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Er wordt in CDA-kringen veel gesproken over het maatschappelijk 

middenveld. Maar wat speelt zich momenteel af in de christelijk

maatschappelijke organisaties? Hoe proberen zij handen en voeten 

te geven aan hun identiteit? Wat zijn voor hen de bedreigingen? 

Hoe is hun relatie met de politieke partijen - en met name met het 

CDA? 'Christelijke middenvelders' uit het welzijnswerk, de media, 

het onderwijs en de vakbeweging spreken zich uit. Een sfeerverslag. 

D 
rs J Vermeer 1s d 1rec teur 

va n de Katho l1 eke Lande-

lijke Veren1gmg voor 

Maatschappelijk Acti-

verin gswerk (KLVMA). H e t doel va n 

va nuit je levensbeschouwing kieze n 

voo r men se n di e in de kne l zitten. 

Katholieken moete n ook buite n de kerk 

bouwe n aa n de sa me nleving', aldus 

Venneer. 'H et aanta l katholieke kerk-

ga nge rs mag dan zijn te

rugge lopen , het aantal 

vrijwil li ge rs o nder he n is 

de laatste jaren fors toege

no me n Het KLVMA 

hee ft , vo lgens Vermeer, 

heel duidelijk een eige n 

ident iteit. 'Als he t gaat 

over ide ntiteitsge bonde n 

organisaties wo rdt te vaak 

in a l te g rote abstracta ge

sp roke n, in co ntainerbe-

'z ij n' orga ni satie is om ka

tho lieke 'ke rkse n' te mob i

li sere n o m buiten de 

kerkmuren in de samenl e 

ving prob le me n te he lpen 

o pl osse n. De KLVMA st i

mul ee rt vrij willi ge rswerk. 

Voo rbeelde n va n maat

schappe lijke th ema's waa r

aan aa ndacht wordt 

besteed z ijn : armoede, 

steun aan woo nwage nbe

woners, vers lavingsproble Drs. J. Kuit grippe n waa rin ieder zijn 
matiek, discrim i natiebestrij ding 

vrede e n ve ili g he id . 
e n e igen inhoud sto pt . Bij bijvoorbee ld 

ee n katholieke school , ee n katho li ek 
'Onze identite it ligt in onze doe lgroep. 

We ri chten ons duidelijk op kath o li e

ken . W e trachten me nsen te activeren 

o p basis va n hun waardenori ë ntaties, 

niet op basis van e ige nbel a ng. D at is 

heel weze nlijk voor o nze organisatie; 

ziekenhuis , een katholieke ve re ni g ing 

voor a lcoholbestrijdin g. De KLVMA 

gaat he t om o rgani sat ies me t ee n on

derling nauwe lijks ve rge lijkbare werke

lijkheid: qua doe l, qua achterban , qua 

finan c ierin g, qua vita lite it. Je moet 
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steeds goed o nde rsc heide n over wat 

voor orga ni satie je spreekt . Sommige 

identite itsorgan isa ti es z ijn hi stori sch 

ach terhaa ld , andere z ijn ste rk geëro

deerd, weer andere z ijn nog steeds e i

ge ntijds e n vitaal. H et gaat er om 

m idde nveld en identiteitsgebonden or

ga nisat ies kriti sch te onderscheiden , in 

p laats va n ze all e te beschouwen van 

dezelfde (achte rhaa lde) soort ' 

Uit 'Maatschappe lij k act ief, ve rslag van 

ee n o nderzoek naar het maatschappe 

li jk activeringswerk', dat 

e ffec t sorteert. De laatste jaren le re n de 

activeringsorganisaties praten me t over

hede n. Daar z ijn ze vaak nog ni et zo 

handig in .' 

De verwachting bestaat dat de subsidies 

ve rder zull e n teruglopen. Vermeer: 'De 

overheid wi l in toenemende mate be pa

le n wat de uitkomste n van subsidies 

moete n z ijn , de behoefte aan inhoude

lijke sturing wordt g rote r. Dat is op 

z ich legitiem. Maar e r moet voor he t 

ac ti ve ringswe rk we l ee n zekere ruimte 

ove rblij ven om ze lf aan 

in 1990 in opdracht va n 

he t Sociaal en C ulturee l 

Planbureau (SC P) ver

schee n, bleek dat het acti

veringswerk het zeker ni et 

slecht doet in ve rge lijking 

met het verwa nte o pbouw

we rk . H et identiteitsge

bonden ac ti veringswerk 

te lt ruim 30.000 vrij willi 

gers , die zich inzette n 

voor meer dan 480.000 

perso ne n die hulp op de 

ee n o f andere w ij ze goed 

kunnen gebruike n. H et 

bereik va n het act ive rin gs

werk is ongeveer dezelfde 

als het o pbouwwerk , maar 

Vermeer (KLVMA): 
ee n e n ander invull ing te 

geve n. Daarbij moet wor

den bese ft dat all es niet 

direc t 'rendabel ' is te ma

ken; bij voorbee ld de strij d 

tegen racisme, di e laat 

z ich pas op te rmijn in 

bee ld bre nge n. Dit staa t 

enigszins o p gespann e n 

voet met ee n overheid di e 

steeds sne ll er boter bij de 

vis w il hebbe n ' 

'Het gaat er om 

middenveld en 

identiteitsgebonden 

organisaties kritisch 

te onderscheiden, in 

plaats van ze alle te 

beschouwen van 

dezelfde 
H et ac ti ve ringswerk hee ft 

zeker ni et alleen ee n ex

clusieve re lati e met het 

CDA. Net als wate r dat 

naar het laagste punt 

(achterhaalde) 

soort'. 

daar worde n vrijwillige rs georga niseerd 

o p basis va n e igen be lang en ni et - zo

als bij het activeringswerk- ten behoe

ve va n derde n. 'De overhe id kan dus 

z ie n dat we dus wel dege li jk e ffecte n 

bewerkstelli ge n', aldus Vermeer. 

Ee n g rote bedrei g ing voor het ac ti ve

ringswe rk z ijn de stagnere nde subsi 

dies. Pe r de no minati e e n provinc ie is 

he t ve rschill end, maar de eigen ac hter

ba n legt ve rhoudingsgew ijs ze lf veel op 

tafe l, soms de helft of driekwart op ee n 

begroting van een paar ton in ee n pro

vinc ie. 'H e t problee m voor dit type 

werk is o m duide lijk te make n dat het 
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stroomt, worde n po liti eke 

vrie nde n gezocht waar de macht li gt . 

Gesp rekke n met C D A'e rs worde n we l 

gevoerd op bas is va n 'een zekere na

tuurlijke ve rsta ndho udin g'. 'Bij de 

PVDA leeft vaak de gedachte: 'Jammer 

dat ze kerke lijke c lubs z ijn '. D e re lati e 

tussen poli t ieke partij e n e n het active

ringswerk ve rschilt nogal eens per pro

vincie. In Z uid-Holland bij voorbee ld 

wordt he t werk van overheidswege niet 

meer gesubsidi eerd . 'Daa r is ni e t geke 

ke n naar wa t we bere ikt he bbe n. Er is 

gezegd : 'Jullie - dus nie t all een het ka 

tholiek active ringswerk - z ijn ide nti 

te itsgebo nde n organ isa ti es , dus be n je 
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<;teed, goed onder-,cheiden over wat 

voor organi-,atJe jc "preekt. Son1n1Jgc 

iclentiteihorgani<;aties zijn hi<;tori<,ch 

achterhaalcl, andere zijn '>tcrk geero

clccrd, weer andere zijn nog steed<, ei

gcntijd, en vitaal. Het gaat er om 

micldenvelcl en identiteit<;gebonden m

gani<,atics kritisch te onderscheiden, in 

plaat<; van ze aile te heschouwen van 

dezeltclc (achterhaalde) snort.' 

llit 'tvbatschappelijk actief, verslag van 

een onclerzoek naar het maatschappe

lijk activeringswerk', dat 

effect sorteert. De laatstc jaren lercn de 

activcringsorganisatie<.., pratcn n1ct ovcr

heden. Daar zijn ze vaak nog niet zo 

hanclig in.' 

De verwachting he<,taat dat de <,ub.,idiC'> 

verclcr zullen teruglopen. VernlCCL 'De 

overhcicl wJI in toenemencle mate hepa

len wat de uitkomsten van subsidies 

moetcn zipl, de behoefte aan inhoude

lijke sturing worclt groter Dat is op 

zich lcgitiem. Maar cr moet voor het 

activeringswerk wei een zekcre ruimte 

overblijven om zelf aan 

in 1990 in opclracht van 

het Sociaal en C:ultureel 

Planhureau (SCI') ver

scl1Cen, hleek dat het acti

venng<,wcrk het zekcr nict 

slccht doet in vergelijking 

met het verwante ophouw

werk. Het identiteitsge

honden activcri ng<,werk 

tclt ruim 30.000 vriJwilli

gers, die zich 1nzetten 

voor meer clan 4HO.OOO 

pcrsonen die hulp op de 

cen ol andere wijze goed 

kunnen gehruiken Hct 

bereik van het activering'>

werk " ongeveer clezcllde 

als het ophouwwerk, maar 

Vermeer (KLVMA): 
cen en ander invulling te 

gevcn. Daarbij moet wor

den bcseft dat allcs niet 

direct 'rcndabel' is te ma

ken, bijvoorbeeld de strijd 

tegen racisme, die laat 

zich pa'> op termip1 in 

heeld brengen. Dit staat 

cnig.;;ztns op gcspanncn 

voet met een overheid die 

steeds sneller hoter bij de 

vis wil hehhcn.' 

'Het gaat er om 

middenveld en 

identiteitsgebonden 

organisaties kritisch 

te onderscheiden, in 

plaats van ze aile te 

beschouwen van 

dezelfde 
Het activering<,werk hedt 

zcker niet aileen een ex

clusieve relatie met het 

CDA. Net als water dat 

naar hct laagste punt 

( achterhaalde) 

soort'. 

daar worden vrij\villigcrs georgan1-;eerd 

op basi-, van cigcn hclang en nict - zo

a\, hiJ het activeringswerk - ten behoe

ve van derden. 'De overheid kan dus 

zien dat we du' wei degeliJk eHecten 

hewerkstelligen', aldus Vermeer. 

Ecn grotc hcdrciging voor hct activc

ringswerk zip1 de stagncrende subsi

dies. Per denominatie en provincie is 

het ver'>chillcnd, maar de cigen achter

ban lcgt verhoudingsgewiJS zeit vee I op 

talc\, soms de heltt ol driekwart op een 

hcgroting van ecn paar ton in een pro

vincie 'Het problecm voor dit type 

werk i'> om duidelijk te maken dat het 
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stroomt, worden politicke 

vrienclen gezocht waar de macht ligt. 

Cesprekken met C:DA'crs worden wei 

gevoerd op basis van 'een zekere na

tuurliJke vcrstandhouding' 'Bij de 

I'VDA leclt vaak de gedachtc 'Jammer 

dat ze kerkelijke clubs zijn' De relatie 

tu'>'>en politieke partijen en het active

ringswerk vcr<,chilt nogal cens per pro

vincie. In Zuid-Holland bijvoorheeld 

wordt het werk van overheidswege niet 

mecr gesubsidieerd. 'Daar is niet gekc

ken naar wat we bereikt hebben. Lr 1s 

gezegd ']ullie - dus niet aileen het ka-

tho I iek activcri ngswcrk zijn identi-

teitsgebonclen organisaties, clu<, ben JC 
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kerkelijk gebondcn, dus krijg je gccn 

subsidie meer'. Dat is natuurlijk veel te 

kort door de bocht geredenecrd. 

Vooral D66 en PVDA hadden hierin de 

hand. 

Omdat vaak een vcrband wordt gelcgd 

tu<.<,en activcringswerk en kerkcn, 

wordt tevens een link gelegd naar het 

CDA. Dat speelt het activeringswerk 

soms parten. 'Er is veel voor nodig om 

dat beeld, van de CDA-gebondenheid, 

te doorbreken. En als ik Van Mierlo 

dan twee jaar geleden zijn Coorn

hertlezing hoor uitsprekcn, waarin bij 

wijze van spreken het complete maat

<,chappelijk middenveld wordt opge

rold, dan denk ik: 'Je scheidt het kaf en 

het korcn niet'. Andere Dcmocraten Ia

ten zich gelukkig genuancecrder uit en 

ook bij de PVDA hoor ik de laatste tijd 

wat vaker positieve geluiden over het 

activcring~werk.' 

Hct zou niet aileen jammer, maar tc

vens dom zijn van de overhcid om geen 

gebruik te maken van een enorm reser

voir aan vrijwilligcrs 'Neem nude dia-

conale infrastructuur in rooms-

katholieke kring Die is alsrnaar beter 

geworden Steeds rneer parochies zijn 

buiten de kerk acticf, ook op het terrein 

van de sociale vernicuwing. Daar moet 

de overheid oog voor hebben.' 

Vervuiling omroepbestel 
'De NCRV is cen springlevende christe

lijke organisatie', zcgt mr. A. Herstel, 

voorzitter van de Nederlandse Christe

lijke Radio Vcreniging De NCRV telt 

zo'n 550.000 !eden, dat aantal was een 

paar jaar gelcden nog ruirn 560.000. 

Maar, de daling is het afgelopen Jaar 

omgebogen in Iichte winst. Als bewijs 

voor de levendigheid van de organisatie 

wijst Her<.tel bijvoorbccld op de pro

vinciale lcdenvcrgaderingen Tijdcns 

die bijeenkornsten wisselen !eden en 

beleidsmakers op indringende wiJze 

met elkaar van gedachten. De ,;feer op 

die avonden is altijd ontzettend goed. 

De !eden houden van de NCRV' 

De christelijkc ornrocp bestaat dit Jaar 

zeventig jaar llij haar oprichting in 

1924 wa'> hct docl de verbreiding van 

het Fvangelie Nu staat hct Evangelic 

op geheel andere wijze in het middel

punt. Drie kernbegrippcn staan cen

traal: mensgericht, maatschappeliJk 

hetrokkcn en christeliJk gc"inspireerd 

'Dat laatste houdt in dat de NCRV in 

haar activiteiten tracht de navolging 

van Christus gcstalte te geven: zonder 

Cod als handelswaar te gcbruiken, wil

lcn we op vele rnanicren, staande in de 

christclijke traditie, zowel hct christe

lijk gedachtcngoed als gelootservarin

gen met een breed publiek com

municeren', vcrklaart drs. D. lluddingh, 

hoofd atdeling <.ecretariaat, planning en 

onderzoek van de ornrocp. 

Net als Nederland vergrijst hct NCRV

Iid. Zijn gcmiddelde leeftijd is 58 jaar 

V66r de jongste kamervcrkiezingcn 

stem de 62 'X, van de NCRV'ers op het 

CDA. Of dat perceotage nu nog zo 

hoog ligt, valt te betwijfelen Zo'n dric

kwart van de lcdcn i<. hervorrnd of gcre

formeerd synodaal en gaat minstens 

twee kecr per maand naar de kerk. 

Steeds rncer nieuwe lcden zip1 randker

keliJk of buitenkerkelijk Ook het aan

dccl katholieken neemt toe. De be

langrijkste redcn om lid van de NCRV 

te zijn, is de christeliJke idcntitcit. 'Het 

langdurig lidmaatschap is in mijn optiek 

niet uit sleur ot cen ingesleten gcwoon

te, maar uit trouw en daadwcrkelijke 

betrokkenheid', zegt Herstel. 

Wat 1s die christelijkc idcntiteitc 

Herstel: 'De media die ons tcr beschik

king '>taan zijn perfecte m1ddelcn om 

di.,cussics over normen en waardcn te 

stimuleren, orn als christenen en nict-
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kerkelijk gebo nde n, dus krijg je gee n 

subsidie meer'. Dat is natuurlijk vee l te 

kort door de bocht geredeneerd. 

Vooral D66 en PVDA hadden hi erin de 

hand. 

Omdat vaak ee n verband wordt gelegd 

tussen activeri ngswerk en kerken , 

wordt tevens ee n link gelegd naar het 

CDA. Dat speelt het activeringswerk 

soms parten. 'Er is vee l voor nodig om 

dat beeld, va n de CDA-gebonde nheid, 

te doorbreken. En als ik Van M ierlo 

dan twee jaar geleden zijn Coorn

hertlezing hoor u itspreken , waarin bij 

wijze va n spreken het comp lete maat

scha ppelijk middenveld wordt opge

rold , dan denk ik: 'Je scheidt het kaf en 

het koren niet'. Andere Democraten la

ten zich gelukkig genuanceerder uit en 

ook bij de PVDA hoor ik de laatste tijd 

wat vaker positieve gel uiden over het 

activeri ngswerk' 

Het zou niet all een jammer, maar te

vens dom zijn van de overheid om geen 

gebruik te maken va n een e norm reser

voi r aan vrij wi lli gers. 'Neem nu de d ia

conale infrastructuur in rooms

katholieke kring. Die is a lsmaar beter 

geworden . Steeds meer parochies zijn 

buiten de kerk actief, ook op het terrein 

va n de socia le vern ieuwing. Daar moet 

de overhe id oog voor hebben.' 

Vervuiling omroepbestel 
'De NCRV is een spri ng levende christe

lijke organ isatie', zegt mr. A. Herste l, 

voorz itter va n de Nederlandse Christe

lijke Radio Vereniging. De NCRV telt 

zo'n 550.000 leden , dat aanta l was een 

paar jaar ge leden nog ruim 560.000. 

Maar, de da ling is het afge lopen jaar 

omgebogen in lichte w in st. Als bewijs 

voor de levendighe id van de orga ni sa tie 

wij st H erstel bijvoorbee ld op de pro

vinciale ledenvergaderinge n. Tîjdens 

die bijeenkomste n wisselen lede n en 

beleidsmakers op ind ringende w ijze 

met e lkaar van gedachten . De sfeer op 

die avonden is a lt ijd ontzettend goed. 

De leden houden van de NCRV.' 

De christe lijke omroep bestaa t d it jaar 

zeventig jaar. Bij haar oprich ting in 

1924 was het doe l de verbre idin g va n 

het Evangelie. Nu staat het Evangelie 

op geheel andere wijze in het middel

punt. Drie kernbegrippen staan ce n

traal: mensge ri cht, maatschappelijk 

betrokken en chri ste lijk geïnspireerd. 

'Dat laatste houdt in dat de NCRV in 

haar act iviteiten tracht de navolgin g 

va n C hri stus gestalte te geven: zonder 

Cod als handelswaar te gebruiken , wil

len we op ve le manieren, staande in de 

christelijke traditie , zowel het christe

lijk gedachtengoed als geloofservarin

gen met een breed publiek com

muni ceren', ve rklaart drs. D. Buddingh , 

hoofd afdeling secretariaat, plan ning en 

o nderzoek van de omroep. 

Net als Nederland vergrijst het NCRV

lid . Z ijn ge middelde leeftijd is 58 jaar. 

Vóór de jongste kamerverkiez ingen 

stemde 62% van de NCRV'ers op het 

CDA. Of dat percentage nu nog zo 

hoog li gt, va lt te betwijfelen. Zo'n drie

kwart van de leden is hervormd of gere

formeerd synodaal en gaat min ste ns 

twee keer per maand naar de kerk. 

Steeds meer ni euwe lede n z ijn randker

kelijk of buitenkerke lijk. Ook het aan

deel katho li eken nee mt toe. De be

langrijkste reden om lid van de NCRV 

te z ijn , is de chri ste lijke identiteit . 'Het 

langduri g lidmaatschap is in mijn optiek 

niet uit sleur of een ingesleten gewoon

te , maar uit trouw en daadwerkelijke 

betrokkenheid', zegt Herstel. 

Wat is die christel ijke identite it? 

Herste l: 'De med ia die ons ter beschik

king staan zijn perfecte middelen om 

discuss ies over normen en waarden te 

stimulere n, om als christenen e n niet-
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christenen te werken aan een leefbare 

samen levin g. Soms is de NCRV rich

tinggevend, maa r nooit in de z in va n 

fatsoensrakkerij. We z ijn gegroeid van 

een getuigen isorganisatie tot een plaats 

waar confrontat ie, ontmoeting en dia

loog centraa l staan. Tegelijk will en we 

ook méér z ijn dan all een maar een plat

form .' 

De ro l van de NCRV is volgens Herstel 

heel duidelijk ema ncipatoir en taboe

doorbrekend. In de jaren zestig is het 

de NCRV geweest die bij grote delen 

van de samenlev ing he t taboe op zaken 

als toneel , cabaret e n 'wereldse muziek' 

heeft weggenomen. Een programma 

waar al ve le jaren controversiële onder

werpen niet worden geschuwd en dat 

voor de identiteit van de vere ni g ing 

va n groot belang is, is 'Ro ndom Tien'. 

Een ander voorbee ld is de serie 'Op le

ven e n dood'. 'Na de uitzending rond 

het thema medi sche ethiek waarin het 

publiek in de stud io moest kiezen om 

één kind wel en een ander niet te laten 

behandelen - met het overlijden van 

een van hen tot gevolg -, kregen we 

karrevrachten kritiek over ons heen. 

Maar het doe l was bereikt, namelijk: 

aandacht in de samenl ev ing voor dit 

onderwerp De reacties op de volgende 

aflever ingen werden steeds positiever' , 

aldus Herstel. 

Mede vanwege de indivicU.•alisering zijn 

normen en waarden steeds meer 'gepri

va tiseerd'. Waarschijnlijk als gevolg 

Naast het grote verlies voor !Jet CDA bij de laatste verkiezingen voor ge111eenteraden en de Tweede Kallier wordt ee11 re

cen t verschenen studie van het Sociaal e11 Cultureel Planbureau (SCP), 'Secularisatie in Nede.-land, 1966-1991 ', ook 

wel gezien als ee11 bewijs dat de ontZ~1iling verder voortsclmjdt e11 er binne11 wkele timtallen jaren geen behoefte 111eer is 

aau christelijk-lilaal schappelijke orga•·•isaties . In dit verband is !Jet opva/fn,d dat het christelijke NCW e11 de alge111ene 

VNO reeds e11ige t1jd naar sa111e11werking zoekm, het NCOV e11 het KNO V gaan fuserw , e11 christelijke en algeulelle 

ln~~dbouworgaflisa ties samwgaan. 

Wat zegt de SCP-s tudie? Aau het ei1·1d van de jaren vijflig was 75% vm1 de Nederlanders kerkelijk. De verwachtiug is 

dat over vijjtie11 jaar de verhoudingn• olllgekeerd zullw zijn , driekwart van de bevolking is dm1 buitwkerkelijk. 

Molllwteel is de verho11ding tt1 ssw kerk/ede•·• e11 buitenkerke/ijkeu nog half o1n half. 

Ongeveer 35% vm1 de Nederla11ders geeft de voorkeur aan ee11 school op godsdiwstige gro11dslag voor de eigeu kinderen 

(in 1966 nog ss%). B1j kerkse roollls-katholiekel1 , hervorllldm e11 gereforllleerden ligt dit percentage t11mn de 79 en 95. 

Onder 'kerksw ' worde11 diegww verstaan die (11og ) regelmatig ter kerke gaan. Ook ee11 llleerderheid va11 de randkerkelij

ken hebben ee11 voorkeur voor w• sc/Jool op godsdienstige grondslag. 

21 VQII de 100 Nederlanders prefereert ee11 verzuilde o111mepvem1iging (i11 1966 nog 4 2 va11 de 100). Bij kerkse mollls

katholieken, hervormden en gereforllleerde•·• zijn deze percentages flU respectievelijk 46, 61 e11 85. Van de randkerkelijke ge

reformeerden heeft bijna de IJelft zelfs nog w• voorkeur voor een verzuilde owoep. Bij a11dere ra11dkerkelijken l1gt dat 

Percentage tie11talle11 procente11 lager. 

14% va11 de Nederlanders kiest voor ee11 verzuilde vakverwiging (in 1966 nog 33%). Bij rooms-katiJoliekw, !Jervoml

dw fl1 gereform eerden zijn deze percwtages IIIOlllenteel respectievelijk 27, 0 en 70. Er ziju meer randkerkelijke gerefor

meerde., ( 37% ) die voor ee11 verzuilde vnkvere11iging kiezen dan hervarlilden ( 19%) of roollls-katholieken ( 9% ). Met 

nmne de kerkse en randkerkelijke gereformeerden denken het lileest positief over verzuili11g. Bijna 4 van de 10 kerkse gere

formeerden spreke" w• voorkeur uit voor w• verzuilde spol1vereniging. Op alle terreinw is de voorke11r o11der kerklede11 

voor verzuilde organisaties i11 de periode 1966-1991 111et vele tiwtallm procenten tauggelope11, onderwijs is ee11 uiiZ01.dering. 

De verwachting is dat het aa•·•tal 'kerkse11' verder zal ajnn11en en dat het am'llal randkerkelijken en o11tkerkelijkte11 zal toe

neme.,. Hieraan wordt vaak direct de co1Ki11sie verbo11de11 dat de voorke11r- e11 dus het lid111aatschap! - voor christelijk

maatschappelijke organisaties alleen maar km1 daln1 Dat is echter nog maar zeer de vraag. (jk) 
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daarvan krijgt de NC:RV <;teed<; mecr 

verzoeken van maat<;chappeliJke orga

nisaties om in programma's ethische 

vragen aan tc <;nijdcn. Voor ccn dec! 

komt de omrocp daaraan tcgcmoct via 

samenwerkingsprojecten met verwante 

organisatic'l. 'Zo zcttcn \VC -;zuncn met 

ondcrwij<.,~ Jongcrcn- en vrouwcnorga

nisaties, maar ook met de kerken en de 

vakbeweging, een scala van multime

dialc projccten op. 1\ let die proJectcn 

<;pelen WIJ in op de behoefte van kijker<; 

en luisteraars om na te praten en door 

te denken over levensbe-,chouwing, 

overdracht van normen en waarden, en 

over maat<;chappijvi<;ic<;', aldus Hcrstcl. 

Hij nocmt dit 'op creatieve, eigentijdse 

wiJze invulling trachten te geven aan Je 

identiteit' 'Dat leent zich bij uitstek 

voor ..:;an1CI1\vcrking n1ct organist1tic-; 

van buiten de omrocp.' 

Fen van de bedreigingen voor de 

NCRV is de 'vervuiling' van de linancic

nng van het omroepbestel. V 66r de 

oorlog draa ide de NCRV puur op cigcn 

middelen, dat is nu nog geen tien pro

cent. De helangrijkste inkomsten ko

men nu uit omroepbijdragen en 

STER-opbrengstcn 'J\lcde daardoor', 

aldus Buddingh, 'verwacht men nu ook 

dat wij bij onze programmering reke

ning houden met publieksbereik en 

marktaandelen. Dati-, niet helemaal ten 

onrechte. maar sinds de komst van 

commerciele concurrenten die over

wegend werken met een hepcrkt pro

grammapakket voor zeer grote groepen 

- wordt de druk op ons wei erg groot.' 

Herstel 'Sinds I 990 werkt de puhlieke 

omroep in Nederland aan etficiency

verbetering. Daarnaast moctcn wij in de 

strijd tegen de commercie ook steeds 

nauwer samenwerken met andere pu

blieke omroepen. Maar hct vormgeven 

aan je eigen identiteit betekent wei dat 

er een grens is aan die san1cnwcrking.' 

Onlangs i<; de nicuwc 1\lcdiawet van 

kracht geworden. Fen uJtvloeisel van 

die wet is dat cr vanuit het mini<;terie 

van Welzijn, Volksgezondheid en 

C:ultuur (WVC:l ccn soon toetsing<,

commi<;<;ie wordt mge<;teld die moct he

oordclcn ot de puhlickc omrocpen wei 

voldoende onder<,cheidend zijn AI, dat 

het geval i'>. kri)gt cen omrocp cen con

ces<,ie voor tien jaar De NCRV volgt 

dil' con1n1i~-,ic waarvan nog niet hc

kend is wie de !eden worden - met ar-

gusogcn. 

Hij de NCRV ziJn ze zeer te <;preken 

over het kamerlid Beincma en hct oud

kamerlid Koetje 'AI i'> het niet zo dat 

we aileen met het CDA een goede ver

<;tandhouding hebben. ook die met de 

I'VDA is hartcliJk', zcgt Buddingh De 

handen met D66 en VVD zijn minder 

In de afgelopen jaren hecft de NCRV 

hij veel politici een groot gehrek ge

constatccrd van kennis van zakcn op 

mediaterrein, ook war betreft de finan

ciclc grondsbg van hct omrocphc<;tcl. 

'Werkgelcgenheid en economisch groei 

bijvoorbccld zijn harder tc makcn dan 

cultuurpolitiek Dat is wei eens la'>tig', 

aldus Herstel 

'Sovjetisering' van onderwijs 
']uist in onderwijs en vorming <,pelen 

waarden en levenwi-,ie een grote rol, 

onderwijs i'> geen waardevriJe intorma

tie-overdracht', aldu'> prof dr C 
Brcnninkmcijcr, voorzitter van de 

Nederlandse Katholieke Schoolraad 

(NKSRI. ccn landelijke koepel van on

dcrwij'>-, per<;oneel-, be'>turen- en oude

renorganisaties 'Daarom wonlt aan de 

identitcit van hct katholiek onderwijs 

ook in recente publikaties van de 

NKSR uitvoerig aandacht be<, teed ' 

ldentitcit is vecl bredcr dan cen uurtjc 

god-,dienst of levensbe-,chouwing in de 

week. In dit vcrhand wnrdt de term 

C llV 7 K '!1 



'hrcdc identitcit' gebruikt. Deze kent 

ecn ;:~antal dimen"es: Hct inhoude\ijk 

ondcrwij<;aanbod, de lccrlinghegelci

ding, het rersoneelshelcid en organi

satori5che asrccten gcvcn het mecst 

tasthaJr gestaltc aan de idcnttteit; zij 

zijn als het zichthare dec\ van een ijs

hcrg De redagogische. levcnshe

schouwelijke c11 maat-;charrelijkc di

memies van de idcntitcit hebhcn he

trekking op de vi5ie en de gnindslag 

van de school ZiJ vormen de orii'ntatie 

en lundcring van het te gevcn onder

wij., en zijn dat dec\ van de ij-;\xrg dat 

onder water ligt en mee<,t-

<,e\en. Ook 111 vee\ andere Ianden he

staat wei confes-;ioneel ondcrwijs, maar 

i5 verzuiling onhckcnd' 

flrenninkmeijer: '\lijzonder onderwij., is 

voor de overheid ccn uitkomst. Het i., 

een per!ccte manier om talloze burger., 

niet hij allcs te betrckken. Omdat bur

gers vee\ dichtcr hij het ondcrwijs staan 

dan rolitici en amhtcnaren, wordt het 

hijzonder ondcrwijs vee\ betcr hestuurd 

dan hct orenbarc Vandaag de dag 

wordt vee\ gcdiscus-;ieerd over de hc

stuursvorm van het orenhaar onderwiJ'

Ic ziet dat in Ieite getracht wordt hct 

succes van het bijzondcr 

al aan hct oog is onttrok

kcn. Dit dec\ fungecrt a\., 
Brenninkmeijer 

onderwij., op dit punt tc 

kopicren 

zwaarterunt (NKSR): 'Politici Over de ovcrheid zitn 

Drs BJsl. lamscn, direc

teur van het Algemecn 

Bureau Katholiek Ondcr

wijs (i\llKOI, die de 

NKSR ondcrstcunt. 'Wil JC 

a\., katholiek ondcrwij'> 

h\ijven functioneren, dan 

zul jc Je moetcn lcgitime

ren en jc eigen identitcit 

duidcliJk naar buitcn moe

ten hrengcn. Vroeger kre

gen katholickc <,cholcn die 

identitcit van bovenat min 

of mccr kant en klaar aan

gcrcikt ol zelts opgelcgd. 

zijn de laatste tijd 
Brenninkmeijer en Jam5en 

niet hij'>ter tc spreken 

Brenninkmeijer 'Ecn he

langrijk uitgangspunt is 

dat de overheid ztch niet 

moet bemoeien met aan

gelcgcnhcden die burgers 

ze\1 bctcr aankunnen.' 

Jan<;<;en referccrt in dit 

verhand a an een bczoek 

van Ru.,.,ische amhtcnaren 

en onderwijskundigen aan 

Nederland, zo'n twee jaar 

geleden Na uitvoerigc ge-

vooral bevangen 

door het dogma 

'Groter is beter', 

terwijl het CDA 

'Small is beautiful' in 

zijn gedachtengoed 

zou moeten 

koesteren'. 

\)aar wa., weinig di.,cussie over. Die 

vanzeltsprekendhcid, zoals die ook in 

vicnngen c11 rituelen or school tot ui

ting kwamen, is weg. Ieclerc .,chool 

moet nu zeit haar eigen identitcit lor

muleren en waarmaken.' lans.,en nocmt 

hct 'een fundamentele dcnkfout' om 

verzui I i ng en confes<>ionccl onderwi j<; 

or ccn hoor tc gooien. 'Confc.,.,ionecl 

onderwiJs i., vee\ ouder dan hct uit de 

-;ociologic <;tammende hcgrip van vcr

zuiling. Verzuiling en conlc<;<;ioneel nn

dcrwiJs zijn gccn cen-np-ccn-verschijn-

( I lV ~ H <q 

sprekken, onder andere 

met Ncdcrlandse parlementaricrs, kwa

men zij tot de conclusic dat hier sprake 

waCi van een Cioort 'Sovjctillcring' van 

het ondcnvijs. Waar zij graag van at 
wi \len namclijk het idee dat je a\-; 

ovcrheid ondcrwij<; tot in detail vanuit 

een ccntraal punt kunt ot moct rcgelen 

- nntdekten zc hicr In de ogen van 

Brenninkmcijer en _lan55en Iaten amhte

naren rolitici hraat sprckcn ove1· zaken 

als dccentralisatic, dcregulering en au

tonomic, terwij\ 'Zoetcrmeer' ondcrtu<,

~en 'gc\voon' z'n cigcn gt1ng gaat. 
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De kam dat decentrali'>atie van belcid 

naar lagere overheden tot betere resul

tatcn in de onderwijspraktijk zal leiden, 

is volgen<. Janssen 'gering' Het risico 

bcstaat dat je 600 'ZoetermeertJcs' 

krijgt. Trouwens, 'Zoetcrmecr' hectt itl 

ieder geval nog het voordccl van des

kundigheid en is in het centraal opere

ren con'>i'>tent. Jamscn: 'U zult 

hcgrijpen dat we voorstander zijn van 

lunctionele decentrali.,atie en niet van 

territorialc. De kern i<. deze: 'Hoeveel 

durt Je over tc dragen aan het initiatiel 

van burgers. Daar moct het CDA goed 

over nadenkcn In theorie wordt vee! 

beleden, in de praktijk valt dat nogal 

tcgcn.' 

'De' bureaucratic is dus, volgens beide 

hercn, voor hct (hiJzondcri onderwijs 

een bedrcigmg. Daardoor i'> hct voor 

scholen minder makkcltjk aa11 ondcr

\ViJs en vorn1ing optin1aal cen eigen 

vorrn te geven. In een (ondcrwijs)hu

rcaucratie hcelt iederecn gevestigde be

langcn tc vcrdedigen, dat geldt voor 

aile onderwijsorgani'>atic<, e11 dus ook 

voor de onderwiJskoepek Politici kun

ncn dat doorbreken, maar doen dat 

niet. 'l'arlementarier'> hehben de onhc

dwingbare, rnaar onrealistischc lu-,t orn 

niet in grote lijnen te denken, maar om 

tot in detail., allcs tc willen regelen', al

dus llrenninkrncijer Het is cen illusie 

data!., cen plan is gctormuleerd, de on

dcrwijswcrkelijkheid naar jc hand i'> ge

zet. Er wort!t te weinig naar gekeken ol 

maatrcgclcn in de praktijk uitvocrbaar 

ziJTl. Jarenlang is er in dit opzicht van 

overschatting <,prake gewecst. 

l'olitici Ieven van de continuering 

van het '>ysteern, terwijl ze dat (onder

wijs)systecm mocten aansturen. Daar

naast is het eenzijdig denken 111 

clfectivitcit en dhciency op basis van 

tarneli1k oppervlakkige criteria een be

dreiging voor het onderwijs. Vermin-

dering van pluriformitett op grond van 

ovcrwcgingcn van "chaalgrootte gaat 

ten koste van het hijzonder karaktcr 

van scholen en dus ook van confe<,<,io

nalitcit. Terwijl, volgen'> Jan<,<,en en 

Brenninkmcijer, de etfectiviteit van 

~chaalvcrgroting nog nooit i~ bcwczcn. 

Wei is duidelijk gcworden dat de mam

moetinstellingen die worden nage

strectd hewijshaar niet tot verhoging 

van de ellectiviteit bijdragen Voor de 

optimale omvang van '>cholen he<.taat 

een onder- en ecn hovengrens. 

Tcndcnr.;cn van r.;chaalvcrgroting gaan 

~an1en n1et vcralgcnlcniscring. '(~rotc 

griJZC gchakthallen', zegt Jam.,en 

llrenninkmeiJer: 'l'olitici - Ices: ambtc

narcn- zijn de laatste tijd vooral bcvan

gen door het dogma 'Crotcr i•; hetcr', 

terwijl het CDA 'S111cdl is lm11t11]11l' in zi)ll 

gedachtengoed zou mocten kocstcrcn. 

,".bar, en dat moet ook worden gezegd, 

cr zijn gclukkig nog vee! kamerlcdcn 

C:D/'\ers en anderen - die rnet grote 

va<.tberadenheid en inzct opkomcn 

voor het confe.,.,ionr:el ondcrwiJs.' 

'Hct valt me op dat de laatste ti)d van

uit de politick vr:el hclang wordt gc

hecht aan discu<,sies over normen en 

waarden. TcrwiJI juist die maatschappe

lijke organisaties waarin waarden- en 

normenoverdracht hct hart van hun 

mt'>Sll' uitmaken een kopjc klciner ge

maakt dreigen te worden en gedwon

gen worden op tc gaan in grotcrc 

algerneenheden Dat vind 1k hoogst 

merkwaardig', aldus BrenninkmeiJer. 

'Geloven in jezelf' 
Het gaat gor:d met hct Christelijk 

Nationaal Vakverbond iC:NV), zegge11 

]. 13rLining, algr:meen sccrctaris en mr. 

PAC. Cammaert, tot voor kort vice

voorzitter en than<, burgemee<,ter van 

Simpelveld AI., je sec naar het leden

aantal kijkt, hebben ze het gelijk aan 

UlV7K'q 



hun kant. De afgelopen jaren groeide 

het CNV van een kleine 300.000 !eden 

naar hijna 350.000 !eden. Tk' CNV'er 

is ovcrigem nog steeds redelijk kerks. 

/\1cer dan de helft van de !eden neemt 

minimaal eenmaal in de maand plaats in 

de kerkbanken. Dit aantal daalt wei. 

Het C:NV wordt steeds meer algemeen 

christelijk De diverse denominaties, 

ook de niet-kerkelijken, zijn steeds 

mecr 'evenwichtig' onder de !eden vcr

deeld. Opvallend is dat percentueel ge

zicn mecr katholieken lid zijn van het 

C:NV dan van de Federatie Neder

land-;e Vakbeweging rFNV) (res

pectievclijk 17,9 en 14,4), de FNV die 

is ontstaan uit een fu-;ie tussen NVV en 

het katholieke NKV Lind jarcn tachtig 

stemde ruim de helft van de CNV'ers 

op het CDA, dat aantal ligt momenteel 

maximaal op een dcrde. 

Llit eigcn onderzock van een paar jaar 

gelcden blcek dat voor mecr dan de 

helft van de !eden het christelijk karak

ter een belangrijke rol heelt gespeeld in 

de keuze voor hct C:NV llrlining 'Wei 

zie jc dat menscn steeds mcer individu

clc redent>n hchhen om lid te worden. 

Wanneer men t>t>nmaal lid is, wordt 

men als het ware steeds solidairder. We 

kunnen ook zien dat onze leden steeds 

meer een doorsnee van de Nederland-;e 

samenleving zijn. Het pncentage twec

verdit>nt>rs onder de leden stijgt snel.' 

In de ickntiteit van het CNV staan drie 

thema's centraal participatie, duur

zaamht>id en solidariteit. Dat betekcnt 

dat werk hoven inkomen gaat, dat 

wordt gestrt>cfd naar intcgraal milieu

helcid tl'n hehoevt> van de kwaliteit van 

de <,amenlcving en dat er met name 

aandacht wordt geschonken aan groe

pen aan ck ondcrkant van nnze samen

lcving en aan onzc 'naa<.;tc' die nict 

naa<;t ck deur woont. 'lc gewenstl' iden

titeJt moet alt1jd -,amenvallen met je 

(JlV7H'JI 

imago. Daarom besteden we veel tijd 

aan goed personeelsbeleid, om die 

mensen te zoe ken die onze evangeli

sche idealcn kunnen uitstralen. We kij

ken dus heel duidelijk niet aileen naar 

materielc, maar ook naar immatericlc 

zaken', aldus Brlining. Cammaert. '_lc 

moet ook durven praten over identiteit, 

over geloof. Vurmen en symbolen ziJn 

hicrhij van groot helang, bijvoorbeeld 

het gebed. Het nemen van eigen ver

antwoordelijkheid is vuor het CNV 

wezcnlijk, je moet mensen durven wij

zen op hun cigen verantwoordelijk

heid.' 

Zowel BrCming als Cammaert zien de 

efficiency binnen het CNV als punt 

van zorg. 'Het intt>rne vcrnJeuwings

proces, waarbij de verkokering tussen 

bonden moet worden omgezet in meer 

-;an1enwcrking gaat mijn-; inziens nog 

nict al te snel. Als dat niet lukt, kan het 

C:NV het nog mneiliJk krijgcn. De 

groot~tc bedreiging voor ecn organisa

tie ben jezcll Je muet geloven in je ei

gen club, in je eigen produkten. lk zie 

te vaak bij identiteitsgcbonden organi

saties dat ze zich 'bekreunen' om zoge

naamde bedreigingen. Terwijl je zelf als 

organi<,atie heel vee! in de hand heht. 

Het C:NV hecft het in zich om de 

grootste vakcentrale van Nederland te 

worden', aldus Cammacrt. 

Brlining wij'>t erop dat het voor de 

christelijke vakbewcging belangrijk is 

om ecn counterpart te hebhen biJ de 

werkgcvers. Daarom <;taat hij ook niet 

te juichen wanneer hct Ncderlands 

Christel ijke Werkgeverwerbond 

I NC:W) en het Vcrhond van Neder

landse Ondernemingen (VNOI daad

werkclijk CCn organi',atic zoudcn gt~an 

vormcn. 'Op dat moment ziJll C:NV'ers 

en NCW'ers minder makkelijk aan

spreekhaar op gezamenliJke uitgangs

punlcn. Het ri'-;ico van vcralgc-
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meni<,ering i<, dat materii'le zaken teveel 

de overhand krijgen. De r-cbtie tu"en 

ons er1 het NCW bn bruggen slaan die 

ook voor andere \\'crkgcvcrs- en \vcrk

ncnlcr-.;organi-,atic;., Vtln bclang kunncn 

zijn Het VNO en de !·NV hchhen 

geen gemeemchappclijkc basis, dre 

srneken elkaar !outer aan op macht. 

Vcrmindcring van plurilormiteit kan tot 

vcrharding lciden.· 

De relatie met het CDA wordt als 

'mol'izaam' getypeerd. De bereidheid 

van de zijde van het C[)A 

<,en op de juiste plaaben zittl'n Het 

C:DA zou net als het C:NV vee! mecr 

protcssronele 'drstrictshcstuurders' moe

ten hchhen die aan ophouwwerk itl de 

regio doetl. Deze personen moeten met 

name C:DA-aldelingen ondersteur1en 

lc bent pas ecn goedc christen-demo

craat wanneer Je wervend bent onder 

nieuwe groepen die zich op de kiezcrs

markt presenter-en. Lokalc CDA-politt-

ci treden 

buiten, ze 

nog vccl tc \Vcinig naar 

komen te weinig onder de 

mensen. lc moet als politi

om te investeren in onder

linge goede verhoudingcn 

;., niet altijd even hoog ge

weest. De btJzondere 

band die het CNV met 

hct C:DA mecnde te heb-

Cammaert (CNV): 
cus op de probkmen at 

gaan en daar nrlos-.;ingcn 

voor trachten t<: zoeken. 

I ht hedt niet'>, maar dan 

ook niets met clicntelrsme 

tl' maken. _le hehoort op te 

komen voor de belangen 

van burgers. Ln als Je pro

bknwn niet kunt oplo<,-

'Er is een sterke 

verwijdering van 

groepen die zich in 
hen, was cr de algelopen 

Jaren niet. De relatic met 

het C[)A was er 'gewoon' 

het CDA zouden 

moeten herkennen'. 
een a[<, met andere politte-

ke partij<:n Ronduit als hindcrliJk cr

vaart men de regelmatig optrcdcnde 

vcrschillen tussen het kahinetsheleid l'n 

de CDA-Tweede Kamerfractie de afge

lopen jaren. In hct hcctst van de verkie

zings<,\rtJd dit Jaar kregen C:f\.:V'ers de 

vraag van chri".tcn-dcnlocratcn voorgc

schoteld 'Waar zi)n Jullie nu Terwi)i 

van C:NV-zijdc op dat moment de ge

dachte wa<,· 'Waar waren Jullie de alge

lopen jaren' 

C:ammaert comtateert 'een <,l<:rke ver

wijdcring van grocpcn die zich in hct 

C:UA zouden mocten kunnen herken

nen' 'Het CDA hcelt hindingsprohlc

men. de partij heclt geetl uitstraling 

naar huiten. Laat er op partiJraden maar 

ecns lckker gediscussieerd wordt'n, 

soms lijkt het CDA teveel op een ap

plausmachtne. De parti) is te weinig de

mocralisch. Het moel mecr eer1 club 

worden van-tuS'>en-de-mensen Daar

voor is het helangrijk dat de juiste men-

<,en, moet )e dat durven 

zcgg<:n Als je Je keihard voor bur·gers 

heht ingezet, dan hegr-iJpen ze dat. lc 

heht ze dan in iedcr geval serieus geno

men. 

Dt·s. 1. Kutl 11 stu3ccr3c f•olllico/o,}Ic 111111 

,/c \'riJC LllltPrtsllnl lr Atllsin3111tl fit) is llldc

IPrrkcr Plitt ,lr C/)/\-/Jcsluur3crspcmll,Jt11<J 

Stellingen 
I f let C:DA hcelt -.lechte relaties met 

het maatschappelijk middenveld. 

2. De vcrondcrstelling dat het CDA en 

maatschappelijke organisatics goccle 

handen met elkaar hehhen. zal met de 

tanenclc macht van de christen-clemo

cratie op nationaal er1 lokaal niveau de 

komcndc [aretl worden doorgeprikt 

(I lV 7 s "I 


