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Onderwerp: Media en Religie. 

Zij die de toekomst van de publieke omroep bepalen, 
ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, zoals de 
zogenaamde media specialisten, maar ook parlementaire journalisten die vanuit 
het Haagse over de omroep schrijven, kijken nooit televisie. Het Journaal, een 
actualiteitenprogramma, waar ze zelf in voorkomen of een incidentele 
voetbalwedstrijd daargelaten.  

Dat betekent dat omroepbeleid niet gemaakt wordt vanuit kennis van de 
dagelijkse praktijk van het programmamaken noch vanuit een goed inzicht in het 
aanbod van de publieke omroep maar vanuit abstracties. Overigens is het 
omroepbeleid niet het enige beleidsterrein dat de politiek op deze wijze, vanuit 
abstracties en niet vanuit kennis van de praktijk invult.  

In de toekomst, zegt staatssecretaris Dekker van de VVD die de Publieke 
Omroep in zijn portefeuille heeft, moet het gaan om de kwaliteit van de 
landelijke omroep als geheel. Budget moet niet meer verdeeld worden op basis 
van “individuele missies en ledenaantallen”. Anders gezegd: omroeporganisaties 
krijgen niet langer geld omdat zij zoveel honderdduizend leden 
vertegenwoordigen, maar vanwege een eventuele bijdrage aan de omroep als 
geheel.  

Wat dat is, de ‘omroep als geheel’, blijft oningevuld. Het is zo’n typische 
abstractie die het goed doet in een conferentiezaal, maar vervliegt in de 
buitenlucht.  

Wat de staatssecretaris schrijft over de omroep als geheel impliceert intussen 
wel een fundamentele verandering van het omroepbestel. We gaan van een 
publieke omroep bestaande uit verenigingen met leden naar een omroep 
aangestuurd vanuit een centraal Bestuur, dat opereert met als leidraad een idee 
over ‘de omroep als geheel’.  



Over die fundamentele omslag waarover in het verleden al tientallen jaren strijd 
en discussie gevoerd is, vindt geen publiek debat en besluitvorming plaats. Nee, 
ze gaat sluipenderwijs. Via de ene bezuiniging na de andere. Via het geld en de 
verdeling van het geld. Zonder dat de principiële vraag gesteld wordt wat voor 
omroep wij in ons land willen hebben en waarom we dat willen. Zonder 
cultuurfilosofisch idee, behalve dan een abstractie van ‘de omroep als geheel’. 

Kranten hebben aparte pagina’s voor kunst en cultuur. En aparte redacties om 
die pagina’s te vullen. Logisch, zouden ze dat niet doen, dan zouden nieuws 
over kunst en cultuur alleen incidenteel plaats in de krant krijgen. In principe 
zou nieuws uit de zachte, culturele sector het altijd afleggen tegen het harde 
nieuws uit binnen- of buitenland. Er is altijd wel een staatsgreep, oorlog of 
ernstig ongeluk dat een plek in de krant claimt en waarvoor dan een recensie van 
een muziekuitvoering of toneelstuk moet wijken.   

In de ons omringende landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland hoort het 
religieuze en het kerkelijke nieuws bij het harde nieuws.  

U kunt dat makkelijk zelf vaststellen. Bij de voorbereiding op deze lezing 
googelde (een woord dat mijn spelcorrector nog steeds wil veranderen in 
goochelde en daar lijkt het ook wel op) ik afgelopen maandag 7 oktober met het 
woord Religion op de sites van Engelse The Guardian, de Duitse FAZ en de 
NYRB. Bij The Guardian leverde het een bericht op over een mormoonse leider 
die zich tegen het homo huwelijk uitsprak, woede bij de Church of England op 
Michael Gove, de Secretary of Education omdat hij minder geld aan de 
opleiding van leraren godsdienst wil besteden en moslim jongens die hun baard 
laten staan en daardoor problemen krijgen met de schoolregels van hun 
katholieke school. Bij de FAZ werd ik beloond met een prachtig naschrift bij het 
overlijden Robert Bellah, een van Amerika’s meest beroemde sociologen, die de 
ideologie van de Republikeinse Partij ooit karakteriseerde als een civil religion 
met Abraham Lincoln op de plek van Jezus. Ik heb zijn overlijden gemist in de 
Nederlandse kranten, fysiek en ook via Internet. In de NYRB staat in het laatste 
nummer een recensie van Gary Wills van een boek met brieven van de schrijver 
James Farl Powers die deel uit maakte van een katholieke renaissance beweging 
in de jaren veertig van de vorige eeuw en schreef over de veranderingen in het 
Amerikaanse katholicisme in de jaren vijftig van die eeuw.  



Als je zo even googelt en je leest bijvoorbeeld zo’n in memoriam van Robert 
Bellah, dan weet je meteen ook waarom je buitenlandse kranten vaak zo veel 
interessanter vindt dan Nederlandse.  

 Als de Paus iets gezegd heeft, een Kerk een positie heeft ingenomen of een 
internationaal bekend godsdienstsocioloog is overleden, wordt daar in de landen 
om ons heen over bericht. Onafhankelijk van de signatuur van de krant. In ons 
land is die vanzelfsprekendheid er niet. Religieus en kerkelijk nieuws wordt hier 
op dezelfde wijze beschouwd als nieuws over kunst en cultuur. Een extra. Meer 
voor de liefhebber dan voor de doorsnee lezer. 

Daarmee onderscheidt ons land zich op markante wijze van de buurlanden. Een 
onderscheid dat historisch te verklaren is. In de verzuiling was religieus nieuws 
kerkelijk nieuws en kerkelijk nieuws was nieuws over de eigen kerk. Voor 
nieuws over andere kerken was geen belangstelling. Sterker nog, nieuws over 
andere kerken, laat staan nieuws over boeddhisme of islam, in het eigen dagblad 
beviel de lezers niet. ‘Wat moeten wij met dat Roomse nieuws?’, schreven de 
lezers van Trouw toen de krant in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
voorzichtig begon te schrijven over ontwikkelingen in de RK Kerk. Zelfs 
katholieke overlijdensadvertenties riepen bezwaar op.  

Toch zette zich die omslag door. Zij het zeer voorzichtig. Zo berichtte Trouw in 
1956 pas over de benoeming van Martinus Jansen tot bisschop van het nieuwe 
diocees Rotterdam, nadat de Monseigneur kort na zijn benoeming door een tram 
was overreden en daardoor zijn been brak. Met een bisschopsbenoeming zou je 
katholiek nieuws brengen. Tegen een tramongeluk kon geen lezer bezwaar 
hebben. Kerkelijk nieuws, en in de slipstream van het kerkelijk ook het religieus 
nieuws, is door de Verzuiling in ons land altijd beschouwd als nieuws over de 
eigen kring. Voor de algemene dimensie van de christelijke traditie is, 
uitzonderingen daargelaten,  net zo min oog als voor de invloed die religie in het 
algemeen heeft op het leven van mensen. Dat kwam namelijk in de tijd van de 
verzuiling maar zeer mondjesmaat voor: dat religie, in het algemeen, dus zonder 
koppeling aan een bepaalde kerk, invloed had op het bestaan. Je had het 
hoogstens in de protestantse vrijzinnigheid, maar dat was toch meer de marge.  

Die situatie van de verzuiling had natuurlijk een groot voordeel. Via de eigen 
krant werden de lezers goed op de hoogte gehouden van nieuws en discussies 
die speelden in de eigen kerk. En meer interesseerde hen niet. Na de ontzuiling 
sloeg dat voordeel om in een nadeel, omdat tegelijk met de ontzuiling ook het 



kerkelijk en religieus nieuws 
uit de kranten verdween. Er 
was geen belangstelling meer 
voor. Niet alleen bij de 
redacties, maar ook niet meer 
bij de lezers die massaal hun 
kerk verlieten. In het leven 
van velen had religie haar 
betekenis verloren en, wat bij 
hen gebeurd was, zou, zo 
meenden ze, op den duur bij 

iedereen gebeuren. Gewoon een kwestie van tijd. Van de grote verzuilde kranten 
is Trouw de enige krant geweest die consequent kerkelijk en religieus nieuws is 
blijven brengen. Maar dat kon alleen doordat er dagelijks een aparte pagina voor 
werd vrij gehouden. Bij de grote Duitse, Franse of Engelse kranten hoef je daar 
geen aparte ruimte voor in te ruimen. Daar wordt religieus nieuws net zo serieus 
genomen als politiek of ander maatschappelijk nieuws.   

Bij de christelijke omroepen uit de tijd van de verzuiling, de KRO en de NCRV 
zie je hetzelfde patroon als bij Trouw. Voor kerkelijk nieuws en ontwikkelingen 
hadden, en hebben zij aparte rubrieken. Schepper en Co of Kruispunt. Het 
gebeurt zelden dat daarbuiten, in de algemene programma’s van deze omroepen 
een religieus thema op duikt. Of dat een van hun discussieprogramma’s gewijd 
is aan een religieus thema. Interessant genoeg zie je zo’n uitstapje richting 
religie in het geheel van de programmering af en toe wel bij de VPRO. 
Daarentegen is religie bij de NCRV en de KRO iets voor de liefhebbers die er 
apart voor gaan zitten. De EO is wat dat betreft, wel en niet een uitzondering. De 
EO besteedt aandacht aan geloof en religie. Maar de EO doet dat nog op de 
wijze van voor de ontzuiling. Het EO geloof is het geloof, dat gedragen wordt 
door de leden. De EO weerspiegelt hun geloof en denken. Al zijn er tekenen dat 
dat aan het veranderen is.  

Vorige maand was ik in Utrecht bij het afscheid van de voormalige bisschop van 
Rotterdam Ad van Luyn als voorzitter van Pax Christi Nederland. De 
bijeenkomst vond plaats in de Remonstrantse Geertekerk. Spreker was de 
voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy. De aanwezigen waren 
meestal wat ouder en hoorden vaak tot de top van de voormalige katholieke zuil. 
Ik zag geen voormalige collega bisschop van Van Luyn. Maar het is mogelijk 



dat ik een hulpbisschop over het hoofd gezien heb, al denk ik van niet. Mij trof 
de kwaliteit van de toespraken. Je proefde een intellectuele diepgang en die 
typisch katholieke sfeer die, zonder dat ik er de hand op kon leggen, over de 
bijeenkomst hing. Ik besefte dat het voorlopig wel niet meer zou voorkomen dat 
een bisschop bij zijn afscheid van een maatschappelijke organisatie op dit 
niveau werd uitgeleide gedaan. Twee generaties anti intellectueel 
benoemingsbeleid hebben de katholieke kerk tot een buitenpost in de 
Nederlandse samenleving gemaakt. De bijdrage van de katholieke kerk aan het 
maatschappelijk en ethisch debat bestaat goeddeels in hernieuwde uitleg van al 
bekende afwijzende standpunten ten aanzien van medisch ethische, seksuele of 
gender kwesties.   

Is het bij de protestantse kerken anders? Op institutioneel niveau nauwelijks. 
Sinds haar oprichting in 2004 heeft de fusiekerk PKN zich steeds meer 
ontwikkeld tot een bestuurderskerk met een sterk gecentraliseerde leiding en in 
dat opzicht niet veel verschillend van de Rooms-Katholieke kerk. Leken hebben 
rechtstreeks niets te vertellen in de katholieke kerk. In de Protestantse kerk, met 
dank aan de Hervormde kerkorde waaraan bij de totstandkoming van de PKN de 
voorkeur werd gegeven boven de veel democratischer gereformeerde kerkorde, 
is het niet anders. Wat mij betreft illustratief voor de PKN is de poging van de 
leiding de Stichting Kerk en Wereld, een kleine, onafhankelijke, oorspronkelijk 
Hervormde Stichting met een eigen, onafhankelijk beleid, te Driebergen op te 
heffen en met het stichtingskapitaal van 8,9 miljoen euro onder te brengen bij 
het Dienstencentrum. Wie zoekt naar argumentatie komt managementjargon 
tegen als transparantie, toegevoegde waarde en uniformering.  

Probleem bij de PKN is dat een gecentraliseerde organisatie een diep gespleten 
kerk bestuurt. Er is geen onderwerp in de politieke of maatschappelijke discussie 
of er wordt verschillend over gedacht binnen de PKN. Laten we het rijtje nog 
maar even noemen. Euthanasie, abortus, homoseksualiteit, de positie van de 
vrouw, ook in de kerk. Maar ook over de positie van het volk Israël, de relatie 
tussen Israël en de Palestijnen en de positie van de islam wordt verschillend 
gedacht. En in zake het geloof is het niet anders. Een persoonlijke God, de 
betekenis van Christus’ dood aan het kruis, zelfs het bestaan van God, de rol van 
de kerk in de samenleving. Over niets is men het eens.  



Deze situatie schakelt zowel de 
katholieke kerk als de PKN als 
gesprekspartner, of wat nog 
beter zou zijn als inspirator bij 
sociale, maatschappelijke en 
politieke kwesties uit.  

Wie zou je moeten uitnodigen? 
Wie zou het debat verder kunnen 
helpen? Noem mij een man of 
vrouw uit institutioneel 
kerkelijke kring die vanwege 

haar of zijn milde wijsheid graag gevraagd wordt als er iets speelt in de 
samenleving? Noem mij iemand die kan ontroeren door zijn of haar 
kwetsbaarheid. Iemand die met gezag kan pleiten voor een goede omgang met 
de islam. Iemand met moreel gezag.  

Samenvattend: ik ben niet geneigd programmamakers hard te vallen omdat ik zo 
weinig mensen die namens de kerk kunnen spreken tegen kom in het openbare 
debat. 

Dat ziet er dus niet zo goed uit allemaal. Aan de ene kant programmamakers en 
dagbladjournalisten die bij religie denken aan wat hun grootouders geloofden, 
aan iets van vroeger dat hooguit nostalgische gevoelens oproept. Aan de andere 
kant kerken en kerkbestuurders die voornamelijk met zichzelf bezig zijn. En 
daarnaast hetzij, zoals bij de katholieke bisschoppen,  geen enkele behoefte 
hebben aan een gesprek met onze cultuur omdat ze die cultuur al sowieso 
hebben afgeschreven. Of zoals in de Protestantse kerk onderling zo verdeeld zijn 
dat ze nooit met één standpunt naar buiten kunnen treden.  

Daar komt nog bij dat de kerk, in het bijzonder de katholieke kerk, maar in de 
protestantse kerken zie je dat ook, voor haar leer en opvattingen de waarheid 
claimt. Een gesprek over nieuwe inzichten zal daarom wat hen betreft in de 
eerste plaats gaan over de vraag of die nieuwe inzichten ingepast kunnen worden 
in de tot dan toe gehuldigde opvattingen. Maar dat is niet de vraag van 
programmamakers en dagbladjournalisten als zij zich met een ethische of 
wereldbeschouwelijke kwestie tot de kerk wenden. Het gaat hen om  
opheldering, om het noemen van aspecten die anders misschien ongenoemd 



zouden blijven. Om het open debat. Niet om kennisname van een gesloten 
systeem.  

De kerk redeneert van boven naar beneden. Deductief. Van de algemene regel 
naar het speciale geval. Geoorloofd is alleen wat binnen de algemene regel past.  

Onze cultuur denkt van onderop. De waarheid staat niet bij voorbaat vast, maar 
moet gevonden worden.  

Ik zie die beweging trouwens niet alleen in de cultuur maar ook bij mijzelf in de 
ontwikkeling van mijn geloof. In de loop van de tijd zijn er stukken uit dat 
geloof weggevallen. Ook stukken die vroeger belangrijk voor mij waren. Andere 
elementen zijn er voor in de plaats gekomen. Geloven is een dynamisch proces. 
Net zoals zoeken naar wat goed is om te doen en te laten een proces is. 
Gedurende dat proces veranderen wij zelf, zijn wij veranderd.  

In het dagblad Trouw van vorige week zaterdag stond een interview met een arts 
die zich als vrijwilliger had gemeld bij een Levenseindekliniek. Zij vertelde hoe 
zij jaren geleden een vrouw die blind was en vanwege haar blindheid niet meer 
verder wilde in het leven had geholpen bij zelfdoding. ‘Ik heb nog nooit iemand 
het dodelijke drankje zo gretig op zien drinken.”   

De maandag erop stond in dezelfde krant een reactie van de (zelf blinde) 
secretaris van de Oogvereniging. Hij had grote twijfels bij het verhaal van de 
Levenseindekliniek arts. Ik ook.  

Blindheid alleen kan volgens de secretaris nooit de enige reden zijn voor hulp 
bij zelfdoding. Er zit een medisch inhoudelijke kant aan deze zaak: kan een niet-
blinde zich ondraaglijk lijden aan blindheid voorstellen? Maar ook een ethische, 
levensbeschouwelijke kant. Zou er de afgelopen weekeinde een dominee 
geweest zijn die die ethische/levensbeschouwelijke vraag in zijn preek heeft 
opgeworpen en verder doordacht? Zouden opinieredacties van kranten benaderd 
zijn van kerkelijke zijde voor een bijdrage in de discussie? Ik twijfel soms of  
het met de euthanasiediscussie in ons land de goede kant op gaat. Dat de 
psychische component van het ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ als grond voor 
euthanasie steeds sterker wordt. Dat daardoor de subjectieve factor in de 
beoordeling van de euthanasievraag steeds belangrijker wordt. Is dat een goede 
ontwikkeling?   

Welke aspecten, welke onderdelen van de christelijke traditie zouden helpen om 
in deze discussie een weg te vinden? Natuurlijk zou zo’n bijdrage zinloos zijn 



als ze neer kwam op het constante Njet van de Katholieke kerk: zelfdoding mag 
niet van de christelijke traditie en naar de bekende weg hoef je niet te vragen. 
Maar als dat het uitganspunt niet is, als de uitkomst van ethische bezinning niet 
vast staat, hoe kan de christelijke traditie, hoe kan religie ons dan helpen bij het 
denken, bij het verstaan van onszelf?  

Op vijf oktober 1898 stierf de Utrechtse student Daan Boeke geheel onverwacht 
aan een hartaanval in zijn slaap. De dood van haar kind leidde bij zijn moeder, 
Nelly Oort, dochter van de Alkmaarse predikant Arent Oort, tot een tweestrijd in 
haar ziel. Nelly Oort was een vrome vrouw. Ze geloofde in Gods trouwe zorg. 
Ze was blij om die trouwe zorg. Maar hoe kon zij blij zijn over wat God nu 
beslist had? Ze moest geloven dat Daan het ‘zo fijn’ had bij Hem. Maar kon ze 
dat? Was haar verdriet daarvoor niet te groot? Ze voelde zich er schuldig door. 
Gevangen als ze was tussen haar eigen gevoel en Gods beschikking.  

Haar dagboekaantekeningen troffen me omdat de nieuwe tijd erin aan de deur 
klopt, maar nog niet wordt toegelaten. Nelly Oort hoorde enerzijds bij de oude 
tijd. De tijd van een almachtige God, die alles beschikte en zijn gelovigen 
omringde met Zijn liefde en zorg. Tegelijk voelt ze, en daarin zien we de 
invloed van de moderne tijd, haar persoonlijke verdriet.  Maar ze ziet dat 
verdriet als gebrek aan geloof. Ze schrapt haar eigen gevoel weg. Het mag niet. 
Ze mag niet verdrietig zijn. Hoe kun je verdrietig zijn om wat de goede God 
bepaalt? 

We zijn inmiddels meer dan een 
eeuw verder. Een 
verschrikkelijke eeuw met zo 
veel kwaad en verschrikking dat 
het geloof in een goede God die 
voor ons zorgt in een heel ander 
licht is komen te staan dan in 
tijd waarin Nelly Oort leefde. 
Hoe kan een God die liefdevol 
en almachtig zegt te zijn zulke 
verschrikkingen laten gebeuren?   

We willen niet meer terugvallen op het oude geloof. Maar hoe gaan we verder? 
Wat kan de traditie voor ons doen?  



Ik noem u twee aspecten van die traditie die mij hebben geholpen bij het 
opnieuw overdenken van mijn geloof toen ik voor dezelfde vragen kwam te 
staan als Nelly Oort.  

Jezus stierf niet als een held. Een held recht zijn rug en stelt zich op tegenover 
het lot, aanvaardt het lot als onontkoombaar. Hij krijgt iets groots. Iets nobels. 
Hij weet dat hij ten ondergaat maar buigt niet. Jezus neemt het lijden niet op 
zich als iets dat hij moet ondergaan als een lot. Hij neemt zijn lijden op zich uit 
liefde. Liefde voor God. Zijn lot is niet onontkoombaar. De joden en Romeinen 
die verantwoordelijk zijn voor zijn dood zijn geen marionetten van het lot. Dat 
Jezus aan het kruis moest sterven, het stond niet in de sterren geschreven. Het 
gebeurde. God schrijft niks voor. God wacht af. God wacht op onze liefde. Hij 
blijft wachten tot het allerlaatste moment. Daarom heeft het sterven van Jezus 
een open einde en sterft hij niet als een held, maar als een gebroken mens. 
Daarom heeft zijn dood ook niets triomfantelijks. Zoals de dood van, om maar 
een tragische heldin te noemen, Antigone iets triomfantelijks had.  

Na Jezus’ dood is er ook geen Koor, zoals in de Griekse tragedies, dat uitlegt 
wat er gebeurt. Na Jezus dood is er alleen nog diepe stilte. Een stilte even diep 
als eindeloos. Stille zaterdag noemen we die dag.  

Tot de stilte doorbroken wordt. Mensen staan op. Gaan verder. Anders dan 
eerder. Nooit meer als vroeger. In het delen van brood en wijn nemen ze deel 
aan de stilte van het sterven van de Heer. Nemen zijn dood op in hun eigen 
leven.  

In het gesprek, in de discussie, kun je deze aspecten ter overweging meegeven. 
Bijvoorbeeld in een gesprek over de waarde van het leven. Leven blijft 
waardevol, ook als het niet op heldenmanier geleefd wordt. Of over de stilte als 
bron van vitaliteit tegen alle woorden die ons om de oren vliegen.  

Zo zou de rol van religie in het debat moeten zijn. Iets ter overweging. Zonder 
voor te schrijven. Religie die voorschrijft is ideologie. Daardoor lijken al die 
orthodoxe religies op elkaar, christelijk, moslim of joods. Oudere mannen 
maken er de dienst uit, de vrouw heeft niets te vertellen. Het leven is heilig, zo 
lang het blijft op abstract niveau.  

Ooit was religie een hulp om het hoofd te bieden aan existentiële problemen. 
Maar geleidelijk aan is zij gaan bepalen wat existentiële problemen zijn. Naar 
die oorspronkelijke rol moet zij weer terug. Door het beste, het meest 



diepzinnige, het meest wijze aan te bieden wat zij heeft. Of dat een goede 
inbreng is? Een inbreng die het gesprek vooruit helpt? Dat bepalen de mensen 
zelf. Wat daarbij helpt, is als er mensen zijn die laten zien dat het hen helpt. Dat 
het hen wijzer, toleranter, verstandiger, sterker maakt.  

Wie zich zo naar de rol van de religie kijkt zit er tussen in. Tussen aan de ene 
kant degenen die religie willen uitsluiten van het intellectuele debat. En aan de 
andere kant de institutionele beheerders van de christelijke traditie die hun 
opvattingen zien als undebateble truth, waarheid waar niet over gedebatteerd 
hoeft te worden.  

In die tussenpositie ziet hij de religieuze tradities als bron van inspiratie en hulp 
bij het denken over het goede leven en waar het in ons aards bestaan eigenlijk 
om draait. Een tegenstroom in de cultuur, die, zoals dat gaat bij tegenstromen, 
leidt tot vermenging op onderdelen. De religie als tegenstroom beïnvloedt de 
cultuur en wordt  zelf door de cultuur beïnvloed.  

 

  Jan Greven 

 

 


