
Aangemoedigd door een zeker fin de siecle-achtig cultuurpessimis

me wordt verwacht, dat menige christelijke organisatie het jaar 

2000 niet zal halen. Oat stellen zij, die de ontwikkelingen op het 

maatschappelijke middenveld nauwgezet volgen. In dit artikel wor

den enkele voorwaarden, noties en suggesties geschetst waaronder 

en waardoor christelijk-maatschappelijke organisaties hun taken 

kunnen blijven vervullen. 

D
C lntcn\ltCit waallllCC de 

po'>ltiC van chrhtcll)k

maat'>chappcll)ke 01gan1'>a 

tiC'> tcr di'>UI'i5IC <,taat, 

llCelt tc makcn met indringcndc actuclc 

ontwikkclingcn. Om tot 

ccn Jlll'>tc hcoordeling van 

de -.ituatic te komcn. i'> het 

noodzakcliJk die ontwik

kclingen in ccn hredu vcr

hand tc zicn. In dat Iicht 

makcn wiJ ecn acceleratic 

mcc van het ontzuiling'i

procc<,, dat mcdio jaren 

zc~-,tig hcgon en nog qced~ 

voortduurt. In de atgclo

pcn dcrtig jarcn ZIJn in dit 

d1c, vaak onder politiekc druk, zich gc

noodzaakt zagcn in mccr algcn1cnc in

stcllingen up tc gaan 

In ons huidigc Jargon dicncn ook 

(maat'>chappelijkc) organi-.atic'i cen 

gocd produkt tc levercn. 

Dar verklaart deels her 

verdwijncn van ccn aantal 

chri'>telijkc organisatic<,. 

J)c<,gcwenst op zatcrdag 

voetballen hli)kt bij velc 

sportvcrcnigingcn nloge

lijk en in de kcuze hij wcl

ke bibliotheck men zijn 

boekcn !cent, laat men 

zich naa'it contrihutie en 

lecntcrmijnen gccn enkelc 

procc<, - '>Olll'> heel genii<>- I. Brii11i111} andere dan grondwettelij

lom- -,tappen gezct, die weli-,waar tot kc rcchten en plichten (zoa!<; de vrij-

cen korl'>tondigc oppositie konden lei

den, maar die in hct algemccn gcen cl

lcctieve wcerstand ondcrvondcn. 

Te dcnkcn valt aan chri<,telijkc -;port

vcrcnigingen waar de grond~lag uit de 

<;tatutcn wcrd geschrapt, maar ook aan 

velc christeli)kc welziJn-.in5tcllingen 
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hcid van drukpers) V()(mchrijvcn Om 

ontzuiling'>proccs vertoont cc11 belang

rijkc <,amcnloop: het vcrdwqnen van 

<;peci tiekc chri<,teliJkc ( maat-,chappclq

ke) organi<,aties gaat gepaard met een 

individuclc overtuiging hij ecn tocnc

rnend, bctekenend aantal lanclgcnotcn 
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dat we in cultuur-rnaatschappelijk op

zicht zonder die organisatics kunnen. 

Het is te eenvoudig orn het verdwijnen 

van cen aantal organi<,aties toe tc schrij

vcn aan invloeden van buitenaf. De 

kern is gelegen in hetgecn wij in en 

vanuit die organisaties docn. Het is te 

hopen dat de huidige discus<,ie velcn 

wakker schudt, urn daarrnee onze keu

zen bewuster dan in de voorbqe Jaren 

te rnaken. In de afgelopen jaren zijn wij 

vaak tc stilzwijgend en gemakzuchtig 

met onzc organisatics omgcgaan. 

De accelcratie in het proces bestaat er 

uit, dat thans nogal wat vitale onderde

lcn van de christelijk-maatschappelijkc 

<,tructuren tcr discussie staan: de groot

ste chri'>telijk- gC!nspirecrdc politieke 

partij, centrale werkgevcrs- en hcrocps

organisatie'> en niet in de laatstc plaats 

de rol van de kerk. Men versta mij 

gocd: geen pleidooi mag worden gc

houdcn orn christelijk-rnaatschappelij-

ke organisatics I outer 

<,e voorwaardcn vervuld te worden. 

Enkele voorwaardcn worden hier opge

somd. 

In de eerste plaats zouden wij wei eens 

war ruimhartigcr mogcn omgaan met 

de vreugde en blijdschap die om chris

teliJk geloof om aanreikt en i'> her 

noodzakelijk wat minder van het 'her is 

nib en hct zal nooit wat worden ook' -

dcnken uit te gaan. 

Her sorns war dcfaitistische in ons den

ken en doen lcidt in vee] gevallen tot 

pa'>Siviteit. lndividueel rnoeten wij cr

van overtuigd zijn en blijven dat wij 

ons door hct Fvangelie geraakt en 

gc'l'nspirecrd rnogen weten en daar dan 

ook naar mogen handclen. 

lc kunt loch niet van toeval sprekcn 

wanneer vastgesteld wordt dat vcle 

(overigens klcinel organi.,atie'> uit rnecr 

evangelische sfcren het goed docn. 

In de tweede plaats in hct vcrlengde 

van de hierboven gelorrnuleerde voor

waardc - is het noodzakeliJk cen vee] 

duidelijker sarnenhang te 

vanwege de institutie in 

stand te doen houden. 

Het pleidooi rnoct wei ge

richt zijn op het met el

kaar bedi.,cussicrcn en 

heargumcnteren van onzc 

keuzen hicrin. Daarbij 

dienen we nns ook te Ia

ten lcidcn door de vraag 

hoc wij cr na de af,chaf

In de afgelopen 
willen zien tussen indivi

dueel en collectief en daar

mee mclusicl handelen. 

Thuis aile afval gescheiden 

inzan1elen gaat nict samcn 

met het op andere plaat

'>en, biJvoorbeeld op de 

werkplck, onzorgvuldig 

omgaan met de alvalpro-

jaren zijn wij vaak te 

stilzwijgend en 

gemakzuchtig met 

onze organisaties 

omgegaan. 

ting van ccn aantal organi-,atie~ over 

een aantal jaren voor zullen <,taan, wan

ncer de rocp om christelijk-maat'>chap

peliJke inspiratie weer toeneemt. 

Ce·fnspirecrdheid is een, daaraan han-

den en voctcn gcvcn vcrgt organi'iatic

vornling. 

Voorwaarden 
C6nspireerde organi'>aties komcn nict 

zomaar tot '>land, daartoe d1enen diver-

duktie. 

De cigcn auto koe<,tcren, terwijl we ccn 

lccn- of bedrijf,auto afrossen is niet erg 

consequent. Deze concrete. praktische 

voorheeldcn rnaken duidelqk dat hct 

voorhouden en helcven van deze <,a

menhang noodzakelqk JS, alvorcns men 

de hrcdere en <,oms ahstractc samen

hang tu<,<,en individuccl belang en col

lccticvc organi~aticvorn1ing zict. 

In de derek plaats client de eigen vcr

antwoordeliJkheid van mensen centraal 
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te '>taan. Daadwerkelijkc christelijke 

ge"impireerdheid en inclusief handclcn 

zijn feitclijk voorwaarden die tegen de 

tijdgeest van een alnemend belang van 

religie en toenemend belang van het in

dividu ingaan. Voorwaarden echter die 

noodzakeli)k zijn om met elkaar gestal

te en cachet te geven aan christelijkc 

organi~aticvorn1en. 

Pretenti" immers lcidcn tot eiscn die 

we aan ons zclf en aan elkaar moeten 

-,tellcn Natuurlijk lcgt het 

Die rol had en heeft de kerk te vervul

len. Naar de eigen ledcn, maar ook naar 

de samenlcving In die rol is de discus

'>ie uit de jaren tachtig over het sprcken 

van de kerk in politieke kwesties niet 

Ianger actueel. l'rimair is de kerk de 

plaats voor gelovigen om de relatie met 

de Schepper vorm te geven, maar se

cundair client zij haar plaat<, in de sa

mcnlcving te vervullcn. 

Dat kan door individuclc leden te inspi

reren en aan te moedigen 

hcgrip verantwoordelijk

heid, voor handelcn en na-
Het blijft van 

en door te Iaten zien wat 

de consequenties van in

clusid handelcn zijn en 

hoc- in de christelijkc tra

ditic vcrantwoordclijk

hcid wordt bclccfd. 

Iaten, de ultieme keuze bij 

de mcnsen zell Uitcraard 

is er gccn dwang - niet ju

ridisch, niet kcrkcliJk. zelfs 

niet qua cultuur-, maar is 

er keuzcvrijheid op basis 

van overtuigtng. Van daar

uit gedt men invulling 

aan hct cigen handclcn. 

wezenlijk belang dat 

christelijk

maatschappelijke 

organisaties een 
De kerk is daarbij geen ac

tie-instituut. Ze vult gccn 

spandockcn, client gecn 

pctities in. 

bedding blijven 

bieden om tot 
Ze client wei de juistc, ook 

politicke, vragcn tc stellen Bcwust en zovcel mogelijk 

gc'inspi reerd. Maar, het 

keuzen te komen. 

bll)tt van wezenlijk helang dat christc

lijk-maatschappelijke organisaties cen 

bedding hlijven hicden om tot keuzen 

te komcn. 

Deze voorwaarde hcschouw ik als de 

ddiniticve alrckcning met om vcrzuil

de stelscl, waarbinnen gcforcecrd werd 

gcgroepecrd e11 wetnig ruimtc hestond 

om over de schutting naar elkaar 

tc ki1ken 

Fen voorwaardc echter ook. die de 

macht van het getal op de achtergrond 

plaat'>t 

Eigen vcrantwoordclijkhcid immers laat 

ook ruimtc om nict te kiczen. om jc 

nict aan te sluiten hij wclke organi-;atie 

dan ook. 

Dit brengt mij biJ de in dit bestek te 

tormulcrcn laatste voorwaarde, namc

lijk hct vaststcllen wic de dragers van 

hct christclijke gedachtengocd zijn 
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en mag vcrwachten dat er 

andere organisaties ziJn, die daarop 

christelijk ge'inspircerde antwoorden 

willen geven. 

AI-; dragcr van de hclangrijkste religie 

in onze samenlcving en daarmee in he

langrijkc mate de cultuur-maatschappe

lijke traditie hcpalend kan de kerk, 

naast de rol ten aanzien van de indivi

duele gclovigen, een belangrijke taak 

vcrvullcn in het stimuleren tot christe

lijke organisatievorming. Niet het tot 

'>land hrengen van kerkelijke nrganisa

ties is aan de ordc, maar hct bij uitstek 

bieden van ruimte en mogelijkhedcn 

aan de gelovigen om zeit deze vcrant

woordelijkhcid te ncmcn. In vergclij

king met het verlcden vcrgt dit van de 

kerk ccn onduhbelzinnige positievc op

stelling ten opzichte van christelijke nr-

gani~aticvorn1i ng 
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No ties 
Komend vanu1t een ti)d waarin <>prake 

wa<> van meer ol minder cenduidige -

opgekgde - vi-.ie-. hinncn chri<,telijke 

organi-.atle'> moct worden va'>tge<,teld. 

dat die vi<>ie'> zip1 verdwenen naarmate 

de individuele mondiglwid toenam en 

de bcreidhcid tot inve<>teren 1n t>igen 

organisaties alnan1. Lang~ wclkc wcg 

ook in de toekom'>t invulling worclt ge

geven aan christelijke organi<>atievor

ming, duidclijk mag zijn 

1\:ormaticl handelen client derhalve, in 

wclke chri<>tclijke organi<;atie ook, con

<,equent tt> worden doorgevond. l'a<> 

dan ont<>taat, JUi<>t voor de bu1tenwacht, 

herkenhaarht>id op grond van het 

pretentieuze prnlikaat chri<>telijk 

Overigen<> mag duideliJk ZIJn dat lwt 

maken van keuzcn op ba<,is van norma

tid handekn niet per detinitie biJ allen 

tot het maken van dezellde kcuzcn zal 

kidt>n. Ht>t gaat vooreer-.t om het au-

thentieke vcrhand tu"en 

dat enkt>k grondnotie-. 

ons dan onderling dienen 

te hinden. 

Christelijke 
de keuzc en ht>t hamkkn 

Aan een dergelijke hcrken

haarheid op ha<>i<> van au-organisaties dienen 
Di t hetreft in dt> eer<>te 

plaats her hcsd dat nor

matid handelen noodza

kelijk is om de intrinsicke 

waardt> van de christclijke 

variant van organi~tlticvor

ming te kunnen hepalen. 

Christclijke organi<>atie'> 

n1octcn hct aangeven van 

po'>itievt> (acct>nt- lver

-.chilkn met neutrale orga

ni<>atie<> al<> ecn opdracht 

van binnenuit te 
thenticiteit zal mecr 

bchocltc hc<>taan dan aan 

bet- en zekerweter<>. vernieuwen met 

open vensters naar 
In de twt>eck plaab i-, het 

noodzakelijk om aan de 

hand van het democrati

-.che gehaltt: cit> instrumcn

tek waarde van de chri<,-

de samenleving. 

Oat vergt 

herkenbaarheid en 

betrokkenheid. 
tclijkc organisaticvonning 

tt> hepakn. 

Zll'n, die vervuld kan worden door in 

de dagell)k<>e praktijk voortdurt>nd ck 

vcrhinding n1ct de cigcn uitgang'-;pun

tcn tc lcggcn. 

Dar laat feitelijk geen ruimte voor orga

ni<>atic<> die de identitcit opbergen in 

t>l'n hezinning-.cluh, waarhij dezc club

a! ot n1et lwwu<;t i'> lo-.gemaakt van 

het dageliib handclcn. 

Normatid handelen betekent dar de 

pcrsoncn in een organi-,atic, en daar

mec die organi<>aties zeit, zich hewu<>t 

zijn van de te maken keuzen en hct vcr

-.chil tu'>'>en goed en kwaad kennen. 

Dat kan aileen wannccr de maar der 

dingen niet aileen in de men-. zeit gele

gcn is, n1aar wannccr dczc wordt gc

toetst aan on<> aangereikte chri-.telijke 

deugden en regel-, 

Tevt:el christclijke organi

~attcs zi_jn naar hinncn gckccrd gc

wee<>t. Het 111 -.rand houden van de 

eigen club -.rond voorop. Hl'l demoua

ti-,che karakter, ondank<> het hc'>laan 

van vee\ vcrcnigtngcn, wcrd onvol

doende henut, tnwijl in mijn helcving 

de <>tichting al-, rechtworrn in <>ommige 

gevallcn hcclt gelcid tot '11111n-clrdco' 

waar van huitenaf niet i<> hinnen tt> dnn-

gcn 

C:hri,tclijkc organi'>aties diencn van 

hinnenuit tc vernit>uwen met open ven

'lcr'> naar de <>amenlcving. Dat vcrgt 

herkenbaarheid en bctrokkt>nlw1d 

Structuren moetcn dan ook optimaal 

zijn inge'>tt>ld op ecn zo grcJOt mogclij

ke participatie, op aile n1veau<>, van hen 

die daartoc bcrcid zip1 

Norrnaticl en democratisch handelcn 
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al'> toch<,tccn voor christclijk-maat

-.chaprclijkc orguni .... atic-.. C1ccn nicuwc 

notic'>, wei notic'> die aan hcriJking toe 

zqn tencindc de aai1Sillltlllg hij de Ka

mcnlcving, zo mogelijk in het hart van 

die <;amenkving, te bcwarcn. 

Voorwaardcn en notic<.; zijn al-. zodanig 

voldocnde aanlcidlllg om het wat en 

hoc van organi~aticvorn1ing uitvocrig 

te bedi-,cu<,<,icren. Hct komt echter aan 

op het handclingspcrspccticl dat in de 

voorwaardcn en not1cs heslotcn ligL 

bewustc men<,en die vanuit christelijke 

Ultgang-,puntcn aan de ~an1cn\eving 

willcn bouwen. En dat 111oct vorm gc

gcvcn \Vordcn 

Op kortc tcrmijn zic ik cen aantal mo

gclijkhcden 0111 tot herijking en vcr

nicuwing tc komen. Wat in icdcr gcval 

n1ct moct gcbcuren i'> de roep 0111 een 

zogcnaa111d christcliJk ·,;r,nd drsu}n' 

Suggesties 
De tc kiczen vor111cn dicncn aan tc -,lui

ten bq de hu1dige praktiJk Die laat 

gcen groohc, mceslcpcndc verhandcn 

ontKtaan. I )e trend immer'> is 's/111111 1111d 

l'rillliiful' izic de I"'"""' 11111ls in her he

driJI-,kvcnl en lliCt meer danlicht-lcde-

( JJV 7 K 'l I 

ratieve ovcrkoepelingcn. Het democra

ti-.ch gchaltc van onze verbandcn 

nccmt toe wanneer in klcinc ecnhcdcn 

de deelname en be,luitvorming van 

participantcn kan worden gen:gcld. 

Het normatid handclcn vergt gcen 

ccntraallccrgczag n1aar \vel overkocpc

lingcn (fcdnatiel) waarin wij elkaar be

moedigcn en waarin wij onze opvat

tingcn aan elkaar toct<;cn. 

Tegen dczc achtergrond kunnen wij 

\Verkcn aan een po')itionering van het 

christclijk- maatKchappcliJk middenvcld 

gericht op 2000. Daartoe enige sugges

tic'>. 

1 Ieclerc chri-.tclijk-maat'>chappelijkc 

organ1satic zal cen cigen lij<,tje met 

kan<,cn en uitdagingen dienen te lormu

lcrcn. AI, hct ware ee11 checkli'>t, aan 

de hand waarvan lcden en bc<;tuur tot 

de beoordeling van de 111trin"eke en in

~trunlcntclc waardc van de cigcn orga

ni<;atie kunncn komen. Zclfondcrzock 

dcrhalvc, zovecl mogclijk tc toet<;en 

aan voorwaardcn als elder' in dit artikel 

gelonnulcerd 

Dergclijk ondcrzock zal in 1cder geval 

zicht op de eigen werkelijkheid moetcn 
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opleveren om vandaar uit tot maatrege~ 

len tc komcn. Dat kan dan lcidcn tot 

dficiency~maatregelen in eigen huis, 

zowcl als tot strategi.,che allianties en 

samcnwerkingen. Zie de <,ugge'>ties 

hicrna. 

De tijd om stil in het hoekjc te wachten 

tot de <,torm voorbij gaat, is reed., lang 

vcrstrckcn. Het komt op actic en activi ~ 

tcit in eigen huis aan. 

2. Het christelijk~maatschappeliJk mid~ 

denveld zal een meer structurele relatie 

met de kerkcn aan moeten gaan. 

Uitvoerder., en dragcrs van het christe~ 

lijk gedachtengoed hebben elkaar iets 

te vertellen, diencn elkaar aan te '>pre~ 

ken. 

Wedcrzijds vraagt dat incasseringsver~ 

mogen. De kerk immers is nict op 

voorhand deskundig op hijvoorbeeld 

de terreinen van economic of gezond~ 

heidszorg, terwijl zij kritische vragen 

client te stellen die de or~ 

nisatics (VKMO I werken ruim tien 

rooms~katholieke en rooms~katholic~ 

ke/prote<,tants~christelijke gemengde 

organisaties samcn. Ecn platform voor 

ontmoeting en herkenning. 

Een vergelijkharc organi<,atie van prole~ 

stants~christelijkc organisatics ont~ 

brcekt. Wei fungcert sedcrt enige tiJd 

de zogenaamde Stichting Door~ 

werking, de voortzetting van het in no~ 

vemher 1 CJCJ 1 gchouden C:hristelijk~ 

sociaal Congres, waarin vclc (christelij~ 

ke) sociaal~maatschappclijke organisa~ 

tics samenwerkcn. Het onthreken van 

een forum encrziJd.,, terwijl anderzijd., 

van ccn zekere overlapping sprake is, is 

nict verstandig. Eer1 eenduidig forum 

voor ontmoeting, maar ook met als 

doe! allianties tot stand te hrengen, is 

een dringcnde nondzaak. 

4. Hct is opvallend dat in hcpaalde sec~ 

loren christelijkc organisaties verdwe~ 

nen zijn, tcrwijl in andere 

ganisaties moeten bcant~ 

woorden. Bovendien mo~ 

gen de organisaties van de 

kerk crkenning vragen 

wanneer het gaat om hun 

hestaamgrond. Dat vraagt 

om keuzen van de kcrk. 

Mecr structuur en een ver~ 

dergaande wederzijdsc 

hc'lnvloeding, dan de 

thans bestaande los~vast .. 

vcrhoudingcn, is noodza~ 

kelijk terwille van de 

Het christelijk

maatschappelijk 

middenveld zal een 

nog apartc rooms~katho~ 

I iekc en protc<,tants~chris~ 

tclitke organisatie'> he~ 

staan. llovendien komt 

meer structurele 
n1cn organisatie"' n1ct ccn

zelfdc achtergrond tegen 

hinnen sectorcn, waar de 

werkveldcn direct aan el~ 

kaar raken. Hct ligt voor 

de hand te pleiten voor in 

iedn geval samenwerking 

relatie met de 

kerken aan moeten 

gaan. 

onderlinge 

verdieping i:n de verbinding van ideaal 

en werkelijkheid. 

3. Christelijk~maatschappelijke organi~ 

saties zullen elkaar mcer in de brcedte 

diencn te ontmoeten. Voor de hand Jig~ 

gcnd is het daarhij naar een eenduidig 

forum te <,treven. In hct Verband van 

Katholiekc Maat.,chappclijkc Orga~ 

tussen rooms~katholicke 

en protcstants~christclijke organisaties 

en cen mogclijk samengaan wanncer de 

werkveldcn elkaar raken of in elkaar 

ovcrgaan. 

Samenwerking tu'>Sen een rooms~ka

tholicke en protestants-christelijkc or

ganisatie betrdt hitvoorbccld de 

voorgc<.;tanc <;amcnwerking van de ka

tholicke en protestantse CNV~ondcr

wit'>hondcn, Katholieke Ondcrwijs 

( [)\/ 7 s ()_j. 



Vakorganisatie (KOV) en Protestants 

Christelijke Onderwijsvakorganisatie 

(PC:O) 

Binncn de zorgsector fungeren zowcl 

rooms-katholieke als protestants-chris

tclijke organisaties naast clkaar op de 

terreincn van hejaardenzorg en zieken

huiswczcn. Binnen dczc sector kunncn 

de disciplines iets voor elkaar heteke-

ncn. 

5. Ecn elcmentair punt in cen goede op

houw van organisaties is het dat de juis

te mcnse11 de juiste plaatsen bereiken. 

Rccrutering en scholing (interne oplci

dingcn) zijn voor aile christelijk-maat

<.chappelijke organisaties en de kerkcn 

van eminent he lang. len hundeling van 

krachten op dit terrcin is noodzakeliJk 

De infra<;~ructuur is, in icder gcval in 

aanlcg, in de bestaande scholings- en 

kadcrinstituten volop aanwezig. Op dit 

terrein kan qua organi<.atic en inhoud 

tu'>Scn de organisatics zecr vee! inlor

matie uttgewisscld en beleid afgcstemd 

worden. Onderlinge doorstroming, 

kennisvcrhreding en -vcrmeerdering, 

maar ook het gezamenliJk werkcn aan 

ecn nicuwc 'dragende' generatie staan 

hierbij voorop. 

1. (Hans) llriini111} ( 19J7) is alycmeen secreta

ris /Jij hrt Clnislrlijk NrliJ011drd 1l<Jkurrhond 

(CN\f) 

Stellingen 
I Het an no I CJ94 veri oren Iaten gaan 

van vi tale onderdelen van het christe

lijk- maabchappclijk middenvcld lcidt 

onvermijdelijk tot de consequentie dat 

hij het ontbrckcn van deze infrastruc

tuur an no 2000 christelijke zingevings

vragen nict Ianger hinnen maatschap

pclijke organi<.aties aan de orde kunnen 

komen. 

UlV 7 H '!4 

2. De bereidheid tot het opnieuw invcs

teren in het christelijk-maatschappelijk 

middenveld ligt thans, qua verantwoor

delijkheid, in mecr dan evenrcdige ma

te hij de !ciders (besturen) van de 

c hristeli j k- maatscha ppe I i jke organ is a

tics. Zij zullcn hun christelijk en per

soonlijk en maatschappclijk engage

ment ten voile moeten henutten om de 

juiste kcuze tc maken. Van hen wordt 

mecr dan het gewone verwacht. 
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