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In kerk en politiek wordt gezocht naar normen voor een mens

waardige maatschappij. De vraag die daarbij onherroepelijk aan de 

orde komt luidt: Hoe kan de publieke opinie op redelijke wijze 

be"invloed worden? En dan wei zo, dat er een consensus groeit 

over maatschappelijk gedrag, waardoor het recht in de samenle

ving enigszins gewaarborgd wordt? 

W
aar ga je dan met dcze 

vraag naar toe' Wie is 

hier deskundig' De 

dc<;kundige kennen we 

als protal}ol1ist in de oersccne van de 

Westcuropese democratic. Die ocrscc

nc is de volksvergadcring van vrije ge

zeten mannelijkc burgers van Athene in 

tor. Dat i<, de dc,kundige die wij zoe

ken. 

Hij hedt zich in de afgclopen 2500 jaar 

Iaten trainen dat het cen lust is. Hij 

heeft zich vermenigvuldigd onder de 

juristen en advocaten, onder politici en 

journali<>ten, als columnist of in de re

cbmebranchc, als presentator, als 

woordvoerder. Zij allen 

wedijveren in hct win

nen van de aandacht en 

in de vorming van de 

publieke opinic. 

de vijfde ecuw voor 

C:hristus. Daar hcerst zo op 

hct oog een steer van open 

en vrije dialoog. Wie het 

weet mag het zcggen. 

Allcen, wie ccht iets wil be

rei ken die moct het zo zcg

gcn, dat door zijn eigen 

pre<;entatie en door zijn 

vermogcn om de emoties 

van de hoarders te stimulc

rcn en door de kracht van 

zijn argumenten de open- Prof dr. M den Dulk 

Wie puhliekelijk nor

men en waarden wil 

overdragen moet ge

bruik maken van de ex

pertise van de rctor, of 

zoals hij zich heden affi

cheert: communicatie

deskundige. Daarvoor 

bare mening in beweging komt, zodat 

er besluiten vallen en actie genomen 

wordt in de gewenste richting. Alles 

komt daarbij aan op de welsprekend

heid en overtuigingskracht. Dat is niet 

ieder gegeven, daarom <>taat aan de 

wicg van de democratic de begaafde rc-

moet je niet bij de kerk wezen. 

De rabbi en het leerboek 
Uit diezelfde vijfde ceuw voor Christu<; 

stamt de hcrinncring aan een heel an

dere oerscene. lk denk aan een frag

ment uit de documentaire die de naam 
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van Ezra en Nchcmia draagt. (Nehemia 

Hom prccics te zijn.) 

Ook daar z1jn we in de sfecr van de 

volkwergadering. Maar nu zijn hct 

manncn en vrouwen. Bovcndien beho

ren zij nict tot de reeds gczeten bur

gers. Ze bchorcn tot de zwervende 

grocpcn voor wie gccn politickc oplos

'>ing voorhandcn is. Hun recht op be

staan is cen open vraag. Wie de 

drciging van dczc open vraag voelt, 

wantrouwt per dehnitie de relor Die kan 

het zich nict pcrmitteren om zich over 

tc lcvcren aan de willckeur van de toe

vallig meest begaafdc <,prckcr. Die vcr

mocdt dar zip1 en haar belang niet 

veilig is in her vriJc spel van krachten in 

ecn zogenaamde open en vrije dialoog. 

Die zoekt gcricht ondcrricht en bc

trouwbarc kennis inzake haar en zijn 

recht van hestaan. 

Voor dir onderwijs hcbbcn zij ook ccn 

dcskundigc nodi g. Ze vindcn een zeke

re Ezra en zerren hem op een houtcn 

-,chavotjc Fn dan gcbcurt het. Hij 

houdt geen bewogen betoog met zich 

zcll als inzet. Hij begint - a\., een ont

zcttende Dorknopcr - hardop voor te 

lczen uit ce11 bock dar voor hem ligt. 

Hier staar geen relor. maar een r,tbbi 

l)iens instrument is niet de welspre

kendhcid, maar de lccrgicrigc relatie 

met een lcerboek. Voor hen die geen 

va'>tc grond onder de voeten hebben 

lungeert dit hock - naar een woord van 

Heinrich Heine - als een draagbaar va

derland. 

Dcze oersccne werkt ook al zo'n 2500 

jaar door in onze maatschappij In de

zclfdc ambiance waar de retor druk 

duende is, staat enigszins terzijde ook 

de rahhi, de ecuwige student. Soms iet

wat potsierlijk, dan weer een bcetje zie

lig, plotseling bloedlink. Maar is hij 

deskundig7 

Rondom die r,tbbi hedt zich een cen-
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trum gcvormd van pcrmancntc cduca

tie, ecn gcmccntc met ccn uitstraling in 

het geheel van de gemcenschap7 en dat 

dankzij intcnsicve arbeid, zware studie 

en grote inzet van talloze vrijwilligers 

Wie zich in hct lccrhui<> van de rahbt 
waagl, loopt de kam om bcsmet te ra

ken met het wantrouwcn jcgcns de re

tor. Je zal toch hct algcmccn 

onbctwijfcld gcloof in de communica

tiedeskundigc vcrliczcn! Dat is een risi

co, dat althans een politicus niet graag 

zal !open. 

De vijf boeken van Mazes 
Bovendien is daar dat bock. Dat hindert 

de gcmccntc in haar bcwcgingen En 

tegelijk ligl daar haar bijzondcrc 

kracht. Daaraan ontleent zij haar speci

fieke deskundigheid 

lk moet dus iets duidelijker zijn over 

dat lcerbock. lk vat het nu eens bij het 

begin, de eerste vijf bocken van de 

Schrift, hct onderricht van Mozes. Die 

vijf boeken thematiseren de gesprekken 

in het lcerhuis en wei zodanig dat de 

samenleving en haar problcmatick van 

vcrschillende kanten bekekcn worden. 

Die boeken spreken dus nicl massicf 

van 'd<::' samenlcving en vatten de pro

blematiek niel suggesticf in een cnkel 

grout woord <,amen, zoals het woord 

'vrijhcid',of 'gcrcchtighcid' of 'lidde' of 

'Rijk Gods' Dat leidt immers maar tot 

idcologi<>chc vcrslarring. Her gaat an

dcrs toe. In elk van die boeken richt de 

Tl1om vertcllcndcrwijs de blik op een 

bcpaaldc dimcnsic van de samcnlcving. 

Die vijlvoudigc diffcrcnticring, dit bre

ken van de massivitcil, dit doorprikkcn 

van de schijnbaar cenvoudige leuze, dat 

is op zich al een bijdragc aan hct lccr

procesr 

Laal mij deze ditfcrcntiatic toclichten. 

Eerst een korte aanduiding. Later werk 

ik het iets meer uil. 
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We lcren eerst de aard van de maat

schappij kennen; in Cenesis doet die 

zich voor als lecfwereld, als subtiel net

werk van menselijke relatie'>, die Ieven 

van generatie tot generatie. Maar in 

Exodus leren we de maatschappiJ ken

nen in een andere aard, als '>ysteemwe

reld, opgehouwd op grond van 

schijnhaar onvermurwhare economi

sche verhoudingen. Die twee, de lcef

wereld en de systeemwereld moeten 

goed ondcrscheiden worden, anders zal 

de laatste de eerste vernietigen. 

In het middelste boek Leviticus worden 

we (in liturgi.,chc taal) ingewijd in het 

gcheim van de gemeenschap: de exis

tcnticle communicatie. Ceen commu

nio zonder conu11rmiC!ltio 

Vervolgens leren we de dynamiek van 

de maatschappij kennen; in Numeri 

zijn dat de veranderingsprocessen (in 

het beeld van het volk dat van fase tot 

lase voortgaat op de weg door de woes

tijn). Maar in Deuteronomium leren we 

nog ecn andere vorm van dynamick 

kennen: de lcerprocessen (het volk dat 

voortdurend haar ervaringen verwerkt, 

toetst en ververst). Die laatste vorm van 

dynamiek is heslissend. Zander het 

permanente leren zou aile ervaring, ver-

In de kerkjes van 

niks gebeurt nu 

precies wat de 

democratie wil, 

maar wat zij steeds 

net niet weet te 

organiseren. 

andering en vernieuwing in 

vergetelheid verdwijnen. 

Het maatschappelijk belang 

van deze vorm van 'ler11en' is 

t:.vident. Het biedt zich aan 

als brugfunctie tussen de 

lecfwereld enerzijds en de 

systeemwereld anderzijds, en 

tussen bureau enerzijds en 

school anderzijds Het 

kweekt een communicatief 

forum, waar morcle en poli

tieke vragen aan de orde worden ge

steld als vragen van levensbelang. 

Wat wordt hier nu van boek tot boek 

gelcerd7 lk reduccer de verhalen (met 

het oog op onze vraag) tot enkcle 

grondregek 

De leefwmld Jlii!Jr Cenesis 

Dat men<;en in velerlci relaties met cl

kaar Ieven, scbueel en gencrationecl, is 

gcen neutraal gegeven. Dcze relaties 

hmrden het uitsluitcnd en aileen, wan

neer die mensen wederzijd'> loyaal zijn 

en elkaar recht docn. Die antropologi

sche relaties zijn van Codswcge ge

grond en aangelegd op hct doen van 

loyaliteit en recht. Wie dezc werkelijk

heid mi.,kent of domweg vergcet, haalt 

de chaos over zich hccn. Deze weder

zijdse verantwoordeliJkheid kan nim

mer gedelcgeerd worden, hetzij aan de 

staat hetzij aan de school of aan welk 

systeem ook. 

De systwmuereld >IiUJr Exodus 

De organisatie van de arbeid is tot op 

de grond toe geperverteerd door 

machtsongclijkheid tu<;<;en de sociale 

partners ondcrling en door de machte

loosheid van hen die geen partner mcer 

zijn in het arbeidsproces. Hoop op ver

andering is er niet; of het moest deze 

zijn, dat mannen en vrouwen met inzet 

van macht worden bcvrijd uit deze af

hankelijkheid. Wic de wcrkelijkheid 

van deze bevrijding, die door Cod zelf 

wordt ingezet, vreest en afremt, houdt 

de perversie in stand. Wil er verande

ring komen dan kan geen enkele macht 

prioriteit krijgen dan de macht van de 

bevrijding. 

De commrmiC!llie 11aar Leviticus 

Communiceren wordt hier niet opgevat 

als een vanzelfsprekend algemeen mcn

selijk gebeuren, dat hicr en daar tech

nisch nog wat aangescherpt zou 

kunnen worden. Het is integendecl 

zware, pijnlijke en frustrerende arbeid 
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onder onverzocnlijke omstandigheden. 

'Dienst der verzoening' is dat ooit ge

noemd. Wie er huiselijk of politick in 

kerk of in wercld weet van heeft, bcscft 

dat het arheid is zonder einde. Wie 

desondanks volhardt, moet wei gedra

gen worden door het vertrouwen, dat 

vcrzoening gecn illusie is, maar werke

lijk gcschicdt - zo waar Cod leeft. 

Zonder dit vertrnuwen desintegreert de 

maat<,chappij. 

Dr socia/c PCI'illldcri>uj ll<l!lr Numcn 

Veranderingsprocessen zorgen voor de 

noodzakclijkc dynamiek in de maat

schappiJ. ,\Jaar nu gaan niet zelden so

cialc verandcring en socialc crisis hand 

in hand. Dat suggereert ccn onvermij

dclijk vcrhand. Zo komc11 hll)khaar 

maatschappel i jkc hcwcgingcn op, 

hloeien en gaan onder Zo loopt blijk

haar hct ht'Vr!Jdc Israel vast in de woe

<,tijn 

Numen wiJst echter op de sporen van 

de Cccst, d1e - waar en wanneer het 

Cod bchaagt - de maatschappclijke hc

wegingen oordeclt met het oog Ofl ver-

111CU\\lll1g. 

Leiding gcven aan veranderingsproces

scn is be reid zip1 om zich tc Iaten lei

den door die kritischc Cee<,t. Dat is ecn 

kracht waardoor nieuwe wegen worden 

gcvondcn 

Hct lccrf>roccs lld<lr Dcutmmomium. 

Hct doorgevcn en hct vernieuwcn van 

kennis. van lcvcn<,noodzakelijk inzicht, 

van rraktischc. humane wijshcid, - dat 

is uite>ndelijk de dynamiek waar we 

naar vrocgen. Zeker, in dit leerhuis 

wordt de ruhlicke opinie be'invloed. 

Omgekeerd perspectief 
1\laar wat stelt dat nu helcmaal vooO 

D1c kerkJc' van nik'>, dat verdronken 

land van de democratic: 
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lk keer- pretentieus- dit perspectid om. 

In deze kerkjes van niks geheurt nu pre

cies datgene wat de democratic wil, 

maar wat zij steeds net niet weet te or

gani~crcn. 

Hicr voltrekt zich pars {>ro toto een per

manente brede maatschappelijke dis

cussie. H1cr worden bruggen gcslagen 

tusscn de dimensies van de samenlc

ving. Hier aardt de verantwoordelijk

hcid van mannen en vrouwen. 

De democratic heeh haat hiJ zo'n ge

mcente, niet door haar te gehruiken 

voor eigen doeleindcn, maar door haar 

gewoon hct haar opgedragen karwci 

puhliekelijk te Iaten klaren en door roy

aal vertrouwen tc invcsteren in dit bij

zondere werk, dat tcnslotte voor ieder 

toegankcliJk is. De democratic vcrnie

tigt haar eigen kapitaal als zij het pu

hlieke be lang van dit karwei uit het oog 

verliest: hct puhlieke helang van dat 

ondcrwijs in catechese en prediking, en 

het publieke belang van die zorg in 

pastoraat en diaconaat. 

Ten.,lotte. Aan de oersccne van 

Nehemia il gaat iets voorat. Het gaat 

om een conflict ken paar hoofdstukken 

ecrder, in Nehemia 5) .\let name vrou

wen protestcrcn tegen de economische 

ondcrdrukking in hun land. Om voed

sel tc kopen hehben ze zich zwaar in 

de schulden moeten stckcn en daar 

gaan nog helastingen overheen. Dat 

doen volksgenoten haar aan. Eerst 

moet deze ongclijkheid weggedaan en 

de schulden kwijtgescholden worden 

voordat het gesprck in het lcerhuis kan 

bcginnen. Anders is dit gesprek onge

loofwaardig 

Nehemia, de politicus in dit verhaal, 

deed cr icts aan. 

Prof dr i\1. dc11 Dulk is bool}lercwr fnaktischc 

thcolotjie <1!111 de RtjkstmiPersiteit te Leidcrt 


