
SOCIAAL-CUL TUREEL 115 

door prof. dr. mr. C. A. van Peursen 

Prof. dr. mr. C.A. van Peursen (1920), hoogleraar 
wijsbegeerte in Groningen van 1953-1960, in Leiden 
van 1960-1982 en aan de Vrije Universiteit van1963 
tot heden. Hi} publiceerde o.a. 'Cultuur in 
Stroomversnelling', 4e druk, Amsterdam, 1982. 

De culturele context van beleid 
Cultuur als leerproces 
Ten aanzien van beleid, zowel van de overheid als van een onderneming of een 
maatschappelijke instelling, is er een verschuiving opgetreden: het besef dat be1eid 
nict bijvoorbceld !outer economisch, bedrijfsorganisatorisch of politiek is. Beleid 
vindt plaats binnen een ruimere context, die van de cultuur. Het gaat om iets anders 
dan een cultureel belang, want dan blijft de cultuur aan de rand fungeren totdat zij als 
overbodige luxe ervaren wordt. Neen, het gaat om een verbreding van 
belcidsoverwegingen, omdat er kennelijk factoren in het geding zijn, die niet los 
gcmaakt kunncn worden van de cultuur waarin dat beleid gesitueerd is. 

De vcrschuiving is dan dat 'cultuur' meer 
en andcrs blijkt dan een verzamelnaam 
voor afzonderlijke beleidsvelden: kunst, 
ondcrwijs, wetenschap, ruimtelijke orde
ning, rccreatie enz. Deze zaken kunnen 
zelfs. onder drang der omstandigheden, 
naar de rand gedrongen worden, maar zij 

'kercn met vernieuwd accent terug als 
exponcnten van de culturele context die 
elk bclcid blijkt te hebben. Deze context 
is steeds mcer zichtbaar geworden, niet 
binncn de cultuurgebieden in engere zin, 
maar juist binnen beleidsvelden, die aan
vankelijk niets met cultuur te maken le
ken tc hebben. Hct zijn dus de verschui
vingen op deze gebieden die de culturele 
context van beleid profiel geven. 
Ecn eerste voorbeeld van dergelijke ver
schuivingen is het gebruik van de term 
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'leerproces' als decodering, ontcijfering, 
van veranderingen die thans aan de gang 
zijn. In de engste zin van het woord 
kwam dit naar voren in de bezinning op, 
en het praktisch vormgeven aan, het 
menselijk leren. Vroeger hield die fase 
van onderwijs-ontvangen op bij het in
gaan van de adolescentie, of later van de 
volwassenheid. Daar liep een visie op de 
mens mee parallel die stelde dat dieren 
slechts een korte leerperiode nodig bad
den- een chimpansee bijvoorbeeld hoog
uit een jaar- terwijl dat bij de mens een 
langere, en daardoor vee! flexibelere pe
riode van opvoeding en onderwijs in
hield: wei veertien tot twintig jaar. Thans 
zal men veeleer zeggen dat heel het men
senleven een proces van leren (informa
tie ontvangen, verwerken; ervaringen 
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systematisch opdoen; bijscholing; curs us
sen voor bejaarden; enz.) inhoudt. Het 
mens-zijn, zowel binnen de visie van wijs
begeerte en psychologic als binnen prak
tisch beleid, blijkt uniek doordat heel het 
Ieven een leerproces betekent. 
Aan deze gedachte van 'leerproces' is een 
verdergaande uitbreiding gegeven. Ka
dervorming, management, sociale en psy
chiatrische therapieen, zij aile benutten 
de term 'leerproces' als karakterisering 
van hun vormend effect. De doorwerking 
werd merkbaar op vele gebieden. Urba
nisme ging rekening houden met de leer
mogelijkheden die in de ruimtelijke or
dening besloten liggen: kan men, om 
slechts een voorbeeld te vermelden. wo
ningen voor bejaarden zo situeren dat 
hun directe omgeving voldoende stimule
rende informatie biedt (bijv. aanwezig
heid van scholen, buurtcentra) om de 
geest nog open en nieuwsgierig te hou
den? Zelfs in sommige uitzonderlijke 
vakken, onderwezen binnen deze consu
mentenmaatschappij, treft men leerpro
ces-aspecten aan. Zo is er de 'buyologie', 
de studie van de koopgewoonten van het 
publiek. Daar komen vragen aan de orde 
als: op welke manier moeten de goederen 
in een warenhuis uitgestald worden opdat 
deze de belangstelling dusdanig gaan 
prikkelen dat zij tot een zigzag, in plaats 
van een rechtlijnige doortocht door de 
beschikbare ruimte stimuleren! 
Het is van dit alles maar een stap om ook 
de democratic als zodanig op te vatten als 
een leerproces. Oat lijkt ietwat gewild, 
maar behelst tach een waardevol inzicht: 
democratic is niet als een verworven 
goed op te vatten, maar als een proces 
dat nog niet voltooid is. Bovendien moet 
dan dus erkend worden dat de democra
tic minstens zozeer een taakstelling als 
een verworvenheid is. Ook komt er ruim
te voor de erkenning van gelijksoortige, 
maar anders verlopende leerprocessen: 
men hoeft niet over de hele wereld pre
cies dezelfde soort W esterse democratic 
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aan te treffen om ervan overtuigd te zijn 
toch met een democratic te maken te 
hebben. Het leidt dan tot een volgende 
stap: welke methodologie kan men voor 
zulk een leerproces aangeven? Een der 
antwoorden zou kunnen zijn. dat men 
binnen een opvoeding tot democratic 
moet leren 'nee' te zeggen, waarbij dan 
dit 'nee· een positieve inhoud moet ver
krijgen en nog weer genuanceerd dient te 
worden naargelang de culturele context
er zijn culturen waarin het nec-zeggen als 
ongepast en onhoffelijk wordt ervaren. 
Daarmede komen andere leermodellen 
als palaver en musyawara in het zicht. 
In weer ruimer cirkel wordt ook de cul
tuur als zodanig wei een leerproces ge
noemd. Waar het dier veeleer binnen de 
natuur gedijt en slechts, bij hogere 
diersoorten dan nog, een korte leerperio
de kent, is de menselijke samenleving 
opgenomen binnen een 'symboolvor
mend' proces- oersymbolen, riten. ver
wantschapsstructuren, sociale rangorde
ning. collectieve en individuele expressie, 
onderkennen, vernieuwen en scheppen 
van waarden en normen. Zulk een proces 
blijft aan de gang. soms met verrassende 
vernieuwingen. ook met ontsporingen, 
zolang de mensengeschiedenis duurt. 
Men kan dan zelfs van een 'strategic' van 
de cultuur spreken. omdat elk leerproces 
toch bewust. expliciet, tracht te maken al 
hetgeen impliciet als verlangen. doelstel
ling. aanvankelijk vanzelfsprekend beleid 
aanwezig is. Zoals een schaker allerend 
zijn beleid uitstippelt ten overstaan van 
obstakels en tegenzetten, zo zoekt de 
menselijke cultuur een strategic in con
frontatie met de materieel-geestelijke 
uitdagingen van milieu. samenleving, 
Iced. conflict en dood. 
Misschien ligt het in dezelfde lijn als juist 
ook de religie thans meer dan vroeger als 
een nog niet afgesloten leerproces wordt 
ervaren. Het accent ligt dan minder op de 
overgeleverde zekerheden en meer op de 
verrassende ontdekkingstocht die men 
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zelf moet maken. In hct Oude Testament 
ligt het accent niet meer op het gesettelde 
bestaan van Israel maar op het nomaden
volk en in het Nieuwe minder op de leer 
en meer op de 'weg'. Hct leerstellig ka
rakter gaat dan wijken voor het verhaal
karakter van de bijbelse geschriften en 
het catechisatielokaal maakt plaats voor 
het leerhuis. 
Misschien is het goed een nog ruimere 
cirkel aan te geven. die bij sommige mo
derne filosofen wordt aangetroffen. Om 
slechts twee onderling zeer tegengestelde 
denkers te noemen: K. Popper en M. 
Polanyi. Onderlingc tegenstanders die 
toch heiden de wetenschappen als een 
lcerproces zien. Polanyi spreekt van de 
'crcativiteif als onmisbaar voor de voort
gang der wetenschappen en Popper van 
hct 'trial and error' karakter. waarbij 
men juist van fouten moct leren. Merk
waardig is dan dat beiden metterdaad dit 
alles situcren in een buitenste cirkel: de 
helc kosmos. Want. zo betogen alweer 
beidc denkers in heel verschillende toon
aardcn. het universum is opgenomen in 
een lange ontwikkelingsgang. Deze gaat 
van de fysische tot de biologische en uit
cindclijk menselijke evolutie. Kenmer
kend voor deze evolutie is dat het als het 
ware via vallen en opstaan verloopt: een 
groot leerproces. 
Het is mogelijk dat de lezer allengs het 
gevoel krijgt dat hier de zakcn overtrok
ken worden en dat beeldspraak voor wer
kelijkheid wordt gehouden. Maar zelfs 
als dit het geval zou zijn, dan nog is het 
typerend dat slimme figuren als 'buyolo
gen· of ook zeer modern-wetenschappe
lijke denkers oog hebben voor een leer
proces dat heel wat verdcr reikt dan het 
leren op school en in huis. Maar er is 
meer aan de hand. Het gaat in al deze 
voorbeelden om een verschuiving waarin 
zecr heterogenc gebieden, door hen op 
hun leerproces-karakter te doorlichten, 
binnen een culturele context geplaatst 
worden. 
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Beneden- en bovenbouw 
De laatste conclusie moet nader toege
licht worden: waarom gaat het met name 
om een culturele context? Nemen wij 
slechts een enkel aspect van de verschui
vingen die onze maatschappij ondergaat: 
de overgang tot de informatiemaatschap
pi j. Hier- evenals trouwens in andere 
aspecten, hierboven binnen het 'Ieerpro
ces' aangeduid- vindt een merkwaardige 
verstrengeling plaats van stoffelijke en 
geestelijke bindingen. In engere zin zijn 
binnen de informatietechniek beide reeds 
onverbrekelijk aan elkaar gekoppeld: 
hard-ware en soft-ware, zuiver en toege
past onderzock, technologic en opvoe
ding. solide investering en beweeglijke 
inventiviteit. Het begrip 'informatie' zelf 
is reeds een onontwarbaar geheel van 
materiele as pecten (de dragers van infor
matie: materie, energie) en van geestelij
ke (de symbolische waarde, de betekenis, 
het boodschapkarakter). 
Zodra men echter een ruimer perspectief 
van een informatiemaatschappij onder
zoekt gaat het helemaal om een eenheid 
van materiele en geestelijke factoren. De 
homecomputers, databanken, teletekst, 
communicatiesatellieten hangen direct 
samen met vormen van onderwijs, op
voeding, recreatie, economisch verkeer, 
sociale interactie. Zo tekent 'De Derde 
Golf' van Toffler de informatiemaat
schappij ineen met een geestelijk pers
pectief, dat zeer dubbelzinnig is omdat 
het door de schrijver kennelijk als zeer 
positief. door vele lezers wellicht als ui
terst negatief beoordeeld zal worden. Hij 
schrijft van de toekomstige mensen: 'Ze 
nemen met kleine slokjes- negentig mi
nuten nieuws, dertig seconden reclame, 
een fragment van een song, een krante
kop, een cartoon, een collage, een stuk 
verslaggeving. een computeruitdraai, een 
pocketboek en een gespecialiseerd tijd
schrift, ongelooflijke hoeveelheden infor
matie in zich op en 'Met de komst van de 
Derde Golf dienen we razendsnel te zor-
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gen voor nieuwe integrerende wereldbe-
schouwingen ...... die de dingen met el-
kaar in verband brengen'. Commentaar 
is overbodig, aileen kan er op gewezen 
worden hoe een beschrijving van de in
formatiemaatschappij niet s!echts een be
oordeling ervan, maar ook een cultureel 
en verstrekkend beleidsavies inhoudt. 
Dit kort geschetste voorbeeld kan illus
treren hoe de scheiding tussen beneden
en bovenbouw doorbroken wordt. De 
scheiding berustte overigens op een ty
pisch W esterse traditie waarin stof en 
geest, economie en cultuur, techniek en 
ethiek sterk van elkaar gescheiden wer
den. Zulk een dualisme is in verschillen
de andere culturen ondenkbaar. Is een 
dansmasker stoffelijk of geestelijk? Is 
een bepaalde vorm van economie bepa
lend voor de ideologie of juist omgekeerd 
(Weber contra Marx), of is heel dit dua
lisme a! een abstractie? Is een lijk !outer 
stoffelijk (in een der voorschriften in Le
viticus wordt een lijk een 'ziel' ge
noemd)? 
In de voorgaande paragraaf over 'leer
processen' werden een aantal gebieden 
vermeld waar zich verschuivingen voor
doen. Op aile genoemde gebieden is er 
zulk een onmerkbare overgang van mate
riele naar geestelijke aspecten en omge
keerd, dat het dualisme van onder- en 
bovenbouw niet meer praktisch bruik
baar lijkt. Men kan constateren dat het 
dualisme plaats gemaakt heeft voor het
geen we! 'holisme' genoemd wordt. 
Daarbij benadert men de verschillende 
samenstellende elementen vanuit het ge
heel. Elk element is, op zichzelf gesteld, 
eigenlijk een abstractie en kan niet los 
van het geheel bestaan. Ook dualismen 
als van ziel en lichaam, materiele wel
vaart en geestelijk welzijn, de ontwikke
ling van het eigen ik en de sociale interac
tie, technologie en zedelijke normen blij
ven abstracties als men het geheel, of het 
totale systeem van regels niet onderkent 
waardoor zij pas concreet kunnen wor-
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den. Men kan dit, iets moderner, een 
contextuele benadering noemen. Woor
den hebben eerst betekenis binnen een 
zin, een context. Voorhanden goederen 
kunnen pas economisch fungeren binnen 
de betekenis die zij, tegelijk stoffelijk en 
geestelijk, hebben. 'Context' wil zeggen 
dat de betekenis boven de zaak uitgaat, 
ja, daf de betekenis van iets voor ons 
concreter is dan de op zichzelf staande 
zaak. 
Het zou te ver voeren om de vernieuwin
gen op wijsgerig gebied te vermelden, 
dikwijls in directe samenhang met die 
binnen de wetenschappen (bijv. de sys
teemtheorie; het paradigmabegrip; de 
notie van structuur), die tenderen naar 
zulk een contextuele benadering ('leef
wereld"; 'levensvormen'; 'regels'). 
Slechts dient opgemerkt te worden dat de 
term 'holisme' dikwijls een iets te stati
sche betekenis heeft gehad. Thans echter 
wordt deze, of andere termen ('open sys
teem', 'context'), echter in dynamische 
zin gebruikt. Dat werd reeds duidelijk 
toen op het leerproceskarakter van vele 
menselijke activiteiten gewezen werd. 
Erkenning van de culturele context van 
elk beleid maakt ons ervan bewust dat in 
cultuur eigenlijk niets vast ligt. Wanneer 
men, vanuit de beneden/bovenbouw-ge
dachte spreekt over basisbehoeften- in 
o.a. de ontwikkelingssamenwerking: 'ba
sic needs'- dan blijken basisbehoeften 
naar cultuur en situatie bepaald te zijn. 
In een gesloten stamverband kan de hon
ger in mindere mate een basisbehoefte 
zijn- men blijkt in staat vele dagen zon
der voedsel te kunnen overleven- dan 
het opgenomen zijn binnen de stam: uit
stoting leidt onherroepelijk. zelfs bij goe
de materiele verzorging, tot de dood. 
Ook regels om trent wat zedelijk geoor
loofd of verplicht is, kunnen uitermate 
varieren. In de Oudheid schreef men a! 
dat waar de verbranding van overledenen 
bij het ene volk voorschrift was, dat bij 
een ander volk als de grootste misdaad 
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heschouwd werd. Oat wil niet zeggen dat 
er geen universaliteit te omdekken valt, 
maar dat kan aileen als men oog heeft 
voor het dynamisch karakter van de cul
turele context. Als een eerste voorheeld 
kan misschien het eerder gegeven korte 
hetoog over de democratic als leerproces 
gelden. 
Gerardus van der Leeuw, die a is eerste 
PvdA-minister voor onderwijs, kunsten 
en wetenschappen na de oorlog, zich be
zig gehouden heeft met een omvattend 
cultuurheleid, was ook een der eersten 
die zich op de dynamiek van de cultuur in 
haar spanning tot de natuur hezonnen 
heeft. We geven een uitvoerig citaat uit 
de herziene druk van zijn 'Inleiding tot 
de Theologie' (uit 1948): 'De natuur 
...... Eeuwig hrengt zij de wezens voort 
uit haar schoot; eeuwig vergadert zij ze 
weder. Zij kent drift, maar geen wil; 
gehoorte. maar geen schepping; groei, 
maar geen geschiedenis ..... . I .. : .. . De 
mens is een stuk natuur. Maar hi j is 
meer: hij stelt zich tegenover de natuur 
en zegt: Gij zo, maar ik anders. Hij he
houwt het wilde land en brengt het in 
cultuur. Hij stelt iets, hij zet iets in. Hij 
schept zich een eigen or de ..... ./ ...... Zo 
ontstaat de strijd, die duurt, van die eer
ste wet in Genesis af tot he den. En de 
natuur verzet zich. Want de cultuur is 
veranderlijk ..... ./. ..... Moe ten wij ons 
dan afkeren van de cultuur? van dena
tuur') Neen, wij zijn geboren, ingescha
keld in de levende keten van gehoren 
worden en sterven ...... Wij will en niet 
hoogmoedig hoven onze vleselijke noch 
hoven onze geestelijke stand Ieven. Maar 
wij willen die stellen onder het oordeel 
van die andere en diepste bewustheid: 
dat wij creaturen zijn, geschapen we
zens. 
Het citaat van Van der Leeuw is van 
belang omdat hij een diepzinnige, op het 
eerste gezicht nogal filosofisch-theologi
sche visie op de cultuur geeft, die echter 
tegelijk de context was voor zijn cultuur-
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heleid. Hij schrijft daarbij ook nog dat de 
natuur het veld van de vaste wetmatighe
den is. En men kan inderdaad zeggen dat 
elk beleid van overheid, of van andere 
instanties, wetmatigheden in beeld moet 
hrengen, oog moet hebben voor grenzen 
van groei, remming van welvaart, fatali
teiten, teneinde zo juist de vrijheidsmar
ge van beleid te kunnen hepalen. Welnu, 
zulk een marge is er aileen als deze uitge
zet wordt binnen de context van de cul
tuur. Het kan soms zijn dat men de finan
ciele kraan op bepaalde punten open
draait, maar ook dat men in een anders
gericht cultuurbeleid die kraan op be
paalde terreinen juist dichtdraait. Soms 
kan meer voedsel een eis zijn, soms ech
ter minder; soms meer arbeid, soms ook 
beperkter arbeid. Er is geen vaststaande 
uitspraak te doen, niets ligt zonder meer 
biologisch of economisch vast, maar het 
beleid zal met heel de context van de 
veranderende cultuur rekening moeten 
houden. 
Wat houdt dan 'cultuur' hier eigenlijk in? 
Oat is nu juist hetgeen niet in abstracto 
geformuleerd kan worden. Zeker, zede
lijke waarden, attitudes, expressie-moge
lijkheden, identiteitsbesef, dat alles hoort 
ertoe. Maar wat het in feite inhoudt kan 
pas beslist worden aan de hand van de 
concrete voorbeelden. In het voorgaande 
werden daarvan een aantal gegeven, o.a. 
onderwijs, democratic, informatie, en in 
het volgende dee! zullen nog enkele an
dere actuele discussiepunten aangeroerd 
worden. Maar het gaat er vooral om dui
delijk te maken dat men 'cultuur' niet 
vast kan leggen op bijvoorbeeld de inzet 
van ethische norm en of het aandeel dat 
kunstzinnige expressie moet hebben. Het 
gaat om iets andersen wei om het 'ont
grenzen' van de concrete problemen op 
politick en ander gebied. Om te Iaten 
zien hoe dergelijke problemen van in
houd wisselen naargelang situatie en cul
tuur- als voorbeeld werden de 'basic 
needs' genoemd. Het gaat nooit om een 
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waslijst van culturele verlangens of eisen. 
In handboeken kan men vinden wat 'cui
tum' allemaal kan zijn, van jachtrituelen 
tot wetenschappelijk onderzoek, van ero
tiek tot religie, van akkerbouw tot kunst. 
Maar het gaat erom in dit alles een be
paalde concrete situatie goed in het oog 
te krijgen door deze in de ruimere con
text te zien, waar pas de uiteindelijke 
doelstellingen van een bepaald beleid tot 
hun recht kunnen komen. In elk geval 
vallen dan onderscheidingen als onder
en bovenbouw weg, ook a! blijft er de 
spanning tussen de natuurlijke wetmatig
heid en de vrijheidsmarge van een men
selijk beeld. 

Transcedentie 
'Transcedentie' wil zeggen: dat wat een 
gegeven situatie te boven gaat. Zo is de 
betekenis van een woord 'transcedent' 
ten opzichte van de drukinkt die dat 
woord uitbeeldt. Zo krijgt zelfs elk 
woordje zijn eigenlijke betekenis vanuit 
de samenhang van het zinsverband en de 
zin weer vanuit het hele verhaal (con
text). Telkens grijpt het ene verband ho
ven het andere uit en is de context trans
cedent ten opzichte van de elementen. 
'Transcedent' wil dus niet zeggen iets bo
vennatuurlijks en uitzinnigs, maar juist 
iets dat zin geeft en iets kan concretise
ren. Ook religie is, in deze zin, niet iets 
buitennatuurlijks, maar een mogelijkheid 
om in beleid, op·concreet te maken ma
nieren, te verwijzen naar een context die 
pas definitief betekenis aan beleid kan 
verlenen. Vander Leeuw drukte dit uit 
door over de mens als geschapen, als 
creatuur te spreken en zulk een theolo
gisch woordgebruik moet dan concreet 
omgezet worden in beleidslijnen die in 
een pluriforme cultuur bespreekbaar 
kunnen zijn. 
Wat zijn dergelijke definitieve doelstel
lingen? Laten wij weer enkele concrete 
voorbeelden nemen. Het economische en 
sociale beleid zal onder meer de bestrij-
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ding van armoede beogen. Daartoe be
hoort ook het bezorgen van een onder
dak en van bescbutting. Dat is meer dan 
een materiele aangelegenbeid. Ook bet 
gevoel van geborgenbeid is bij dit alles 
onmisbaar. Volledige werkgelegenbeid 
en welvaart in een samenleving van ver
eenzaming, vervreemding en stukgaan 
van aile persoonlijke verbintenissen is in 
strijd met de doelstelling van elk econo
miscb-sociaal beleid. De economic zal 
zich ook moeten ricbten op bet levensrit
me: adembalen in een gezonde atmos
feer, gelegenbeid zicb te bewegen en te 
ontspannen, ook om geestelijk en men
taal op adem te komen, rekening bouden 
met de wisselingen van dag en nacbt en 
van de seizoenen- men denke aan ploe
genarbeid, bet onderbrengen van gastar
beiders, bet rekening bouden met vasten, 
enz.- bet ritme van arbeid, rust en ant
spanning, de aard van ontspanning (een 
nieuwe inspannende obsessie?) en van 
recreatie. Criteria van licbamelijk-gees
telijke geborgenbeid, een leefbaar le
vensritme, sociale ontplooiing spelen dus 
in de meest concrete beslissingen mee. 
Korte-termijnbeslissingen worden dan 
door lange-termijncriteria geleid. Er 
vindt een ontgrenzing plaats, juist om zo 
concreet mogelijk te kunnen zijn. En in 
elk gegeven wordt rekening gehouden 
met transcedentie, dat is met criteria die 
eigenlijk voor de hand liggend moesten 
zijn, maar die wei terdege actieve inspan
ning van blik en beleid vergen. Transce
dentie, ook in de zin dat men in het 
sociaal-economische vlak reeds bezig is 
met dat wat daar bovenuit reikt: het 
mensbeeld, een samenleving die niet tot 
passiviteit veroordeeld wordt, maar geac
tiveerd wordt, de recreatieve mogelijkhe
den voor de mens en dat alles mede ten 
aanzien van zijn creatuurlijkheid, zijn 
verantwoordelijkheid die niet opgaat in 
die ten overstaan van zijn medemensen. 
Maar heeft dit alles wei met religie- in 
deze paragrafen zo ongemerkt binnen-
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geslopen- te maken? Is onze cultuur niet 
geseculariseerd en heeft religie haar 
plaats niet verloren? Het is moeilijk om 
de grondtrek van elke cultuur, de aan
drang van elk menselijk leerproces, als 
universele tendentie te duiden. Toch kan 
men in zeker opzicht zeggen dat elke 
cultuur, ook de moderne, een religieuze 
aandrang heeft. Het betreft dan een 
grondtendens die 'transcederend' is, dat 
wil zeggen, die steeds uitgaat boven het
geen !outer empirisch of zakelijk te ob
jectiveren valt. Of eenvoudiger gezegd, 
elke cultuur is een poging in het reine te 
komen met de meest obsederende vragen 
van het mensenbestaan: levenszekerheid, 
beschutting, ontspanning, hoopvolle toe
komst, binding aan anderen, thuis raken 
in het Ieven, in de samenleving, in de 
kosmos. Juist onze technologische maat
schappij drukt een sterke behoefte uit 
aan bindingen die de technologische mid
delen te boven gaan: informatie die ons 
niet overspoelt maar verder helpt, sociale 
omgang die niet vereenzamend werkt, 
stedebouw die ons niet in gevaren brengt 
(verkeer, vervuiling, lawaai, vereenza
ming) maar bescherming, ook sociaal, 
biedt. een wereldbeeld in film en weten
schap dat iets menselijks behoudt-
'E.T.' is een prachtige uitbeelding van dit 
bovenmenselijke verlangen. 
Er zijn pogingen gedaan om moderne en 
zogenaamd primitieve samenlevingen 
vanuit deze transcederende grondten
dens op een noemer te brengen. Als ge
slaagde poging kan men denken aan de 
term die de cultureel antropoloog J. van 
Baal gebruikt: 'Man's quest for partner
ship·. Deze drang van de mens tot deel
genootschap en saamhorigheid betreft 
zeker niet aileen de medemens, maar ook 
heel de samenleving waarin men zich be
vindt en zelfs de omringende natuur en 
kosmos. Trouwens, in de meer gei'nte
greerde culturen van een stamverband is 
het deelgenoot zijn binnen het grote fa
milieverband tevens deelhebben aan de 
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goddelijke Machten en participeren in 
het kosmische ritueel. Oat alles staat niet 
zo ver af van hetgeen vandaag in de 
context van onze cultuur werkzaam is. 
Ook in een sterk technologische. of ook 
in een marxistische maatschappij. zijn 
dergelijke religieuze trekken aanwezig en 
wordt beleid gericht op doelstellingen die 
de eng afgebakende empirische vraag
stukken transcederen. 
Het is goed om nog een voorbeeld te 
geven dat welhaast nog nuchterder is dan 
de zojuist geboden aanduiding van een 
economisch-sociaal beleid: de belasting
wetgeving. Het is duidelijk dat hier ver
schillende doelstellingen van beleid een 
rol gespeeld hebben en deels nog spelen. 
Allereerst gericht op de overheidsinkom
sten die dan zelf weer qua omvang mede 
bepaald worden door het al dan niet ac
centueren van sociaal beleid, internatio
nale samenwerking, defensie-inspanning 
en dergelijke. Een bekende doelstelling 
is ook het reguleren via belastingheffing 
van de consumptie en tegengaan van in
flatie ( ook hier weer andere doelstellin
gen in het geding bi jv. in de vasts telling 
waarvoor het I age of het hoge BTW
tarief moet gel den). N og weer andere, 
gebruikelijke doelstellingen zijn de ver
sterking van de positie op de wereld
markt: de valuta-evenwichten, enz. Zijn 
er echter hier soms ook meer transceden
te criteria in het geding, die boven ge
noemde doelstelling uitgrijpen en hen 
een richting geven? 
Voorop moet staan dat de belastinghef
fing op zijn minst een sociaal verschijnsel 
is: iedereen heeft er grondig mee te rna
ken, de massamedia richten hun blik er
op, talloze beroepen vinden er direct of 
indirect hun broodwinning. dt:l gevolgen 
voor samenwoning, nalatenschap, spa
ren, inrichting van woning (studeerka
mer, gemeubileerd verhuren, renovatie) 
zijn evident. Opvallend is voor de belas
tingbetaler de ingewikkeldheid van het 
apparaat (wetten, beschikkingen, inter-
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nationale verdragen, inspectie, belasting
consulenten, notarissen, advocaten. con
sumentenbond). Deze gecompliceerd
heid wekt wantrouwen. Daarbij komen 
faciliteiten (de nu afgesneden Cyprus
route bijvoorbeeld), oneigenlijk gebruik 
(bijv. benutten van lege BY's), tegemoet
komingen aan de belastingplichtige die in 
doorsnee soms juist ongunstig blijken te 
werken, zoals aftrek groot-onderhoud. 
Gevolg: verwijdering tussen het rechtsge
voel van de burger en dat van de over
heid, of, nog ernstiger geformuleerd: 
kloof tussen recht en ethiek. 
Toename van misbruik en oneigenlijk ge
bruik van belastingregels ligt dan voor de 
hand. Temeer wanneer de mazen van net 
en controle zo hoog worden dat de 'pak
kans' klein wordt. Een gevaar dat slechts 
te keren lijkt door een zodanige toename 
van controleurs en inzicht in privegege
vens dat het middel erger wordt dan de 
kwaal. Ook dit heeft verder reikende ge
volgen. Een gefingeerd voorbeeld: stel 
dat pakkans op het bezit van een visacte 
2% is dan zullen velen het voorschrift 
ontduiken zonder gepakt te worden. Dan 
maar opheffen en door de overheid af
zien van toch nog altijd enkele miljoenen 
aan inkomsten? Maar door olievlekwer
king kan degene die niet gepakt wordt, 
het nu ook eens gaan proberen met het 
niet-betalen van de motorrijtuigenbelas
ting. Verder gevolg: de 'goeden' voelen 
zich verongelijkt als er te weinig controle 
blijkt te zijn en velen daarvan profiteren 
(vergelijk de reacties van betalend pu
bliek op het zwart-rijden in openbaar 
vervoer). 
In de zaken, in beide voorgaande alinea's 
vermeld, tekent zich al het groter wor
dend zwart circuit af. Dit kan ook weer 
enerzijds de belastingmoraal verder doen 
afkalven, anderzijds het rechtvaardig
heidsgevoel kwetsen. Dit circuit werkt 
bovendien uitermate verstorend op de 
concurrentiepositie van hen die wit wer
ken en maakt inbreuk op het hele stelsel 
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van sociale voorzieningen. Kortom: de zo 
nuchtere belastingwetgeving met haar 
praktische korte-termijndoelstellingen 
(inkomsten overheid, regulering van de 
consumptie, enz.) blijkt toch een veclal 
verborgen 'transcedente' uitwerking te 
hebben: verzwakking van de belasting
moraal en afnemen van de solidariteit. 
En dit reikt nog verder: het gaat om de 
houding van de burger ten aanzien van 
mcrheidsgezag. In de context van onze 
cultuur is gezag niet mecr vanzelfspre
kend gewordcn en bij voorbaat accepta
bel. Neen. gezag moct functioneel zijn. 
zich waar maken. iets extra's tonen. 
Vroeger kon men makkelijk zeggen: 'aile 
gezag is uit God', maar dat werkt nu niet 
meer. De transcedentc dimcnsie van het 
gezag. die er juist in onze meer functione
le gezagsvraag is. moet in concreet over
heidsbeleid waargcmaakt worden en dat 
kan aileen als men op de transcedentie 
van de laatste. mede religieus hepaalde. 
doelstellingen let. 
Een laatste voorheeld nog kort aange
stipt en nu eens uit de sfeer van de ont
wikkelingssamenwerking. Ncmen wij de 
kunst in Zuid-Oost Azie. Voor ontwikkc
lingshulp gaat het natuurlijk allereerst 
om gezondheidszorg, infrastructuur. irri
gatie en dergelijke, zal men zeggen. De 
kunst komt hoogstens later aan de orde 
en dan vervalt men tot in stand houden 
van folklore. bevorderen van toeristische 
dorpjes, stimulering van de fabricatie van 
de gladde. exotische voorwerpjes. im
mers zo gunstig voor de export. Maar dan 
ontgaat de transcedente dimensie van de 
kunst die onmisbaar is voor zulk een 
culturele context en zonder welke de sa
menleving vervlakt en het Ieven zich frag
mentariseert. Kunst hlijkt ook op het 
platteland wijd verbreid: dans, schilde
ren, gamelanbespeling, men vindt het bij 
rijk en arm, bij oud en jong. Zulk een 
kunstuitoefening heeft sociale functies. 
doet deelhebben aan het ritme van de 
kosmos, hoort bij de religie, draagt eigen 
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identiteit. Dan maar tegelijk aandacht 
geven aan een dergelijke idealistische 
luxe? Dit is een verkeerde vraagstelling 
vanuit het Westerse beneden-bovenbouw 
parti pris. De kunst, juist als transcedente 
dimensie, werkt integrerend, ook ten 
aanzien van zogenaamde technische en 
commerciele vaardigheden. Het moder
ne batikken leidde al tot zeer cultuur
pregnante en tegelijk avant-gardistische 
modc-ontwerpen, onder meer in Indo
nesie. 
Men vergelijke, minder transcedent-gela
den, het voorbeeld van de schoenenin
dustrie die in de meeste Ianden van West
Europa verdwenen is onder de concur
rcntic van gocdkopere derde-wereldlan
den. Maar die van ltalie floreert. Waar
om? Omdat daar de kunst vee! meer 
intcgrerend werkzaam is gebleven en zo 
in de ontwerpen een anticiperen op mo
degevoeligheid mogelijk bleek, hetgeen 
de Italiaanse produkten zo aantrekkelijk 
maakt. Bij een meer transcedent-geladen 
kunst. zoals in Z.O.-Azie kan dit nog 
vcrder reiken. Een eigen vorm van indus
trial design aldaar is zeker niet uitgeslo
ten, maar dan een die niet slechts mode
gevoeligheid registreert, maar ook nog 
iets in zich hccft van een ge·integreerde 
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cultuur waarin moderne technologic en 
esthetisch-religieus kosmisch besef kun
nen samengaan. Mits Westerse korte-ter
mijnoptiek transcedentie niet voorbarig 
afsnijdt, eigen leegheid verbergt achter 
de produktie van glitter-produkten en 
van een machtig, breed investerend, ma
nagement. 
Het Christelijk geloof komt steeds meer 
aan de rand van onze moderne, Westerse 
cultuur te staan. Maar de meer contextu
ele benadering van beleid brengt toch 
anderzijds transcedentie in het zicht. Dat 
wil, samenvattend, eenvoudigweg zeg
gen, dat men doelstellingen, die cultureel 
gezien de korte-termijndoelstellingen 
zijn, moet ontgrenzen. In een lang leer
proces komt eerst beleid tot stand. De 
'verheven' uiteindelijke doelstellingen 
zijn mede ethisch, esthetisch en religieus 
bepaald. Maar deze verhevenheid is 
schijn: elk beleid heeft de aandrang no
dig zich te bezinnen op dat wat werkelijk 
toekomst kan ontsluiten- en dat is een 
zeer concrete aangelegenheid. 


