno

meen van de individuaiisering. 

We\Iicht hehben wij in de kcrken en in 

hct CDA de neiging hiernver mecr 1n 

negat1eve dan in pnsitieve termen te 

praten. De vraag is of dat juist en vcr

standig is. Hct is nu eenmaal zo, dat de 

cllcctcn van onderwij<, en educatie - ac

tlvitcitcn waaraan wij hcchtcn en \vaar

aan \ViJ vee\ u1tgevcn ccn 

individuaiisercnd cllcct hehhen. En niet 

in de laatste plaats: JUist in het christen

dom worclt de pcrsoonlijke verantwoor

delijkheid niet weggecijferd l.atcn we 

precies zijn, en de negJticve en positie

vc aspecten alsmede de risico's benoe

men 1n plaots van 1n het algcmeen met 

ccn hepoaldc klonkklcur te spreken 

over individualisering 

Fragmentarisering 
Na deze inlcidendc opmerkingen hen 

ik gekonlCn hij de kern van mijn reacti<: 

op de inlciding van De l\1oor. De h<:

vestigde hypothese in het ondcrzoek 

van De .\1oor zcgt dat in modernc sa

nlcnlcvingcn de \Vaard<:-c.y<.,tcnlcn van 

individucn nuar tragrncntaric,cring tcn

dcren. Enk<:lc voorheelden ter verdui

delijking In het onderzueh<.y'>leem 

gaat het om hct vcrmccrdcrcn van ken-
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ni-; en inzicht. De normen en waarden 

in dat sy<;tcem worden bepaald door 

dat doc!. Dat kan ertoe leidcn dat be-

perkingen uit ethische nvcrwegingen 

irrelevant worden. 

In het gezondheidszurgsysteem gaat 

het om hct uitst<:llen van de dnod en d<: 

verhoging van de kwaliteit van het Ie
ven. Dcze doelcn, zeker in comhinatie, 

kunnen zo obsedcrend wcrken dat in 

het medisch handelen de roeping van 

de mens van tate\ vcrdwijnt In het juri

disch systeem kunnen rcchtsbegin<,<:\en 

zo dominant worden gehantecrd. dater 

de vraag i'> ul cr nog wei van rechtvaar

digheid sprake i'> Een politick en actu

ecl voorbeeld is er in de sfcer van de 

milicu-wetgev1ng, namelijk de terug

werkcnde kracht van maatregclcn die 

onder omstandigheden ten nadele van 

burgers kunncn uitwerken. Moet dan 

gedrag van cnkelc decennia geleden, 

waarvan het toe11 a\ evident was dat er 

sprake was van een in hogc 

mate onverantwoordelijk op

treden met grote schadclijkc 

ctfectcn vonr de omgeving, 

dcsalniettemin nu volledig 

Het zicht op samen-

hang tussen de pro-

blemen in de 
<,anctielom blijvcn ten kmte 

van de gcmeenschap~ 

Kortum, per isubJsyst<:<:m 

samenleving raakt 

worden normen en waarden 

geformulccrd en aangehouden zonder 

dat er wordt gclet op de eftecten ervan 

op de on1gcvi ng. 

Samenhang 
De [\·1oor hedt crop gewezen dat de 

zoevcn aangeduidc ontwikkeling ecn 

kenmerk is van het proce<, van moder

niscring van ecn samenleving als zoda

nig en nog zal doorgaan Dit lijkt me 

Jttlst. 1\let betrekking tot normen en 

waardcn hetekent dit dat we ermce re

kening moeten houdcn dat per 

(deellterrein burgers niet aileen scher-

zoek. 
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per hun normen misschien moet ik 

wei zeggen hun eisen en veriangens 

zullen formulcren, maar ook steeds 

meer zullen verlangen, bovenai in de 

sfeer van kwaiiteitsverhoging 

Het zicht op de samenhang tussen de 

probiemen die zich zo ai voordoen in 

de samenieving kan dan zoekraken en 

raakt ai zoek. Ecn voorheeid. 

Recenteiijk vernam ik iets van een re

suitaat van een onderzoek dat onder 

auspicien van de universiteit van 

Nijmegen werd gedaan. Kiezers zou

den drie prioriteiten hehben: onderwijs, 

veiiigheid en goede zorg. i)aarop is ui

teraard niets tegen. Maar hoc zit het 

dan met de internationaie samenwer

king (bijvoorbeeid ontwikkeiingssa

menwerking, Oost-Europa) en de 

probiematiek van de asieizoekers, om 

maar eens enkeie grate vraagstukken te 

noemen. 

Nog een voorbeeid, met enige aarze

iing. Prof. Huysmans heeft zoeven na

mens de Raad van Kerken de prioriteit 

in zijn werk aangegeven, nameiijk zorg 

en aandacht voor de armen. Hiertegen 

kan geen bezwaar worden gemaakt ge

zien aileen ai de opdracht gercchtig

heid naar Bijbeise zin opgevat - te 

betrachten. Maar er is ook het rent

meesterschap (breed opgevat) of anders 

gezegd: de geheie mens en de heeiheid 

van de schepping mag evcnmin uit het 

oog worden vcrioren. 

Laten we het zo zeggen: de fragmenta

risering in de samenieving heeft met 

betrekking tot normen en waarden ge

ieid tot een biJzondere vorm van indivi

duaiisering, namciijk per (deci)terrein. 

En cen ieder is slcchts bij enkcie 

( deei )tcrreinen betrokkcn. Het formu

iercn en vocren van een beieid, waarin 

sprake is van samenhang tussen de pro

biemen en de opiossingen daarvoor, en 

waarin integraai sprake is van normen 

en waarden, zai er daarom niet gemak

keiijkcr op worden. 

Visioen 
ik pretcndeer niet de opiossing voor dit 

vraagstuk te hebbcn. Wij hebben nu 

eenmaai van doen met een effect van 

het proces van modernisering van de 

samenlcving. Maar twec suggesties 

kunnen er wei worden gedaan ter over

weging, nameiijk ecn voor de Raad van 

Kerken en ccn voor de poiitiek. 

Voor de kerkcn biijft geiden de verkon

diging van het Evangeiie, de Blijde 

Boodschap, voluit en in al zijn conse

quenties. Voor de politick geldt de op

dracht zich niet aileen te richten op 

ecn of meer dcelbelangen, maar voorai 

te blijvcn !etten op de ontwikkeiing van 

de samenieving zelf Hct ontwikkelcn 

van een consistente en integraie visie 

op de samenleving, in de richting waar

in de samenlcving zich zou dienen tc 

ontwikkeien, is moeilijk Binnen het 

C:DA hebben wij dat weer ervaren bij 

het maken van het huidige Program 

van Uitgangspunten. 

Een integralc visie op mens en de roc

ping van de mens, alsmede op de sa

mcnieving is belangriJk om mensen te 

motiveren zich voor ccn verwcrkeiij

king van normcn en waarden in tc zet

ten. CezameniiJk' ik eindig met ccn 

citaat, weer een citaat, maar voor ons 

allen vcrtrouwd. Laten we in gedachten 

houden wat de Spreukendichtcr zegt: 

"Waar het visioen ontbreekt, verwildert 

het volk" (Spr. 29. vs. 18) 

D1·s. WJ Deet11w11 is uoorzilter uan ,ie Tiueede 

Kmner 


