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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

De cultuur van de 
verantwoordelijke 
samenleving 

Cultuur is de levensst1jl van een samenle
ving. Het 1s een samenhangend geheel 
van normen en waarden dat zich uit 1n ge
dragingen, symbolen en r1tuelen en z1ch in 
organisaties en sociale structuren kan 
vastleggen, maar deze ook tot verdere 
ontwikkeling inspireert. In sommige ian
den liJkt duidel1jk sprake te ziJn van een na
tlonale cultuur, hoewel zich biJ nadere be
schouwing meestal een grotere verschei
denheid aand1ent. Oat geldt waarschijnliJk 
ook voor de Nederlandse cultuur. Voor 
een buitenlander hebben wiJ Nederlan
ders direct herkenbare, vleiende en min
der vle1ende, trekken. Thans lijken wiJ 
vooral als permissief en tolerant te boek te 
staan. waar WIJ m het verleden eerder als 
hardwerkend en wat bekrompen golden. 
lnderdaad zijn dit trekken die een zekere 
algemene geldighe1d hebben en die 
dwars door de ondersche1den bevol
kingsgroepen heen herkenbaar zljn 

BiJ de beoordeling van een cultuur kiest 
de beoordelaar een bepaald standpunt. 
HiJ is ge1nteresseerd in bepaalde ver
schijnselen Met welke bril kijken chnste
nen en christen-democraten e1genlijk naar 
de cultuur? Wat interesseert ons het meest 
in de levensstiJI van de samenleving? De 
kerken onderzoeken thans de mogelijkhe
den van een samenleving die gekenmerkt 
wordt door vrede, gerechtigheid en heel
heid van de schepping Oat zijn heel an-
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dere selecliecritena dan permissiviteit en 
tolerantie. Tolerantie krijgt in het Iicht van 
de sjaloom ineens een diepe betekenis, 
en overstijgt het curieuze element dat bij
voorbeeld het toestaan van lang haar in 
de kriJgsmacht voor een buitenlander 
he eft. 

T olerantie wordt echter evenzeer ge
voed vanuit andere waardenpatronen, 
dan het christelijke Soms is het niet veel 
meer dan onverschilligheid, zolang je zelf 
maar geen last hebt van het te tolereren 
verschijnsel. 'Ieder voor zich' is daarvan 
de dragende norm, die teruggrijpt op een 
mdividualistisch mensbeeld, zoals dat in 
het util1sme wordt gevonden. Gemeen
schappelijke trekken in de cultuur van een 
samenlev1ng worden dus gevoed vanuit 
zeer verschillende normen- en waarden
patronen De Nederlandse cultuur is 1n ze
kere zin een smeltkroes waaraan verschil
lende culturele strom1ngen ieder hun aan
deelleveren. Dit aandeel wisselt in de tijd, 
soms is de ene strommg invloedrijker, dan 
de andere. 

Christen-democratie en cultuur 
Christen-democraten willen een cultuur 
waarin solidariteit en rentmeesterschap 
de leidende waarden ziJn Rentmeester
schap betekent dan dat de mens de 
schepping in beheer heeft gekregen. Niet 
om die uit te buiten, maar om te bewerken 
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en te bewaren. Met de natuur heeft hij om 
te gaan op de wijze waarop de Schepper 
het bedoeld heeft. Solidariteit is het om
zien van de sterkere naar de zwakkere 
zonder dat daar een prestatie tegenover 
staat. Daarmee onderscheidt zich het 
christelijk solidariteitsbegrip van het meer 
liberale do-ut-des, dat tot ruilverhoudin
gen leidt, en van het socialistische meer 
klassegebonden solidariteitsbegrip dat 
vooral een beroep op de staat doet. 

Het Program van Uitgangspunten wijst 
naar een samenleving waarin de verant
woordelijkheidsbeleving van burgers en 
hun maatschappelijke organisaties zelf 
door deze normen ge'inspireerd wordt. De 
overheid dient daarvoor de voorwaarden 
te scheppen. Voorts is inherent aan deze 
benadering dat deze waarden maar ten 
dele door de politiek kunnen worden op
gelegd, en in het maatschappelijk mid
denveld en de bevolking vanuit eigen in
spiratiebronnen worden gevoed. 

Onlangs heeft minister De Koning in een 
college voor de CDA-kaderschool deze 
benadering, die al eerder in 'Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschap
pij' (1983) was uiteengezet, als opgave 
voor de jaren negentig geactualiseerd. Er 
is dus in het christen-democratisch den
ken over de cultuur van de samenleving 
en de rol van de overheid een grate mate 
van cont1nu'iteit aanwezig. 

Door de bank genomen bestaan er ook 
op vrijwel aile beleidsterreinen regel1ngen, 
of worden dergelijke regelingen voorbe
reid, die ruimte bieden aan doorwerking 
van levensbeschouwelijke inspiratie. In 
het onderwijs, biJ de sociale partners, on
der woningbouwverenigingen, in de ge
zondheldszorg, de ontwikkelingssamen
werklng en de omroep bestaan daarvoor 
organisaties van velerlei kleur. Het is daar
bij opmerkenswaardig dat deze regelin
gen z1ch niet beperken tot relig1euze lden
titeiten: het begrip 'stroming' uit de om
roepwetgevlng en het begnp 'richting' u1t 
de onderwijswetgeving zijn JUridlsche ter
men die meer omvatten dan denomllla-
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ties. Ook met de werksoort verbonden vi
sies kunnen onder deze juridische begrip
pen gehonoreerd worden (bijvoorbeeld 
Montessori-onderwijs) of wereldbeschou
welijke stromingen (zoals de VARA). Oat 
maakt dergelijke regelingen tot goede in
strumenten voor cultuurbeleid: vernieu
wingen in de cultuur kunnen dynamisch 
opgenomen worden, er is geen sprake 
van een verstarrende regelgeving. Uit de 
aard van het overheidsoptreden vloeit 
daarbij voort dat elke identiteit op gelijke 
wiJze wordt behandeld mits zij over vol
doende draagvlak in de bevolking be
schikt. 

Op een aantal terreinen staan deze re
gelingen echter ook onder druk. Zo is het 
in de volwasseneneducatie niet mogelijk 
gebleken om een politiek draagvlak te 
creeren voor een pluraal aanbod. Er zijn 
nog verschillende planningsregelingen ef
fectief die veralgemeniserend worden toe
gepast met name door de provincies. 
Voorts staat de omroep thans volop in de 
belangstelling omdat 'Europese ontwikke
lingen' toelating van commerciele media 
onvermijdelijk zouden maken. 

De versnippering van de cultuur 
Overziet men de regelingen dan zijn er 
geen doorslaggevende politieke barrieres 
om tot een levensbeschouwelijk gelnspi
reerde cultuurbeleving 1n Nederland te ko
men. Het christelijk geloof b1edt ook onge
twijfeld de bron voor de cultuur van de ver
antwoordelijke samenlev1ng. Een andere 
bron is er eigenlijk niet. Het gaat er 1mmers 
n1et om ·welke normen wij kiezen' (Zijder
veld), maar 'welke wij in ons Ieven willen 
binnenlaten' (Kiapwijk). Nieuwe sociale 
bewegingen, zoals de vredes-. de 
vrouwen- en de milieubeweging, zijn tot 
culturele vernieuwing dan ook onvol
doende in staat gebleken, hoewel sommi
gen daarin nieuwe dragers van de cultuur 
hebben gezien. Ook nu nog, ondanks de 
ontkerkelijking, z1jn christelijke waarden 
z1chtbaar in de Nederlandse en de Euro
pese cultuur. Het meest komt men daar-
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van onder de 1ndruk bij een bezoek aan 
werelddelen waarin het christendom de 
cultuur minder gestempeld heeft. Tach in
trigeert het velen in hoeverre in ons land 
een normatleve voedingsbodem gevon
den kan worden voor een cultuur die ver
der reikt, dan het utilitistische waardenpa
troon. Men is daarover vaak bezorgd: se
cularisatie, commercialisering en individu
alisering zouden onomkeerbare trends 
zijn. 

Het christelijk geloof biedt 
de bran voor de cultuur 
van de verantwoordelijke 
samenleving. 

DaarbiJ zijn verschillende aspecten rele
vant 
a organisaties die op z1chzelf een !evens

of wereldbeschouwelijke grondslag 
hebben, worden vaak 'professioneel' 
bestuurd, hetgeen grof gezegd ertoe 
leidt dat de 'C' eerder staat voor CAO 
dan voor christelijk; 

b binnen de grate levensbeschouwelijke 
stromingen is interne pluraliteit ontstaan 
die een homogeen optreden in de sa
menleving belemmert; 

c de ontzuiling heeft plaats gemaakt voor 
verkokering als gevolg waarvan levens
beschouwelijke organisaties op het ene 
terre1n niet meer op de hoogte ziJn van 
wat verwante organisaties op andere 
terreinen doen. Dwarsverbindingen be
staan nog wei in het Convent van 
chnstelijk-sociale organisaties (waaraan 
culturele organisaties zoals het onder
WiJS, de omroep en de ziekenhuizen 
echter niet deelnemen) en het opnieuw 
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Ieven ingeblazen Verband van katho
lieke maatschappelijke organisaties 
(waar de sociaal-economische poot 
echter ontbreekt omdat het NKV in de 
FNV is opgegaan), alsmede op niet
christelijk terrein in het Humanistisch 
Verbond (dat echter vergeleken met de 
christelijke stromingen een verwaar
loosbaar aantal leden telt). Er is der
halve geen gemeenschappelijke uit
werking van de levensbeschouwelijke 
inspiratie meer die dwars door de di
verse maatschappelijke sectoren heen 
integrerend werkt op de cultuur van de 
verantwoordelijke maatschappij; 

d de protestantse kerken Iaten hun ver
wante maatschappelijke organisaties 
los en trekken de daardoor uitgeoe
fende functies aan zichzelf in semi-ker
kelijke organen. Deze blijven echter 
marginaal functioneren (zelfs het IKV) 
omdat zij niet de verantwoordelijkheid 
dragen voor de besluitvorming in 
kwestie. De katholieke kerk kent ook 
grate spanningen met zijn verwante or
ganisaties, die evenzeer zijn terug te 
voeren op het monopoliseren van de 
zuivere leer binnen de kerk. 

e de ontkerkelijking heeft ertoe geleid dat 
nog de helft van de bevolking zich tot 
een kerkgenootschap rekent, zonder 
dat niet-kerkelijke organisaties betrok
kenen nieuwe inspiraties en bindingen 
hebben kunnen verschaffen. Blijkens 
'Schuivende panelen' wordt ook het so
cialisme niet Ianger als een integre
rende identiteit beschouwd. In samen
hang met de individualiserende cultu
rele trend leidt dit tot afgenomen bindin
gen en grate versnippering in rollen die 
mensen in de samenleving hebben. De 
bureaucratie die dit gat noodgedwon
gen opvult, is onmachtig gebleken om 
als integrerende factor te werken en dat 
mocht ook nauwelijks verwacht wor
den. Wei is een zekere verstatelijking 
van de publieke moraal daarvan het ge
volg geweest (wat n1et bij wet verboden 
is, mag). 
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Met name vanuit de Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenleving wordt gewezen op 
deze 'vergruizing van de morele orde'. Dr. 
PA van Gennip sprak erover tijdens de 
eind augustus jongstleden gehouden 
Conventsconferentie over de rol van de 
sociale partners ter zake van de milieu
zorg. Hij meende dat van consumenten 
nauwelijks meer verwacht kan worden dat 
zij zich Iaten leiden door morele normen, 
zoals rentmeesterschap, bij hun aankoop
gedrag. Daarvoor zou de consument toch 
in teveel verschillende rollen met teveel 
verschillende normen- en waardensyste
men geconfronteerd worden. Hij leeft niet 
meer in een homogene morele orde, maar 
in een vergruisde orde, aldus Van Gennip. 
Die orde steunt hem niet meer in zijn con
sumentengedrag. Eerder heeft prof. dr. 
A. G. Weiler zich in dit blad in soortelijke zin 
uitgelaten: 'Geen enkele sector van de sa
menleving IS buiten de greep van de eco
nomische logica van het marktsysteem 
gebleven: alles is in koopwaar omgezet en 
heeft een ruilwaarde-karakter opgedron
gen gekregen. Oat is zo voor de arbeid, 
voor het wonen, het onderwijs, de hulp
verlening, de kunst, enzovoort tot aan de 
vrije tijdsbesteding toe ... De sector van 
de materiele produktie zelf ontsnapt ech
ter in belangrijke mate aan aile niet-econo
mische, dat wil zeggen politieke, morele of 
religieuze beperkingen, die haar ontwik
keling zouden tegenhouden'. De cultuur 
wordt zijns inziens bepaald door de eco
nomische rationaliteit, het is zelf een uit
wendige laag geworden, een periferie, al
dus Weiler. ldeologisch pluralisme is zijns 
inziens geen bedreiging voor de sociale 
orde, maar 'het is precies de uitkomst van 
een economisch regelsysteem, dat geen 
interventie meer verdraagt van de cultuur 
en dat die cultuur derhalve ''onbelangrijk'' 
en dus ook pluralistisch gemaakt heeft' 
(Cultuur in de marge, CDV, 11 /83). 

Deze diagnose van de cultuur waarin 
wij Ieven heeft ongetwijfeld veel herken
baars. Het meest pregnant blijkt dit uit de 
cultuur-regelgeving van de Europese Ge-
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meenschap. Radio- en televisie-uitzendin
gen zijn gedefinieerd als economische 
diensten, waarvoor geen grensbelemme
ringen mogen worden opgeworpen, als 
waren zij 'kolen en staal'. Daar zit een fun
damentele weeffout in het EG-Verdrag, 
die uitgroei van de Gemeenschap tot een 
polit1eke unie naar christen-democrati
sche snit belemmert en economisering 
van het gehele Ieven bevordert. 

Tegelijk roept de analyse van Van Gen-

De EG definieert radio- en 
televisie-uitzendingen als 
waren zij kolen en staal. 

nip en Weiler ook tegenvragen op. Heeft 
de burger, anders dan in homogeen ka
tholieke delen van ons land, ooit in een 
morele orde uit een stuk geleefd? Ja, tiJ
dens de verzuiling. In de jaren dat onze sa
menleving strak was ingedeeld langs lij
nen van de vier richtinggevende levens
en wereldbeschouwingen leefde men in
derdaad in een cultureel homogene sub
groep. Heimwee naar het sociale con
trole-aspect daarvan is niet nodig. Niet valt 
echter in te zien waarom bevolkingsgroe
pen niet weer zouden kunnen toegroe1en 
naar het beleven van een integrerende le
vensvisie die in versch1llende maatschap
pelijke rollen terugkeert. 

De kwestie is vooral of de maatschap
pelijke organisaties op Ievens- en wereld
beschouwelijke grondslag die deze inte
grerende normen in door hen gearran
geerde structuren kunnen neerleggen 
(zoals bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaar
den en een daaraan gekoppeld arbeids-
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voorzienings- en sociale verzekeringen
beleid) d1t ook daadwerkelijk willen en 
kunnen. Wat valt hier van NCW en CNV te 
verwachten? En hoe 1ntegrerend werken 
op andere terreinen de NCRV, de KRO, 
het NCIV, de Cebemo en het ICCO, om 
nog maar niet te spreken van de kerken? 
D1e kunnen dat niet meer, zegt Weiler, 
want zij worden door het economisch sys
teem gedomineerd en niet door hun 
grondslag. Het is de vraag of hier toch niet 
een keuze ligt voor de betrokken organi
saties. 

In een interessant boek, getiteld 'De cultu
rele factor', stelt Zijderveld dat culturele 
waarden veel sterker aanwezig zijn dan 
wij denken: 'De werking van de culturele 
factor op economie en politiek is lunda
menteel van aard. De economie delinieert 
van alles in termen van markt en prijzen, 
maar welke de behoelten zijn en waar zij 
vandaan komen, kan door de economi
sche wetenschap niet worden vast
gesteld. We stuiten hier op de culturele 
factor, die als het ware aan de economie 
ten grondslag ligt', aldus Zijderveld. 

Elke maatschappelijke activiteit kent be
halve een leidend motiel ook een econo
misch aspect Zells de toespraken van de 
Paus worden in de boekwinkel verkocht. 
De kwestie is dus niet dat er aan al onze 
handelingen, ook de kunstzinnige of de 
religieuze, een economisch aspect zit, 
maar of dit aspect zo dominant wordt dat 
het oorspronkelijke Leitmotiv erdoor ver
drongen wordt. Soms is dat waarneem
baar. Commerciele omroep is daarvan 
een voorbeeld. Christen-democraten wil
len vanouds dat 'corpora met een 
zellstandig Ieven' of 'levenskringen met 
een eigen soevereiniteit' zich naar hun 
aard kunnen ontplooien. Waar deze eigen 
aard verdrongen wordt door het econo
misch motiel, maken de betrokkenen in 
Ieite een keuze. Zij zijn daartoe niet ge
dwongen zolang de overheid de voor
waarden schept waaronder maatschap
pelijke organisaties voor het naleven van 
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hun eigen taak kunnen kiezen. In tal van 
sectoren van de maatschappij is dat het 
geval. Die keuze wordt ook daadwerkelijk 
gemaakt. Men moet daarvan niet de over
spannen en geromantiseerde verwachtin
gen hebben die bijvoorbeeld het Conci
liair Proces oproept, maar een praktisch 
en verantwoordelijk christendom trett men 
in de genoemde maatschappelijke orga
nisaties zeker aan. Het CDA appelleert 
daaraan en dit appel is zeker niet aan do
vemansoren gericht. 

De versnippering voorbij 
Het is van betekenis dat dwars door de 
verkokering in de maatschappij heen 
weer integrerende levensvisies de maat
schappelijke rollen gaan bepalen die de 
burger op tal van levensterreinen vervult. 
Aldus kan weer een gerntegreerd Ieven 
ontstaan en wordt de vervreemding be
streden die met de huidige normatieve 
chaos gepaard gaat, zonder de daaraan 
ten grondslag liggende keuzevrijheid om 
het eigen Ieven naar eigen inzicht in te 
richten anders dan positief te waarderen. 
Startpunt daartoe lijken vooral de samen
werkingsverbanden van christelijke orga
nisaties, zoals die in het Convent van 
Christelijk-Sociale Organisaties en het Ver
band van Katholiek Maatschappelijke Or
ganisaties (VKMO) gestalte hebben ge
kregen. Wei zou beider werkingssteer ver
breed moeten worden, dan wei zouden 
andere platforms daaraan toegevoegd 
moeten worden die respectievelijk de cul
turele en de sociaal-economische eenzij
digheden van beide instellingen aanvul
len, waarbij ook de aspecten van volks
huisvesting en ontwikkelingssamenwer
king niet vergeten mogen worden. Aldus 
kan men kennis nemen van elkaars 'verta
ling' van het Evangelie op de verschil
lende levensterreinen. Het is opmerkelijk 
om te zien dat de vier christen-democra
tische kernbegrippen ook bij maatschap
pelijke organisaties in een of andere vorm 
een soort beginselprogram kleuren! Daar
bij zal het er met name over moeten gaan 
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hoe men deze inspiratie in daden omzet, 
de interne pluraliteit te boven komt en de 
professionaliserings-val vermijdt. Oat hoe
ven geen onoverkomelijke opgaven te 
zijn. Het CDA zelf is daarvan een voor
beeld. 

Een revitalisering van de integrerende 
betekenis van de christelijke inspiratie in 
het maatschappelijk middenveld kan zelfs 
een herkerstenende functie hebben. 
Maatschappelijk gezien hangt alles af van 
de inzet van kerken en christelijke organi
saties. Het daartoe te stimuleren en in 
staat te stellen is thans (met behoud van 
gelijke behandeling door de overheid van 
aile stromingen) de aangewezen weg 
voor het CDA. Voor de Europese Volks-
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partij ligt er de uitdaging om een goede 
cultuurparagraaf in het EG-Verdrag op te 
doen nemen, opdat oak daar de econo
mie de cultuur niet meer kan domineren. 
De Europese cultuur is de enige in demo
derne wereld, die (nag) niet door de staat 
of door de commercie wordt gedomi
neerd. 

Het zou wei bijzonder navrant zijn als 
die verworvenheid zou worden prijsgege
ven. 

C.J.K. 
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