
De crisis van de moderne cultuur is dat het samenleven op aarde 

verstikt dreigt te raken. Het is een crisis van geloof en rationaliteit 

samen. De inzet van kerk en oecumene moet zijn de cultuur te 

redden. Het sleutelwoord daarbij is gerechtigheid. Daartoe moe

ten zij zich met kwalitatief sterke argumenten in het openbare de

bat mengen. 

I 
n de protestantse kerken en in de 

oecumene, ook internationaal, is 

het F.uropc<,e Waardcnonderzoek 

nog weinig bekend. Er i'> dus ook 

nog wcinig mee gedaan. In de rooms

katholieke kerk ligt dat a! een tijdje an

ders, 1 en in de 'omgeving'>analyse' die 

de hcrvormde kerk zeer onlangs hecft 

gemaakt voor haar beleid is wei vee\ 

gebruik gemaakt van de gegevens van 

dit onderzock. F.r is dus wei iets aan het 

veranderen, maar 1k kan 

voor dit commentaar nog 

met putten uit een reser

voir van 1ntensicvc oecu

menische ervaring met dit 

nnderzoek. 

Nuchtere kijk op 
secularisatie 

risatie werd gezien als een afgeleide van 

de individualisering. En het ondcrzoek 

ziet de individualisering als een gevolg 

van de ingrijpende economi.,che en 

technologische ontwikkelingen van, 

pakweg, de laatste honderdvijftig jaar. 

Door die ontwikkelingen zijn de tradi

tionelc sociale verbanden aangctast; re

laties zijn meer functioneel geworden; 

er is minder sociale controlc; mensen 

Ieven in meerdere vcrbanden tegelijk; 

!-:erst een paar zaken die 

me opvallen bij de uit

kornsten van hct onder

zoek Drs. LI Hogebri11k 

en er is geen integratie 

meer van die verschillen

dc <,ectoren. Het gezins

leven, hct beroepsmatige 

Ieven, de vrije tijd, het 

godsdienstig Ieven vor

mcn niet Ianger samcn 

een geheel Zc kennen 

ook hun eigen waarden

patronen. Op straat gel

den andere normen dan 

thuis. Op school of op je 

werk geldcn andere nor-

Ten eer.,te biedt het onderzoek een 

nuchtere kijk op de secularisatie . 

. ~dis<;chicn te nuchter. In de velc voor

puhhkaties vic\ me a\ op dat de secula-
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men dan in de kerk. In je vriendenkring 

geldcn andere waarden dan in de poli

tiek. F.nzovoort. Fragmentarisering en 

individualisering zijn de slcutclwoor-
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den. Dar in de modernc, anonierne bu

rcaucrari.,che <,amcnleving de kerk dec It 

in het functieverlies van aile traditionc

lc insritutics is niet vcrwonderlijk. De 

secularisatie in de zin van 'alname van 

de invloed van kerk en geloof i<, ecn 

onvermijdeli)k gcvolg van dit proces 

Dit is ccn mccr nuchtere kijk op de se

cularisatle dan de kijk die je in de ker

kclijke discu<,sie vaak tegenkomt. 

namelijk de met schuldgevoelens bela

den visie or de negentiende-eeuwse 

Vcrlichtingsmens die meende zonder 

Cod te kunnen en die nu van ecn kou

de kermis terugkomt. ,'daar het is tege

lijk een beetje een oppcrvlakkige kijk 

Het 1s cen visie die weinig oog heelt 

voor de spanning tussen gelool en ra

tio, die van meet at aan 

,anders gezegd gedegradecrd tot 

voornamelijk sociale functics - , niet erg 

bevredigend. Waarom vervullen ze dan 

daar wei en bij ons niet die compensc

rcndc socialc functies7 In het uiteinde

lijke onderzoeksverslag is nu de deur 

wijd opengezet voor additionele vcr

klarende lactoren. die per land zullen 

ver-,chillen 

Maar dan gaar her ook om meer dan de 

vraag hoc per land. gezien de verschil

lcndc om<;tandighcdcn. die recente 

economischc en technologi-,chc ont

wikkelingen de cu!tuur bc'invloeden. 

Dan komt toch ook de vraag aan de or

de naar de interne dynamiek van die 

eeuwenoudc spanning tusscn gclool en 

ratio. Als de secularisatie gekenmerkt 

wordt door de verzcltstan-

gcgcvcn i..., n1et hct t\vintig 

eeuwen nude huwclijk tus

scn Jood<;/christelijk den

ken en de Antiekc cultuur: 

de spanning tmscn ener

zijds de vcrwachting van 

een nicuwe heme! en een 

nieuwe aarde en ander-

Nederland is niet diging van de rationaliteit, 

dan is - hoc paradoxaal het 

mag klinkcn - het pro

blccm van de secularisatie 

niet zozeer de afnamc van 

de invlocd van kerk en gc

loof. Fn de maat-,chappe

lijke bcrekcnis van dit 

alleen het meest on-

kerkelijke maar ook 

het meest kerkelijke 

land in de EG. 

zijds de behocfte om de wcreld te 

doorgronden. te ordenen en te gebrui

ken. 

lk wil de nuchterc kiik van het 

Europesc Waardenonderzock op de se

cularisatic niet hier tcr discussie srellen. 

t\\aar ik wijs er wei op dat in hct on

langs verschcnen uitcindelijke onder

zoeksverslag een belangrijkc conclusic 

wordr getrokkcn uir ecn van de bevin

dingen. namelqk dat hct land dat tech

nologi<;ch en economisch het mee<,t 

ontwikkcld is tegelijk hct 1111nst gesecu

lari<,eerd is Amcrika" lk vond de aan

vankelijke verklaring in sommige 

voorpuhlikaties dat 1t1 Amerika het ge

loof en de kerk zelf gcseculariseerd zijn 

problcem is niet zozcer dat. zoals on

lang<, ecn dirccteur van Vroom en 

Dreesman het vcrwoorddc, de winkel

dief.,tallen her hcdrijl naar de rand van 

de afgrond vocren. omdat de menscn 

nict mecr in de kerk lcrcn wat hct ver

schil i'> tuS'>cn mijn en dl)n. Het pro

bleem van de secularisatie is dat hct 

samenlevcn op aardc. )J hct Ieven als 

zodanig vcr-,tikr dreigt tc raken. Dat 1s 

de crisis van de moderne cultuur. 

Allerlci onderdclcn zirtcn heel ratio

nee!, heel functionccl in elkaar. maar 

her geheel is nict meer rationcel te noe

men. lk sluit aan hij wat Dcetman zo

JLiist zci over de onmogeliJkhcid om 

problcmen nog per ondcrdeel op tc los-

sen 
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We gaan dus de mi<>t in als ons ant

woord op dcze crisl'> i<;, )e moet het ge

loof weer terug veroveren op de 

rationaliteit. Dan krijg Je weer de acht

tiende en negentiende-eeuwse tegen

stelling tussen geloof en ratio. De crisis 

die we nu hclcvcn is een crisis van ge

loof en rationaliteit samen, in hun on

derlinge vcr<.trcngeling. [n hij het 

antwoord dat de kerk zoekt geldt het 

gaat de kcrk niet om zichzelf, maar om 

het geheel van de cultuur De inzct van 

de kcrk en van de oecumene i' niet om 

het gelool oi de kerk van de ondergang 

te redden, maar- ik zeg het met opzet 

met zware woorden om de cultuur 

(de wereld) te redden. Het slcutel

woord bii die inzet i' gerechtigheid 

lndividuele beleving waarden 
Ten tweede vind ik het voons opval

lcnd in het waardenonderzoek dat het 

punt niet zozecr is dat 'de waarden' in 

vcrval raken. maar dat ze meer indivi

duecl worden belccld. De claim van 

oh)ccticve geldigheid is er at lk leef 

volgcn<; mijn waarden, jij volgens de 

jouwe Het hcgrip 'pcrmissiviteit' duidt 

du, niet op loshandigheid. maar op to

lcrantie. Dan zeg JC hct positicf Je kan 

hct ook ncgaticf zeggen, gebrek aan 

consen<,m _le kan het ook neutraal 

houden, morelc pluritormiteit. 

Nederland scoort zcer hoog in dit op

zicht. Die pluriformiteit zie je ook bin

nen de kerk zeit, en des te belangrijker 

is het dat de kerk een ontmoeting<,

plaats i';, ecn pick waar moreel beraad 

mogclijk is. In het conciliaire proces 

ging dat heraad over de samenhangen

de hedreigingen van de gerechtigheid, 

de vrcde en de heelheid van de schep

ping. Tegelijk ging het over de vraag 

wat voor kerk Je nodig hebt om die he

drcigingcn het hoofd te hieden. De 

ethiek (wat moeten we doenci en de cc-
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clcsioloi}lc (wat voor kerkc) ziJil met el

kaar verhonden. 

Kerkelijk en onkerkelijk 
tegelijk 
Ten derde valt op dat ook de seculari

satie zich in Nederland vooralmanilcs

tecrt in de vorm van kerkverlating. In 

andere Ianden uit de secularisatie zich 

wei in vermindcrendc hetrokkenheid 

bij de kerk, maar men stapt er nict uit. 

In Nederland dus wei, en zo komt het 

dat Nederland met 50% huitenkerkelij

ken op het uiter<>te zit van de schaal 

van onkerkelijkheid in de EC. Op het 

andere uiterste zit lerland met slcchts 

4'){, onkerkelijken. J\\aar als je vervol

gens kijkt hoe actief de mensen zijn die 

we! nog iets hebben met kerk en ge

loof, dan is Nederland het meest kcr

kelijk 23% van de bevolking zip1 

kernlcden Aileen Noord-lerland 

scoort even hoog. Nederland is dus 

niet aileen het meest on-kerkelijke. 

maar ook het meest kerkelijke land in 

de EC. Zo'n vcrrassend grote betrok

kenheid lijkt mij een verrassend stevige 

basis voor de zojuist genocmde be

raadsfunctie. 

Kerkelijk spreken 
Opvallcnd zijn tenslotte de uitkom

sten, als gevraagd wordt of men het 

juist vindt dat kcrken zich uitspreken 

over maatschappelijke vraagstukken. lk 

beoordeel die gcgcvens positicver dan 

De Moor deed. In Nederland en verge

lijkbare Westeuropese Ianden scoren 

zaken die met seksualiteit te makcn 

hebben laag; ik vind dat gelukkig 

Abortus en euthanasic scorcn hoger, -

gelukkig maar, want dat zijn onderwer

pen die met de dilemma's in het grens

gebied tussen dood en Ieven tc maken 

hebben. Ontwapening scoort ook iets 

hogcr. En het hoog<;te scoren racismc 
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en Derde Wereld: onderwerpen dus die 

het samcnlcven op aarde betreffen. Het 

onderwerp Derde Wercld scoort zelfs 

rond de 70')(, (dat wil zcggen het per

centage van de respondenten dat meent 

dat het juist is dat de kerken zich bier

over uitspreken). 

Niet terugverlangen 
Voorlopige conclusie: de kerk i'> in 

Europa niet Ianger de pijlcr onder de 

ene, christelijke cultuur, en het christe

lijk geloof is niet Ianger de integreren

de of overkoepelende factor die de 

verschillende levensgebieden bijeen

houdt. Dat is een gegeven. Het is noch 

voor de kerk zelf, noch voor de politiek 

zinvol om terug te verlangen naar die 

rollen van kerk en geloof van vroeger. 

Als je iets van de kerk wilt moet je haar 

dus zicn als ecn van de velc instantie<, 

die zich mengen in het openhare debat, 

maar dan wei als een instantie met een 

nog altijd zeer grotc (zij het tamelijk 

verdeelde) achterban. En het christclij

ke gcloof moet concurreren op de bre

de markt van vraag en aanbod van 

ovcrtuigingcn en waarden. Het moet 

het daar niet hebbcn van z'n eenheid of 

van z'n gezag, maar van de kwalitcit 

van z'n argumentcn. 

Mogelijke consequenties voor 
oecumene 
Wat moetcn we nu, dit alles ziende, al'> 

kerken zeggcn van de vraag van Hirsch 

Ballin naar een kcrk die bijdraagt aan 

het herstcl van de politieke moraalJ 

Wat van de vraag van Jacques Delors of 

de kerken eraan willen bijdragen dat 

Europa ecn zicl krijgt? 

In de volgcnde drie punten zal blijken 

welkc uitdagingen in deze vragcn zijn 

gelcgen, alsook wat ik erin afwijs. lk ga 

daarbij uit van de twee hoofdtrends die 

het Europese Waardcnonderzoek signa

leer!: de toename van permi'>Siviteit en 

Inzoke de sociale minima speelt de vmag tm aanzien vm1 grate groepen mensen of zij er 
nag wei bij horfl1 Cfoto Ho!lS Hordijk) 
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de afname van de civiele moraal. 

1.1\ker 'permissiviteit' wil dus niet zeg

gen meer losbandigheid, maar: The mor

rli COHII1111flily seems to hm>e jalle11 c~pc~rt' 3 Er is 

geen bewuste, gc'institutionaliseerde 

morelc consensus mccr. Dat vind ik 

toch een negatieve kant van de indivi

dualisering. Voor het maken van beleid 

is immers ccn draagvlak, een mate van 

consensus nodig. Positief is de gegroei

de eigen verantwoordelijkheid Kerken 

zullen daarop moeten inspelen, vee! 

van wat we doen is inderdaad precies 

de verantwoordelijkheid voor het ge

heel beklemtonen (bijvoorbeeld in hct 

conciliaire proces). Dit biedt een te

genwicht tegcn tendenties van hedo

nisme, narcisme, ik-cultuur, etc. Het 

gaat daarbij dus niet om herstel van 

binnenkerkelijke eenheid, maar om ver

sterking van de verantwoordelijkhcid 

voor het gehecl van de samenlcving. 

2De afname van de civiele moraal. In 

de oprocpcn van Hirsch Ballin 4 procf ik 

niet zozeer een terugverlangen naar de 

zuilenmaatschappij a!<; zodanig, maar 

wei naar de cultuurovcrdracht die bin

nen die zuilcn plaatshad tv1aar ten eer

ste is die maatschappelijke structuur 

echt verdwenen (fragmentarisering), en 

daarmee ook grotendecls die functie 

van de kerk, ten tweede blijkt uit het 

onderzoek dat hct problecm van de 

vermmderende publieke moraal z1cb bij 

godsdienstigc mcnscn in mindere mate 

voordoet, ten derde blijkt dat seculari

satie niet zonder meer gekoppeld kan 

worden aan afname van de civiele mo-

raal 1 zie wat 

Waardcnonderzoek 

het F.uropese 

aan het Iicht 

brengt over Zweden en Denemarken), 

en ten vierde client mijns inziens de po

litick het probleem niet te versmallen 

tot overdracht van waarden. Zij moet 

ook de hand in eigen boczem stcken. 

lllV I 'JI 

Want het lijkt mij evident dar er - bij

voorbeeld - een verband bestaat tusscn 

groeiende kleine criminaliteit en gebrck 

aan tockomstpcrspecticf bij jongeren. 

Niettemin, de vraag aan de kerken om 

mee te denken over het problccm van 

de verminderende publieke moraal is 

terecht. Maar de bijdrage van de kcr

ken zal het gchccl bctreffen, dus inclu

sief de kritiek op de politick inzakc hct 

gebrck aan toekomstperspecticf, en ook 

inclusief de kritiek op de neiging in de 

samenleving om de slachtoffcrs van het 

gcbrck aan perspectief als schuldigen te 

stigmatiseren. 

3. The more~ I comm1111ity seems to have jalle11 

apart' Dat is niet aileen een 

nationaal, maar ook een 

0 
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Europees problcem. Hoe zit 

hct met de oorspronkelijke 

vraag achter bet Europese 

Waardenonder-zoek? Die 

vraag was, of gezien de 

voortgang van de Europcse 

eenwording - ook sprake is 

Het is noch voor de 

kerk noch voor de 

politiek zinvol terug 

te verlangen naar de 

rollen van vroeger. 
van groeiende gemeenschap-

pelijkheid op bet gebied van waarden. 

Deze zorg zat ook acbtcr de vraag van 

Delors aan een aantal Westeuropese 

kerkleiders, eind 1990. Hij zei: 

'Cemeenschap' is cen te mooi woord 

voor wat de EC is. Wil Europa politick 

een worden dan is m<"t'r nodig dan het 

coiirdincren van cconomische belan

gen Kerken, u heeft in het verlcden 

een belangrijkc bijdragc gclcvcrd aan 

de geestelijke fundamenten van Europa, 

wat is uw rol nu? 

Her makkelijke antwoord - kerken weer 

als centrale normerende instanrie - is 

met dit Waardenonderzoek van tafel. lk 

zie de bijdrage van de kerken en de oe

cumcne in Europa wat mcer fragmcnta-
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risch, maar die fragmenten betrctfen 

wei wczenlijkc puntcn. lk nocm er drie. 

Ze illmtreren ook dat het gaat om za

ken dte volstrckt cigen zijn aan de op

dracht waarmee de kcrken in de wercld 

staan. 

-( )ent>llfllC 

Cod-;dien-;t is nog steeds in Furopa cen 

vcel helangrijkcr !actor dan wij in het 

kcrkverlatende Nederland - waar kcrk

vcrlatendc journalisten zichzclf als de 

maat dcr dingen zicn voor mogelijk 

houdcn. Een nieuwc grote oorlog in 

Europa zou kunnen beginnen met een 

conflict over ecn dorpskerk in de 

Oekra·ine llls<,en llni,Jiell en Autoceplwle11 

WiJ zullen al., kcrken hij de politick 

hartstochtelijk blijven pleitcn voor het 

openstcllen van de EC voor Omt

luropa en voor steun voor opbouw van 

de civielc -;amenlcving aldaar Maar 

even hartstochtelijk zullcn we zeit 

moetcn ijvcren voor ecn 

meliJk voor het hers tel van gemecnschap

pen die kapot gemaakt zijn. 

-ne JJiCliii'C 'll'ilil>dell-llnJtf 

We beleven nict hct eindc van de 

'/dco/o,}ie-I}Cichic/Jte', zoals Fukuyama he

weerde, maar hct begin van een nieuwc 

ideologischc stri}d Die gaat over de 

vraag: wie hoort er bij. wic niet7 In de 

grondwetsdrscu<,<,ies in ,1\lidden- en 

Omt-Europa na !989 viel te zien dat 

daarbiJ 'nationalisme' tegcnover 'demo

cratic' kwam te staan. Is de 'natie' hct 

comtituerende clement in het staat-;hc

stel7 Dan moct cr metecn voor minder

heden iet<; speciaals worden geregeld, 

ze zijn du-; niet gelijk. 01 is de 'burger', 

de 'citoye11' hct comtitucrende elcment7 

Dan kan je een dcmocratisch stelscl 

bouwen op basis van gclijkheid. Het is 

zcer helangrijk, maar helaa'> niet van

zeltsprekend dat kerken de kant van de 

burger kiczen. In ons cigen land gaat 

diezclfdc discuS'>ie onder-

nieuwe oecumenc, ook 

van plaatseliJke geloofsge

meenschappen, opdat nict 

de eeuwenoude godsdien

stige tcgenstellingen in 

Europa weer de kaart gaan 

bepalen. 

De nieuwe meer over de vcrhoud111g 

tusscn 'eigcnhcid' en 'pluri

tormiteit' Dan heh je hct 

over het minderhcdenbe

lcid. 1\laar ook inzakc de 

sociale minima spcelt de 

vraag ten aanzicn van gro

te groepen menscn of zij 

ideologische strijd 

gaat over de vraag: 

wie hoort er bij. 

wie niet? 

-Vm}WI11i} 

Dat is een slcutelwoord in het Evangelic 

Het is een woord dat in de huidigc situ

atie in Europa ook politiek uiter<,t actueel 

is. lk heh mij de laatstc tijd nogal bezig

gehoudcn met de vraag hoe de kerkcn in 

de voormalige communistische Ianden 

hct recentc verlcden trachtcn te verwer

ken5 Kerkcn hebhen over de ingewikkcl

de verhouding tusscn schuld en 

vcrgeving. zonde en gcnade, een bood

schap tc verkondigen die en van groot 

belang is voor het pa-;toraat onder men

sen, persoonlijk, en voor de politiek, na-

cr nog wei hij horen. llitsluiting van de 

andcr ol aanvaarding van de andcr, dat 

is ook van dezc discussie de kern. 

llitsluiting tegenover aanvaardtng i' 

ecn ander paradigma dan de bevrij

dingsthcologie on<, hcelt aangereikt. 

Daarbij gaat het om onderdrukking te

genovcr bevriJding 1\laar dit nicuwc 

paradigma van uitsluiting tegenover 

aanvaarding6 is wcllicht het paradigma 

waarmee we cen heel breed veld moe

ten hekijken. van etnische zuivering in 

ex-.Joegoslavie en de Kaukasm tot de 
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crvaring bij on'> van hijstandsvrouwen 

van hoven de 40 dat zc cr nooit meer 

hij zullen horen. De waarde van aan· 

vaarding van de andcr (klcine letter) 

moet door on<> worden vcrdedigd op 

grond van de aanvaarding door de 

Ander (hoofdlcttcr.l 

Dit ziJn dlllgen die we over de kerk al'> 

actor tot Jacques Delors kunnen zeggen. 

De politiek als actor 
Tcnslotte nog ecn opmcrking over de 

politick al-, actor llit hct Europese 

Waardcnondcrzock blijkt wei ccn vcr· 

mindering van hct vcrtrouwen in de· 

mocrati-,che instcllingen, maar nict een 

vermindcring van politieke intere'i'>e. 

~Joe krijgt die vorm) Bel even we het 

cindc van de eeuw van de politicke par· 

tijen? F.n is ook vanuit de politick spra· 

ke van een vcrandering van de rclatic 

tusscn ovcrheid en samcnlcving) Past 

bij een meer individualistische cultuur · 

ot ccn mccr geemancipeerdc samcnle· 

ving · een tcrugtrcdende overheid! 

Maar wat betekent dat voor de pakweg 

20'!{, die dan uit de boot valt? 

En wat is de taak van de politick bij het 

overdragen van waardcn! lk waardeer 

het dat Hirsch Ballin de bcschcrming 

van godsdienst en lcvensovertuiging · 

cen taak van de overheid krachtcns de 

grondwet · ook zict als een middel om 

een samenlcving van verantwoordelijkc 

mensen te krijgcn. Maar hoe werkt de 

politick zelf daaraan mce) 

lk kan nu niet om ccn paar open deuren 

heen, · ook Van Velzcn zette ze daar· 

'>traks al open. Hoc kan ik in een eco· 

nomie die leeft van verspilling mijn 

kinderen leren om zuinig te zijn) Hoe 

kan de kerk naastenlicfde preken in een 

cultuur waarin op de TV tcr verstrooi· 

ing 50 7 moordcn per dag worden ge· 

CIJV I·'Jt 

toondc Hoc kan je de zonde van de uit· 

sluiting aan de orde stellen in ccn sa· 

menleving waarin het buitensluitcn van 

grotc groepen mensen als ccn onver· 

mijdclijk kwaad wordt aanvaard) 

Anders gczcgd, op deze nivcaus vindt 

vee\ ovcrdracht van waardcn plaat'>. 

Wellicht mccr dan in het gczin, of op 

school, of in de kerk. 

drs. L J Hogebnnk ( 19./2 J is seml<1ris ucm de 

R,wd t>oor de zaken 1){111 Ouer/Jcid en 

Samwleving umr de Nederlandse Heruormde 

Kerk 

No ten 
Ovcngcn<:. 1':> door de <;ccrcrano:; VJil hct onder

zoek \vel een knt1'lchc kcmttckclllng gepbJht 

biJ de koppcling tll<.,<,en <,ecubn<>attc en rnorccl 

verval tn hct rapport VJil de Nederbnd<ic lw;

-.chorpen blJ hct laJt<:.tc Ad i.lmlna-bezock Zic 

Lock Halman, 'Pctmi'>'>IPilnl >lrrk lou}ei10111CH' ECn

twee-CCn I l993J -t-7.S 

Peter h.ter, Lock Hedman. Ruud de Moor, Thr 

hditJJduoiiZ111!/ SoL 1d)' Vu/uc ( h111qc 111 Eurof!t' md 
t\lortl1 ;\mn1u1, Tilhurg Un1ver<-,1ty Pre-.s, 19<)~ 

Tl1c IHdrPdu,diZIM9 Sout'ly, p 59 

Zic de inlcJdmgen van Hnsch l·bllin voor de 
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