
In het verleden heeft cultuuroverdracht in christen-democratisch 

perspectief geleid tot structuren waarbinnen organisaties hun visie 

of levensbeschouwing beleven. Na de verzuiling en met de intrede 

van de markt is het de vraag hoe cultuuroverdracht gestalte te ge

ven. Het publieke omroepbestel vraagt om maatwerk en het on

derwijs eist een actieve invulling van de grondslag van de school 

door ouders, docenten en bestuur. 

W
elke mogell)kheden 

hedt de cht ~<;ten de 

moualtc om cultuur

en waardenoverdracht 

in ccn -;an1cnlcving waarin de n1arkt 

riclc welvaart en ecn tcchnologisch 

hoog ontwtkkclde samenlevlllg die 

n1en~en voor <.,teed~., nieu\ve uitdagingcn 

stelt. Dit zijn verworvenheden waarva11 

vclc mense11 gcnietcn. Tcgclijkerttjd 

hedt de markt ook een 

aantal rcgels die ertoe lei

den dat niet aile mcn>en n 

in dezellde mate van kun-

ee11 helangrijke rol vcrvult, 

gcstaltc tc gevenc lk zou 

het C:DA graag zien al<> 

politieke partij waar een 

.ltscollrs plaal<; vindt, ccn 

ontnloeting~plaat-; \Vaar 

men<>en impiratic op docn 

om het maat<>chappclijk 

handelcn richting te ge

vcn Dat is helaas niet 

>teeds hct geval Het C:DA 

moel zichzcll aanpassen 

a an de zwcvendc kiczcr-, Petra "'"' da Ku,ast 

ncn gcnictcn. Ander-; ge

zegd: de markt wil 'kopcn 

ot vcrkopen' en al-, dat niet 

lukt, i<> hct prudukt u! de 

matcrie waardcloo<; gcwor

dcn. De lilmolie van 'ko

pen ot verkopen' werkt 

<>lccht als het gaat om de 

ovcrdracht van \VJ.arden 

De kiezcr moct worden ovcrtuigd door 

het kcunnerk van het C:DA, de tnhoud. 

Cultuuroverdracht 
lk he<>prcck de inhoud van cultuurovcr

dracht in cen marktgcoricntcerde sa

menleving De markt hedt vccl 

gcbracht en hrengt steeds me cr. 1\ late-

en cultuur In ee11 samcnlcvtng waar de 

regels van de markt domineren, "wei

nig ru1n1te voor vcrbceld1ng, voor zin

geving, vuor het weerloze, voor het 

'waardcloze' l.in de economische hcte

keni<> van het woordi. 

Tegenover een <.,anlenlcving die ont

menselijkt, dat wil zeggen een >amcnlc-
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ving die vcrder kon1t at te ~taan van de 

mem mel z11n ot haar hchocltcn, kan 

hcl CDA ecn samcnkving naslrcvcn 

waann de men..., mcer tot ziin ol haar 

rcchl komt. In hct hock 'J)c mcmclitkc 

mens' heschri1lt Van Acker 11'!94! hoc 

de dominantc cultuur cruit ziet. 11ct IS 

een cul1uur waarin de ratio de overhand 

hcclt, waarin urgll!nenten aileen geldcn 

als ze kunncn worden bewezcn en her

haald. 1\ \aJr daarmcc wordl de mcme

litke suhjeuiviteit en unicitcir ovcr

geslagen Her hardc gegeven 'je lcdr 

maar CCil kecr' stimuiccrt mcnSCil, in de 

zicnswijzc van Van Acker, om cruit te 

halcn wal cr inzit. llit je cigen Ieven en 

niet u1t ol voor dat van cen andcr 

Tegcnovcr hel 'ik'-gerichte met aile ver

schiplingwormen die daarhi1 horen, 

'>tl'ir Van Acker de hypothese, ''Stel nu 

ct'm dat Cod bcstaat" Als Cod bestaat, 

is et'n andere orde in de helangri1kheid 

dcr dingu1 denkhaar Bii dczc stelling 

denk ik aan de llcrgrede uit de !lithe! 

waarin de vervolgdcn, de zachtmocdi

gcn, de bannhartigcn en de urn1en van 

geest een '>tcm krijgcn Met amlcrc 

woorden, we Ieven nu in een wercld 

van 'meemaken, erbij zijn voor de sncl

lc )cllcs' maar er is een andere orde 

denkhaar Len orde waarin ieder mem 

lot z1jn ol haar rccht komt, waarin de 

ccn niet hoven de ander wordr ge<,teld, 

waann de maatschappelijkc dominantie 

gecn doorslaggevende rol hcdt. Er zijn 

cchtcr steed-, mindcr men<,cn aan wic 

het appcl van de 13ergrcde vnorgelecld 

lletekcnt dit nu dat het CDA maar een 

klcine geluigeni-.partij moct worden, 

die verdcr niet<, met de koers van de sa

menlcving te maken hcdt maar wei 

zuivcr op de graar is als hct gaat om de 

wcrkelijke waarden in het Ieven' Ja en 

nee lcen typisch C:DA-antwoord! Nee, 

omdat de waardcn die de chn-,ten-dc

mocrutie \Vii uitdr<Jgcn n1en-;en Janel

kaar vcrbindt, omdat je JC ier-, gelcgen 

n1oet btcn l1ggcn aan de tnedcn1ens. 

dichthij en vera!, en dat draagl hi1 aan 

de cohc<.ie en de steer in de samcnlc

vmg. Daar heell iedereen haat hi1. Even 

rerug naar het twecslachtige antwoord 

van 'nee' en '1a' ]a, omdal met zo'n stel

ling je jc ervan hcwusl moet zijn dat je 

inzwemt tegen de ri1dgce<;t, dat de 

mecrderheid, som'i noodgcdwongen 

van\\'egc de ovcrlcving~drang, kie~t 

vonr zichzelt zondcr het perspectid 

van de naaste. Ia, omdat her alternarief 

van je cigcn relativircit in hct 

Tegenover een 

samenleving die 

ontmenselijkt kan 

het CDA een 
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grotcr gehcel aan de orde is 

En dat willen we liever niet 

Omdat het individualisme in 

ons allen is ge-.ctteld en de 

pluritormitcir ook 111 het 

C:DA welig licrt. Toch lijkl 

het niel nodig dat het C:DA 

zichzclt marginaliseert. Het 

gcdachrengoed zou tot uil

wcrkingen kunnen lciden 

waarbit hcl C:DA bondgeno

tcn uit nnverwachte hock 

samenleving 

nastreven waarin de 

ontmoeL 

Media 

mens meer tot zijn 

of haar recht komt. 

De vertaling van het gcdachtcngocd 

naar het maatschappelijk handelcn 

wcrk ik uit in twce thema's, de media en 

hct onderwijs 

Allcreerst de media. 1\\ijn generatie en 

lalcrc generaties zijn van na de verzui

ling We hchben nict meer geleerd dat 

we lid van de KRO ot de NCRV moe

ten worden en ook niet dat we naar de 

christelijke tiersenmaker moeten gaan. 

De lictsenmakcr moct cen gocdc fiets 

levercn en de omrocp moet ecn pro

gramma makt'n dat bocit. Dat is de ra

tio van 'kopen ol verkopen' ,\\aar zoals 

eerder hcschrcven, wordt met deze re-
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alitcit gccn rccht gcdaan aan waardcn 

die bij communicatie tU'>'>en mcn<;en 

van bctckcni'> i'> De media houden 

zich, impliciet of explicict, nadrukkeliJk 

hczig met cultuurovcrdracht. Hct gaat 

om taal, om traditie, om kun'>l, om nor

men en waarden, om communicatJc en 

om dialoog. De cultuurovcrdracht in 

diverse ver<;chl)ningwormen hcclt toc

kom<;twaarde De plurilormiteit van de 

<;amenleving vraagt om ver<;cheiden

heid in hct aanhod, ict'> waaraan de 'ko

pcn ol vcrkopcn'-norm nweilijk kan 

voldoen. Voor zovcr we llll kcnni'> heh

hen kunncn ncmen van de concretisc

ring van dczc norm bctckcnt dit een 

grotc tocnan1c van hct 'cnloticgchaltc', 

sensaticlust. hct afwezig zijn van di'>

Cll'i'iie-. over zingcving of gcrnccn-.chap

pelijk helcven c11 nict tc vergeten een 

groci van de 'bruodnodige hood,chap

pen' (Icc'>: reclame). De organi<;atie van 

de cultuuroverdracht in de media langs 

c h ri <;ten -democra ti sc he ankerpuntcn 

vraagt om een puhliek hestel. Ecn he

<;tel waMin nict aileen de 'itructuren uit 

de traditie ccn rol spclen, maar waarin 

'maatwcrk' wurdt gelcvcrd pa'iSend hij 

de vcr'>cheidcnheid in de samenleving. 

De hetekcni-, van de vcrzuilde omroe

pcn a!, organi-,atieprincipc zal afne

men. Aileen al omdat hu1dige gene

ratie'> niet mecr zi1n opgevoed met de 

camaliteit: room'>-katholiek. dus KRO. 

t\ bar hct aanbod van ecn altcrnatief 

voor de dom111ante ti)dgcest heel t ecn 

waarde in zichzclt. Dat aanhod heelt 

toekom<;twaarde. Het is cen aanbod 

waarin nict de n1t1eht van hct gctaln1ag 

dormncren maar- waari11 de kracht van 

het argument de door,Jag moet gcven. 

Naast de commcrcie die de ki1ker en de 

lui-.tcraar voor de voctcn worcit gcwor

pcn, vcrdient het puhlick he<;tcl ecn ei

gcn rlaat'i. 

Dric mogelijkheden voor de toekorw,t 

van het publiekc hcstcl tckenen zich at. 

De cerste JS de ontwikkeling die lcidt 

tot de 'groot<,te gemenc delcr', ccn 

hcctjc 'nik,erighcid' du' dtc het gevolg 

zal zijn als bclanghchhcnden in hct 

De kijkcrs ll'ordcn lci]e111ooordiq i}econfrontecni met em zen qroot cumhod 1)(111 telwisie
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veld in de loopgravcn hliJVCil \iggcn. 

1-'cn optic die door hct C:J)A krachtig 

moet worden afgcwczen. omdat mi<;

''-hicn de omrocpen nog wei be<;taan 

maar de tnhoud t'> vcnvaterd (\cc<;, de 

<;truuuur ovcrellld h\ijlt) en du<; dele

gitJ!llZltlc voor hct bc<..,tttan'-.rccht wcg

valt 

[)c tweedc optic zou kunncn liggcn in 

het cne nationalc puhliekc he<;tel met 

wellicht mllldcr netten waar kwalitatic-

VC rrogrZ\nllllZ\,~ worden gclllZlJkt, WJZlf

in de 'kiJkcijlcr< of andere loop- en 

vnkoopnormen' nict gclden. In dit mo

del zou kwaliteit kun11en worden be

ptt(tld door ccn raad van progrZlllllllJ

dc,kundigcn of ccn raad waarin vcrtc

gcn\voordigcr<., van vcr-,chillcndc <.;rro

llllllgcn 111 de -,anlcnlcving zitting 

hchhetl 

Ook dit model zie ik niet zttten. Het 

model hcdt geen prikkc\<; in zich om 

de pluritormitcit van de <;amcnleving, in 

gcdZlchtcngocd en in vcr..,chijning~:.

vormcn. op een breed toegankeliJke 

wijze uit te dragen. Wellicht dat een 

culturelc eltte nva11 '>lllllit maar dat i'> 

niet ieh wat een volbpartij moct na<;t

revcn. Fen chriqen-democratt'>ch ant

woord zou nwetcn voldoen aan de 

volgende normcn plurifonnitcit die i'> 

geworteld in de <;amcnlcving. draagvlak 

du'> toegankelqkheid voor bredc groe

pen. t·utmtc voor tdcnttteit<;bclcving 

ook a\<; hct tltct vernieuwend i'> maar de 

tt·adttie bevc<,tigt en herkcnhaarheid. 

cen <;oort keurmerk du'> 

Temlotte i'> ver<;cheidcnheid ook in or

gani...,atori;.,ch opzicht gc\vcn<.,t on1 

ltaliaan<;e Ber\u,coniaamc toc<,~anden te 

voorkomen 

I kze benadering vraagt nict om een 

groot Jlomvattend model maar om 

qaJ"gewiJ' 'maatwerk' lk ,\uit nict uit 

dat de confessionelc omroepcn de han

den inccn ,\aan omdat uitcindelijk de 

joods-christelijke traditte hen mecr ver

bindt dan vcrdeelt. Ook vcrgaandc sa

menwerkingwormen met humani-,tisch 

gc'ln~pircerdc organi':.atic~ kunncn wor

den aangcgaan. De joockchri<;te\ijke 

en humani<;ti<;che traditic hecft worte\<; 

in de <,Jmenlcvtng. ook nu iedereen er

van ovcrtuigd i~ dat we zo ZIJ!l gc~ecu

lari-,eerd. Die secularisatie zou wei eens 

n1ccr n1ct de organi"'aticvornlcn tc nla

ken kunnen hchhen cn minder met de 

inhoud van de institutie<;. 

Onderwijs 
Ook hct ondcrwijs i' cen setting waat·in 

cultuurovcrdracht plaat<; vindt. Ionge 

n1cn~cn krijgcn hagagc n1cc voor de 

toekomq en worden ingckid in hclang

riJke hetekenissen van het Ieven. 

Alhoewcl hct CDA ecn grote traditic 

heel t in de discu">ie over opcnhaar en 

hiJzondcr onclerwijs gaat het hier niet 

zozccr over de structurcn. Ook hicr 

geldt het verhaal van de het-,enmaker 

en de KRO en du' van keuzegedrag 

van oudcr'> voor ,chnlcn die niet ts gc

ha,eerd op cen traditionelc binding'>

lactor 

Ondcrwijs lccrt kindcren dat cr mccr is 

dan kcnnis aileen. dar Je mens bent in 

re\Jtie tot Je mcdcmcns en hct geclt 

kindcren ecn prima odenplaat'> voor de 

'amcnleving. Onderwij' moet dus gJan 

over 'hoold' I kenni'>), 'hart' 1 voelcn. gc

loven I en 'han den' I vaardighcden I. 

Yom vee\ scholcn i<; daarbiJ een mi">iC 

aan de orde. Een mi'>'>ie, gcrclatcerd aan 

de gronc\,\ag van de ,chool, gedragcn 

door ouder'. docentcn en schoolhcqu

rcn. die hct verdtcnt om tot zijn recht 

tc komen. Ook hicr kan de miS'>ie. hct 

keurmcrk von de ,chool, kwaliteits

critcrium voor bctrokkcncn zijn. De 

vriJheid van ondcrwiJ'> en de vriJheid 
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van inrichting vinden hun rechtvaardi

ging uitcindclijk aileen in de grond-,]ag 

van de -,chool Deze grond<;lag nwct 

kenbaar worden gemaakt [C'n naam

bordje ol <,ticker zegt nog ntet5. 

Daarmec bedoel ik niet dat de overheid 

de meetlat naa<,t de identiteit<;hclcving 

van een <;chool moct lcggen. \)aar hcclt 

de overheid geen vcr<;tand van en dat 

zal zc ook nicl kriJgcn. Hct is onmoge

lijk om criteria te be5chriJven waaraan 

identiteit moet voldoen 

Het criterium in de Crondwet. artikel 

2 3. I id 3. geldt voor de opcnbare 

-,chool: hct i<; cen school waarin met JT

.,pect voor 1edn-, god-,diemt ot lcven<,

ovcrtuiging ondcnvijs \Vordt gcgcvcn. 

In kringen van openhaar onderwij'> di5-

cu~siccrt men over de acticvc invulling 

van dcze opdracht. Noopte deze ci-, 

van de Crondwct in het vcrlcdcn tot 

neutraliteit en terughoudendheid. nu 

wordt een appel aan openbare scholen 

Een christen-

democratisch 

antwoord voor de 

toekomst van 

publiek bestel: 

pluriformiteit, 

toegankelijkheid 

gcdt1an on1 op acticvc \Vijzc 

inhnud tc gevcn aan de np

rncp van de Crondwct. zoda

nig dat 5prake " van 

waardcnovcrd rae h t. 

01 het nu gaat om openbaar 

ol bijznndcr nndcrwij<;, in 

beidc stelscls zal de ovcrhcid 

zich terughoudend moeten 

opstellen in de identiteil'>dis

cu5'>ie. Dat i'> en blijft een 

zaak van ouder5. docenten en 

voor brede groepen, schoolbesturen. Zij zullen 

ruimte voor 

identiteitsbeleving 

en herkenbaarheid. 

gezamenlijk aan de pedago

gi-,che opdracht van de 

5chool en de mi55ie die hen 

voor ogen <,taat. inhoud moe

ten geven. Wellicht dat er in 

de tockom<;t minder 5pecifiek 

katholieke en prote5tant5e 5cholcn zul-

len be5taan. lk hoop dater in plaat5 van 

de lJ·aditionele vier zuilen vele inter

contc55ioncle scholcn zijn e11 5cholcn 

iongcacht hct naamhord)ei zu\lcJ1 ZJJn 

waarin de he5chrC'ven mi<;<,ie ook daad

wcrkclijk wordt uitgedragcn 

Tcmlotte. cultuuroverdracht in chri<;

tcn-dcmocrat"ch per'>pectJd zal na de 

vcrzuiling minder via de <,tructuren en 

mccr via de inhoud gcstalte moetcn 

krijgcn. Hct vraagt 0111 'n1aatwcrk' in de 

n1cdia en on1 ccn acticvc invulling van 

de grond-,\ag van de -,chooll)at i-, geen 

eenvoudige opgave maar om met ,\lark 

Twain te besluiten "Doc gcen al-,tand 

van je idealcn. A\, je al5tand gedaan 

hebt van je Jdcalcn. hcb jc opgchnudcn 

te be5taan " 

Pctr11 ''"" du KtP£111 11 oJJdcnuijshlldu}c c11 

\(/1/iJfi dii illlikcl or {lmooJJ!i)kc lite/ 

Aan de redactie 
Brieven van lczers kunnen worden 

geplaatst in deze rubriek , indien zij 

kort en bondig ingaan op een in 

CDV vcrschcncn artikcl. De rcdac

tie behoudt zich het recht voor om 

bricvcn nict tc plaatscn of om dczc 

in overlcg met de auteur - in tc 

kortcn indicn dcze te lang zijn. Ecn 

brief telt maximaal 500 woorden. 


