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door prof. dr. C. Boekestijn 

Prof. dr. C. Boekestijn is hoogleraar sociale 
psychologic aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Cultuur en godsdienst in de marge? 

1. Inleiding 
In het novembernummer van Christen Democratische Verkenningen gaf collega 
Weiler een bijdrage over de verhouding van economic en samenleving. politick. 
cultuur en godsdienst in de post-industriele maatschappij. Hij beoogdc daarin enkele 
'dieptelijnen' in de historische ontwikkeling bloot te leggen en de consequentics van 
die ontwikkelingen aan te geven. Prof. Weiler doceert Middeleeuwse Geschiedcnis en 
is daarom bij uitstek bevoegd een zodanige analyse te ondernemen. 

De inhoud van zijn artikel is boeiend. Hij 
komt tot vergaande conclusies. Hij relati
veert zijn bijdrage wei door te wijzen op 
de hachelijkheid van de onderneming 
deze analyse in het bestek van enkele 
pagina's te rapporteren. 
Mijn bijdrage heeft niet in de eerste 
plaats ten doe! kritiek te leveren op de 
beschouwingen van Weiler. Ik presenteer 
deze pagina's als gedachten, die bij de 
lezing van Weilers artikel opkwamen. 
Natuurlijk heb ik mij daarbij de vraag 
naar mijn bevoegdheid gesteld. Ik heb 
deze vraag als volgt beantwoord. Weiler 
geeft, vooral in het tweede en derde dee! 
van zijn betoog, op grond van de histori
sche dieptelijnen, interpretaties over de 
mcntaliteit van de moderne westerse 
mens en over de contemporaine interper· 
soonlijke en maatschappelijke verhou
dingen. Met die laatste onderwerpen 
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houd ik mij ook regelmatig bezig zonder 
daarbij de historische dimcnsie geheel te 
verwaarlozen. Ik acht het goed verdedig
baar dat onze bevoegdheden elkaar daar
om aardig aanvullen. 

2. Politieke en economische macht 
Een van de belangrijkste grondlijnen in 
de ontwikkeling van de westerse samen
leving ziet Weiler in de vermindering van 
de politieke zeggenschap over de produk
tie en produktieverhoudingen. Deze zeg
genschap, sterk verbonden met grondbe
zit, moest de politick al spoedig, maar 
vooral in en na de industriele revolutie. 
afstaan aan nieuwe economische macht
hebbers. De produktie voor het levens
onderhoud van kleine, overzichtelijke 
leefgemeenschappen, maakte plaats voor 
produktie voor de anonieme markt. De 
band tussen producent en consument 
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werd verbroken. De ruilhandel met geld 
als ruilmiddel nam in betekenis toe. Goe
deren werden koopwaar. De arbeid werd 
in toenemende mate gerationaliseerd. 
daarbij sterk ge·inspireerd door nieuwe 
technische mogelijkheden. 
Vanuit het in betekenis toenemende 
complex van produktie en ruil rees sterk 
verzet tegen niet-economische beperkin
gen die door traditionele (kerkelijke. 
vorstelijke. adellijke en grondheerlijke) 
machthebbers waren opgelegd. Produ
centen en kooplieden gingen over tot 
vorming van tegenmacht. waarmee de 
kerkelijke en politieke machthebbers re
kening moesten houden. Allengs kwam 
de samenleving in al zijn sectoren onder 
het beslag van de economische dyna
miek. Weiler schrijft 'De sector van de 
materiele produktie ontsnapt in belang
rijke mate aan aile niet-economische. 
d. w.z. politieke. morele of religieuze be
perkingen die haar ontwikkeling zouden 
tegenhouden·. en ·de arbeid. het wonen. 
het onderwijs. de hulpverlening. de kunst 
en zelfs de vrijetijdsbesteding zijn ont
snapt aan de invloed van kerken. sociale 
organisaties en zelfs aan politieke partij
en of regeringen ·. Dit proces he eft een 
lange geschiedenis maar in onze post
industriele tijd heeft het proces van eco
nomisering van het Ieven zijn voltooiing 
gevonden. Godsdienst. politick en cui
tum worden naar de rand gedrongen. 
worden gemarginaliseerd. Aldus de eer
ste hoofdlijn van Weilers betoog. 

Ongetwijfeld is hiermee een belangrijke 
grondlijn aangegeven. zonder welke de 
geschiedenis van het ge·industrialiseerde 
Westen niet valt te begrijpen. Het valt op 
dat Weiler zeer grote en determinerende 
invloed aan de produktie- en ruilvcrhou
dingen toeschrijft. M.i. hanteert hij op 
dit punt. maar ook bij de nog te bespre
ken andere hoofdlijnen. een denk- en 
interpretatiemodel dat met twee stellin
gen kan worden beschreven: 
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a) het be.invloedingsproces verloopt in 
een richting. n.l. vanuit het economische 
en b) het be.invloedt aile andere levensge
bieden. 
Dit denkmodel is stellig in staat waar
heidselementen aan het Iicht te brengen. 
Toch waag ik het een ander model voor 
te stellen. In dit model wordt niet in een 
richting gedacht. Er is plaats voor weder
zijdse be"invloeding. De invloed van het 
economische Ieven op bijvoorbeeld de 
kerk en de politick wordt niet ontkend, 
maar de be.invloeding van de economic 
door politick en kerk wordt opengelaten. 
Het gevaar van eenzijdige vraagstellin
gen en interpretaties wordt kleiner. Het 
geeft ook de mogelijkheid andere vragen 
te stellen. vragen die m.i. in de gedach
tengang van Weiler moeilijk aan de orde 
kunnen komen. Als voorbeeld noem ik 
de vraag onder welke voorwaarden een 
sterke economische en industriele ont
wikkeling uberhaupt mogelijk is gewor
den en onder welke voorwaarden deze 
ontwikkeling kan worden omgebogen of 
afgeremd. 
Men moet m.i. in de Middeleeuwen niet 
aileen kijken naar de vormen van grond
bezit. De middeleeuwse machtsstructuur 
ontving in belangrijke mate zijn legitime
ring vanuit kerkelijke geloofsvoorstellin
gen. Yanuit deze machtsbron werd zin 
gegeven aan eigendom. maar ook aan 
arbeid. Men denke wat het laatste betreft 
bijvoorbeeld aan de discussie over het 
onderscheid tussen slaafse en niet-slaafse 
arbeid in de rooms-katholieke moraal
theologie. 
Er is geen twijfel aan, dat de tanende 
betekenis van deze zingevingsbron mede 
werd veroorzaakt door een geestelijke 
beweging als de Renaissance, die op een 
breed front menselijke autonomic en 
mondigheid propageerde. Een dergelijke 
niet-economische stroming ondermijnde 
de kerkelijke macht en bracht met zich 
mee het ideaal van de vrije burger, die 
kritische vragen stelt aan staat en kerk en 
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op grond van zelfstandig nadenken tot 
oordelen komt. Het is deze geestelijke 
bedding. die de Franse Revolutie inspi
reert en waarin de Aufklarung zich ont
wikkelt. Het proces is geleidelijk maar 
zalleiden tot de Entzauberung der Welt. 
tot het ontdekken en gebruiken van de 
mogelijkheden tot rationele. efficicnte en 
technische beheersing van de natuur. Dit 
beheersingsmotief zal zich later ook ma
nifesteren in het denken over de inrich
ting van de maatschappij en over het 
welzijn van de individuele mens. 
In dit wisselwerkingsmodel kan ook de 
bekende vraag naar de invloed van een 
geestelijke stroming als de Reformatie op 
het ontstaan van het kapitalisme worden 
gesteld. Ook biedt het de moge!ijkheid 
om feiten. die vanuit de ontwikkeling van 
de economic slecht te verklaren zouden 
zijn. te plaatsen. Ik noem de vaak uiterst 
negatieve houding van jongeren tegeno
ver industrialisme. technologic en kapita
lisme ook al vo6rdat er sprake was van de 
huidige massale werkloosheid. Deze hou
ding heeft geestelijke wortels en vanuit 
deze wortels wordt het economische pro
duktie-. ruil- en consumptieproces heoor
deeld. 
Men moet Weiler toegeven. dat de kracht 
van dit morele verzet het gemakkelijk 
kan afleggen tegen de verleidingen van 
het economische stelsel. Maar de correc
tieve mogelijkheden mag men niet ver
waarlozen. zoals ook blijkt uit de ge
schiedenis van het kapitalisme zeit. 
Men kan van mening verschillen over de 
betekenis van de correcties. die vaak 
door vakbonden en overheid werden af
gedwongen. Vast staat. dat deze correc
ties zijn gerealiseerd en ook dat deze niet 
vanuit het puur economische den ken 
kunnen worden verklaard. Ook de stel
ling. dat de economische macht de poli
tieke verdringt moet m.i. historisch gere
lativeerd worden. Christelijk-sociaal den
ken en socialisme hebben de staatsmacht 
tegenover de economische macht in con-
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currentie gebracht. De vraag naar het 
goede evenwicht is vandaag. ook binnen 
het CDA. weer volop in discussie. Maar 
de stelling dat de politick het verliest van 
de economische macht laat zich toch 
moeilijk rijmen met het verzet tegen de 
regelzucht van de moderne overheid. de 
bureaucratic etc. En ook niet met het 
verschijnsel dat vanuit de economic thans 
tel kens een beroep wordt gedaan op 
steun van de overheid. lnteressant daar
bij is. dat dit niet zelden gebeurt met een 
zedelijk appel. met een ondertoon dat 
het de plicht van een goede overheid is 
om middelen voor een economische een
heid te fourneren. Afgezien van de vraag 
of dat appel terecht wordt gedaan bewijst 
het voorbeeld niet de vermindering van 
de overheidsmacht en geeft het blijk van 
de vruchtbaarheid van het wisselwer
kingsmodeL waarmee invloeden in beide 
richtingen kunnen worden opgenomen. 
Andere voorbeelden die moeilijk vanuit 
het produktie- en ruilsysteem kunnen 
worden verklaard bieden mijns inziens 
nog de zorg voor cultuur en kunst en de 
omvangrijke overheidszorg voor maat
schappelijk zwakken. 

3. Economie en mentaliteit 
Een tweede belangrijke en interessante 
gedachtengang bij Weiler is dat de 
machtstoename van de produktie- en 
ruilverhoudingen ten koste van de poli
tick de belevings- en waarderingswereld 
van mensen beinvloedde. De hiervoor 
besproken meer objectieve machtsver
schuiving manifesteert zich aldus Weiler 
ook in een verandering van denken. gelo
ven. ervaren en waarderen. Opvattingen 
en waarderingen passen zich bij de 
nieuwe sociaal-economische verhoudin
gen aan. De voorstellingen. passend bij 
door de kerk. adel en grondbezit gedomi
neerde machtsverhoudingen moesten 
worden verlaten. De gedragsmotiveren
de impulsen vanuit de godsdienst. de soli
dariteit met de lokale gemeenschap. wer-
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den allengs ingeruild voor het economi
sche motief. Dit motief werd volgens 
Weiler zo krachtig dat het aile andere 
ging overheersen: 'Geen enkele reli
gieuze. morele of politieke inperking van 
die vrijheid brengende marktdynamiek 
bleef uiteindelijk overeind". Weiler wijst 
crop. dat het denken en geloven dreigt te 
worden beheerst door het nuttige. het 
efficiente en voordeelbrengende. Als de 
"hogere' motieven het afleggen wordt het 
Ieven gereduceerd en platgeslagen. De 
vraag naar het handelen en waarderen 
wordt dan: wat koop ik ervoor? 
Een dergelijke denkwijze kan ook de 
culturele en religieuze symbolen gaan be
smetten. Zij verliezen hun verwijzende 
functie naar andere dan economische be
staansdimensies. Zij verliezen ook hun 
functie als orientatiepunten voor het 
menselijk handelen. 
Mijns inziens is de bijdrage van Weiler 
op dit punt het boeiendst. lk voeg er het 
volgende aan toe. Het gevaar dat hier 
wordt bedoeld uit zich ook gemakkelijk 
in het ontbreken van een innerlijk kom
pas voor het handelen. in het ontoegan
kelijk zijn voor een appel. in het weinig. 
oog hebben voor belangen van anderen. 
Wanneer het handelen wordt afgestemd 
op het eigen- op geld of goederen terug 
te brengen- voordeel is de bodem bereid 
voor een fun morality. een houding die 
het Ieven beoordeelt aan de hand van de 
vraag of het leuk. prettig of plezierig is. 
Dit is ook de bodem waarop de ik-cultuur 
kan gedijen. Bij dat voordeel brengende 
moet men ook rekenen het sociale voor
deel zoals dat zich manifesteert in de 
goedkeuring van anderen. Wie zich daar
van afhankelijk maakt richt zich gemak
kelijk naar de (veronderstelde) mening 
van de meerderheid. naar de trend. naar 
wat 'in· is. Dan verdwijnt de eigen stel
lingname met als gevolg dat de nog slui
merende eigen overtuiging nog meer aan 
kracht inboet. Het eindpunt van wat ik 
zojuist noemde het platslaan van het le-
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ven wordt bereikt als men de waardering 
van het Ieven. ook die van het eigen Ieven 
aan de hand van ik-gerichte criteria af
meet. 

Weiler raakt ook hier aan een uiterst 
belangrijk punt voor het verstaan van de 
geschiedenis en van uitingen van een mo
derne mentaliteit. Het is een verdienste. 
dat hij zijn analyse niet beeindigt met een 
beschrijving van macro-maatschappelijke 
verschuivingen maar wil doordringen tot 
de invloed daarvan op de denk- en leef
wereld van mensen en groepen. 
De lezer zal hebben geproefd. dat ik in de 
door Weiler geschilderde belnvloeding 
van de moderne mentaliteit vee! herken 
van wat zich in onze dagen afspeelt. Wie 
zich in de geschiedenis verdiept en in zijn 
eigen omgeving rondkijkt en zijn per
soonlijke historic eerlijk beziet moet tot 
de conclusie komen dat vaak individueel 
voordeel of groepsbelang een betere ver
klaring leveren voor menselijke stelling
name of gedrag dan de inspiratie vanuit 
hogere waarden. 

Toch moet mijns inziens ook hier de 
vraag worden gestcld of de verandering 
van de mentaliteit zo sterk moet worden 
beschreven vanuit de invloed van de ver
anderende economische verhoudingen. 
Zou ook hier een wisselwerkingsmodel 
niet meer recht doen aan wat zich heeft 
voltrokken en wat zich in onze dagen 
voltrekt? lk geef enkele voorbeelden. 
Genoemd is a! het verzet van grote groe
pen jongeren- en van hen niet aileen
tegen de consumptiemaatschappij. de 
door gemanipuleerde vraag gestuurde 
produktie. de carriere-drift. waaraan al
les ondergeschikt dreigt te worden ge
maakt. Ik noem ook het veranderende 
arbeidsdenken. al zou hier nog wei vanuit 
de aanpassing aan de hoge werkloosheid. 
en dus vanuit de economic kunnen wor
den gedacht. Ik denk ook aan de roep om 
ontwikkeling. ontplooiing en emancipa-
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tie. Voor de bronnen van dit denken 
moet men toch buiten de produktiever
houdingen zoeken. Deze ontsprongen. 
weliswaar niet altijd maar soms toch wei. 
aan idealen van menszijn en van een 
leefbare samenleving. Weiler noemt ook 
alternatieve groepen zoals De Kleine 
Aarde. Hij meent echter dat deze groe
pen slechts een plaats in de marge zullen 
blijven innemen en dat de macht van de 
op de anonieme wereldmarkt opererende 
ondernemingen niet zal tanen. Het is al
tijd moeilijk op dit punt schattingen te 
maken over ontwikkelingen op langere 
termijn. Ik doe daarover liever geen uit
spraak. Maar dat betekent tegelijk ~en 
vraagteken bij de stellige voorspelling 
over de blijvende dominantie van de pro
duktie- en ruilverhoudingen over de 
mentaliteit van mensen. 
Ik zet die vraagtekens ook vanwege een 
andere overweging. die weer goed binnen 
het genoemde wisselwerkingsmodel past. 
Men kan telkens constateren. dat een 
nieuwe mentaliteit niet de economische 
ontwikkeling volgt, maar dat de commer
cie de nieuwe mentaliteit volgt. De 
nieuwe kledingmode. de nieuwe ontwik
kelingen in de populaire muziek, in de 
kunst worden nauwlettend op hun com
merciele gehalte afgezocht. Mensen met 
een fijne neus voor de toekomstige 
smaak van diverse publieken zijn zeer 
gevraagd en worden vorstelijk betaald. 
Maar ook in bredere zin valt toch moei
lijk vol te houden dat de ontwikkeling 
van een stelsel van sociale verzekering en 
van arbeidswetgeving aileen door econo
mische motieven is geleid. of dat de fi
nanciering van onderwijs- en vormingsin
stituten, maatschappelijk werk etc. 
slechts economische belangen dient. Het 
is bekend dat sommigen zover gaan deze 
maatschappelijke voorzieningen inder
daad slechts op te vatten als perverse 
manipulaties in dienst van het kapitaal. 
Ik weiger te geloven dat in dergelijke 
beschouwingen aan de waarheid recht 
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wordt gedaan. 
Denkwerelden ontstaan niet in het lucht
ledige. Zij hebben inderdaad relaties met 
de gehele sociaal-culturele omgeving 
waarin zij functioneren. Zij worden er 
echter niet restlos door bepaald. maar 
bezitten een relatieve autonomic. die kan 
uitstralen in de verste uithoeken van het 
menselijk bestaan. Ook het denken over 
de rol van de overheid wordt volgens 
Weiler in sterke mate bepaald vanuit de 
nieuwe machtspositie van de produktie
en ruilinstanties en dus vanuit de econo
mische rationaliteit. Ik raakte hiervoor al 
aan dit onderwerp. Het wil er bij mij niet 
in. dat hiermee aan de discussie over de 
rol van de overheid wordt recht gedaan. 
Er is ook hier ruimte voor een denken in 
termen van wederzijdse belnvloeding. 
Een laatste voorbeeld in dit verband is de 
passage waarin Weiler als zijn mening 
geeft. dat het christendom de collectieve 
mentaliteit. zeg maar de menselijke 
denk- en leefwereld. niet meer structu
reert. Binnen het christendom is er geen 
ongebroken eenhcidsvisie meer op de 
waarheid. Er heerst godsdienstig pluralis
me. Er wordt gepleit voor tolerantie. 
Men moet maar geloven wat men wil. 
Tot zover kan men moeilijk bezwaar rna
ken tegen deze redenering. Men kan er 
aan toevoegen. dat de pluriformiteit ge
makkelijk leidt tot relativering van op
vattingen. Ik ben over de kansen op tole
rantie wat minder optimistisch. Waar het 
mij in dit verband echter om gaat is Wei
lers zeer vergaande interpretatie van de 
oorsprong van deze pluriformiteit. Hij 
meent dat de huidige maatschappij niet 
cen waarheid verdraagt en zeker niet een 
die het economische systeem vanuit die 
waarheid zou willen bekritiseren. De 
maatschappij produceert. aldus Weiler. 
een ideologisch en ook godsdienstig plu
ralisme waardoor een eensgezinde tegen
macht tegcn het economische stelscl niet 
kan ontstaan. 
Alweer merk ik op dat ook in deze be-
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schouwing waarheidselementen te ont
dekken zijn. Maar een zo vcr gaande 
interpretatie waarin de verscheidenheid 
van opvattingcn een produkt wordt van 
economische machtsuitoefening. gaat mij 
echt te ver. 

4. Produktieverhoudingen en socialiteit 
Een derde hoofdlijn in Weilers betoog is. 
dunkt mij. dat de economisering van het 
Ieven menselijke relati_es en verhoudin
gen tussen groepen perverteert. De eco
nomische rationaliteit, waarin het pro
dukt-denken, het maakbaarheidsidee do
mineert. bedreigt de menselijke sociali
teit. In dit verband wijst hij op de nood
zaak de ontwikkeling van de maatschap
pij te sturen. Hiervoor grijpt men dan 
naar rationeel-technische middelen. 
Maar met planning, meerjarenperspec
tieven, scenario's worden de echt belang
rijke vragen tot cijfermatige opstellingen 
gereduceerd. Mensen komen er niet in 
voor. Deze wijze van doen staat in schril 
contrast met de ontwikkeling, de natuur
lijke groei van een overzichtelijk sociaal 
verband. In een dergelijk verband heb
ben godsdienst en cultuur structurerende 
betekenis. Het handelen wordt vanuit ge
meenschappelijke overtuigingen beoor
deeld. De mens ontleent zijn plaats niet 
aan een economische positie maar aan 
gcdifferentieerde posities in het geheel. 
Deze samenhang en deze saamhorigheid. 
deze organische solidariteit is in onze da
gen verdwenen. De organische solidari
teit maakt plaats voor een seriele. In zo'n 
samenleving worden mensen gecategori
seerd. Zij beleven niet meer de eenheid 
van het geheel. Hun individualiteit wordt 
hoogstens nog beleefd in primaire groe
pen zoals het gezin. Maar ook daar werkt 
de genoemde perverterende invloed. De 
vorming van menselijke gemeenschap
pen wordt gehinderd door verscheiden
hcid van overtuigingen en strevingen. Te
genover de individu in de organische, 
staat de massa in de seriele solidariteit. 
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Dit drukt zich uit in nieuwe stadswijken 
en in massa-recreatie. Godsdienst en cul
tuur hebben in dit klimaat weinig kans 
hun gemeenschapsstichtende functie te 
vervullen en een geloofwaardige 
overkoepelende en funderende zingeving 
aan het Ieven te bieden. 

Ook hier signaleert Weiler belangrijke 
feiten. Er is massaliteit gepaard gaande 
met gevoelens van eenzaamheid. Velen 
ervaren geen greep te hebben op ontwik
kelingen waarin zij betrokken zijn. Er is 
het gevoel geschoven te worden zonder 
dat men weet wie schuift. Behalve mach
teloosheid is er ook vervreemding, het 
gevoel er niet bij te horen, er buiten te 
staan. Dit en de pluriformiteit van stre
vingen leidt gemakkelijk tot wantrou
wen, met name wantrouwen ten opzichte 
van autoriteiten. Dit is niet beperkt tot 
politieke autoriteiten, maar geldt over 
het hele machthebbersspectrum. Het 
wordt gevoed door een vrijwel constante 
kritische stroom van commentaar vanuit 
de media met de ondertoon: geloof niet 
wat zij zeggen, men vertelt jullie niet 
alles, achter mooie woorden schuilen 
duistere oogmerken. Er is ook apathie en 
soms geringe animo zich in te zetten voor 
een nieuw perspectief voor de collectivi
teit. Dit vindt men op het terrein van de 
politick, de vakbeweging, de kerk, in cul
turele organisaties enz. 
Mijn commentaar over dit punt wil ik tot 
twee pun ten beperken. Het eerste punt 
geldt weer de indruk die Weiler wekt, dat 
het socialiteitsbedervende proces vooral 
op het con to van de produktieverhoudin
gcn moet worden geschreven. Het zou bij 
de behandeling van de vorige grondlijnen 
mogelijk geweest zijn een onderscheid te 
maken tussen directe en indirecte gevol
gen van de veranderingen van produktie 
en ruil. Dit onderscheid moet men hier 
zeker maken. Onder directe invloed valt 
bijvoorbeeld de fabrieksmatige arbeid en 
concentratie van kapitaal. Onder indirec-
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te invloeden reken ik ontwikkelingen die 
door de welvaartsstijging mogelijk wer
den zoals scholing, opleiding, sociale 
voorzieningen, maatschappelijke 
dienstverlening etc. Bij de directe fun
geert het produktieproces als motor. bij 
de indirecte wordt aan een voorwaarde 
voor nieuwe ontwikkelingen voldaan. De 
fabrieksmatige arbeid heeft zeker in het 
verleden gemeenschappen uit elkaar ge
rukt, met name door de migratie naar de 
steden en door scheiding van wonen en 
werken. Men kan zich afvragen of een 
dergelijke constatering ook vandaag nog 
geldt. In ieder geval ziet men thans vee I 
vrijwillige woonforensen die gebruik rna
ken van snelle verbindingen. 
Van vee! meer betekenis voor een goed 
inzicht in de relatie tussen maatschappe
lijke ontwikkelingen en samenlevingsvor
men lijken mij de genoemde indirecte 
invloeden. Opleiding bijvoorbeeld leidt 
tot kennis van alternatieven, het stellen 
van vragen over bestaande situaties en 
verhoudingen en tot vragen deze verhou
dingen te legitimeren. De afhankelijk
heid van anderen en van het oordeel van 
anderen neemt af. De keuze van een 
eigen weg wordt groter. 
Zou dit niet een Iicht kunnen werpen op 
een nieuwe houding tegenover het bur
gerlijk huwelijk, de sterk toegenomen 
echtscheidingscijfers, ook in kringen 
waarin dat vroeger nauwelijks voor
kwam? In hetzelfde Iicht mag men de 
scepsis tegenover machtsverhoudingen in 
bijvoorbeeld de onderneming. de kerk en 
de staat zien. Ook het streven naar zelf
ontplooiing en emancipatie kon ontstaan 
omdat de welvaart ruimte maakte v'oor 
deze mogelijkheden. En ook hierbij geldt 
dat zelfontplooiing en emancipatie men
selijke relaties onder spanning kunnen 
zetten. Dit laatste omdat er meer en 
vooral hogere eisen aan gesteld worden. 
Deze en dergelijke ontwikkelingen en ik 
noem nog apart de zeer sterk toegeno
men informatiestroom die de moderne 
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mens bereikt, veranderen inderdaad de 
aard. de hoedanigheid en de kwaliteit van 
menselijke relaties. Het gaat mij te ver 
deze veranderingen zonder meer op de 
produktieverhoudingen terug te voeren. 
Daarvoor is de wisselwerking tussen de 
onderdelen van het sociaal-culturele 
vlechtwerk te gecompliceerd. 

Het tweede punt heeft betrekking op 
Weilers waardering voor de natuurlijke, 
overzichtelijke gemeenschappen. Zijn 
beschrijving acht ik sterk idealiserend. 
Hij deed mij op verschillende punten 
denken aan Tonnies' beschrijving van de 
maatschappelijke ontwikkeling van de 
warme, samenhangende Gemeinschaft 
naar de kille. onsamenhangende Gesell
schaft. Men heeft Tonnies verweten een 
sterk romantiserende opvatting te heb
ben van de Gemeinschaft. Naast de evi
dente positieve trekken van het overzich
telijke verband zijn er immers ook die 
het Ieven kunnen verstikken. De collec
tieve overtuiging kan ontaarden in ge
loofsdwang. De druk van de groepsop
vattingen kan de ontwikkeling van een 
persoon in de weg staan. Vrijwel elke 
streekroman of boerenroman is geschikt 
om het positieve beeld van de Gemein
schaft af te zwakken. 
Wei zal men moeten toegeven dat grote 
opeenhopingen van mensen verzakelij
king van contacten met zich meebrengt. 
anonimisering in de hand werkt, een
zaamheid en gebrek aan saamhorigheid 
tot gevolg kan hebben. Toch moet ook 
hier niet aileen de schaduwzijde worden 
getoond. De stad maakt vrij. zij biedt een 
goede bodem voor nieuwe ideeen en 
geeft kansen voor zelfontplooiing. Daar
naast mag men niet verwaarlozen de rela
tievorming die ook daar ontsraat. Daar 
vindt men uiterst complexe netwerken 
tussen mensen, die minder aan territori
um zijn gebonden. Sommige daarvan 
vervullen ook de functies, die in idealise
rende beschrijvingen van de Gemein-
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schaft worden gevonden. Ook de door 
godsdienst of cultuur gelnspireerde groe
pen zijn niet afwezig. Sociale bewegingen 
bloeien meer in de stedelijke omgeving. 
De vredesbeweging. het feminisme in a! 
zijn verschillende gedaanten. derde-we
reldgroepen zijn er voorbeelden van. Ve
len beleven daarin een ideologische be
trokkenheid en gevoelens van saamhorig
heid. 

5. Perspectief 
Weilers bijdrage sluit af met een gewich
tige vraag. Als de door hem beschreven 
ontwikkelingen de feiten juist weerge
ven. als het christelijk geloof in macro
sociologische zin zijn sociaal-construc
tieve betekenis heeft verloren, wat is dan 
het perspectief van een politieke parti j, 
die zich vanuit het christelijk geloof wil 
Iaten inspireren? 
Zijn antwoord is minder berustend dan 
men op grond van zijn analyse zou ver
wachten. Immers, de determinerende in
vloeden leken onomkeerbaar en Iieten 
weinig hoop voor een gunstige ontwikke
ling. Hij roept op tot profetische activi
teit, tot verzet tegen een vereconomi
seerd en vermaterialiseerd bestaan. Ik 
moet bekennen deze oproep niet erg 
overtuigend te vinden omdat zijn eigen 
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analyse er weinig ruimte voor lijkt te 
Iaten. Hij merkt dan ook op, dat dit 
slechts vanuit de marge kan gebeuren. 
Over de oproep lijkt een schaduw te val
len van de onvermijdelijkheid. Deze 
blijft zelfs bestaan wanneer hij erop wijst, 
dat het tenslotte tach menselijke beslis
singen zijn die maatschappelijke ontwik
kelingen sturen. Op deze wijze komt de 
verantwoordelijkheid in zicht. Mijns in
ziens zou deze schaduw kunnen worden 
weggenomen wanneer het denkmodel 
dat ik hiervoor noemde zou worden ge
hanteerd. Oat model erkent de feiten 
maar laat ruimte voor inspiratie van een 
nieuwe mentaliteit van waaruit het han
delen, ook het politieke en economische 
handelen wordt geleid. Een zodanige 
mentaliteit vermag ook machtige sociale 
en economische structuren en processen 
te sturen. Het is niet nodig daarbij bij 
voorbaat in de marge zijn plaats te 
kiezen. Daarvoor is die bron van de in
spiratie te machtig. 

Helaas is in het vorige nummer in het 
artikel van prof. dr. mr. C.A. van Peur
sen een zetfout ingeslopen. 'Transceden
tie'. 'transcederend', 'transcederen' dient 
gewijzigd te worden in: 'transcendentie' 
etc. 


