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Bart-Jan Spruyt (Burke Stichting):

Heel misschien wordt het nog wat
met het CDA. Mogelijk groeit de 
partij weer uit naar 25 zetels. Maar 
een machtsfactor zal het niet meer
worden. Het Nederlandse bestuur
is seculier, blank en liberaal, en
daar hebben we het mee te doen. 

Ewout Klei / 
Remco van Mulligen

Van God los:
Het einde van de christelijke politiek



Velen zeggen tegenwoordig, 
ook in de kerk, geen zieltjes 
te willen winnen. 

Hiermee verzaakt de kerk haar 
core business. 

Deze is meer dan ooit actueel. 

Cultuur als strijd om de ziel

Marie-Dominique Chenu
1895-1990



[We] constantly try to escape
From the darkness outside and within
By dreaming of systems so perfect 
that no one will need to be good.

T. S. Eliot, ‘Choruses from the “Rock”’ (1934)

Onheil van de ziel door functionalisme



Functioneel sturen, inspireren en denken: 
pseudo-bezieling 



Opdat jullie liefde zouden beoefenen 
zowel in het handelen als in de wil, 
heb ik in mijn voorzienigheid niet aan één persoon 

individueel 
de kennis gegeven om alles te doen wat 

noodzakelijk is voor het menselijk leven. 
Nee, ik gaf iets aan de één en iets aan de ander, 
zodat ieders behoefte een reden zou zijn om 

toevlucht te zoeken bij een ander. […] 
Had ik niet iedereen alles kunnen geven? 
Natuurlijk. 
Maar in mijn voorzienigheid wilde ik ieder van jullie 

afhankelijk maken van de ander, 
zodat jullie gedwongen zouden zijn liefde te 

beoefenen. 
Catharina van Siena (1347-1380)

Ziel zit in de samenleving: 





De samenleving als jazz-orkest:

leren improviseren: 
• onvervreemdbaar 
eigen ziel vinden 
• binnen groter 
geheel en 
• als dienst aan 
groter geheel 
• met het oog op 
hoe het bedoeld is.



• geen centrale dirigent
• maar toewijding aan 
• en verantwoordelijkheid voor 
• het netwerk als geheel 
• vanuit het inzicht van dit netwerk te 
leven
• en door dit netwerk geroepen te zijn
• een eigen bijdrage te leveren


