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Een brief van de paus! 

Ontwikkelingsbeleid profileert christelijk 
ge1nspireerde politiek. Oat heeft met de 
kerken te maken. Zending en missie heb
ben een lange traditie. Een traditie waarin 
aile leden van kerken, arm en rijk, betrok
ken waren en zijn. Over breed draagvlak 
gesprokenl Kerk en christelijke politiek 
kunnen op dit gebied dus veel steun bij el
kaar vinden. Het is dan ook een prima 
zaak, onder andere ook voor de discussie 
binnen het CDA, dat vanuit het Vaticaan 1n 
de afgelopen maand een nieuwe ontwik
kelingsencycliek verschenen is met als ti
tel 'Sallicituda Rei Sacialis'. Hiermee wil 
de paus aandacht vestigen op de twintig 
jaar gel eden verschenen geruchtmakende 
ontwikkelingsencycliek 'Papularum Pro
gress/a'. De boodschap van de nieuwe 
encycliek komt erop neer dat met de eisen 
van Papularum Progress/a meer ernst 
moet worden gemaakt. 

'De kerk vervult .. de zending van 
evange!isatie aangezien zij haar eerste blj
drage tot de oplossing van het dringende 
probleem van de ontwikkeling Ievert, als 
zij de waarheid over Christus, over zichzelf 
en over de mens verkondigt en toepast op 
een concrete situatie.' (AL.41) *.Aldus het 
centrale, religieuze motief van Sal!icituda 
Rei Sacialis. Oat klinkt als een klaroenstoot 
tegenover de tendenzen om ontwikke
lingswerk al te zeer te beperken tot econo-
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mische en sociale vraagstukken. Zo'n Ult
spraak richt zich tegen Diesseitigkeit. Met 
nadruk wijst de encycllek erop dat 'val
gens de Heilige Schrift ontwikkeling niet 
slechts een profaan begrip is, maar de 
maderne uitdrukking van een wezenlijk 
aspect van de roeping van de mens'. 
(AL.30). 

Daarmee is verbonden de openheid 
voor het transcendente (AL.33), dat wil 
zeggen voor de relatie met God. Ook die 
relatie 1s betrokken in de ontwikkeling van 
de mens. Als ontwikkeling zou worden ge
reduceerd tot een 'technisch probleem' 
zou men daarmee verraad plegen aan de 
mens en de volken. 

Het is niet overbodig dat op deze wijze 
het hart van het ontwikkelingsproces in de 
voile aandacht wordt geplaatst. Ook de 
verantwoordelijkheid van de kerk krijgt zo 
een eigen relief: 'Men kan de kerk dus niet 
beschuldigen van overschrijding van haar 
specifiek terrein van bevoegdheid ... als 
zij zich interesseert voor de ontwikkeling 
van de volken'. (AL.8). Door een eigen ka
rakteristieke bemoeienis van de kerk met 
ontwikkeling, kan worden voorkomen dat 
deze 'verzakelijkt' of vermoraliseert. lnzet 
voor de Derde Wereld is niet zo maar 

In drt artrkel verwrJzen de nummers achter de crtaten naar 
de betreffende alrnea (AL) van de encyclrek 
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'goed zijn voor de vele armen' of een wel
begrepen eigenbelang van industriesta
ten die de koopkrachtige vraag elders wil
len stimuleren. Daarom is het zo belangrijk 
dat de (semi-)kerkelijke instellingen waar
aan kerken hun Werelddiaconaat delege
ren voluit die gelovige benadering uitstra
len; daardoor constateerbaar bezield zijn. 
Er is iets gaande geweest in de Neder
landse kerken, waardoor het Werelddia
conaat een andere kleur kreeg. Velen gin
gen het als een linkse hobby beschouwen 
en verloren hun vertrouwen in de geves
t;gde organisaties. Conflicten tussen ker
keiiJke en vakbondsfunctionarissen over 
het niet of wei steunen van christelijk ge
orienteerde vakbonden in de Derde We
reid, werden steeds pijnlijker. De maat
schappij-analyse varieerde van marxis
t;sch tot christelijk-sociaal. Op dit laatste 
punt kiest de paus partiJ. Sollicitudo Rei 
Socialis zet de sociale leer der kerk cen
traal. Oat is het werktuig dat de kerk ge
bru;kt om het doel te be rei ken (AL41 ). 
Maar daaraan voorafgaand wordt de reli
gieuze betekenis van ontwikkelingssa
menwerking onderstreept. Het gaat na
melijk om de deelname van allen aan het 
gastmaal van de Heer (AL.33). In de ka
tholieke wereldkerk wordt beklemmend 
ervaren dat de eenheid van de gelovigen 
en van het menselijk geslacht op het spel 
staat als 'de goederen van deze we reid en 
het werk van onze handen, brood en wijn' 
(AL48) niet gedeeld worden; als zo
doende n1et geanticipeerd wordt op het 
njk van God. Zo horen christenen de 
oproep tot inzet voor de verre naaste op te 
vatten. Als men dat wegsnijdt dan breekt 
men de basis voor christelijk engagement 
at. Werelddiaconaat is gewoon een vorm 
en uitloper van de zendingsopdracht van 
de kerk. Dit behoort tot zowel de katho
lieke als de reformatorische traditie ter 
zake. De gelovige houding is geen boven
bouw, verkoopargument of een kwestie 
van public relat;ons ten bate van fonds
werving, maar het hart van de zaak. 
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I nzet voor de Derde We reid 
is meer dan eigenbelang. 

Van theologie naar sociale leer 
Het 'theologisch onderzoek van de tijde
l;jke werkelijkheid' (ALA) uit zich prim air in 
beschouwingen over de relatie tussen ge
loof, sacramentsopvatting, vis1e op de 
kerk enerzijds en ontwikkeling anderzijds. 
Dit leidt tot een gewetensvorming en een 
religieuze dynamiek die aan christelijk 
ge'i'nspireerde politiek voorafgaat. Oak 
binnen de politiek moeten wij beseffen 
hoe diep onze inzet verankerd is. Anders 
wordt deze te vlak; zonder dat beset hou 
je het bij tegenslagen niet val. Oak als de 
toestand hopeloos lijkt (en volgens de en
cycliek is de hoop die in Populorum Pro
gress/a werd uitgesproken in veel opz;ch
ten teleurgesteld) dan nag moeten wij ons 
kunnen optrekken aan het beset dat ons 
werk toch zin heeft. Of om met Gaudium et 
Spes te spreken: 'Het goed van de men
sel;jke waardigheid, van de broederlijk
heid en de vrijheid, al deze goede vruch
ten dus van onze natuur en onze inspan
ning, zullen wij, nadat wij ze in de geest 
van de Heeren volgens Zijn opdracht op 
aarde gepropageerd hebben, later weer 
terugvinden, dan gezuiverd van elke 
smet, transparant en omgevormd, wan
neer Christus aan de Vader een eeuwig en 
allesomvattend rijk zal teruggeven 
(AL48). Zo simpel is dat. De valle waar
heid over onze inzet is dat zij een blijvende 
waarde bevat. Zij is niet waardeloos in het 
Iicht van de eeuwigheid, maar heeft juist in 
dat Iicht zin. 
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De encycliek gaat verder in op de mo
rele grondslag van ontwikkeling. 'Objec
tieve analyse van de realiteit stuit op een 
moreel feit. namelijk dat het sociale 
vraagstuk wereldwijde afmetingen heeft 
aangenomen' (AL.5). Zo sprak oak Popu
lorum Progressio. T evens wordt gesteld 
dat gebrek aan moreel beset een ernstige 
vorm van onderontwikkeling is. Opnieuw 
beklemtoont de paus dat de zonden van 
velen zich vastzetten in zondige structuren 
die de zondaars overleven. Die zondige 
structuren belemmeren de volgende ge
neratie om de eigen authentieke roeping 
te volgen. Ontwikkeling betekent dus be
kering van personen en van onrechtvaar
dige structuren (AL.46). Zo komen we op 
het vlak van de moraaltheologie. 

De sociale leer wordt in de encycliek als 
deel van de moraaltheologie opgevat, ter
wijl er tach wei reden is om daarin meer 
een christelijk-sociale filosofie te zien. De 
pauselijke brief vreest echter dat de so
ciale leer in het ideologische vlak getrok
ken wordt. Kennelijk is dit een reactie op 
de beschuldiging van de katholieke theo
loog/filosoof Chenu, dat de sociale leer 
der kerk inderdaad als ideologie zou moe
ten worden begrepen. 1 Het gevaar van 
zo'n vertheologisering is echter al bij de 
bevrijdingstheologen te onderkennen, 
een evangelisch-ge'i'nspireerde sociale fi
losofie en maatschappij-analyse word! 
naar haar inhoud mede door de bijzon
dere omstandigheden waarin zij opkomt 
bepaald. Zo' n filosofie vereist dus een gro
tere vrijheid voor 'contextualiteit' dan een 
naar haar universele geldigheid beoor
deelde theologie. Het is bekend hoezeer 
die universaliteit de aandacht van de paus 
geniet2 en hoezeer de Vaticaanse kritiek 
op bepaalde bevrijdingstheologieen uit 
die aandacht voortkomt. Spreekt men van 
christelijk ge'i'nspireerde bevrijdingsfiloso
fie dan is er tevens meer ruimte voor de 
eigen verantwoordelijkheid van de kerk. 
Het is Ievens moeilijk in te zien dat ener
zijds aan de leken toekomt de 'tijdelijke 
werkelijkheid met christelijke inzet te be-
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zielen' als 'getuigen en bewerkers van 
vrede en gerechtigheid' (AL.47) om an
derzijds aan theologie daarbij de Ieiding te 
geven. In protestantse kring zoekt men de 
sociale leer niet bij de theologen (daar is zij 
oak niet te vinden) maar bijvoorbeeld in 
het Convent van Christelijk Sociale Orga
nisaties. Het is echt iets voor christenen 
om, buiten kerkelijk verband of gezag om, 
'in het Iicht van het geopenbaarde Woord 
en onder bijstand van de Heilige Geest de 
gebeurtenissen te interpreteren ... (die) 
... zich in de loop van de geschiedenis af
spelen'. Zulks met de bedoeling om men
sen Ieiding te geven 'bij het beantwoorden 
aan hun roeping om de aardse maat
schappij op verantwoorde wiJze op te bou
wen, oak met behulp van de rationele re
flectie en van de menselijke wetenschap
pen' (AL.1). 

lntussen mogen we dankbaar zijn dat in 
katholieke kring op verantwoorde wijze 
wordt voortgewerkt aan een christelijk
sociale leer van voluit oecumenisch karak
ter. Oat gebeurt met een sterk beset van 
de waarde van de traditie. Merkwaardig is 
dat we dat beset oak in het Convent aan
treffen, maar veel en veel minder in de We
reldraad van Kerken. De encycliek spreekt 
van continuHeit en vernieuwing als twee
voudige karaktertrek van de sociale leer 
(AL.3). Betrouwbaar voortgaan, dat straalt 
kracht uit. Een goed voorbeeld voor de 
gedachtenontwikkeling, oak in het CDA. 

Plicht tot solidariteit 
Vanuit de moraaltheologische denktrant 
wordt de deugd van en de plicht tot solida
riteit (AL.9) onderstreept. Zo'n aanbeve
ling kan op politiek terrein in sociale wet
geving worden vertaald en in de opbouw 
van een rechtvaardiger economische we
reldorde. Solidariteit wordt doorgaans als 
vrijwillig gedrag opgevat. De encycliek 
ziet dat anders, in navolging van het bij-

1 M.D. Chenu 'La doctnne soc1ale de l'egl1se com me 1deo
log1e . 1979, CERF. Pans 

2. AM Oostlander 'De Paus en de mensenrechten·. CD 
Verkenn1ngen. aprll1985 
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belse begrip 'iiefdegebod'. Oat houdt ot
fervaardigheid in en gehoorzaamheid aan 
de idee van de sociale rechtvaardigheid. 
Het betekent ook dat de zwaksten hun 
rechten moeten opeisen (AL.45). De plicht 
tot solidariteit bl1jkt dus ook een eis-plicht 
te omvattenl 

De sociale leer wordt op een diversiteit 
van punten uiteengezet: 
- het doel van de arbeid overstijgt dear

beidende mens zelve; 
- de sociale functie van de eigendom; de 

eigendom mag bepaald niet worden 
verabsoluteerd; 

- het belang van 1nternationale instellln
gen; in het bijzonder die van de Ver
enigde Naties; 

- het milieu; gezegd wordt dat als wij on
gehoorzaam zijn aan God's opdracht 
de schepping zich tegen de mens gaat 
keren; 

- de vestiging van de ware vrede, die in
nlg verbonden is met rechtvaardig
heid; 

- d1scriminatie; vooral de verfoeilijkste, 
welke gebaseerd is op verschillen in 
ras; 

- het bevolkingsvraagstuk; waarbiJ ge
plelt word! voor het respecteren van 
het beslissingsrecht van de ouders. 

Men kan bepaald niet zeggen dat deze 
punten al politiek en soc1aal geregeld zijn. 
Veeleer is er sprake van egoisme en laf
heid bij bestuurders en een verkeerde le
vensstijl b1j gezinnen en personen (AL.4 7). 

Obstakels tegen ontwikkeling 
Er ziJn enkele fundamentele fouten in onze 
levenshouding die ontwikkeling remmen. 
Solltcitudo Ret Socialis noemt: 
- 'Het exclusieve streven naar voordee/ 
en anderzijds de dorst naar macht' 
(AL.37). Dit is een tweevoudige zondige 
houding, die tot echte afgoderijen leidt, 
namelijk die van het geld, de ideologie, de 
klasse, de technologie Elders spreekt de 
encycllek van het liberaal kapitalisme en 
het marx1stisch collectivisme (AL.26). We 
kennen die nog in ons land als het theore-
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De cultus van het 'hebben' 
is een tout in onze 
levenshouding. 

tisch 'utilitair liberalisme' en als de reductie 
van politiek tot pure machtsprocessen, zo
als in sommige sociaal-wetenschappelijke 
faculteiten gebruikelijk is. 
- Opgeblazen zorg voor eigen veiligheid 
(AL.22), die zich uit in overbewapening, 
imperialisme, het beheersen van in
vloedssferen en het stichten van cordons 
van afhankelijke staten. De Derde Wereld
landen worden soms in deze blokkenpoli
tiek betrokken. De paus gaat hier diep op 
in. Enkele pagina's zullen vooral door zijn 
Poolse landgenoten met genoegen gele
zen worden. Het gaat de paus om een re
delljke mate van soevereiniteit voor de val
ken opdat zij hun eigen identiteit ont
plooien kunnen. 
- Consumisme en grof materialisme. Het 
slaaf-worden van bezit en van het onmid
dellijk genot; de cultus van het 'hebben' 
tegenover het gemis van onmisbare goe
deren bij anderen. Deze diepere houdin
gen en gebreken verhinderen dat mensen 
en volken slagen in de verwerkelijking van 
hun fundamentele menselijke roeping 
(AL.30). 
- Als onderlinge afhankelijkheid wordt 
losgemaakt van de ethische aanspraken; 
dat leidt immers tot funeste gevolgen voor 
de meest zwakken (AL.16). Afhankelijk
heid behoeft dus rechtsregels en waarbor
gen. 
- Economische, financiele en sociale me
chanismen, die dikwijls op bijna automati-
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sche wijze functioneren en die de situatie 
van rijkdom voor sommigen en armoede 
voor anderen versterken. Die mecha
nismen worden direct of indirect bestuurd 
door de meest ontwikkelde Ianden 
(AL.16) en verstikken de economie van de 
minder ontwikkelde. 

De paus wekt op tot wetenschappelijke 
analyse van deze fouten en tot een moe
dige afrekening daarmee. 

Wat is ontwikkeling? 
Waar het nu met ontwikkeling heen moet 
is een vraag op zich. De encycliek verzet 
zich tegen uit de Verlichting stammende 
idee dat ontwikkeling een 'rechtlijnig a/s 
het ware automatisch en op zichze/f onbe
grensd proces' zou zijn. Men kan de rich
ting zelf kiezen. Op evangelische gronden 
pleit de paus voor een integrale ontwikke
ling, die zeker niet aileen op economische 
vooruitgang is gericht, maar op een veel
zijdige ontplooiing van mens en maat
schappij. Vooral de mogelijkheid om een 
eigen roeping te volgen, een eigen identi
teit te verwerven en om moreel op een ha
ger plan te komen - dat zijn de dingen 
waar het om gaat. We herkennen de 
thema's uit Populorum Progressio die ook 
de Wl-brochure 'Wereldeconomie en ont
wikkeling' be1nvloed hebben. Beide ge
noemde ontwikkelingsencyclieken spre
ken over de bevordering van het alge
meen welzijn, of de volledige ontwikkeling 
van heel de mens en van aile mensen' 
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(AL.38). Zij grijpen daarmee expliciet te
rug op het humanisme integral van de 
christen-democratische filosoof Jacques 
Maritain. 

Besluit 
Er zijn minstens twee redenen waarom 
Sol!icitudo Rei Socialis voor ons land van 
belang is. In de eerste plaats heeft er een 
zekere deconfessionalisering van het semi
kerkelijke ontwikkelingsbele1d plaatsge
vonden. Kerkmensen zoeken gelovige 
dynamiek in het Werelddiaconaat. De 
zaak mag niet vermoraliseerd, teveel een 
terrein van deskundigen of een toneel van 
ideologisch hobbyisme worden. De paus 
wijst weer op het hart van de zaak. 

En ten tweede: ontwikkelingsbeleid 
staat enigszins op de tocht van voort
gaand bezuinigingsbeleid. De paus wijst 
erop dat wij aan de Here Jezus zelf reken
schap moeten afleggen (AL.13) van ons 
politiek beleid. Men kan tekort schieten 
door ego1sme, door vrees, door besluite
loosheid en door lafheid (AL47). 

Aan zo' n evangelische verkondiging 
kan het CDA zich niet zo maar onttrekken 
1n deze tijd van bezuinigingen. 

A.M.O. 
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