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D
e NC::RV heeft de hand

<,chocn opgcpakt van 

-,chri)f'>tcr Renate Dorre

'>lein In mci I 'J'JH publi

cccrde zij in NRC r landcl-,blad bet ilr

tikcl 'Het lat'>ocn \igt aan tlardcn' :Z:ij 

plaat-,Le het programma van Paul de 

l.ceuw in het verband van een '>amenlc

ving \vaarin gcen rc'-;rect n1ccr hc'-;taut 

voor de andcr. Natuurlijk krecg Dorrc

stcin feme kritick uit de grachtcngordcl 

ihijvoorhccld van Theo van Cogh). 

maar opvallcnd was dot er ook vee I ap

plaus wa<; vonr haar moed. ZiJ lijkl tolk 

van een zwijgende meerderheid. 

In de landelijkc daghladcn van I de

cember Jong<,tlcdcn advertccrdc de 

NCRV paginagroot in de landelijke 

daghladcn met ccn appel 

om lid te worden onder de 

tile\ TATSOEN' De -,\o-

gan i"' 'Zc Iaten n1cnscn in 

hun waardc hi) de NC:RV' 

Hct gcluigt van mocd dat 

de NCRV een zo moralis

tisch woord dudt le ge

hruiken om cen nieuwe 

'ccnJHndlc i,iclliily' necr tc 

zctte11. In het C:DA wcten 

we ZCl longzamerhond hoc 

Allerecr<;t dot akclig hedomptc woord 

'bhocn' ,\ lcteen wordt olstand gcno

nlcn van de as...,ouatic..., n1ct 'I;H-.,ocn-..

rakker'> en hctuttclen c11 zakcn al-, 

hrand-,choon geschrohdc <;tocpen en 

gluren vonachtcr vitroge-,' De NCRV 

\vi\ op zi)ll minst de omrocp tc zijn die 

zich nict wen<;t te <;chamcn voor het 

woord tat-,oen' Aileen a\ het jc nict 

'-.chan1en voor dat woord wordt voorgc

<,teld a!-, een enorm mocdigc stap. En 

dati-, hct mi.,.,chien wei. 

Fen andcr -,truikelhlok is Jezclf altiche

ren als chri<;tc\ijk, omdat claarmee vee\ 

niet-chri'>lenen zich uitge-,lotcn voclcn. 

Echtcr, wanncer hct ve1·hand met de 'C 

niet gclegd wordt i'> hct ook nict gocd. 

,\len komt cr daarom ruitcrliJk voor Lilt 

dat 'tar-,ocn 1ngcgcvcn 

wordt door hct chn<;telijk 

gelool' Om de alarmhcl

lcn hij vcel niet-kcrkc

lijkeichri-,teliJkc kiJkcr<; 

omchaclc\qk le makcn. 

wordt <;nel toegcvocgd dat 

hct chri,te\qk geloof nict 

explicict gcprcdikt worclt; 

daL 'dat allcmaal IT'>ultecrt 

in \cuke, amu-;antc, ccluca

ticvc en ontrocrcnde pro-

r~<;kant het i-; om mel mo- Drs. i\ 1. ./oi!SCIJ gramma'-,. 1 l'rogram-

rali...,ti..,chc ...,]ogt~n<.., de n1arkt op tc giJan. n1a\ \·VJJr jc hclcnlaal nict gclovig voor 

We wcten uit crvaring dat hct lcvcn-;gc- hodt tc zijn om ze tc waarclcren' r let 

vaarlqk i'> om andercn de kan'> te gcvcn zipl \i-;tige oplo">ingcn voor prohlcmcn 

jou morelc '>upcnoritcit tc kunncn vcr- die hcl CDA zccr hekend voorkomcn 

wijtcn. l)e NC:RV-advcrtcntic" zo li'>- De 'colllllli} ou!' van de NCRV i'> waar-

tig opgc<;tc\d dat valkuilcn handig wor

den omzcild 

'>LhijnliJk bcvordcrd door de tocgeno

mcn hczorgdhcid over de vcrruwing 
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van de >amcnlcving. [r gaan '>teeds 

mccr <;temmen op voor een be-,cha

ving>oflcmicl De di'>LU'>>ie over zin

lom geweld heelt gcleid tot hct bc-,cf 

dater tel'> moetcn gebeuren aan het hc

>Lhaving'>peil in Nederland. Van maal

>chappeli)i-ce organi>alic> in de ,port we

reid. het onderwib en de mcdta wordt 

let·ccht veel verwacht. 

I k aclie van de NC:RV roept indringend 

de vraag op ot hct wei jui-,t i> waar de 

ovcrhcid op aan-,tuurt met de puhliekc 

omroep iBBC:-mockli. Lange tijd i<; de 

bc.,chcrming van de puhlicke omrocp 

verdedigd met het hemep op pluritormi

teit, kwalitcit en andere van dat <,oort 

mooie ah>tracte waarden. I let politicke 

draagvlak voor het in<;tandhoudcn van 

cxterne plurilormiteit iccn publickc om

rocp 1nct on1rocpvcrcnigingcn l 1-.. cchtcr 

langzaam algckalfd Dat kon gclx-uren 

in ccn tijcl waarin otnrocpvcrcnigingcn 

vooral hcztg warcn zichzclf >laande te 

houden in ec11 viJandig politick klimaat 

waarin hct niveau van de publieke mo

raal nauwclijk> ter di>LLI'>'>ic >lond. Hct 

wa> in die context gemakkeliik om her 

he'>tcl al rc doen al-, een lm>iel van de 

verzuiling I )c lunctie van chri'>telitkc 

on1rocpvcrcnigingcn wcrd nict n1ccr gc

zien. Nu >teed> duidelijkcr wordt dat de 

-,anlcnlcving nict kan zondcr nrganisa

tie> die zich inzellcn voor een hogcr he

>chaving>peil. krijgen chri<,telijke orga

nl'>atic'> die hun identiteit >erieu<; ncmen 

'>teed-, mccr 'zin' L1j kunncn her vrij ge

makkelitk en gcloofwaardig opncmen 

voor een lat<;oenlijke <,amcnlcving. llo

vendten kunncn zij aan cen dergelijk be

grip concrete invulling gcven. De kerk 

rimmerr ook aan de we g. I )e invloed van 

hi.,-,chop t\ lu-,kcm in her publieke de bat 

zegr gcnoeg. Hct C:J)A hecft dezelfde 

voor<..,prong, maar wcct daarvan nog on

voldoende gcbruik re maken. 
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Her i> wei de vraag ol de hcrontdek

king van de zin van chri<;telijkc organi

satie> niet te laat komt. Om mij tot de 

omroepverenigingen te beperken: deze 

zijn de algclopcn jaren fors heknot in 

hun vrijhcid: zij zijn ondcrge'>chikt ge

maakt aan netcoiirdinatorcn die ccn 

enorme invloed hchbcn op wat wan

nccr wordt uitgezonden; zij zijn niet 

n1ccr vcrtcgctnvoordigd in de Raad van 

llc'>tum van de NOS., zij hchhcn gecn 

>tevige gt-cep mecr op de prolc.,-,ional-, 

die voor hen werkcn 

Hoczccr ccn hcldcrc en geloolwaar

dige 'corroralc i.!CI!lily' ook van helang i>. 

andere fcrmc >tappen ziJn nodtg. Chm

tcliikc organi'>atie> in ver-,chillcnde >ec

torcn zullcn heel scherp moeten Iaten 

mcrkcn hoc waardcvol ze zijn. In >a

mcn>praak moetcn zc komen tot ccn 

vcrheldcring van hun gcmeenschappc

lijk maat<;chappelijkc opdracht. hijdra

gcn aan ccn hoog pcil van hc-,chaving. 

Fen krachtig en duidclijk chri'>lelijk 

contrapunt i> nodig. 

De ideakn liggen voor hct oprapen, 

mcnscn in hun waardc Iaten, <;olidari

reit, verantwoordelijkheid Fen publie

ke omroep mel dcrgelijke vi talc chri<;tc

lijke omrocpverenigingen i> een be

langrijk tcgcn\vicht tcgcn de vcrru\ving 

en vervlakking die onmi>kcnbaar i>. 

Netcohrdinatorcn ziJ11 dan overhodig. 

Dan wordt de hand'>choen van Renate 

DotTe'>tcin pa'> wcrkclijk opgepakt 

Drs. M. fm1se11 

In de co!ut1ln 1}euen de !eden P<ln de red<Jciic fm11 

f!CI'S00!1iijkc ojn>allinqen !Peer Zij hoj1e11 ,l<J,II'

IIICf w1 c~c~nzel lc <}wen Poor refleclie of dehal 
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