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Mr. J.J.A.M. van Gennip 

Maatschappelijke 
verantwoordel ij kheid 
in de jaren negentig * 

Verbanden van verwanten hebben een 
nieuwe betekenis. Vragen met een ethi
sche inslag, over de positie van identiteits
gebonden organisaties, over de inrichting 
van de samenleving, komen sterk op. 

Een agenda voor de toekomst: geen 
waarzeggerij, maar ook geen serie actie
punten voor het heden. Dit is exact waar 
het in het maatschappelijk en kerkelijk de
bat in Nederland aan schort, het is in een 
bepaald opzicht ook de spanning waarin 
de bijeenkomst over het Conciliaire Pro
ces in mei jongstleden in Bazel vervat was. 
Politieke programma's beperken zich tot 
de horizon van vier jaren. Het zijn dichtbij
opnames waaraan het perspectief ont
breekt en zijn daarom niet zelden zonder 
vertekening. De echte achtergrond, maar 
ook de bredere plaatsbepaling ontbreekt. 
In vier jaren tijd zijn de echte ontwikkelin
gen in de samenleving nauwelijks zicht
baar te maken. Kleine correcties op maat
schappelijke ontwikkelingen, zoals wat 
meer woningen voor eengezinshuishou
dingen, blijken achteraf symptomen voor 
de in de langere tijdsgolf wei zeer zicht
bare individualisering. De toevoeging van 
een derde - open bare - lagere school in 
een middengroot dorp - volstrekt verant
woord vanuit de veranderde voorkeuren 
van ouders - blijkt op middellange ter
mijn de beslissende voorwaarde voor die 
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algemene school als enige overleving in 
de dan duidelijk geworden combinatie 
van secularisatie en demografische ont
wikkelingen. De Conferentie over het Con
ciliaire Proces in Bazel leverde weer die 
spanning op: een wereld zonder kernwa
pens, zonder wapenhandel, zonder schul
den, zelfs niet in Oost Europa. Oat is 
kortom, een wereld die weliswaar op het 
wenslijstje van een ieder staat, maar die in 
zijn normativiteit geen agenda oplevert 
voor iemand die vanuit de realiteit van het 
nu, met haar verscheurdheid, beperkin
gen en haar mogelijkheden, actie wil voe
ren en een pad wil uitzetten en daarbij be
reid is binnen grenzen vuile handen te ha
len. 

lk denk daarom dat het van uitzonderlijk 
belang is in het maatschappelijke en ook 
het kerkelijke debat tijdsspannen te slaan, 
die de dikwijls vertekende realiteit van de 
kortere periodes overschrijden, maar niet 
de pretentie hebben de samenleving voor 
de periode van een volledige generatie te 
regelen. Dan worden ze volledige specu
latie, futuristisch en daarmee utopistisch 
en niet meer uitnodigend tot actie en parti-
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cipatie. Het gezegde van Augustinus: 'Wij 
zijn de tijden', krijgt ziJn zin van opdracht 
en realisme niet in het perspectief van van
daag, noch in het perspectief van een ge
neratie, maar in de vraag hoe die genera
tie die 'in media vita' staat die we reid gaat 
achterlaten aan een volgende generatie. 

Richtinggeving of bescherming: het 
gaat in de komende 8 a 12 jaar om beslis
singen, om dilemma's, om agendapunten 
van individuen, maar ook - en dat is het 
nieuwe - beslissingen die buiten de kring 
treden van de twee klassieke maatschap
pijen, die van Kerk en Staat 

'De we reid ligt in kringen om ons heen', 
schreef Troelstra. Een agenda voor de 
toekomst speelt zich at in vier kringen of ni
veaus van besluitvorming, die niet over
geslagen en niet met elkaar vermengd 
kunnen worden: 
-de intercontinentale kring, de wereld 

van de multilaterale organisaties waar
onder de VN, het IMF en de Wereld
bank maar ook de Wereldraad van Ker
ken en de Catholica. 

-de continentale kring, het Europa met 
de EG maar ook de West-Europese 
Unie, de Raad van Europa en mis
schien de Europese kring van de Atlan
tische Oceaan tot over de Oeral, het 
Europese huis, ook het Europese kerke
lijke treffen voor het eerst in Bazel, over 
de grenzen van Oost en West, van refor
matie en katholiciteit en orthodoxie 
heen. 

- er is ten derde nog steeds en niet in af
nemend belang de nationale staat, de 
Nederlandse kring. 

-en er zijn tot slot die wat weggevallen 
verbleekte kringen direct om ons heen 
van paroch1e en school, verenigingsle
ven en familie. 

De intercontinentale uitdaging 
De grate winst van de afgelopen Jaren is 
dat de intercontinentale problematiek dul
deiiJk benoembaar is geworden, en daar
door voorwerp van handelen, bijvoor
beeld 1n dat Conc111a1re Proces. De ko-
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mende 8 a 12 jaren zullen w1j de blauw
druk moeten opleveren en het echte be
gin met de bouw in een strak tijdschema, 
en een mandaat waar moeten maken 
waarbij de drie grate nieuwe probleemvel
den worden aangepakt: 
a de Noord-Zuid-verhouding; 
b de milieuproblematiek of wat zoveel 

beter genoemd wordt, de opdracht tot 
behoud van de schepping; 

c een veiligheidsstelsel in een wereld 
waarin de machtsverhoudingen radi
caal veranderen. 

a. De Noord-Zuid-problematiek. De kern
woorden om de nieuwe dimensie van de 
Noord-Zuid-problematiek te duiden zijn 
wezenlijk veranderd. Niet zo zeer de deko
lonisatie afmaken, armen en honger1gen 
soelaas bieden, dat ook, maar veel meer 
zaken als: 
- wat is hun plaats in de economische, so

ciale, culturele wereldorde? 
-hoe doorbreken wij de automatismen, 

waarbij zonder ingrijpen de pos1tie van 
de armere helft in de wereld verhou
dingsgewijs steeds zwakker wordt? 

-hoe doorbreken wij wat in de recente 
pauselijke encycliek Sollicltudo rei Sa
cia/is, 'zondige structuren' worden ge
noemd? 

-hoe betalen wij een rechtvaardig loon 
voor hun produkt, hun arbeid? (Wan
neer hebben wij dat meer gehoord?) 

-hoe krijgen ze uberhaupt de kans hun 
zaken te verkopen? 

-hoe keren wij de netto geldstroom om 
die nu van de armere Ianden naar ons 
gaat: door verhoging van de totale hulp
inspanning van de industrielanden, 
door ons echt te realiseren dat schuld uit 
het verleden het heden verhypothe
ceert en, door bezuinigingen op onder
wijs, voed1ng en gezondheidszorg, ook 
het Ieven voor ten minste de komende 
generatie. 

-hoe antwoorden wij op de echte grote 
verworvenheid van de afgelopen jaren 
in tal van ontwikkelingslanden: de de-
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mocratische golf. Moet die stoppen bij 
hun grenzen of breidt inspraak, ver
maatschappelijking, participat1e zich op 
wereldn1veau uit? En vooral Hoe henn
neren wij ons de lessen van Weimar dat 
geen democat1e d1e de aspiratie van de 
stemmers nu moet beantwoorden, stand 
houdt tegen massale werkloosheid, hy
perinflatie, sociale ontworteling. 

b. De opdracht tot behoud van de schep
ping. Allereerst het inzien dat de belasting 
van het milieu nu nog voor 80% de verant
woordelijkheid van onze 20% van de we
reldbevolking is. Maar ook de erkenning 
dat de echte oplossingen genomen moe
ten worden en op korte termiJn - 'de tijd 
dringt' - en op het supranationaal, mon
diaal niveau. The Financial Times, toch 
niet het huisorgaan van de Groenen, 
schr1jft met bewondering dat Lubbers het 
was, die de Amenkaanse president tegen 
de eigen adviseurs in had weten te over
tulgen van de noodzaak van een interna
tionale aanpak van het zogenaamde 
broeikaseffect Den Haag kende het initia
tief van een internat1onaal fonds tegen de 
aantasting van de ozonlaag. Maar het 
beslissende moment is de totstandkoming 
van een pendant van de Un1versele Ver
klaring van de Rechten van de Mens een 
Charter tot bescherming en behoud van 
de natuur, normgevend, internationaal, 
en afdwingbaar. Oat is in 1eder geval een 
du1delijk agendapunt voor de komende 
jaren. 

c. De nieuwe bewapeningswedloop. De 
snel oplopende bewapening in de Derde 
Wereld aileen al, soms hun nuclearisatie, 
en ook de nog steeds groeiende kloof in 
bewapening tussen de ge'fndustriali
seerde wereld en de rest, heeft ook hier 
een zeer duidelijk benoembaar dilemma 
op tafel gelegd: ofwel de wapenopeenho
ping en -handel naar, van en tussen de 
armste Ianden gaat rucksichts!os door te
genover en over aile andere oplossing 
vragende problemen; de vele conflicten 
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worden met die nieuwe geweldsspiraal 
uitgevochten; of zij en vooral wij zijn bereid 
een deel van de bewapening en een deel 
van het nuclea1re schild in te leveren voor 
een multilateraal en supranationaal veilig
heldssysteem: verdragen tussen Ianden, 
een mondiale veiligheidsstructuur en de 
centen ervoor, zodat niet zoals in Namibie 
nu, de gouden vrede gekocht moet wor
den met een paar koperen stuivers. 

Het gaat niet over een utopische 
agenda; het gaat niet om de onmiddellijke 
afschaffing van kernwapens, over een ab
soluut verbod op wapenhandel, of een to
tale kwijtschelding van schulden, een on
middellijke sluiting van de kerncentrales, 
zoals zo vel en in de agenda van het Conci
liaire Proces nu wensdromen uiten en zich 
aldus m(;lrginaliseren. Het gaat om een 
agenda van haalbaarheden, maar ook 
van een programma van offers, corredles 
en perspectieven op middellange termijn, 
in een wereld, die aileen als een wereld 
'onze gemeenschappelijke toekomst' kan 
garanderen. 

De Europese kans 
Realisme en zin voor de geschiedenis 
brengen ons tot een aangriJpen van de 
Europese Kans. het opbrengen van een 
maximum aan inspanningen en aan mid
dellange termijn-investeringen, pol1tiek en 
mensel1jk, in dat nieuwe Europa. Ook hier 
weer is de beperking van de horizon tot 
1992 1n de formulering van die agenda 
niet aileen maar een voordeel. Perspectief 
moet er blijven op de minstens even be
langrijke andere kansen en vragen. 

Het Europese Huis 
Daar is op de eerste plaats de verplichting 
van het Europese Hu1s, of beter het 
Europa met de twee longen: West en 
Oost! Per week ongeveer doen zich ont
wikkelingen voor in Oost Europa die de 
profeet ervan vijf jaar geleden nog een 
verwijsbrief naar de psychiatrische inrich
ting zou hebben gegeven, in Oost Europa 
misschien letterlijk. De immobiliteit, de fan-
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tasieloosheid, de g1erigheid van het Wes
terse dee\ van Europa om hterop 1n te spe
len is echter benauwend Massie! zouden 
wiJ nu open moeten stellen onze un1vers1-
teiten, onze mternationale instituten, onze 
kader- en bednJfsscholen voor samenwer
kmgsvormen met het Oosten. Kansen 
moeten we geven, adv1ezen. cursussen 
vanu1t onze bedriJfswetenschappen, onze 
landbouwkenn1s. onze politicologie en ml
lteudeskundighetd, maar ook kansen voor 
hun gezondhe1dswetenschappers, hun fl
losofen, hun l1teratoren, hun theologen. 

Het Westen reageert 
immobiel, gierig en 
fantasieloos op 
verandering in Oost 
Europa. 

Uitwissel1ng. bemoediging, toerusting 
maar wederztJds. 1n erkennmg dat ar
moede en ideologische dictatuur geen 
Oosteuropees monopolie ziJn. Het gebod 
van dtt najaar 1s zelfs a\ een program tot in
tenslvering van contacten met Oost 
Europa, l1efst onder de paraplu van zo' n 
tnstellmg als de Raad van Europa. 

De demograf1e 
Helaas is er meer dat West en Oost 
Europa b1ndt dan aileen positieve zaken 
milieu za\ ik hier niet behandelen maar wei 
is er als Europees probleem de demogra
fte zoals WIJ dat deftig noemen de vergrij
zing. ofwel het probleem van onze kind
onvriendelijke. sommigen zullen zeggen 
kmd-v1jandige cultuur 1n West en Oost 
Geen m1sverstand het gaat niet om een 
n1euwe pro-natalistische politiek. Het gaat 
wei om de real1ser1ng van de consequen-
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ties van een voortgezette trend van een zo 
gennge reprodukt1e. Zeer snelle omslag 
zal optreden 1n de getalsmatige verhou
dtng tussen JOngeren en ouderen. De ge
volgen van d1e omslag zijn bekend voor 
het nu en voor de toekomst: in econo
mtsch en werkgelegenheidspolitiek op
zicht. In wezen gaat het om de vraag of de 
mechan1smen in een maatschappiJ deu
gen d1e kenneliJk een te zware ontmoedi
ging ziJn voor d1egenen die dat willen, om 
een het 1ndiv1du beperkende levensver
bintenls en een gezinsvormende samen
levlng aan te gaan. De pol1tiek kan indivl
duele verantwoordelijkheid, zeker hier 
ntet, substitueren. Wie zich bovend1en de 
econom1sche voordelen van grote en 
groeiende gezinnen op het platteland nog 
tot 1950 herinnert, zal niet de historische 
vergissing begaan om de huidige antina
talistische instelling af te zetten tegen een 
soort idealisme van vroegere generaties. 
Mijns inziens 1s de centrale vraag of het on
omkeerbare proces van vrouwenemanci
patte in ziJn de man en de samenleving ra
kende consequenties n1et halverwege is 
bl1jven steken? Agendapunt voor het ko
mend decennium wordt hier wat is eman
cipatie meer dan dat de vrouw aan het for
meel arbeidsproces IS gaan deelnemen 
en voor de rest alles bij het oude blijft Dan 
is het gewoon een verdubbeling van de 
mannenrol, zoals het Oosteuropese mo
del gewoon neerkomt op dubbel werken 
voor de vrouw. Vanuit de veronderstelling 
dat de vriJheid om kinderen te krijgen indi
viduele en collectieve offers vraagt, moet 
er een serieuze discussie op gang komen 
over vragen als twee-ouderverlof; wetge
ving inzake herintreding in het arbeidspro
ces voor degene, vrouw 61 man, die voor 
een periode van een of meerdere Jaren de 
zorg voor kind en werk niet wil combine
ren; gemakkelijker hanteerbare fiscale 
aansprakel1jkheidsregelingen voor dag
gastgezinnen enzovoort. 

Mediastructuren 
Met het vorige aandachtsveld komen wij 
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in de kern van de overdracht van normen 
en waarden, een van de centrale vragen 
waar de Europese politiek heden voor 
staat. De vraag naar de mediaordening, 
normering en de veiligstelling van het al
ternatief. Als ergens een vierjarige periode 
te kart is om beslist aanwezige trends te 
kunnen vastpakken dan hier. Wat op korte 
termijn lijkt te gaan om politieke ruimte 
voor de mogelijkheid van een commer
ciele aanvulling op hier volgens zuilen en 
elders volgens staatsconcentraties geor
ganiseerde media, roept nu een andere 
vraag op: het zich uitbreidend aanbod 
van commerciele visuele media, maar ook 
van videoketens, van de gedrukte media, 
roept allang niet meer de vraag op of dit 
nog te stoppen is of in zijn essentie tenor
meren en te corrigeren. De centrale vraag 
van Europa wordt: is er over 10 jaar voor 
het individu, de opvoeder die een over
dracht van andere waarden wil dan con
sumentisme, geweld, seksualiteit, succes, 
nag een voldoende alternatief? Voor me
dia-wetgevers en -makers, voor journa
listen en producenten een enorme op
gave, uiteraard als wij denken aan in
standhouding van bepaalde omroepen 
en bladen maar oak als wij den ken aan de 
noodzaak van de produktie van kleinscha
lige media. 

Het platte/and 
Er is een vierde punt op de Europese 
agenda dat een onmiddellijke actualiteit 
heeft maar lijdt aan gebrek aan een sa
menhangende toekomstvisie en waarde
geving: de omslag in het Europese land
bouwbeleid. Oak hier kunnen wij weer 
kortzichtig bezig zijn: de onvermijdelijk
heid van produktiebeperking op korte ter
mijn. Maar op langere termijn moeten we 
de explosief groeiende behoefte aan 
voedsel van de wereldbevolking - met 
waarsch1jnlijk grate structurele tekortsitua
ties - afzetten tegen het perspectief van 
de nu nog snel toenemende produktiemo
gelijkheden - vooral op biotechnologi
sche gronden - in Europa. Het gaat ook 
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hier weer niet om een beetje bijstelling, 
maar om de vraag of er over 20 jaar nag 
een leefbaar platteland zal zijn met scho
len en winkels, postkantoren en kerken en 
of hetland rond de dorpen grauw of groen 
zal zijn. Laat ik het omdraaien: de boer, 
het boerengezin staat voor de cultivering 
van de natuurten bate van de mens. Het is 
volstrekt antihistorisch op een moment dat 
iedereen spreekt over herstel en voorrang 
van de natuur - dat kan aileen door men
selijk ingrijpen - die groep die echt weet 
hoe met de natuur om te gaan, daaruit te 
Iaten wegtrekken. Wij doen niets meer of 
minder dan dat de besparingen op het 
Europese landbouwbeleid, worden ge
bruikt voor opvoering van de individuele 
consumptie! Als de bevolking van Europa 
bossen nodig heeft, Iangen, leefruimte, 
dan is dat een nieuwe behoeftevoorzie
ning, collectief en individueel, naast de 
eerdere behoeften aan vlees en andere 
eetwaren bijvoorbeeld. Oat vraagt om een 
produkt dat het platteland oak kan leve
ren. Om het nag duidelijker te zeggen: de 
3% besparing op akkerbouwprodukten 
hebben nauwelijks effect op de consu
mentenprijzen maar als er regelingen wa
ren getroffen voor terugploeging van die 
besparingen naar het platteland als zoda
nig, waren zein Nederland goed geweest 
voor de braaklegging van 10.000 ha, 
braaklegging die met geringe premiering 
aangevuld kan worden voor herbebos
sing, extensieve veehouderij, herbehei
ding etc. De centrale vraag is: wordt de 
boer producent van gezond milieu en blijft 
het platteland een tehuis voor een belang
rijk gedeelte van de Europese bevolking, 
voor wie er wil Ieven, werken, tijdelijk op 
krachten komen, of in een bepaalde le
vensfase zien dat het goed was? Oat kan 
aileen als wij bij de omslag in de landbouw
politiek onze gretigheid bedwingen en de 
verlaging van de prijzen niet als een klein 
buitenkansje zien, maar als wij in ieder ge
val die besparingen reserveren voor de 
leefbaarhouding van dat platteland. 
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Minderheden en vluchtelingen 
Bezinning op het gezicht van Europa, 
heeft betrekking op de plaats van de min
derheden (hoe lang nog ziJn ze dat'l), 
asielzoekers en hun maatschappelijk en 
culturele ruimte, die hier en daar leidde tot 
de oprichting van een islamitische school. 
Wat willen wij met onze leefruimte, natuur
lljk en economisch, met ons ras, met onze 
eigenheid. Utopieen en gemakkelijke for
mules liggen voor de hand, maar ook de 
wat oudere winkel1er in het stadshart van 
Rotterdam heeft recht op een leefbare om
geving. Het apartheidsdilemma is geen 
monopolie van Zuid Afrika, ook in zijn 
nuances niet. Willen wij in dat ene Europa 
ook de menselijke, ook de interraciale inte
gratie bevorderen, en onze kans op be
houd van onze sociale en culturele identi
teit, dan zullen wij ruimte voor echte parti
cipatie moeten scheppen voor de ver
vreemding, in de democratische besluit
vorming, 1n de woongelegenheid, in 
scholing en maatschappelijk Ieven. De 
Amerikaanse agenda en verworvenhe
den van hun integratiemodel zijn mis
schien hier leerzaam, of willen wij - soms 
onder het mom van ruimdenkendheid -
minderheden zich voorallaten concentre
ren in eigen instellingen en getto's. Tot 
diezelfde cluster van agendapunten be
hoort de formulering van een Europees 
beleid ten aanzien van vluchtelingen en 
asielzoekers. Herstel is ook van functie en 
getuigenis van kerken, christelijke ge
meenschappen en religieuze groepen bij 
het invullen van medemenselijkheid, ook 
bij een moedige maar realistische poging 
communicatie tot stand te brengen tussen 
hen die nog Interesse en belang bij de hui
dige samenleving hebben en zij die daar
uit gedes1ntegreerd z1jn. Ruimte dus voor 
een nieuw en zelfs en1gszins gestructu
reerd apostolaat en caritas. 

Nederlandse inbreng 

De Vierde Wereld 
Hier komen wij op het grensvlak van Euro-
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pese en Nederlandse problematiek: de in
tegratie van de Vierde Wereld in onze sa
menleving. Hoe voorkomen wij in onze sa
menleving de tweedeling, de ontwrichting 
en opsplitsing? Er moet ruimte zijn voor 
economische produktiviteit en zingeving, 
ruimte voor de creatieve krachten, die ons 
bestel, economisch, sociaal en cultureel 
vormgeven. In de afgelopen jaren is ge
werkt aan herstel van die ruimte. Maar 
kunnen binnen die ruimte groepen een lift 
krijgen die minder krachtig zijn, de niet op 
verkeerd geschoolden de misbruikten of 
de te vroeg verteerden, de non-conform is
ten en de uitgestotenen? Wat nodig is voor 
alles, is een visie op een ge1ntegreerde 
Nederlandse samenleving, een antwoord 
op de automatismen van de tweedeling, 
een antwoord op de vraag in hoeverre die 
automatismen ook veroorzaakt zijn door 
immobiliteit, ontbreken van prikkels tot 
participatie. 

De identiteitsgebonden organisatie 
Een tweede agendapunt voor die Neder
landse samenleving voor de komende 
tien jaren is zonder meer de vraag naar de 
positie en functie van de identiteitsgebon
den instellingen en organisaties. Voor het 
eerst zien wij in de opiniepeilingen - ik 
ken uiteraard hun betrekkelijke waarde -
dat slechts een minderheid van de Neder
landse bevolking zich lid wil noemen van 
een christelijk kerkgenootschap. Wat vijf 
jaar geleden nog beschouwd werd als 
een achterhaalde discussie vlamt op: is 
godsdienst en vereniging op identiteits
grond aileen prive-aangelegenheid? De 
actuele positie van het CDA hoeft niet con
junctureel te zijn. Constant voorwerp van 
zorg en aandacht is de spanning tussen 
de positie van brede volkspartij of die van 
werkelijk op identiteit aanspreekbare poli
tieke beweging, wat programma en repre
sentanten betreft. Het is een vraag die niet 
exclusief aan die organisatie gesteld mag 
worden, maar die aile zich op Christus be
roepende organisaties aangaat, als zij niet 
hypocriet van twee walletjes willen eten. In 
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dit beraad en dat van de Vereniging van 
Katholieke Maatschappelijke Organisa
tles (VKMO) staat die vraag centraal. 
Restauratie is het slechtst denkbare ant
woord, maar als 1nstellingen, voorzienin
gen, voorschriften een diep doorleefd en 
diep en breed gedragen en gernspireerd 
belang betreffen, is het legitiem er hard, 
heel hard voor te vechten. 

Bestuur en bio-ethiek 
En tot slot staat op de nationale agenda 
een punt dat de grootste creativiteit en 
princ1paliteit vergt, wetenschappelijk en 
maatschappelijk inzicht, ethische en theo
logische bijdragen voor een serieus ge
sprek en toerustlng, gewetensvorming, 
bestuur- en wetgeving en wei inzake het 
probleem van de biologische manipula
ties van mens en natuur, zorg voor het be
ginnende en eindigende Ieven, de norme
ring van de nieuwe macht van de mens 
over soorten van Ieven en individueel Ie
ven. Het is te hopen dat voldoende bij 
bestuurders en beleidsmakers, politici en 
researchers doordringt wat onze zorgen 
op dit punt zijn. De mogelijkheden nege
ren of terugdraaien kan niet meer, norme
ren wei. 

Per Jaar wordt duidelijker hoe ingriJpend 
- op hoe korte termijn al - dit vraagstuk 
word!. Welke rechten heeft het menselijke 
Ieven zelf, maar welke ook de terminale 
patient als proefkonijn. Niet aileen mani
pulatie, maar ook welke boom van kennis 
moet omheind worden: voor de verzeke
ringsmaatschappij die te weten kan ko
men wat mijn vermoedelijke doodsoor
zaak zal z1jn, voor de zwangere moeder, 
die al heel vroeg gaat weten welk geslacht 
maar ook welke kwaliteit van Ieven haar 
vrucht zal hebben, voor de arts die steeds 
grotere behoefte heeft aan menselijke 
organen - ook embryonale kweek
sels - voor genezing van andere men
sen. 

Vragen oak als welk ingrijpen in het hu
welijk van dierlijk Ieven en techniek is nog 
verantwoord en waar liggen de grenzen 
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van het 1ntellectuele eigendomsrecht als 
het gaat over de schepping van n1euwe le
venssoorten - dierlijk en plantaard1g De 
bus van de b1o-ethiek njdt al, maar zonder 
chauffeur aan het stuur. ze1 de Amen
kaans-Nederlandse hoogleraar in de bio
ethiek aan de Georgetown-University, 
prof. Hellegers. Voor katholieke organlsa
ties ligt h1er een enorme uitdaging tot be
zinning en formulering van voorstellen. 
niet in angst of bedomptheid, maar wei in 
het beset van de noodzaak van norme
nng, toezicht, grensbepaling. Deze mate
rie is niet meer ged1end met een stand
punt van 'laat maar aan de medici over'. 

Het eigen milieu 
Een agenda van de toekomst behoeft als 
noodzakelijk complement de Wlsselwer
king tussen individu en diens onmiddel
lijke omgeving. Oat is tot op zekere hoogte 
prive, maar wei een sociaal gebeuren: 
een sociaal gebeuren waar en 1ndividu en 
poltiek, maar ook de maatschappelijke or
ganlsaties een belangriJke toerustlng kun
nen geven, vooral bij het doorbreken van 
eenzaamheid, het scheppen van een fo
rum voor verwantschap en uitwisseling 
van emoties en observaties. 

De werkelijke verarming 
van de cultuur is dat 
weinigen gegund is 
kinderen in hun nabijheid 
te hebben. 

Aileen generatiegenoten? 
lk denk dat op de eerste plaats speelt hoe 
wiJ in onze hedendaagse cultuur omgaan 
met onze verticale relat1es. Er heeft een 
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dramat1sche verschuiving plaats gevon
den naar contacten tussen generatiege
noten, collega's, sportvnenden, mederei
zigers ten kosten van onze contacten met 
een vorige en latere generat1e. Het is een 
ontw1kkeling d1e versterkt is ten opz1chte 
van de oudere generat1e door stedelijke 
plann1ng, isolering en door nieuwe mobili
teit van jongeren, zodat wemigen de bij
belse zege gegund 1s om dagelijks de kin
deren, laat staan de kmdskmderen, in de 
nabiJheid te hebben de werkelijke verar
mlng van onze cultuur. En als spiegel
beeld het is n1et aileen gebrek aan aan
dacht voor kinderen, het gaat in onze sa
menleving met ZIJn beperkte horizon ook 
om verval van waardenng voor hen d1e 
zich wei met die klnderen bezighouden, 
het verval in aanzien van de onderwiJ
zende, de leraar, zelfs de docent, in een 
generat1e. 

Nieuwe knngen van vertrouwdheid 
In relatie daarmee doet zich een zeer ken
merkend probleem voor, voor de Euro
pese, althans de Noordeuropese mens: 
hoe creeer 1k nieuwe kringen van ver
trouwdheld en verwantschap om miJ 
heen, 1nformele kringen vooral, die her
kenbaar ziJn op waarde- en levensopvat
ting, waar kinderen kinderen van gel1jkge
z1nden kunnen ontmoeten, mensen elkaar 
kunnen bemoedigen en ontvangen, er 
een element van continulte1t, trad1tie is in 
een wereld vol van w1sselingen. Het pro
bleem in Nederland IS wei Iicht sterker dan 
elders omdat wiJ ons Jarenlang gesust 
hebben met de illusie van de gesloten 
knng 1n rel1g1eus opzicht of met krmgen 
van geestelijke verwantschappen. Waar 
d1e illusie n1et bestond. is men eerder d1e 
maatschappelijke ontmoetmgs- en vast
houdplaatsen gaan creeren dan hier, 
waar de tradit1onele ontmoetmgsplaats als 
de katholieke school. de confessionele or
gan1sat1e gele1dei1Jk aan en bewust en 
door velen ook gewlid, n1et meer die her
kenbaarheid heeft. Is er ruimte voor het 
Amenkaanse paroch1econcept, met zijn 
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dikwiJIS zo duidelijke sociale functie, de 
Franse gehuwdenclubs, lokale samen
komsten of toogdagen van landelijke 
identiteitsorganisaties, of moeten wij het 
nog informeler zoeken, in een bewuste 
poging gelijkgezinden tot een vrienden
kring te 'institutionaliseren', met agenda's 
van vorming en toerusting. 

Discusste over de kwaliteitsschool 
Kwaliteit, warmte, identiteitsgevoeligheid, 
ik kom toch nog terug op de confessionele 
school en ik weet dat het niet zonder ri
sico's is als ik het zeg: b1j de verkleining 
van de scholen, bij de dreigende sluiting 
maar ook in het Iicht van de geringere tijd 
van ouders, dient zich mijns inziens een 
nieuw debat aan in Nederland, namelijk 
de vraag naar de kwaliteitsschool - wij 
hebben het vooral over de middelbare 
school - en de financiering daarvan. Ne
derland heeft behalve bij internaten geluk
kig geen traditie meer in volledige private 
financiering van onderwijs. Toch kan ik mij 
voorstellen dat een gesprek zinvol wordt 
over particuliere bijdragen aan een 
schooltype, dat naast het onderwijs een 
duidelijke begeleidings- en vormingspro
gramma kent en dat in een combinatie 
van moderne pedagogiek en herkenbare 
identiteit. Oat gesprek zullen wij ook moe
ten aangaan op het komend slagveld van 
de confessionele middelbare school. In 
Frankrijk, de Verenigde Staten, en het Ver
enigd Koninkrijk kennen we die kwaliteits
school, het!ycee, of het college, gedragen 
door soms een onderwijscongregatie, 
dan weer door een bewust docenten
corps, als onderscheiding van het confec
tieonderwiJS en generaties oud-leerlingen 
aan z1ch verplichtend. Mensen hebben 
pnve geld, veel geld, over voor heel wat 
minder nuttige dingen dan de vorming 
van een volgende generatie. 

De Rustdag 
Er is een andere drieslag denkbaar: mon
diale politieke actie voor respect en be
houd van de schepping, pol1tieke en 
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maatschappelijke actie voor behoud van 
een geestel1jk milieu waann andere waar
den dan macht en consumptie centraal 
staan, en een maatschappelijke en per
soonlijke actie voor gegarandeerde mo
menten waarop WIJ samen even niet pro
duceren, niet de schepp1ng naar onze 
hand zetten, de homo faber ziJn, maar zien 
dat het goed is, even achterover leunen 
en aandacht hebben voor elkaar. de klei
nere verbanden. Als wij de noodzaak at
stand te nemen van de produktie- en geld
verdiencultuur ser1eus willen nemen, 
wordt het een toetssteen of wij in relatie 
met parochies en in de politiek er in sla
gen, de nu in vele Ianden, en straks ook 
hier, bedreigde zondag te beschermen en 
nieuwe duiding te geven. 

Niemand verloren Iaten gaan 
Er zijn nog andere agendapunten. Waar
om is de Nederlander die het op enkele 
punten niet eens IS met zijn kerk zo veel 
sneller geneigd die kerk zo radicaal de rug 
toe te keren, in tegenstelling tot zijn ge
loofsgenoot u1t de ons omringende ian
den. Waarom driJven hier sommige kerk
leiders van de andere kant zo graag men
sen naar de achterbank of, in Jansenisti
sche herinneringen, zelfs de kerk hele
maal uit. De w1sselwerking kerk-persoon 
heeft in de afgelopen tien-vijftien jaar blj
zondere gestalte gekregen in parochiele 
lekenparticipat1e, maar ook in de Acht 
mei-beweging, Marienburg vereniging, 
wellicht ook het Katholiek Centrum voor 
Overleg en Vorming. Er zullen vormen van 
partic1patie en eigen verantwoordelijkheid 
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gevonden moeten worden. Oat moet, 
voor wie de geschiedenis kent, in het be
sef dat wie de band doorknipt, aileen komt 
te staan, dat d1ss1dentisme scheur1ng 
wordt, scheunng sekte, maar evenzeer in 
de historische erkenning dat de afkondi
Qing van waarde-oordelen en apprecia
ties door kerkelijk gezag zonder de zeef 
en de spons van ind1viduele verantwoor
delijke mensen, zelfs zonder een gl1mlach, 
die autoriteit op het verkeerde been laat 
staan, de kerk zelf tot sekte kan doen ver
worden. De ongeloofiiJke verantwoorde
lijkheid, de uitdag1ng voor die wisselwer
king persoon-kerk kan niet in eenzaam
heid gedragen worden. De mens handel! 
in kringen, informele en formele de krin
gen en verbanden worden steeds belang
riJker naarmate zij tot hogere beslissingsni
veaus moeten rei ken. Juist vanwege inter
continentalisatie, Europeanisering en het 
plotseling en sterk op nationaal n1veau 
spelen van niet pragmatische vragen, de 
nieuwe ethiek, de posit1e van identiteitsge
voellge organisaties, de inrichting van de 
samenleving zelf, hebben verbanden en 
verwanten - oude en nieuwe, toerusten
de en belangenbehartigende - niet af
sluitend en slechts scheidend waar nood
zakeliJk. een n1euwe actual1teit en duid1ng. 
Daarom ben ik bliJ dat ik op deze eerste 
voorjaarsconferentie heb mogen spreken. 
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