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Prof. dr. H.E.S. Woldring 

Cultuurchristendom en 
identiteif 

Het gesloten systeem van normen en waar
den moet worden opengebroken door een 
revitalisering van de kernbegrippen. Een re
vitalisering die alleen maar kan vanuit een 
authentieke spiritualiteit. 

De ontstaansgeschiedenis van het chris
tendom valt grotendeels samen met de wor
dingsgeschiedenis van de Westerse cul
tuur. Het christendom heeft zich eerst in 
West Europa, later in Oost Europa en ver
volgens in andere delen van de wereld ver
breid. In alle delen van de wereld hebben 
mensen het op verschillende manieren 
vorm gegeven. In de naam van de god van 
het christendom zijn oorlogen gevoerd. Op 
grond van een vanzelfsprekende dominan
tie van mannen is een mannencultuur en 
een christendom van mannen ontstaan. 
Vrouwen zijn gedurende eeuwen wegge
drukt en veel mannen hebben de kerk en 
de godsdienst voor hun belangen gebruikt. 
Ook hebben talloze vrouwen en mannen die 
tot het christendom behoren zich ingezet 
voor charitatieve activiteiten op het gebied 
van ziekenzorg en onderwijs. Nogmaals, 
gedurende vele eeuwen hebben mensen 
aan een christelijke levensvisie vorm gege
ven, zowel in kerken als in andere activitei
ten; zij hebben als zodanig het 'officiële' 
christendom gevormd. Weliswaar hebben 
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zij dat op velerlei manieren gedaan; het 
christendom is een gedifferentieerd ver
schijnsel en als zodanig een typisch men
selijk produkt. 

Een dode cultuurgod 
Met het oud worden van de Europese cul
tuur, is het christendom oud geworden. In 
grote delen van Europa heeft het 'officiële' 
christendom zich als een cultuurmacht ont
wikkeld en heeft het een uitstraling gekre
gen tot ver buiten kerkelijke grenzen. Het 
christendom is dus niet alleen zelf een pro
dukt van menselijke vormgeving en als zo
danig een cultuurchristendom, maar ook 
een cultuur vormgevende macht. 

Met de god van dat cultuurchristendom - -
lijkt het mij echter treurig gesteld. Is die god 
van dat christendom ook niet een cultuur
produkt, een cultuurgod? Kan het 'verhaal 
van een Levende' worden ingepakt in ker
kelijke organisaties, in documenten en in 
een menselijk systeem van normen en 
waarden? Mensen hebben de Levende in 
veel opzichten tot een cultuurgod gemaakt 

Dr. HES. Woldnng IS hoogleraar politieke filosofie aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. 

1. Naar aanleiding van Levensbeschouwelijke identiteit en 
politiek. Verslag van de conferentie van 22 en 23 febru
an 1991 te Noordwijkerhout. 
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en zij hebben hem daarmee laten stikken. 
De Levende verdraagt zich niet met de god 
van het christendom, met een cultuurgod. 
Die god is dood, zoals Nietzsche al zei in 
zijn verhaal over 'de dolle mens' in 'De vro
lijke wetenschap'. Veel kerken lopen leeg. 
Kerkgebouwen worden afgebroken. Adolfs 
noemde die kerken 'het graf van god' (R. 
Adolfs, 1966). 

Er zijn nog wel kerken met weinig verloop, 
vooral in de rechtervleugel van de katho
lieke en van protestantse kerken. Kerken 
waar theologische ideeën, morele opvattin
gen en geloofsvoorstellingen door de tradi
tie worden beheerst. De 'buitenwereld' 
wordt vaak voorgesteld als allemaal afval. 
De zekerheid van een orthodox geloof 
wordt gesuggereerd op grond van antieke 
belijdenisgeschriften en oude kerkelijke do
cumenten. Eveneens vormen van een cul
tuurchristendom met een veelszins dode 
orthodoxie en een cultuurgod (uitgebreider 
in H.E.S. Woldring, 1992, 59-69). 

Twee typen cultuurchristendom 
'Cultuurchristendom' wordt tegenwoordig 
ook wel in een andere betekenis gebruikt, 
namelijk voor mensen die niet gelovig en 
niet kerkelijk meelevend zijn. Zij zijn als 
zodanig niet georganiseerd, maar zij iden
tificeren zich in meerdere of mindere mate 
met of betuigen hun steun aan de traditie 
van het christendom en de daarin vervatte 
christelijke waarden (A.C. Zijderveld, 
1990, 366-372; idem, 1992). 

Ik erken het bestaan van dat tweede type 
cultuurchristendom. Maar het lijkt mij van 
niet minder belang om het gangbare chris
tendom in kerken en christelijke organisa
ties, het 'officiële' christendom, als cul
tuurchristendom te ontmaskeren. Veel 
christenen, kerken en christelijke organisa
ties doen niet meer dan het oppoetsen van 
westerse culturele waarden: punaise poet
sen. Daarin ligt hun identiteit. Ze verkondi
gen onder meer een traditionele seksuele 
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moraal, gaan uit van een traditionele man
vrouw-verhouding en van andere in meer
dere of mindere mate algemeen aanvaarde 
opvattingen. 2 

Met het bovenstaande wil ik niet sugge
reren, dat het 'officiële' christendom als een 
vorm van cultuurchristendom alleen maar 
verworden is. Dankzij dat cultuurchristen
dom zijn veel waarden als trouw, aanvaar
den van verantwoordelijkheid, solidariteit 
en burgerzin min of meer gemeengoed ge
worden. Ik ervaar echter dat in het 'officiële' 
cultuurchristendom de authentieke gods
dienstige spiritualiteit wordt overwoekerd 
door de ballast van theologische traditie en 
kerkelijke rompslomp. 

Ballast en belofte 
En toch ... ik neem de traditie van dat cul
tuurchristendom ook serieus. Niet alleen 
om te kritiseren, maar ook omdat er iets van 
te leren valt. Zeker, veel ballast, maar via 
die traditie, weliswaar onder het puin en de 
as van die traditie, wordt iets doorgegeven 
van een authentieke spiritualiteit of soms 
niet meer dan iets dat tot spiritualiteit kan 
leiden; iets dat een belofte kan bevatten. 
Ook een authentiek geloven vindt nooit tijd
loos of zonder maatschappelijk-culturele 
context plaats (cf. H.M. Kuitert, 1991, 105, 
121 ). 

Ook christelijke organisaties en christe
lijke politieke partijen zijn zonder uitzonde
ring uitingen van dat 'officiële' christendom 
of cultuurchristendom; ze zijn immers re-

2. Er is nog een andere interpretatie van 'cultuurchristen. 
dom', die in de jaren dertig in Nazi-Duitsland ingang 
vond, Representanten van dat 'cultuurchristendom' 
kritiseerden de democratie, waren sterk nationalistisch 
Ingesteld en verdedigden een autoritaire staat. 
Hoewel dat 'cultuurchristendom' niet op een rassen 
theorie was gebaseerd. streefde het naar een synthese 
van christelijk geloof/theologie en de nationaal-socialis
tische Kulturkampf. Misschien is het woord 'synthese' 
te sterk, Het bedoelde 'cultuurchristendom' stond in elk 
geval niet kritisch tegenover het nationaal-socialisme 
en steunde het op een of andere manier. Terecht dat 
de 'belijdende kerk' er zich oppositioneel tegenover 
opstelde, 
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sultaten van menselijke vormgeving. En 
soms vindt binnen die organisaties een be
zinning plaats op de eigen identiteit. Een ge
weldig moeilijk karwei, omdat mensen dan 
iets willen wat ze bijna niet kunnen, name
lijk een beetje boven of naast jezelf gaan 
staan. Jezelf kritisch bekijken en een ver
nieuwing in je leven proberen te realiseren. 
Misschien lukt dat mensen in hun persoon
lijk leven soms nog wel. In relaties met an
deren wordt het al moeilijker om onderlinge 
verhoudingen te vernieuwen. In grote or
ganisaties is die taak bijna niet te volbren
gen. En toch ... het CDA en andere chris
telijke organisaties hebben dit onderwerp 
opgepakt. 

Op zoek naar identiteit 
In februari 1991 werd in Noordwijkerhout 
een conferentie gehouden over 'Levensbe
schouwelijke identiteit en politiek'3 Bij het 
zien van zo'n titel denk ik ogenblikkelijk: 
waar komt die identiteit vandaan en hoe ziet 
die er uit? Het CDA is toch evenals andere 
christelijke organisaties een uiting van een 
Nederlands cultuurchristendom? Niets op 
tegen. Men komt op voor bepaalde waar
den. Was het een conferentie over punaise 
poetsen? Natuurlijk is het zoeken naar iden
titeit een kwestie van profileren van be
paalde waarden van het cultuurchristen
dom. Of zou het zoeken naar identiteit ook 
nog een beetje verder gaan? Een beetje 
maar I 
De voorzitter van het CDA, drs. W.G. van 
Velzen, heeft in zijn openingswoord de koe 
bij de horens gevat. In verband met identi
teit gaat het volgens hem om vragen naar 
zingeving. Die vragen zijn volgens hem te
genwoordig een uitdaging om te beant
woorden. Niet om met die beantwoording 
een etiket op het leven van mensen en van 
instellingen te plakken, maar om een ei
gentijdse invulling aan die vragen te geven. 
Dat alles klinkt niet verrassend, maar het is 
niet ook onjuist. Toch is het mijns inziens 
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oppassen geblazen I Wat is het verschil tus
sen een 'eigentijdse invulling' en een etiket 
dat aan de buitenkant van iets geplakt wordt 
en dat natuurlijk óók op een bepaalde in
vulling betrekking heeft. 

De CDA-voorzitter constateert vervol
gens dat in de Westerse samenleving een 
oriëntatie-crisis bestaat en dat de zingeving 
van het bestaan voor een gedeelte is geë
rodeerd. Enerzijds ziet hij een vergaande 
secularisatie, een terugdringen van religie 
en moraal naar het privé-leven en in ver
band daarmee het verloren gaan van een 
gemeenschappelijke moraal. Anderzijds 
constateert hij een oplevende belangstel
ling voor immateriële zaken, voor de wor
tels en de geschiedenis van de christelijke 
traditie en voor vragen naar de zingeving 
aan het leven. 
Met een verwijzing naar de theoloog Hans 
Küng, vraagt Van Velzen aandacht voor de 
religie die in staat is het nadenken over die 
zinvragen richting te geven. Hoe dan en met 
welk effect? Wel, de religie zou namelijk tot 
motivatie stimuleren. Als ik dit soort op
merkingen lees, dan denk ik: zeker, in ons 
rijke cultuurchristendom zijn veel normen 
en waarden aanwezig. Men kan uit het cul
tuurchristendom putten naar hartelust. En 
daar is niets op tegen. We doen het alle
maal. Maar, zou er ook nog iets meer zijn? 

Het hoge woord 
In navolging van Hans Küng komt het hoge 
woord er bij Van Velzen echt uit, namelijk 
'dat de religie door protest en opstand tegen 

3. Het in noot 1 reeds genoemde verslag is onder verant
woordelijkheid van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA uitgegeven. De uitgave is sober en saai. Veel 
erger is, dat er kapitale fouten in staan. Drs. Van Velzen 
heeft volgens het verslag in zijn openingsrede het boek 
Welt Ethos van de theoloog Hans Kühn geciteerd. Dit 
moet zijn het boek van Hans Küng, Projekt Weltethos 
(München, 1990, 1991). Volgens het verslag heeft de 
heer Lubbers enkele keren gesproken over 'het verhaal 
van de levenden'. HIJ zal echter zonder twijfel bedoeld 
hebben het verhaal van een levende', verwijzend naar 
het boek van E. Schillebeeckx, Jezus. het verhaal van 
een levende (Baarn. 1974. 19829). 
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ongerechtigheid in staat is om de Sehn
sucht nach dem ganz Anderen te grond
vesten'. Dat wil zeggen, het verlangen naar 
een geheel andere samenleving. Dus geen 
restauratie, geen vernieuwde verzuiling, 
maar een duidelijk besef van normen en 
waarden, van verantwoordelijkheid van in
dividuen en van maatschappelijke verban
den. Met deze woorden raakt Van Velzen 
de eigenlijke problemen: onder de as van 
het cultuurchristendom gloeit iets van spiri
tualiteit die het vermogen kan geven tot op
stand en protest tegen de nood van men
sen die geen maatschappelijk uitzicht meer 
hebben, de marginalisering van individuen 
en groepen ten gevolge van economische 
en bestuurlijke machten. Ja, dat is geen pu
naise poetsen meer; de punaises beginnen 
te gloeien vanwege de motivatie die aan dat 
protest en die opstand ten grondslag ligt. 
En dan komt Van Velzens snijdende vraag: 
'Welk antwoord geven onze instellingen op 
ontwikkelingen zoals commercialisering, 
schaalvergroting en veralgemenisering'. 

Mijns inziens stelt Van Velzen het pro
bleem soms heel scherp. De kwestie van 
de identiteit van instellingen is geen doel in 
zichzelf. Identiteitsgebonden instellingen 
zijn op zichzelf niet belangrijk. Het gaat om 
de nood van mensen, hun materiële be
staansvoorwaarden, hun maatschappelijke 
marginalisering en uitzichtloosheid! Het 
gaat er om de waarheid van hun levenssi
tuatie niet te verbloemen, hen trouw te zijn 
en rechtte doen. Vervolgens is het de vraag 
of een christelijke politieke partij en andere 
identiteitsgebonden instellingen aan de 
kant van de waarheid, trouwen recht staan. 
Als Van Velzen aan het eind van zijn inlei
ding kreunt: 'En daar waar er geen plaats 
meer is of geen mogelijkheid voor identi
teitsgebonden instellingen of voorzienin
gen, hoe stellen we dan christelijke waar
denoverdracht veilig!', ben ik zo vrij op te 
merken dat het me worst zal zijn. Wat is 
identiteit en 'christelijke waardenover-
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dracht'? (Bedoeld zal zijn: overdracht van 
christelijke waarden, maar welke waarden 
dan?) Van Velzen formuleert het probleem 
in dat verband te algemeen, te nietszeg
gend. De verwijzing naar de nood van ge
marginaliseerde mensen, de waarheid van 
hun levenssituatie, hen recht doen en trouw 
blijven, moet worden herhaald als de enige 
kritische toets. Het probleem komt bij Van 
Velzen dus niet steeds scherp naar voren, 
maar - zoals ik al opmerkte - soms wel. 

Uitdaging 
De huidige maatschappelijke situatie is dan 
ook een uitdaging voor christelijke organi
saties. Daarover gaat het hoofdstuk, waarin 
de theoloog prof. dr. EAO.M. Henau uit 
Heerlen aan het woord is. Hij erkent dat 
christelijke organisaties ontstaan zijn uit ini
tiatieven die aan de basis zijn genomen. 
Veel van die initiatieven zijn in de loop van 
de tijd uitgegroeid tot grote organisaties. De 
'c' van christelijk en de 'k' van katholiek in 
de naam van die organisaties zijn vaak niet 
meer dan herinneringen aan het verleden. 
Maar hebben die organisaties en instellin
gen dan geen zin meer? Prof. Henau vindt 
om de volgende redenen van wel. 1) Wij zijn 
erfgenamen van een christelijke traditie. De 
antigodsdienstige stromingen in de samen
leving dagen ons uit tot een gestructureerde 
aanwezigheid van de christelijke gemeen
schap, opdat 'de christelijke visie' haar 
maatschappelijke relevantie blijft behou
den. 2) Christelijke organisaties geven 
vorm aan de levensovertuigingen op aller
lei maatschappelijke terreinen. Zij doen dit 
op een eigen manier tussen de overheid en 
de kerken en daarin geven zij gestalte aan 
het pluriforme karakter van onze samenle
ving. 3) Christelijke organisaties kunnen 
helpen verhinderen dat onze samenleving 
afdrijft naar een platvloers materialisme en 
consumptisme. 4) Christelijk geloof houdt 
een optie in voor een bepaalde levenshou
ding. Die optie impliceert het maken van 
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keuzen en als zodanig het doorbreken van 
het vanzelfsprekende. Voor het uitwerken 
van die optie kan men putten uit de oor
spronkelijke bedoeling die aan christelijke 
organisaties ten grondslag ligt. Daarom wil 
Henau opkomen voor het goed recht van 
christelijke organisaties. 

En als christelijke organisaties dezelfde 
materiële diensten leveren als niet christe
lijke organisaties? Dan zal vanuit een die
pere inspiratie dan cultuur-christelijke waar
den toch gezocht moeten worden naar het 
specifiek christelijke: liefde voor concrete 
mensen, met name voor de zwaksten, 
kwetsbaarsten en gemarginaliseerden. 

Ook bij prof. Henau komt een spanning 
tot uiting tussen enerzijds de vanzelfspre
kende normen en waarden van een cul
tuurchristendom en ook de vanzelfspre
kendheid om voor bepaalde normen en 
waarden op te komen en anderzijds een 
diepere inspiratie die tot het maken van keu
zen dwingt en die daarin het vanzelfspre
kende doorbreekt. 

Identiteit en marktaandeel 
Leveren christelijke organisaties iets bij
zonders aan de mensen, dat andere orga
nisaties hun niet kunnen bieden? De CDA
fractievoorzitter in de Tweede Kamer, mr. 
drs. L.C. Brinkman, heeft in zijn bijdrage dit 
probleem scherp gesteld. a) Indien levens
beschouwelijke organisaties vasthouden 
aan hun eigen identiteit, dan lopen ze het 
risico van een kleiner marktaandeel. b) In
dien ze de voorkeuren van een groot pu
bliek volgt, dan vervaagt de identiteit. Maar, 
voegt hij er direct aan toe, kan men identi
teit los maken van maatschappelijke om
standigheden. 

Brinkman geeft toe dat het in onze tijd om 
allerlei inhoudelijke redenen moeilijk is ge
worden een schets te geven van een hel
dere christelijke identiteit. En dan vervolgt 
hij zijn betoog met de merkwaardige zin: 
'Mijn stelling is dat er ruimte moet zijn voor 
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deze twijfel en dit zoeken (en dat die ruimte 
op zichzelf nooit een argument mag zijn om 
het bestaansrecht van levensbeschouwe
lijke instellingen ter discussie te stellen)'. 
o nee? Waarom niet? Als een schets van 
een heldere identiteit niet mogelijk is, dan 
heb je toch niets aan een facade, hoe ogen
schijnlijk christelijk ook? Brinkman noemt 
zelf de milieubeweging en organisaties die 
opkomen voor mensenrechten, waar chris
telijke initiatieven niet zichtbaar zijn. Het 
ontbreken van een levensbeschouwelijke 
basis kan er toe bijdragen, dat mensen met 
verschillende inspiraties en levensvisies 
gezamenlijke doelen en idealen hebben. 

Als een schets van een 
heldere identiteit niet 
meer mogelijk is, dan 
heb je toch niets aan 
eenfacade? 

Ondanks het feit dat er in onze samenle
ving volgens Brinkman een groot potentieel 
van godsdienstig, levensbeschouwelijk en 
anderszins normatief geïnspireerd élan 
aanwezig is. Met name onder niet kerkelij
ken bestaat een groeiend aantal mensen 
die een verband tussen godsdienst en een 
aantal maatschappelijke organisaties er
kent en waardeert; het tweede type cul
tuurchristendom, waarover ik sprak en dat 
als zodanig veel waardevols bevat. 

Heel duidelijk komt het vraagstuk van de 
verhouding tussen cultuurchristendom en 
spiritualiteit naar voren in de slottoespraak 
van minister-president Lubbers. Enerzijds 
dragen wij de geschiedenis met ons mee, 
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geven wij normen en waarden door. We 
moeten bereid zijn ons beperkte gezichts
veld en onze vaststaande normen en waar
den open te breken. Dat kan alleen vanuit 
een authentieke spiritualiteit: de inspiratie 
ondergaan van 'het verhaal van een Le
vende'. 
Het CDA gebruikt begrippen als rentmees
terschap, gerechtigheid, gespreide verant
woordelijkheid en solidariteit. En CDA-poli
tici kunnen bepaalde uitwerkingen van die 
begrippen in vaste formuleringen uit hun 
mouw schudden. Ze hebben de afgelopen 
tien jaar wel geleerd hoe er mee om te gaan. 
Soms is het niet meer dan punaise poetsen 
aan een gesloten systeem van normen en 
waarden. Soms putten zij uit de rijke tradi
tie van het cultuurchristendom. Dat sys
teem moet worden opengebroken door een 
revitalisering van die kernbegrippen. Een 
revitalisering die alleen maar kan vanuit een 
authentieke spiritualiteit. 

Een revitalisering die we binnenkort wel 
eens hard nodig kunnen hebben. In de 
tweede helft van de jaren tachtig is in libe
rale en sociaal-democratische gelederen 
een grote desoriëntatie ontstaan. Dat is niet 
alleen pech voor politieke partijen als de 
VVD en de PvdA, maar ook voor het func
tioneren van de democratie als geheel, voor 
de motivatie van burgers en voor het élan 
van politici en bestuuders. Waarom zou 
zo'n crisis het CDA bespaard blijven? De 
christen-democratie heeft een sterke tradi
tie van cultuurchristendom, zowel binnen 
als buiten christelijke organisaties. We kun
nen het cultuurchristendom niet ontlopen; 
we hebben het zelf gevormd en het ver
schaft zekerheden. We zitten er aan vast 
en het zit aan ons vast. En toch ... Als eens 
in de christen-democratie een desoriënta
tie losbreekt, dan is er maar één weg: terug 
naar de bron! Terug naar authentieke spiri
tualiteit. Een weg die dan wel eens moeilijk 
te vinden zou kunnen zijn. 
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