
Perrscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Onbemind maakt 
onbekend; kerk en 
partij over ontwikkeling 
Voor het beleid met betrekking tot ontwik
kelingssamenwerking zou het goed zijn 
als kerk en part1j in goed vertrouwen kun
nen samenwerken. Niet polariseren, want 
dan raak je zelf uit het load. 

In februari 1986 werd een studie afgerond 
getiteld 'Gods kinderen en de machten' .1 

HiJ ging over achtergronden van kerkelijk 
spreken over internationale economische 
verhoudingen, ontwikkeling en bevrijding. 
Het zal voor velen verrassend zijn dat deze 
stu die werd gepresenteerd als 'vrucht van 
samenwerking tussen het lnteruniversitair 
lnstituut voor Missiologie en Oecumenica, 
van de theologische faculteit te Utrecht, en 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA'. Verrassend, omdatzo'n samenwer
king tussen theologie en christelijk ge'lns
pireerde politiek helaas zeldzaam is. 

Kerken - de sociale leer - politiek 
De stu die is leerzaam waar het de verhou
dingen terzake van ontwikkelingsbeleid
tussen katholieke en protestantse kerken 
betreft, maar is ook goed voor het zelf
verstaan van christen-democraten. De 
christen-democratie maakt namelijk deel 
uit van een brede geestelijk-maatschap
pelijke stroming waarin naast kerken ook 
andere sociale organisaties een rol spe
len. Het verbindende element is de orien
tatie op het Evangelie, die als dragende 
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grond en als criterium voor theologie, poli
tiek en sociale filosofie erkend wordt. Die 
heben veel met elkaar te maken. Dever
scheidenheid in het maatschappelijk Ie
ven kan nu eenmaal niet worden uitge
beeld als een reeks van afzonderlijke 
eilanden, maar wei als een diversiteit van 
mvalshoeken waarbinnen het hele Ieven 
steeds weer op eigen wijze wordt waarge
nomen. Daarom vindt de bezinning en de 
begripsvorming in een onderlinge Wissel
werking plaats. Trouwens, in de verschil
lende maatschappelijke kaders waarin die 
bezinning zich afspeelt functioneren de
zelfde mensen. De geloofsgemeenschap 
verkeert daarbij praktisch in de sterkste 
positie, immers de vorming, die van haar 
uitgaat is veel intensiever dan die van een 
partij of een vakbeweging. 

Ambtsdragers in de· geloofsgemeen
schappen hebben weinig notie van de 
reikwijdte van de verkondiging van het 
Evangelie. Niet de geringste onder sociale 
wetenschappers, Durkheim, heeft be
toogd dat godsdienst het gebinte van de 
samenleving vormt. De betekenis van de 
godsdienst voor het menselijk bestaan 
kan slechts voor een gering deel uit de 

1 Ronald Jeunssen. 'Gods kmderen en de mach/en'; het 
Va/Jcaan en de Wereldraad van Kerken over mterna/!ona
le economrsche verhoud1ngen. ontwikkelmg en bevrlj
ding, 1965-1985. lnterunrversrtarr lnstituut voor Mrssrolo
gre en Oecumenrca (IIM0-17). febr 1986. Lerden-Utrecht. 
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activiteit van kerken of uit de instemming 
met kerkelijke uitspraken worden afgele
zen. Godsdienst is dus niet een monopolie 
van de kerken en is buiten de kerken niet 
branche-vreemd. Kerken omvatten de 
christenen niet totaal. Zij zijn niet eens de 
onmisbare bemiddelaars van de Evangeli
sche boodschap. Je kunt als zodanig 
christelijk zijn, ook als organisatie, zonder 
binnen de institutionele steer van de ker
ken te val len. Oat beset is in onze tijd heel 
sterk, vooral onder katholieken. Het is 
goed dat wederzijds te erkennen. We kun
nen dan op een ontspannen wijze van 
elkaars resultaten profiteren. Oat is lange 
tijd ook het geval geweest. 

Zelfde concepten 
Want wat erg opvalt, dat is dat christen
democraten en de christelijk-sociale orga-

Ch risten-democraten, 
christelijk-sociale 
organisaties en de kerken 
gebruikten dezelfde 
concepten. 

nisaties op een tamelijk vanzelfsprekende 
wijze dezelfde concepten hebben ge
bruikt als in de kerken gangbaar waren. 
Vaak was het zelfs een kwestie van over
nemen. Wat betreft Nederland ging het in 
katholieke kring om de sociale leer der 
Kerk, zoals die sinds de Encycliek Rerum 
Novarum met vallen en opstaan ontwik
keld is. En in reformatorische kring ging 
het over het christelijk-sociaal denken en 
de stelling van Gods soevereiniteit in aile 
levenskringen. De sociale leer is overigens 
nooit een deel van de theologie geweest. 
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De ontwikkeling daarvan binnen de steer 
van de Kerk zal wei een achtergrond heb
ben in de traditie, maar is principieel niet 
vanzelfsprekend. 

In protestantse kring is het christelijk
sociaal denken vooral buiten de kerkelijke 
instituten ontstaan en ontwikkeld. Later 
zien we dat in de Wereldraad van Kerken, 
vanaf de opbouwfase, in diezelfde richting 
wordt meegedacht. De christelijk-sociale 
beweging en de protestantse vleugel van 
de christen-democratie waren daar echter 
niet afhankelijk van. Dit verklaart waarom 
de katholieke partijen uitdrukkelijk het ker
kelijk leergezag erkenden, dat wil z2ggen 
het gezag van de binnen de rooms-katho
lieke kerk ontwikkelde en door pausen en 
bisschoppen geformuleerde sociale leer. 
Ook nu nog valt het op, dat, vooral bij 
christen-democratische partijen in andere 
Ianden, aan pauselijke uitspraken een 
dusdanig gewicht wordt toegekend dat zij 
als argumenten kunnen worden gehan
teerd. At en toe kun je dat ook binnen het 
CDA aantreffen. 

lntussen moet worden gezegd dat de 
convergentie van de gedachtenvorming 
op protestants erf in de regel heel sterk 
was. Die overeenstemming bestond tot 
eind jaren zestig ook tussen het Vaticaan 
en de Wereldraad. Te noemen zijn 
- het beset dat het Evangelie een bood

schap bevat voor sociale organisaties 
en economische relaties en niet be
perkt blijft tot de individuele ziel; 

- de nadruk op de eenheid van het men
selijk geslacht en op de mogelijkheid 
van samenwerking waar op het eerste 
gezicht slechts tegenstellingen be
staan; 

- de keuze voor de christelijke grond
slagen van onze democratie, de politie
ke participatie als christelijke plicht; 

- God als bron van de gerechtigheid en 
een afwijzing van de absolute aanspra
ken van de staat; 

- de dienende en de sociale taak van de 
staat en dus de sympathie voor de 
sociale rechtsstaat; 
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Penscoop 

- goed rentmeesterschap over de eigen
dom en over de natuurlijke hulpbron
nen; 

- verzet tegen overheersing van het eco
nomische; 

- de bevordering van een veelheid van 
verenigingen en organsiaties met reli
gieuze, culturele en sociale doelein
den; 

- de afwijzing van althans hardere vor-
men van liberalisme en socialisme. 

Het woord 'verantwoordelijke samenle
ving', waarin de Wereldraad van Kerken 
zijn maatschappijvisie samenvatte, is later 
zonder problemen door christen-demo
craten en christelijk-sociale organisaties 
overgenomen Daar werd dit begrip zelf
standig verder ontwikkeld. 

Net als tussen het Vaticaan en de We
reldraad was ook tussen katholieke en 
protestantse partijen een grate mate van 
overeenstemming. De grate structuurprin
cipes voor de organisatie van het maat
schappelijk Ieven subsidiariteit en soeve
reiniteit in eigen kring, verdroegen elkaar 
goed. Soms werden zij gemeenschappe
lijk gehanteerd voor het bereiken van be
paalde doeleinden. 

Politiek en kerk gingen bovendien gelijk 
op bij de opbouw van wat nu de verzor
gingsstaat wordt genoemd. Wei Iicht lagen 
de katholieken wat voor, omdat in hun 
visie de grenzen van de staatsbevoegdhe
den niet zo strikt bewaakt hoefden te wor
den als in de protestantse, waar de staat 
net even minder vertrouwd werd. Bij We
reldraad en Vaticaan groeide de waarde
ring voor staatsinmenging, resultatenplan
ning door de overheden. Het was een tijd 
van politiek en economisch optimisme 
(maakbaarheidsidee). Soms tegen de gra
te maatschappelijke structuurprincipes in 
werd de staatstaak uitgebreid. En de erva
ring strafte dat niet af. 

We kunnen dus zien dat partij en kerk 
wat betreft sociale en politieke visie zeer 
verwant bleven, zowel bij de opbouw van 
de sociale rechtsstaat als bij de overschat
ting daarvan die tot de nu zo bekritiseerde 
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verzorgingsstaat heeft geleid. Katholieken 
hebben daarbij stellig naar de kerk geluis
terd. Bij protestanten was er wellicht van 
een zekere wisselwerking sprake, hoewel 
in Nederland de vakbeweging en de poli
tieke partijen zelf meer richtinggevend wa
ren. 

Ontwikkelingspolitiek 
Het is in lijn met voorgaande, dat ook het 
denken over ontwikkelingsbeleid binnen 
de politieke partijen bij dat in de kerken 
aansloot. In 1966 publiceerde de CHU 
een rapport waarin onder andere werd 
gesteld dat hulpverlening niet mag ge
schieden in bevoogding, maar moet bij
dragen aan het realiseren van niet door 
ons westerlingen gestelde doelen. De 
eenprocents-norm stamt politiek uit de ka
binetsperiode-Biesheuvel. In 1967 schreef 
het Centrum voor Staatkundige Vorming 
van de KVP nadrukkelijk dat het bij ontwik
keling gaat om een menswaardig bestaan 
voor allen, en niet aileen om economische 
groei. En in 1968 volgde de ARP met de 
stelling dat ontwikkeling geen techn;3ch
specialistisch probleem is, maar een 
vraag van structurele aard, die de samen
leving van aile Ianden in haar totaliteit 
raakt. 2 

Wij herkennen hier parallellen met het 
op harmonie gerichte en morele karakter 
van de conferentie Church en Society, 
gehouden in Geneve (1966). We vinden er 
ook de nadruk op 'selfreliance', en op de 
integraliteit van de ontwikkeling, die name
lijk niet aileen een economisch maar een 
veelzijdig samenlevingsproces moet zijn. 
Tevens sprak de ARP nadrukkelijk over 
structurele kanten, met name ook van de 
internationale verhoudingen, de binnen
landse structuren in de industriestaten en 
dergelijke. Oat strookte met Populorum 
Progress/a (1967). Vincent Cosmao, die 
de Franse priester Lebret had bijgestaan 
bij het schrijven van die Encycliek, toonde 

2 Wetenschappelrtk lnstrtuut voor het CDA 'Wereldecono· 
m1e en ontwikkel1ng·. mrt. 1986. Den Haag 

271 



zich in een gesprek in 1981 enthousiast 
over de Kuyperiaanse term 'architectoni
sche kritiek op de samenleving'. Zo'n ar
chitectonische kritiek had hij ook bedoeld, 
niet afhankelijk van marxistische maat
schappij-analyse, maar een die zelfstan
dig binnen christelijke kaders is opge
bouwd. 

Voor het ontwikkelingsbeleid zou het 
erg goed zijn als partij en kerk in goed 
vertrouwen kunnen samenwerken en sa
mendenken. De onderlinge waardering 
kwam en komt nog steeds tot uiting in het 
feit dat het CDA sterk de nadruk legt op de 
betekenis van de NGO's3 Het beleid, dat 
op die waardering is gestoeld, heeft grens
overschrijdende effecten, want daardoor 
zijn oak in Ianden waar zij niet of in magere 
vorm bestonden NGO's tot bloei geko
men. Die nadruk is overigens geen vorm 
van vriendenpolitiek, want ze komt ook ten 
goede aan NGO's van andere inspiratie. 
En, wat voorop staat, ze h66rt bij de ge
wenste integraliteit van de ontwikkeling. 
En tevens bij de wens om ontwikkeling niet 
aileen een zaak van staatsbemoeienis te 
doen zijn, maar om ook de bevolking zelf 
de gang van zaken te Iaten bepalen. Men 
kan zeggen dat de bijeenkomsten in Upp
sala en Medellin (1968) dit van kerkelijke 
zijde benadrukten: bewustwording, de rol 
van de mensen zelf, veelvormige organi
satie van het volk. In CDA-termen van nu 
heel dat 'van verzorgingsstaat naar ver
zorgingsmaatschappij'. Ook die om slag 
maken partij en kerk ongeveer gelijktijdig 
door. Men kan zelfs zeggen dat de inzich
ten ten opzichte van ontwikkelingsbeleid 
later, in de jar en tachtig, ook de verande
ring van inzichten ten opzichte van de 
binnenlandse politiek hebben be1nvloed. 

Uiteengroeien 
Tot zover gaat alles nag heel goed, maar 
de spanning d1e Jeurissen4 tussen Vati
caanse instanties en die van de Wereld
raad ziet ontstaan, laat ook de verhoudin
gen met de christelijk geinspireerde 
partijen niet onberoerd. Jeurissen schetst 
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de verschillen in toon waarij de Wereld
raad steeds scherper en bolter wordt, het
geen men profetisch noemt. 

Het Vaticaan daarentegen behoudt een 
diplomatieke en pastorale stijl. Als ik het 
goed zie dan blijft het Vaticaan meer in de 
lijn die tot ± 1968 de consensus met de 
Wereldraad mogelijk maakte. Het houdt 
zich meer aan de concepten die in het 
voorgaande zijn weergegeven. Theolo
gisch vervat in het beg rip Familia Dei; een 
uitdrukking waarin protestanten zich theo
logisch heel goed kunnen vinden. De 
christelijk-sociale beweging wordt immers 
door nadruk op harmonie en samenwer
king gekenmerkt. 

Vanuit de politiek gezien is het Vaticaan 
ook begrijpelijker. Feitelijke, internatio
naal-politieke verantwoordelijkheden zijn 
een forse belemmering voor het spreken 
van harde taal. De ruwere methoden ko
men eventueel pas aan bod als de com
municatie en de beinvloedingskanalen 
verstopt zijn. De Vaticaanse kanalen zijn 
minder snel uitgeput dan die van de We
reldraad. Bovendien kan het Vaticaan zich 
geen experimenten veroorloven, zoals 
ook andere staten niet. 

Een mooi voorbeeld van zorgvuldig ker
kelijk spreken is de brief van de Nationale 
Conferentie van Katholieke Bisschoppen 
in de VS inzake de Amerikaanse econo
mie5 Deze studie is vakwetenschappelijk 
en wijsgerig goed doorgetimmerd, gaat 
niet uit van het conflictmodel, voert geen 
onevenredige pretenties en bevat prakti
sche voorstellen. De studie is geschreven 
vanuit de overtuiging dat de christelijke 
levensvisie personen, gezinnen, scholen, 
ja de hele cultuur kan veranderen. De 
bisschoppen gaan uit van de katholieke 
sociale leer en ontwikkelen die verder. Oat 
is geen uiting van gematigdheid, want die 

3 Nlet-gouvernementele-organ1sat1es. zoals CEBEMO, We
relddlaconaat e.d 

4 Z1e noot 1 
5 Nat1onal Conference of CatholiC B1shops 'Econom1c Jus

tice tor all', pastoral letter on catholic teach1ng and the US
economy, Wash1ngton DC., 1986 
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Pen scoop 

sociale leer is, zoals zij zeggen, veel
eisend. Het gaat om de eigen spiritualiteit 
van het alledaagse handelen. 'De weg 
naar de heiligheid ligt voor de meeste 
mensen in het volgen van hun roeping in 
seculiere zaken'. Dit zijn voor katholieken 
en voor protestanten uitstekende, herken
bare uitspraken. Voor de verdere ontwik
keling van het christen-democratisch den
ken ligt dit type teksten ter 'plundering' 
gereed. 

De toon van documenten uit de Wereld
raad is vaak anders. Julio de Santa Ana7 

een belangrijke representant van Geneve, 
sluit bij katholieke rapporten en brieven 
aan met zijn stelling dat de zoektocht naar 
een nieuwe samenleving hand in hand 
gaat met de herleving van religies. Hij 
heeft daarbij echter vooral het oog op niet
christelijke religies en ideologieen. In 
plaats van te pleiten voor een verdere 
ontwikkeling van de christelijke sociale 
leer roept hiJ echter tot een vorm van syn
cretisme op. 'Syncretisme' is overigens 
een belangrijk thema in studies van en 
rond de Wereldraad. De reden daarvoor is 
gelegen in de keuze voor een politiek en 
sociaal-economisch getypeerde klasse 
van armen en verdrukten. Op zichzelf een 
goede zaak. lndien echter 'de' opvatting 
van deze klasse tot criterium van de waar
heid verheven word! vervalt de absolute 
betekenis van het christelijke geloof. Het 
gaat er dan om samenwerking te zoeken 
met al diegenen die ook voor die klasse 
gekozen hebben.ln Nederland uitzich dat 
soms in een probleemloze deelname van 
niet kerkelijk-betrokken personen in de 
voorbereiding van kerkelijke uitsprakenl 

Wat we uit Geneve vernemen is intus
sen allerminst eenduidig. Ernst Lange8 bij
voorbeeld uit zich enerzijds graag in span
nende, pathetische termen zoals revolutie 
en bevrijding. Hij kiest voor de dromers en 
niet voor de rekenaars, dat wil zeggen 
voor de riskante sprongenmakers en niet 
voor de mensen met de lange adem en de 
kleine pretentie. Tegelijkertijd ziet hij in dat 
revolutionair bewustzijn snel oud en moe 
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wordt. Ontnuchterend is zijn stelling dat 
bijeenkomsten van de Wereldraad 'meer 
lijken op internationale wetenschappelijke 
congressen dan op bijeenkomsten van de 
UNO'. Oat typeert het ontbreken van ech
te politieke verantwoordelijkheid. 

De Nederlander dr. H.M. de Lange9 is, 
anders dan De Santa Ana, zeer kritisch 
over niet-christelijke ideologieen. Terecht 
wijst hij op 'een belangrijke categorie van 
het menselijk bestaan, namelijk de 
schuld'. Beset van schuld maakt een pa
thetische stellingname zonder zelfkritiek 
vrijwel onmogelijk. Vooral het marxisme, 
maar ook de 'westerse fraseologie' waarin 
het beg rip bevrijding steeds weer opduikt, 
wijst hij at. Bevrijding is een te vaag politiek 
concept. H. M. de Lange sluit dichter aan 
bij het katholieke Familia Dei beg rip, door
dat hij gerechtigheid vooral ziet als een 
relatiewoord, een oproep om gebroken 
menselijke relaties te herstellen. In zijn uit 
1975 stammende boekje beklemtoont De 
Lange dat 'elk nadenken en handelen 
gericht op verandering van de grond
slagen en de opbouw van de samenleving 
zich rekenschap moet geven van welke 
verwachtingen men van de mens heeft en 
welk Gods-concept men met zich draagt'. 
Hij is daarin consequenter dan De Santa 
Anal 

Vanuit de Wereldraad en de kring van 
vooraanstaande zegslieden komt dus een 
verscheidenheid van uitspraken voort. 
Traditie speelt nauwelijks een rol. Oat is 
een groot bezwaar, want de Wereldraad 
kan door het verwaarlozen van continuHeit 
en samenhang in spreken en optreden, 
zoals Jeurissen voorzichtig beschrijft, wei
nig vertrouwen bij politici wekken. Echte 

6. Z1e drs. J A.M.J Jansen. 'Herderl1jke schnJvens over 
soc1aal-econom1sche vraagstukken' CO Verkenmngen 
86/12, p. 534 e.v 

7. Jul1a de Santa Ana: 'Towards a church of the poor', World 
Council of Churches, Geneva, 1979 

8. Ernst Lange: 'De oekumemsche Utop1e· (oorspr 1972, 
Nederlands 1974), Bosch & Keun1ng NV, Baarn. 

9. Dr. H.M. de Lange 'Werkei!Jkheid en hoop', nieuwe 
dJmensJes van een verantwoordell)ke maatschapp1{, 
1975, Bosch en Keun1ng NV, Baarn 
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Door het verwaarlozen van 
continurteit heeft de 
Wereldraad van Kerken 
weinig vertrouwen. 

politieke verantwoordelijkheden kunnen 
niet met wilde of bont gemeleerde uitspra
ken worden gecomb1neerd. Vanuit de po
litiek gezien komt men in de tegenstelling 
tussen Vaticaan en Wereldraad dichter bij 
het Vaticaan uit, dan bij de Raad. 

Wat van waarde blijft 
T och zou het een g rote fout zijn als ch riste
lijke pol1tieke partijen zich van de uitspra
ken van de Wereldraad zouden distantie
ren; zelfs al zouden daar geen vrienden 
van ons meer te vinden zijn. Want door 
mee te polariseren, raak je ook zeit uit het 
lood. Beter is om de onaangenaamheden 
klinisch te bezien en de nodige openheid 
te behouden, want ondanks aile fouten, 
die anderen op hun beurt in het CDA 
kunnen aanwijzen, zijn daar geengageer
de christenen bezig die op zijn minst mede 
door Evangelische motieven worden ge
leid. Zowel in de katholieke als de protes
tantse kerkelijke literatuur kan inspiratie 
voor politiek worden opgedaan. 

Wat treffen we nu aan overeenstem
mende beleidspunten in bijvoorbeeld de 
CDA-politiek aan? Oat is niet gering. Er 
bestaat een lange en rijke traditie van ker
kelijke zorg in derde wereldlanden. 

Oat maakt het mogelijk om ontwikke
lingsbeleid tot een kenmerkend punt voor 
het CDA te doen zijn. Omdat het in zich 
belangrijk is, maar ook omdat daar een 
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bepaalde invloed op de mentaliteit van 
mensen vanuit gaat. In 'Niet bij brood 
aileen' (1977) was ontwikkelingsbeleid 
nog hekkeslu1ter. Maar zowel in 'Om een 
zinvol bestaan' (1981 en 1982) als in 'Uit
zicht' (1986) opent het verkiezingspro
gram met 'I nternationale solidariteit' res
pectievelijk 
'Ontwikkelingssamenwerking'. Oat was 
verre vanzelfsprekend, omdat het mins
tens uit populistische overwegingen aan
trekkelijker was om met de eigen zorgen te 
beginnen. 

In beide campagnes waarschuwden 
andere grote partijen hun kaders om de 
mensen maar niet met de Derde Wereld 
aan boord te komen. Die situering als 
hoofdstuk I had dus een provocerend ka
rakter en een symboolfunctie. Eerst de 
verre naaste. Zoiets komt in geen ander 
industrieland voor. 

Overeenkomsten met kerkelijk spre
ken over ontwikkeling 
Zowel in de CDA-programs10 het EVP
program van 198411 als de Wl-brochure 
'Wereldeconomie en ontwikkeling' blijkt 
dat het CDA ontwikkeling bepaald niet als 
een hoofdzakelijk economische kwestie 
opvat. Oil is kenmerkend en onderschei
dend ten opzichte van andere stromingen. 

Ontwikkeling is een veelzijdig maat
schappelijk proces en zelfs als het econo
mische aspect behandeld wordt, moet de 
sociale, politieke en religieuze context aan 
de orde komen. Gebeurt dat niet dan zou 
eventueel wei het Bruto Nationaal Produkt 
kunnen stijgen maar van een wezenlijke 
ontwikkeling is dan geen sprake, omdat 
economische groei ten koste kan gaan 
van zware schade aan het milieu, sociale 
ontworteling, vernietiging van culturele 
identiteit, afbraak van de positie van de 
vrouw en veel gewoon menselijk leed. 

10. CDA: ·om een Z1nvol bestaan· 1981/1982. Den Haag 
Idem 'U!IZ!Cht'. 1986, Den Haag 

11 Europese Volkspartrj/CDA· 'Europa m goede handen'. 
1984. Den Haag. 
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Soms leidt ontwikkelingsbeleid tot ver
scherping van de binnenlandse sociaal
economische tegenstellingen, zodat de 
kans op gewelddadige conflicten wordt 
vergroot. 

Mensen en groepen moeten zelf hun 
ontwikkeling bepalen. Zij moeten dat pro
ces zelf dragen. Oat vergt een verschei
denheid aan mogelijkheden. Hulp van 
staat tot staat aileen is dan onvoldoende. 
Oat kan zelfs maatschappelijke ont
plooiing rem men. Het concept van de ver
antwoordelijke samenleving en van de ge
spreide verantwoordelijkheid noopt tot 
een veelvormiger bemoeienis met ontwik
keling. Allerlei instanties naast de overheid 
kunnen daaraan meedoen. 

Zo ontstaat een dialoog tussen samen
levingen en tussen culturen waardoor een 
veelziJdige ontwikkeling meer kansen 
krijgt. Opbouw van gezondheidszorg, on
derwijs, vakbewegingen, boerenorgani
saties, media en ook van bedrijven in de 
Derde Wereld, door overdracht van tech
nologie, kapitaal en managementervaring 
die daar nodig is. Zo' n beleid zal meer oog 
kunnen hebben voor specifieke omstan
digheden van elk land en de culturele 
dimensie van het ontwikkelingsvraagstuk. 

'Wereldeconomie en ontwikkeling' pleit 
met zoveel woorden voor navolging van 
de suggestie van de Raad van Kerken in 
Nederland om tel kens rapportage van cul
tuur-effecten van hulpactiviteiten te doen 
plaatsvinden. 

Wat betrett de internationale structuren 
wordt vooral in de programs12 gewezen 
op de nadelen die deze voor de onderont
wikkelde Ianden meebrengen en op de 
noodzaak om de barrieres die wij tegen 
hen ontwikkelen en in stand houden, te 
slechten. Tal van concrete beleidsvoorne
mens volgen uit dat standpunt voort. 

Naast internationale structuurverande
ringen pleiten de CDA-stukken ook voor 
machtsverschuivingen binnenslands ten 
bate van de armste groepen. Een goed 
ontwikkelingsbeleid kan pas lukken als de 
regering in het ontvangende land zelf een 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 6/87 

rechtvaardig en sociaal beleid voert. Oat 
vraagt een op enigerlei wijze democra
tisch be1nvloede overheid die sterk ge
noeg is en bereid om zijn burgers te be
schermen. Het herhaalde pleidooi voor 
controleerbare gedragscodes voor trans
nationale ondernemingen waarbij de EG 
een rol bij het toezicht en de handhaving 
kan spelen, past in dit kader, alsmede het 
voorzichtig beklemtonen van de sociale 
en klassieke mensenrechten. Ook de 
waarschuwing tegen beleid dat onredelijk 
veel geldt besteedt aan bewapening heett 
met deze interne verhoudingen te maken. 
lmmers door zo'n overinvestering dreigt 
het Ieger een onevenredig sterke machts
factor te worden. 

De pleidooien voor structuurhervormin
gen zowel op het internationale alsop het 
nationale vlak stroken sterk met dat wat 
vanuit de Wereldraad van Kerken en de 
organen van het Vaticaan wordt voorges
taan. 

De stugge realiteit 
In een van de CDA-programs13 wordt op
gemerkt 'Wij weten in de politiek heel 
goed hoe het hoort, maar er wordt lang 
niet altijd naar gehandeld'. En: 'Wij moe
ten in veel opzichten nog leren hoe wij 
solidariteit goed in de praktijk kunnen 
brengen'. Deze gedachte komt makkelijk 
op bij het lezen van programs. Vooral 
omdat men destijds aannam dat de daarin 
opgenomen belotten tach niet vervulbaar 
waren en slechts campagnedoeleinden 
dienden. Tach valt op dat de programs uit 
de jaren tachtig zo hard en zo eerlijk moge
lijk ten opzichte van de financieel-econo
mische ruimte geschreven zijn; als het 
ware met het mes op de keel. De steer was 
er dus helemaal niet naar om de zaken 
mooier voor te spiegelen dan zij waren. 
Bovendien was er een afnemende popu
lariteit voor ontwikkelingsbeleid. Het CDA 
kan dus, vanwege het serieuze karakter 

12 Z1e noot 1 0 
13 'Om een zmvol bestaan, hoofdstuk I. 
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van zijn programs, aan zijn woord worden 
gehouden. 

Jammer genoeg nemen kerkelijke orga
nen nauwelijks kennis van CDA-pro
grams. Wellicht komt dat door de andere 
partij-politieke orientatie van de daarin fun
gerende personen of door de gedachte 
dat die programs slechts een zeer korte 
geldigheid bezitten. Dit is onverstandig. 
Officiele partijdocumenten moet men se
rieus nemen. Bij afwijkingen van de daarin 
vervatte voornemens moet men alert rea
geren. 

Afwijkingen in de praktijk zijn bedenke
lijk, maar nog veel erger zou het zijn als die 
programs zelf al geen adequate beleids
voornemens zouden bevatten. Dan is er 
namelijk niet eens meer een basis voor 
trefzekere immanente kritiek. 

Onbekend - onbemind 
Veel kerkelijke werkers weten niet hoezeer 
ideeen die in de protestantse en katholieke 
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kerken Ieven, tevens in een christelijk 
gel'nspireerde politieke partij als geestelijk 
eigendom worden ervaren. Die vervreem
ding van de politiek ontstaat wellicht, door
dat het CDA bij 'de machten' wordt gere
kend, die in het dualistisch denken dat 
Jeurissen beschrijft onverzoenlijk staan te
genover 'de radicale navolgers van Chris
Ius'. Oat denkmodel belemmert het zicht 
op de werkelijkheid en verzwakt de posi
tieve factoren binnen de politiek. Enige 
afstand nemen van het conflictdenken, 
wat meer Familia Dei besef zou de door
werking van het Evangelie in de politiek 
zeer ten goede komen. 
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