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De bloemen, de vaas en het water

Willen de duizend bloemen Yan de cultuur bloeien. dan hebbe n ze de O\'erh eid als
vaas nodig, maar tegelijk onder a ndere hel christelijk geloof als le,•end wate r .
Maar wil het chris telijk geloof een blijYende inYloed hebben op de cultuur dan
zal het daarin mins tens ,; taal en zichtbaar aan\\ezig moelen zijn. In een cultureel beraad zoude n ke rke n e n ch ristelijke politieke partijen nader m oeten praten
O\'er wal een christelijke cultuurvisie zou kunnen zijn.

e commot ie die het rappon van hei Sociaal en Cul turee l Pl anbureau (SCP)
·secularisatie in Nederland. 1966 - 1991" (Rijsv. ijk 1994) in kerke lijke kring
, croorzaakte was wellicht , an meer betekenis dan de cijfers waarvan het rappon me lding maakte. ;\1et enige o,erdrijvi ng kan men zeggen: de opwinding
over de voonschrijdendc ontke rkelij king v,a; nieu w. de gegevens erove r
ware n dat allermins t. Had het rappon nu ,o·n effect omdat de boodschap dit
keer niet door ·zo maar· een paar ;ociologen we rd gebracht, maar doo r een
overhe idsinste lli ng ' Sprak het rappon tol de kerke lijke , e rbeelding omdat het zic h
niet beperkte tot een droge opsomming van sociologi sch cij fermate riaal. maar o p
grond van deze cijfers de lijnen doonrok naar de toekomst' Nu i, reed, 54'k buitenkerkelijk, maar de onderzoekers ~preken de verwachti ng uit dat in 2020 nog maar een
kwan van de Nederlandse bevolki ng lid zal zijn va n een kerk. Ge lovig zijn impliceen
niet per definitie ook kerklidmaatschap. maar ook de religio, i1eit van de Nederlander
zal naar ve rwachting van het rappon na,c nant afnemen. Het is aannemelij k dat in
2020 ·nog ongeveer 25'il: van de bevolking e r in verschillende mate religieuze opvattingen op na kunne n houden·. Nu i; dat nog ongeveer de helfl.
De onderzoekers schetsen daarmee het voorland. dat de kerken 1c wachte n staal. Ze
deden _daarmee in feite niets mee r dan de effec ten van de geringe kerkelijke be trokkenheid van de hu1d1ge Jongere n van 17 tot 30 jaar (28%) doorre ke ne n tot in hun
directe consequenties_- Het toekomstbeeld dat de kerke n in het rappon voorgeschoteld
knJgen liegt e r d~s niet om:_ ·De situatie met betrekking tot de christe lijke godsdienst
e n de kerken 1s b1Jzondcr tnest en de vooruitzichten zijn uitc rmaie ,omber'. zo val\e
de godsd1cnstsoc1oloog G. Dekker zijn reactie op het genoe mde rappon samen.
·w ,c de schoen pa~t. trekke hem aan·. zo kan men stellen: het is in de eerste plaats de
zaak va n _d_c k~rke n om in bcleids_vbi~s en -strategieën zich re kenschap af Ie leggen
van hun le11cliJke m111dcrhe1dspos1t1c III een geseculariseerde samenleving. Zij beginnen daar nu ook mee. al ,s het voor me nig 1heoloog veel te laai. Beschreef W .H. va n
den Pol me i al in 1968 Het einde van hel conventionele christendom'>

Alll rokkelende normen en waarden
Behoort ontke rkelijking echter uitsl'.1itend op de agenda van de ke rke n Ie staan' Dal
kan allee n degene verded ige n die biJ godsdienst uitstu·,tcnd a·
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tiseerde e n geïndividualiseerde zingevingsbehoefte denkt. Maar Me beseft dat reliuie
in de geschiedenis van de mensheid tot nog toe altijd een bron (v.ell icht de krachtigste) va n c ultuurvorming is geweest. beseft dat het gelaat van de v.esterse cultuur
ingrijpend zal veranderen. nu zij afscheid lijkt te nemen ,an een ,an haar bronnen. En
dat beslist niet ten goede, zeggen niet alleen kerkleden. maar ook zij die vanuit christe lijke inspiratie in politieke panijen actief betrokken zijn. Men kan zich , erbonden
weten aan christe lijke waarden en normen zonder lid te (willen) zij n van een kerkgenootschap. M aar ook dan is men van mening dat een samenleving met een recht , erstaan christendom als cultuurbeïnvloedende facto r beter af is dan een zonder.
Het CDA mikt nadrukkelijk ook op deze ·zwe, ende gelovige·. , oor" ie een kerkelijke band te zeer knelt. Niet alle godsdienst is geinstitulionali,eerd. en er is ook ,eel
c hris telij k geloof o nder de mensen zonder dat het die naam uitdrukkelijk draagt.
Echte r, de animo van theologen om al te enthou;iast ,an ·anoniem christendom· en
'kerk bu iten de kerk· te spreken is geluwd. Uit theologische eerlijkheid: men moet
oeen me nsen als ·christen· willen claimen die hetzelf niet "illen zijn. Maar ook uit
:ociologische redenen . De secularisatie-theologie. die in de Jaren zestig ,·an de nood
(van de o ntkerkelij king) een deugd voor het christendom "ilde maken. , indt nog
maar weinig steun . ' Eindelijk kan het christelijk geloof een, laten zien wat het \\erkelijk inhoudt, nu het bevrijd wordt van het juk der kerk'' oordeelde men wen. Onderzoek toont echter aan dat religie niet overleeft zonder institutionele ,teun. 111 elk ge,al
niet aan volgende generaties-kan worden overgedragen. Zon_d~r ,teun ,an en inbe_dding in zichtbare gemee nschappen sterft een re ligieuze trad,ue al. En dal geldt met
a lleen voor de geloofsvoorstellingen. maar ook voor de daarm_ee , erbonden v.aarden
e n normen. Het kokettere n met de christelijke minderhe1dspo>1lle als de emge moge:
lijke (want: écht christelijke) wordt nu eerder (en terecht ) als ·zure drui,en-lheolog,e
betiteld.
Christelijke politieke panijen Lijn niet unsluitend. maar op zijn min,l indirec_t alhankeliJ.k van ondersteunino vanuit kerken en geloofsgemeenschappen. Een vis ie op de
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macht LOU gaan terwille van d~ macht: \t:nolgen~ dJt het tern:in ,an Je poliliel... 11ch
ui1s lui1end ui1>1rck1101 (,ociaal-cconomisd1e) verdclm~\\raa~,tulken. Ten aanzien
van dal eerste bepleit Klop dal ook voor de chri,ten-democ-raue 1al, hei eoed hl
machtsvorming een middel is lot een d oel: een doel ven a lgen,. da1 - en dat ~en aanzien van het tweede - vooral gelegen Î!-1 het waarborgen en on1,, 1k"den ,an dt: relaueve autonomie van de versch illende cul1uursec10ren. Chri,1clijke poli1iek keen zich
1egen d e dreigende hegemonie van de markt over alle le,efögebkden m naam ,an de
menselijke waardigheid.
Kritische bij drage aan cultuurvurming
Zo gezien leven christe lijke poli1iek een krili,che bijdrage aan cultuun orming. Onder
cultuur k~m men heel in het algen1cen <k ·1evenss1ijl van een $Jmenle, ing" ,e~taan.
of - om hel wat prec iezer met Klop Ic fonnukren - het ·geheel ,an op'llllmgen met
betrekking to l de zin van het bestaan . waarden. nonnen en betekenissen. die men~en
inspireren en activeren'. Cultuur,, ordt op Lal , an plaaL,en in de , amen Ie, îng gemJak.L

Lange tijd ZJjn de verhoudingen tussen kerlcen en chnstel1jke poht1eke partijen op zijn minst
koelrjes geweest. Op de foto een ontmoe/Jng tussen een CDA-delegalle en een delegatie van
de Hervormde Synode m de tweede he/f/ van de jaten 1ach1Jg.

die de kerken probeerden in te nemen: ,anuit het midden lijkt de samenleving ,o
anders dan ,·anuit de maree.
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en beïn\'loe<l. Dat gebeurt in socia le be\, egingen. in hl!t orn.lerwij!'l. 111 tk met.lia. in Je
kerken. Maar ook de overheid heen - o f zij dal nu be\\ us1 ambieen of nie1 - een normere nde werking op de on1wikkeling , an de ,amcnle \lng. Alken al door pub liekrec h1e lijke regd s op 1e leggen aan de burgerlijke betreUingen doet zij in zekere mate
aan cultuurvorming. Ook al probcen men de uverhe1d ~lcchts met minimale ~\-oegdheden uil te rus1en. ,ij is e n blijft een exponent ,an het zedelij k gehalte ,an een cultuur en beïn vloedt dat o p haar beun ook. Be,orden zij b1j\1>0rbeeld in haar bekid Je
individ ue le zelfo111p looiing van mensen of leg1 LIJ meer de nadruk "P ,uciale ,erbanden (zoab het gezin )? Via wetgeving t'n inh.omcn!'lpolatkk \\Ordt ht:-t t't!n (m <lc Jaren
negentig) dan wel he t ander (in Je jaren , tJ flig en Le>llg) fei telijk genormeerd en
gestim uleerd . De o, erhcid doet ac11d· aan cul1uurpol11iek. of zij ,ich Jaar nu van
bewu>1 is of nie1. In de planbureau, (Cenlraal Planbureau. Sonaa l e n Cultureel Planbureau. Wetcn~chappelijkc Raad ,oor het Rcgering~bek1<lJ 1~ dit procc, ,an cultuurbeïnv loeding in Le kere zin zelf:-. geïn,titutiunah,eL"nl. en \\ on.lè'n er bde1J-,in~tn1111enten ontwikkeld om aan lan~e tenni.111-, bie~ op Je ~amenk, ing ,onn te "-.unnL"n gt",en.
Politieke panîjcn Lijn iu hct k,en geroepen um in,toc·<l uil h: ocfenc.:n op het o,crheidsbeleid inLake cultuurvorming. Zij mengt'n .dch in het publid,....:- tkbat en nl."men

deel aan het culturele beraad. 111 hel pJrkmenl. ""1ar oo ~ Jaarbutten. Hel boà ,an
Klop gaat nader in op de noodLa:tk en \on)\\en,ehJIJie1J ,an dele o,erheid"nvloed
op de cultuur. Mei bdmlp van de rcformatun,chc " 1J,begcene \<111 H Do,>)C\\ecn.J en
de christen-democrntîsche principe-., , an publid,c g1:re1,:htigheiJ. ge!'l~r~1<le \t'r~n~woordelijkheid. ~olidariteit en rentmee-.,ter,,:hap ont\\ i~"-.1."il hij '-"~n 1ntngc:rende ' 1~ 1'-"
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ten hoezeer "J de exponcnl i, , an een cultuur die Jls Il\ cc bclangrijk,t.: Linbronncn
het christendom en het hu m:.rni-.me heeft. Het r.:,rn oir a~rn ,-. ~,arden en norm.:n dat
met deze beide tr:idities II ordi aanceboord. hieJt - in hun o nderlinge comple111cntari1e11 - het opumale morele kader ,~r de :Sederland,c en Europe,c cultuurpoli1ick . Ook
al 1om11 het christelijk g,•loof niet meer hei e111ge en hel duminame culturele refere ntiekader. de ·,ub,1a111ièk aanhanc· die er aldu, Klop nog l'00 r bc,1aa1. rech1vaard1g1
zijn, 1111,en, de , i1Jlc rol die dc.chm1cn-democr.111e al, c ultuurpolitieke factor kan
spelen. Willen de duucnd bloemen , 311 de c ultuur bloeien. dan hebben ze de 01 erheid
Jls I aa,, nodig. maar 1egehJk (JI i, hel mei uitslu11end. dJn toch met namd het chri, 1ehjk geloof en de Griel.,,-humJ.Oi,ti,che lr:lÛllie al, Ic, end II ater.

wordl geput. Zij is dan eigenlijk geen bron meer. Zonder beeld,pra.ik: tr.Jd,ues sterven
af a ls zij nie t meer worde n he rno m en. 1oegeëigend. gcaniculeerd en geactualiseerd.
Sterker nog. tradities bestaan s lechL~ 1oorzo,er Le door men,en 11orden aangehangen.
Bepaalde 11aarden en normen 11orden niet als ·chriqelijk' aangeduid omdat ze ob1ec1ief christelijk zouden zijn. maar omdai ze ,anuit het chmteliJke referenuekader l'an
mensen als zodanig worden geijkt.

Ik heb 11el aar,clingen b1J de benadering 1311 Klop. ~kt name de ma"iviteit waarmee
hij de bonte II ereld , an gelo1en en denken 111 EuropJ herleid! 101 dnc zinbronncn
!naast het chn,tendom en het hum311"me rekent hiJ ook de gnostiek e noe). 11 aam1ec
11e het 1enolgens ook 111 de toekom,t maJr moeten doen. roept 1r:igen op. De kwali1a11e1 e biJdr:ige 1311 bij, oorbeeld hel Jodendom en de "lam aan de Europe,e c ultuur' orming II orde n LO ce snel 1311u11 hun m,nderheid,po-,1ic in de marge geduwd: en wie
Legt dat ah, ge,olg ,an Je hedendaa~ ...c ontmoetingen tu:,\en gi~tcnde culturen in de

huidige mondiale sa.menk,ing niet meuv,r. on,ermoede amalgering1.:n van zinge,ing
kunnen ontstaan• Klop i, "ellich1 te Europacemmch en legt Ic "einig interc ulturele
gel'oeligheid aan de dag in 11jn benadenng ,an de 1oeko ms1. Maar over deze vragen
hier niet 1erder. Ik leg de nadruk op de ,.,n,1 , an 11jn benadering. Die schuilt mijns
inziens in het feit dat. doordat hier de pohuek in het brede kader I an cultuurvorming
\\Ordt geplaaL,1. de pol11ieke fiuue op macht \\Ordt ,oorko me n. Op ba,i, daan a n is
een beter gcsprel. mei de kerlen mogelij k ook 71J plc,1en (al, het goed is) mor c hri,tehjke ir11 loed o p c ultuun orming.
D~ namisch en -eranderlij k proces
.\l aar al; 11e daanoe uil de bron ,.n de chn,tehJke 1rad111e moeten pullen. dreigen de
bloemen dan door de on1 kerkelijk111g en seculamering 111e1 Sleed , meer droog 1e
staan? Toen premier Lubbers 111 1989 Lijn regering>1erkl:.nng wilde besluiten mei de
opmerking I an de theoloog Schillcbcecl.A. dJI ·mensen de "oorden I o rme n in God,
verhaal 'an de gesch1edem,·. 11erd hij door 7ijn coal111epanne r gedwongen er:,an 1oc
te 1 oegen: ·,eigens 1 elen· \\'a,. toen he i SCP-rappon 01er , cculari,a1ie versche nen.
da n had h,j \\ellicht moeten c lausulere n: ·1 olgen, ,tccd, mi nder me nsen.' En was
Klo p_nie1 in december 19~3. maar na mei 1994 gepromoveerd , dan had Lijn ,preken
o,e~ ,ub,tanuele aanhang "elhcht ooi. enige nuance, behoefd Tc rcch1 ,ignaleert hij
dat het ethos ,an de publieke sec1or thans met u11'lu11e nd door de poliuekc waarde n
e~ no rmen l'an he l ch_rh1chJk geloof kan II orden bepaa ld. o mdat daan oor geen mcerf~,~~~~ ~;e~ ~ staa1. .\1aar 11 a1 Ie doen al, de meerderhe id een duidelijke minderheid
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En in dit opzicht i, mijn, inLiens de rol I an de ~erken cruciaal. W il het chns1eliJk
geloof van blijvende invloed zijn op onze cultuur. clan zal hel mm'1eru. 1 itaal en zichtbaar daarin aanwez ig moete n ZiJn. Kerken lof meer ia het algemeen: religieuze
gemeenschappen) zijn interpretatiegemeens chappen. waar mem,en de overgedragen
c hristelijke geloofs voor, 1ell ingen. 11 aarden en normen levendig ,n hun bestaan proberen te vervoegen en Ic verbuigen. Politieke pam1en. mei hun beperkte in,rrumemele
doels1ellingcn. plukken daar de I ruchten I an. maar drngen er zelf met ,ub,Lanueel loe
bij. Zij gaan wellicht uil van een christelijke grond,lag. maar hebben hem niet zelf
bedacht. Die ·grond;lag· ligt oo~ nie1 zomaar ,oor hel oprapc, n. Het beeld dat dit
woord oproep! zou de suggestie kunnen wekken. Maar wat chrn,LebJk is en wat niet. is
voorwerp van voortdurende ijking en herijking. Trad111e,. ook de cbnsteliJki:. ,allen
ons niet kant en klaar vanuit de gesch,eden,s (of ,elf,. de heme.l) toe. maar vormen
zich. Z ij zijn net zo levend e n verander hJk. ab de mensen en de culturen door wie ze
gedragen worden. B ij c hristelijke trnditie ,orming moet men dan oo~ eerder denl.en
aan het planksgewijLe venangen ,an Je bodem ,an een ,chip m ,olle ,aan. dan aan
het metsele n van de fundamenten ,an een huis op IJ..'>te grond. Ook JI •~ er ,pr:il.e ,an
continuïtci1 (ander~ zou men ,mme" niet ,an trad11ie ,prei.en); wat g"1eren ,oor
velen chris te lijk was (het ,erbod op 1oorbehoedmiddekn of de leer van de dubbele
uitverkieLing) hoeft hel morgen niel meer te ziJn. en II at I anda.tg door ,ekn nog als
o nchristelijk wordt be,chou11d (ho mo,e~,uahtciL of de oecumene met mo,hm,) kan
morgc,n wel ab zodamg 11orden be,chou11d. Christelijke cultuunormrng "een d~namisch en veranderlijk proce,.
Dubbele rol kerken
Wil e r van c hristeliJke invloed op de culruur.onrnn~ ,pra}.e LtJn, uan zullen de ~erken
dus in elk geval een dubbele rol dienen Ic I ervulkn
( 1) zij zullen de inhoud , an het chm1ehJk gelool LO moeien I her)formulercn. dat hei
voor hedendaagse men,en in hun pcr,oonlij~e lee111ereld rek,.int 11orJ1 om zich er
mee te identificeren:
(2) zij dknen aa nne mehJk te maken dJt het chn,tehJk geloot met alken "m beteken"
is voor het persoonlijke Ie, en. maar , oor het brede , dd I an de hcdenda.ig,e cultuur.
Het c hristelijk geloof moet cultuurpolitie~ rele,.mt 11orden geJ,hl.
Een paar opmerkingen 01 e r deze dubbele rol , Jn de ~.:r~en. Hoc blijft het ehmiehJk
geloof Lowel pcrsoonlijl. ab c ultureel rele, Jnt I Ten aanllcn I Jn het eer.Ie ~an men
rustig stellen dat de kerl.en de afgelopen pren hcbb.:n gclaJld Zij hebb.:n zich 1 erschanst in de orthodo\le of hebben ,1ch u11gelc1 erd aan de ,ccularisauc. /IJ hebbèn
zich van de cultuur afo.el.eerd om een ·,errni lde' ,ub-cultuur ie o nll\l~kelcn (Je ·Gzuil' en de ·rdo-cultu~r" ) of hebben haar kriuekloo, omhel,J ,,m ,olled,g 111 haJr op
te gaan. Het m aatschappij-kn1,,ch c hn,tcndum. dJt het chn,tcllJ~ geloot geheel 111
seculie re c1h1ek wilde l'Crtalen. bliJkt een dood ,poor W 11)11 ge\1cc,1 Hel lundJ menlJli,me ' an d e o rthodox1c l'ertoo nl daarentegen ,1eed, meer ,ectan,che lrck~én Tol
een nieu11 c vol11 a»en geloofsho uding. d ie de hJrde objecue, e lcerstell,glmd , an de
o rthodo,ie en he t ,aoe ,ubjecti 11 ,me ,an het ,nhoud,loze rd1g1éule gc1od heelt
Ol'envo nnen. is het na~11elijh gekomen. l:n dJt geldt 2011d ,oor Je room,-k_Jthoheke
kerk ,lb voor de pro1e,1antse l.erke n. Teken 'an ontbrekende , 11al 11e11 " hel kit dat de
gdoobovcrdracht aan tk· ,olgcnJ~ gcnt'r.llk -,tolt. Sommige theologen bd,n t1'icer<len
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het ,eculari,a11c-rJppon ,an het SCP. door er op te wijzen dat de o nderzoders ,!echt>
een afnemende , teun , oor tr:1ditionelc leer..tellingcn registreerden . Zij hadden gelijk:
ma,1r - ,o kan de " eden raag , an de socio logen luiden - \\ at zijn dan. in rond Ho lland, gcfonn uleerd. de nieuwe geloof~inhouden waar rnen~cn van nu wèl w:,nn voor
lopt'n? Er "ordi in de , c ri-en gestotterd en gestame ld. en , aak blijft het bij wat algemene- \·aJghcden. De: 1-.erkcn z.îjn Ie \\t"1mg creatief ge,,cc~t. er is te weinig gc-<lurfd
gee,penmcntl!cr<l met theo logie en l11urg1e. zodat nieu,,e , om1cn ,an ge loof,e).prt!,,1e n;1u,, 1!l1Jk, een herki:nbarc structuur hebben kunnen , inden.

Nu moet men <l.u de kerken niet alleen aanrekenen. Er LIJ l1 algemene processen in het
geding die zii:h Jan hun greep o nta.reklen. De kloof tu~~en r.nionalisering en ~eculari, enng ~nerLIJ<h C!n geloof andt!r1ijd~ \\Ordt met de dag groter en moeilij ker O \ crbrugb:iar. H ei proce, \ an modem1~t.·ring heeft de religie geprivau,eerd. ~eind1\ iduali,eerd en ge-om-in,1itutionali,eerd. H et chri~telijk

Christelijke
c11/11111n·om1i11g
is een dy11m11isc/1
e11 1·erall{/erlij/.:.

proces.

geloot deelt in - \\ at A.C ZiJdeneld noemt - de algemene ·ieneral i,ering \ Jn ,, aarden ·. J1 t: heel onze cultuur Uoonrekt: iedereen ,gd oofl \\ cl
e-cn bt!etJC ergen~ in. :11' het maar , njbliJH~nd mag en "ieder \ oor Lich ·.
D e \\ aard en \\ JJ.rop men~en ,ich one meren "orden losgekoppeld van
de , J., lc in,1i1ut10nek J..ader, . \\ Jann ,e , ro.:ger l agen , ernnkcrd. nu

de,e in,tuuu c, lom het e, cn of het nu het huv.eliJk. de kerk of de , oc1balclub betrefll alleen nog \\urden gemeten aan hun effectivite it en effïcicnc) . Ze gaan "'c,en. DJt ook de chn,1elij ke \,aarden gaan 1we,en. moel men du~
de kcrJ..cn nie1 alleen J..mreJ..enen. ZIJ IIJn , Jn dil generali ~er111g,proces niet z.01eer de
oorLaa, . al, \\Cl hel , lachtnller.

Brede b lik of terugtrekken
,\ laar hoe daarop ah 1-erl-en te reageren·> Dienen / IJ nog een brede blil- O\er heel het
terrein , m de cultuur m , tand te houden. of 1-unnen Lij 11th terugtrekken op hun relig ,cu,e _, cm -funcu c ! Heeft het chn, 1e hJI- geloof, .u,daag nog een c ultuurtaal-? Het
zou m1Jn< mz,en, een , lucht naar achteren be1e,encn al, de kerken zich in reactie op
de moder:11~enng rn het , erleden gingen \ er, chJn\Cn. Zij ,ouden daarmee hoog~1en,
een rel~~1euze ~ubcultuur ,armen. , onder enige in, loed op de dominante cultuur.
AndcmJds zou het een capi1ula11e , oor de feiten zij n en een christelijk s ubstantie,erltes_ be t:~enen. al, 71J 11c h neer ,ouden lcg~cn bij de totale , u bJecti,ering van het
chmtehJk geloof 101 een ind1\lduele. m},t1cl-c heilsleer. De ,erschillende ,erl-elijke
trad,ue, spraken tot nog I<'<'. ondan,, hun onderlinge confes-ionele verschillen. hoc
da n ook o, e~ een chmtehJl-c ru ltuuropdrach1. Nu chmtcnen in de minderheid ,ijn
geraakt en LIJ 00 • m11 cn hoe de opecnhnpmg van 'chri,1cl1jl-c· macht in het ,crlcdcn
de ,aak ,an het geloof_heeft gc,chaad. , v.eert men het theocratisch ,·i, ioen af. De
room,-1-athohcl-e kerk " daar , ind, Vaucanum Il mee bellg. de protc,tantse kerl-e n
gaan_er nu toe O\Cr _f,gl. G.G. De Kru1Jf. ·w aakLa.am en nuchter: o,er chri, 1cl iJl- c
·
polu,e, en dcmocraue · Baarn 199.J) · DIl " f,chc,d
"terecht. ab me n onder '1h.:ocra. ·.
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Deze gocbheerschappij , e stigt zich in de ge" eten, , an hen. die 1.1ch in ,olle HIJ heid
hebben laten ove rtu igen . De idee , an 1-e rstening d ie erachter zn. kreeg i n het
Nederlandse protestanti sme een kloeke. anti-thetische in, ulhn~: in het ,acramemeel
georiënteerde rooms-katholieke denken een meer S} nthetische Ull\\er,ine Beide
idealen namen politici- gestalte aan en riepen e igen (\Crzu1lde 1 cultuun o nn;n in het
leven. Er is daarbij \Cel goeds , erricht. er 1, daarbij , ed m" gegaan. Zo !.an het m ei.
geval niel weer opnieuw .

Het Lou echter te betreuren zijn ab daarmee de gedachte , :in en de v. il tot chn,te ltjke
cultuurvorming a l, zodanig zou verd\\ ijnen. Als in reactie o p het maatschapp1J-l..riti sch christendom van de jaren zeventig e n tachtig de religieuze pendel m de j:iren
negentig wu doorslaan naar een ,oon 1-erke hJl-e cocou,11ng Het chn ,tehJ• ge loof
hoort niet alleen thuis in de innerlijl-heid , an de Lte l o f 1n de beslotenheid , an de
christelijke gemeente. Het bestrijkt de cultuur rn heel haJ.r breedte - :tl \\ J.> het alleen
maar ab cultuurkritiek - of het pleegt \Crraad aan een subsianueel element uit ziJn tr:lditie.
C ultureel beraad
Wat dan \\el een chri,telijke cuhuurv isie tou k unnl.!n 7IJll. die, r:1Jg ,crd1em \OOrwerp te worden van het cultureel beraad "aaraan ,erken en chri,teltjl-e pohue,e pJrtijen w uden kunnen paniciperen. Hoe analy,eren Lij de cultuur? Wat behel,t hun beider cu ltu urkri1iek? \Vaar z ien 1.1j rnogcl ij"- hèdê n , oor goède cultuunonni ng en

- politi ek ' We lke bondgenoot>chappen 1-u nnen LIJ , lullen·> Voor betde biedt zo'n
beraad de mogelijkheid om tenm1n, 1e aa n é~n ,er,oel-ing \\ eer>tanJ te bieden · het
weerhoudt de kerken en an de ~eculan,cnng. aJn te grlJJ~n J.I, reJen om zich terug te
trekken o p het erf van de christelij,e gemeente of lil de IU\He , an de inne rliJIJie1d: het
weerhoud! de christelijke pamjen enJn u m te doen al,of °\:hn,tehJI-. iet> zuu 1-unnen
zijn builen hel actuele. LJCh ont\\ 1kkdcndt!., 11ale geloot , J.n mcn-.en om.

macht (p o1t•Ma\J, maar door middel ,an rnc1 HÏ !cl oor ~nirJUcl van geliianc1io11ccn.lc
JC rnMcmrmng verkregen irn locd (<me10ri1tl\ ) ; nict mei hd,ulp v·m ,oe·· 1. d

~

,a 1.,;

\~:mg. maar met hehulp , an moreel ovcrwichl.
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