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Drs. J. Grin 

De verantwoordelijke 
samenleving in een 
technocratisch tijdperk 

In een inspirerend en tegelijk oak afgewo
gen boek schrijft de Amsterdamse studen
tenpredikant Bernard Rootmensen over 
de culturele crisis waarin wij verkeren.1 Hij 
noemt onze cultuur een 'cultuur van de 
argwaan'. Die argwaan leidt tot het op 
zichzelf teruggeworpen worden van indi
viduen; tot een kaalslag van idealen en 
ideologieen; en tot een misvorming van in
dividuen en de onderlinge omgang tus
sen mensen. 

Rootmensen noemt twee factoren als 
oorzaken voor die argwaan. De eerste is 
'de onherbergzaamheid van de techno
cratische cultuur'. Die onherbergzaam
heid uit zich in de schrijnende tegenstel
ling tussen onze potenties en de werkelijk
heid. Mogelijkheden voor communicatie 
zijn enorm toegenomen; maar saamhorig
heid en solidariteit nemen zienderogen af. 
De technologische vooruitgang is groat, 
maar de milieu-crisis lijkt nag grater. De 
onherbergzaamheid uit zich oak in ontper
soonlijking. Waar nut en efficiency bena
drukt worden, verwordt de persoon ge
makkelijk tot object. Waar een samenspel 
tussen macro-economische en technolo
gische invloeden steeds meer de gang 
der dingen beinvloedt, verliest de mens 
het gevoel keuzen te kunnen maken. 

Een tweede wortel van de argwaan is 
gelegen in het heersende gevoel van des
illusies. Europa is een boulevard of broken 
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dreams. In een uitdagend artikel in het ju
bileumnummer van De Tijd wordt het 
beeld geschetst van de moderne mens 
die het gevoel heeft dat er iets moet ge
beuren maar niet goed weet wat - en die 
eigenlijk oak niet gelooft het antwoord nag 
eens te vinden.2 

Natuurlijk - zegt ook Rootmensen - is 
het bovengeschetste beeld eenzijdig en 
beperkt. Maar het is goed om deze ten
densen in het oog te houden bij het den
ken over het vormgeven van de verant
woordelijke samenleving. Het is immers 
duidelijk dat zo' n maatschappij niet gedijt 
bij een 'cultuur van de argwaan'. Oat is 
dubbel waar, omdat de geschetste ten
densen vooral onder jonge mensen - de 
huidige adolescenten, de twintigers en de 
dertigers - kunnen worden gesigna
leerd; kortom, bij diegenen die de maat
schappij van de komende decennia moe
ten dragen. Tekenend is bijvoorbeeld het 
feit, dat bij vele activiteiten in het kader van 
het Conciliair Proces - een moedge
vende paging om de cultuur van de arg
waan te doorbreken - de jongste deelne
mers vrijwel uitsluitend veertigers zijn ... 
Toen de schrijver van deze column dit on-

Bernard Rootmensen, Veert1g woorden m de woeSI!Jn 
Werkboek voor de gemeente b11 de cris1s van kerk, ge
loof en cultuur, Me1nema, Delft, 1988 

2 Matt D1ngs, J1m Schilder. 'W1ssel1ng van de wacht', De 
T!Jd, 4 maart 1987. pp. 39-61 

173 



langs als voorzitter van een forumdiscus
sie in het kader van het Conciliair Proces 
opmerkte, kreeg hij van verschillende 
mensen reacties die hun grote bezorgd
heid hierover ook voor wat betreft hun 
eigen wijkgemeente, duidelijk maakten. 
Kaderleden van het COJA hebben derge
lijke ervaringen wanneer zij pogen jonge
ren bij politieke en maatschappelijke 
vraagstukken te betrekken, en zelfs bin
nen het COJA zijn deze tendensen te her
kennen. 

Geen wonder dat juist het COJA 1n het 
kader van het jaarthema van 1987, 'COJA 
2001 - Appel in uitvoering' intensief heeft 
gepoogd, aan deze tendensen een tegen
wicht te bieden. Geen wonder ook datjuist 
het COJA zich als een van de eersten zor
gen maakt als er, ook volgens externe 
waarnemers als NRC-redacteur Hubert 
Smeets, aanwijzingen zijn dat in de partij
top van het COA een te grote nadruk op 
deskundigheid en pragmatisme wordt ge
legd. Want het terugdringen van de cul
tuur van de argwaan vraagt om een ideo
logische herbezinning; om bezieling van 
de mensen aan de basis van de samenle
ving; om het zo weer doen groeien van het 
geloof in de toekomst. Herbezinning op 
idealen en een bezielde - de Ouitsers 
zeggen begeisterte - basis zijn cruc1ale. 
voorwaarden voor het tot stand komen 
van de verantwoordelijke samenleving. 

Oat moet als eerste tot uiting komen in 
de partij zeit. In een tijdperk waarin het 
woord manager in is, en synoniem met het 
nuchter en deskundig regelen van kwes
ties door een daartoe aangewezen per-
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soon, moet binnen de partij zorgvuldig 
met dergelijk woordgebruik worden om
gesprongen, hoe belangrijk het ook is om 
over thema's als bestuurlijke vernieuwing 
te discussieren. In een tijdperk waarin een 
kaalslag van idealen en ideologieen 
plaatsvindt, moeten juist christen
democraten zich herbezinnen op oude 
bronnen om nieuwe problemen gernspi
reerd en inspire rend - deC en de A van 
COA - te lijf te gaan. 

Oat zal niet meevallen, zeker niet in een 
tijd waarin het EG-niveau steeds bepalen
der wordt voor de inrichting van de sa
menleving. lmmers, op EG-niveau is nog 
steeds te weinig sprake van een echt 
maatschappelijk middenveld en van wer
kelijke parlementaire controle, zodat de 
zaken vaak zonder veel ideologische dis
cussie en over de hoofden van de mensen 
heen worden 'geregeld'. Wanneer de 
daaruit resulterende regelingen het natio
nale beleid steeds meer vastleggen, is het 
duidelijk dat het op het eerste gezicht 
steeds moeilijker wordt om tegenwicht te 
bieden aan de cultuur van de argwaan, 
aan het vormgeven van een verantwoor
delljke samenleving. Maar wanneer de 
partij van hoog tot laag en van links tot 
rechts z1ch bezint op een adequate reactie 
op de geschetste tendensen moet het mo
gelijk zijn om als een ware volkspartij, als 
een echte beginselpartij h1eraan het hoofd 
te bieden. 

Chr~sten Democrat1sche Verkennmgen 5/89 


