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'Ais christen
democraat ben ik 
anticonfessioneel' 
Hindernissen voor een machtsvrij debat over 
de democratische kansen in Latijns-Amerika 

A. van Bochove 

Een zuivere discussie over de kansen van democratie in 
Latijns-Amerika wordt belemmerd door het bestaan van wat 
genoemd wordt een 'christelijke' en een 'marxistische' 
orthodoxie. De schrijver geeft aan wat daarbij de positie van 
het CDA zou moeten zijn. 

Aart van Bochove (1956) studeert filo
sofische sociologie in Groningen. Hij is 
lid van Provinciale Staten voor het 
CDA. Dit artikel is geschreven naar 
aanleiding van een bezoek dat hij in 
augustus 1984 met een CDJA-delega
tie bracht aan de Partido Democrata 
Cristiano (PDC) in El Salvador. 

Wie kan namens het volk van El Salvador 
spreken? Heeft de straatarme Salvadoraan
se meerderheid eigenlijk wei een mening 
over de oorlog in eigen land? 'Het merk
waardige van deze oorlog is, dat de armen er 
naar kijken als naar een film: afwachtend wie 
wint' .1 Een handvol televisiezenders, 
eigendom van de oligarchie, bestookt hen 
met Amerikaanse shows en reclame. 'Hun 
lijden is zo groat, dat ze geen energie heb
ben om partij te kiezen. Het is een oorlog 
tussen twee legers, zonder volkssteun.' 
Op 15 oktober 1984 spraken guerilla en 
regeringsleiders elkaar in het stadje La Pal
ma. President Duarte had het volk opgeroe
pen om witte kleren aan te trekken en langs 
de route te gaan staan. Voor Europese ogen 
een theatraal spektakel; in El Salvador een 
paging om de mensen uit hun filmische le
thargie te halen en hen persoonlijk voor de 
vrede te engageren. Oak verschijnt Duarte 
veelvuldig bij begrafenissen van terreur
slachtoffers; voor Europeanen een kenmerk 
van een populist en caudillo, in El Salvador 
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een weg om het volk te bereiken buiten de 
rechtse media om. 
Wat wil nu dat volk? De vraag is, losgemaakt 
uit de historische en regionale context, tot 
thema geworden in de binnenlandse politiek 
in Europa. Een voorbeeld. PvdA-voorzitter 
Van den Berg heeft kritiek op de Franse 
president: 'lk kan niet accepteren dat Mitter
rand een onderhoud heeft met Duarte, die 
voor mij een moordenaar is, en ik kan een 
moordenaar geen hand geven'. 2 Met het 
merkwaardige tussenvoegsel 'voor mij' ont
slaat Van den Berg zich van de plicht tot 
argumenteren: hij spreekt immers een sub
jectief gevoel uit en gevoelens mag je uiten 
zonder er argumenten bij te leveren. Blijft de 
vraag waarom Van den Berg zijn partij opza
delt met een gevoel dat ver buiten het zake
lijk kader valt, zoals het door hem gesteunde 

1) Julio Adolfo Rey Prendes, minister van algemene zaken, 
op 1 7 augustus 1984 tijdens een gesprek over de 
'Salvadoraanse revolutie als cultureel proces'. 

2) Volkskrant, 23 augustus 1984. 
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politieke verzetsfront aangeefV 
Een ander voorbeeld. In Europa en vooral 
Amerika is voortdurend aandacht voor de 
eventuele rol van Cuba en Nicaragua in wa
penleveranties aan de guerilla. Onder de 
Salvadoraanse christen-democraten wordt 
daar geen woord over vuil gemaakt: in deze 
regio zijn wapens beter verkrijgbaar dan 
brood. Wapens zijn als drugs: zolang er 
mensen zijn die ze wensen te gebruiken, is er 
aanvoer. 

De informatie over Latijns-Amerika komt tot 
ons, vertroebeld door politieke en economi
sche belangen. Zelfs wanneer die er niet 
waren, dan nog zijn er blokkades in de dis
cussie over dit continent die ons het zicht op 
de democratische mogelijkheden ontne
men. Een tweetal van deze barrieres komt in 
dit artikel aan de orde. 

Octavio Paz: twee orthodoxieen 
Europeanen roepen vaak de literatuur te 
hulp als authentieke tolk van de verlangens 
en de werkelijkheid van de Latijnsamerika
nen. Een aantal van deze auteurs betuigen
met Gabriel Garcia Marquez als illuster 
voorbeeld - steun aan een revolutionaire, 
Nicaraguaanse oplossing van de dictaturen 
en een groot deel van de publieke opinie in 
de Noordatlantische Ianden sluit zich daarbij 
aan. 4 De democratisering langs electorale 
weg elders in de regio spreekt hen niet aan, 
zoiets saais als rechtstreekse presidentsver
kiezingen lokt geen solidariteitscampagnes 
uit, ondanks de miljoenenmassa's die juist 
daarvoor in het begin van 1984 in Brazilie de 
straat op gingen.5 

Er zijn echter uitzonderingen, zoals de Peru
viaan Mario Vargas Llosa en de Mexicaan 
Octavia Paz, voorstanders van een demo
cratie naar Westeuropees model. Paz is te
vens een van de eerste autochtone politieke 
essayisten. Hij houdt zich niet, zoals in de 
sociale wetenschappen gebruikelijk is, bezig 
met Latijns-Amerika als produkt van opge
legde afhankelijkheid en onderontwikkeling. 
Hem interesseert veel meer het fenomeen 
staat, aan de orde gesteld in 'EI oqro filantr6-
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pico'. 6 Paz is een kind van de Mexicaanse, 
anticlericale revolutie van 1911. De van 
Spanje geerfde, centralistische staatsappa
raten in dit werelddeel zijn naar zijn mening 
pas gevaarlijk geworden toen zij zich als 
hoeders van een officiele, katholieke geloofs
leer opwierpen. 'Geen wreder despotisme 
dan dat van de bezitters der waarheid.' 
Nooit mag echter een christelijke orthodoxie 
vervangen worden door een marxistische 
orthodoxie. Ze zijn immers aan elkaar ver
want: beide achten de mens een produkt te 
zijn, een schepsel, van God dan wei van de 
maatschappelijke krachten. Zoals voor Plato 
begrippen als waarheid en juistheid slechts 
afbeeldingen zijn van archetypen, opgesla
gen in een onbereikbare ideeenhemel, zo 
hebben ook de kerk en het marxisme echte 
vrijheid onmogelijk gemaakt omdat zij het 
menselijk handelen toetsen aan een onbe
reikbare, door de staat gesanctioneerde ge
loofsleer. 
Latijns-Amerika heeft geen nieuwe ortho
doxieen nodig, maar een geloofsvrij staats
apparaat, analoog aan de parlementaire de
mocratie; ingebed in een kritische, onafhan
kelijke cultuur volgens de traditie van de 
Europese Verlichting. Waar Paz zich mate-

3) Het Revolutionair Democrat1sch Front FOR, de politieke 
vleugel van het verzet, stelt de integriteit van president 
Duarte niet ter discuss1e. Er is 'slechts' een diepgaand 
verschil van inzicht over de politieke strategie. Medede
ling van Manuel Rey, Brussels ambassadeur van het 
FOR, 22 augustus 1984 

4) Vgl. de 'Latijns-Amerika krant' van Meulenhoff, JUni 
1984. Daaruit o.a. het artikel 'De D1ctatuur' van Robert 
Lemm. 

5) Bij dit gebrek aan enthousiasme speelt wei Iicht mee, dat 
het de burgers uit het politieke midden zijn die de 
regeringsgebouwen in worden gestemd. Roel Jansen 
(NRC-Handelsblad, 16 januari 1985) spreekt in dit ver
band van 'restauratieve democratisering': de politieke 
circuits van v66r de golf van staatsterreur in de Jaren 
zestig en zeventig keren terug en moeten alsnog hun 
hervormingsgezindheid bewijzen. 

6) Letterlijk: 'De menslievende kannibaal'. De titel slaat op 
de Mexicaanse staatspartij PRI, die er een miljoenen 
mensen omvattend cl1entele-systeem op na houdt en 
juist daardoor niet toekomt aan echte democratisenng 
en modernisering. Er IS een Duitse vertaling beschik
baar: Oer menschenfreundliche Menschenfresser. Suhr
kamp, Frankfurt 1981 Hieruit vooral het opstel 'Fre1he1t 
kontra Glaubigkeit'. 
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loos aan ergert, zijn Europeanen die zelf 
volop vanuit deze traditie Ieven, maar intus
sen voor de rest van de wereld een nieuwe 
orthodoxie aanbevelen. Hij laakt Jean Paul 
Sartre, die een hele serie revoluties omarm
de, maar prijst hem tevens omdat Sartre 
tenminste nog op zijn schreden durfde terug 
te keren. Hij heeft begrip voor Nicaragua, 
vanwege de geschiedenis van het land en 
de militaire bedreiging, maar laakt opnieuw 
Europees links, dat daar bewondert wat in 
eigen huis gehaat zou worden7

; het nieuwe 
Jeruzalem is prachtig, mits op afstand. 

Het verhaal van Paz is - ook zonder zijn 
conclusies direct te onderstrepen - voor ons 
relevant. In de eerste plaats omdat zowel in 
Europa als in Latijns-Amerika de verhouding 
van de christen-democratie tot de kerk aan 
de orde is; in de tweede plaats omdat, al
weer in beide continenten, de geloofwaar
digheid van de christen-democratie wordt 
afgemeten aan de mate waarin zij met links 
wenst mee te liften, fellow-traveller van de 
revolutie wenst te zijn. Over beide thema's 
enkele opmerkingen. 

Kerkelijk oordeel en politieke emanci
patie 
In oktober 1984 vond in Amsterdam een 
conferentie over 'Latijns-Amerika en de 
christen-democratie, hervorming of revolu
tie?' plaats. 8 Ds. S.S. van Dijk, medewerker 
namens de lnterkerkelijke Coordinatie Com
missie Ontwikkelingsprojecten (ICCO), een 
van de vier organisaties voor particuliere me
definanciering, brak bij deze gelegenheid de 
staf over de christen-democratie en haar 
bijdrage aan de 'basisproblemen' van de 
regio. Dit oordeel werd bepaald door de 
gesignaleerde volgzaamheid ten opzichte 
van de conservatieve, katholieke hierarchie: 
'Koploper in de ontdekkingstocht naar ver
nieuwingen is de institutionele kerk stellig 
nooit geweest. ( )De christen-democrati
sche partijen zijn in deze situatie niet zelden 
het instrument geweest waarvan het reli
gieuze instituut zich heeft bediend'. Een 
raadselachtige uitspraak, gezien de prille 
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leeftijd en vaak marginale positie van de 
Democracia Cristiana in deze Ianden. Vooral 
dat 'niet zelden' maant tot onderzoek: wie, 
wat, wanneer? In Venezuela, waar de Demo
cracia Cristiana in 1968 voor het eerst rege
ringspartij werd en sindsdien samen met de 
sociaal-democraten een heel fatsoenlijk poli
tiek establishment vormt? Het is een twijfel
geval, maar misschien heeft ds. Van Dijk 
gelijk. Oat 'niet zelden' suggereert echter 
meer, we zoeken dus verder. Chili, een land 
waar Eduardo Frei in de jaren zestig een 
hervormingsprogramma doorvoerde, dat nu 
ook in Europa geherwaardeerd wordt. Geen 
goed voorbeeld. El Salvador. Nee, ook niet. 
De plaatselijke Partido Democrata Cristiano 
werd in 1960 nu juist opgericht door jonge 
katholieken uit onvrede met hun kerk, die het 
op dat moment nog vertikte de sociale con
sequenties uit haar eigen leer te trekken. 9 

Guatemala dan. De DC heeft een periode 
achter de rug, waarin politiek bedrijven 
hoofdzakelijk bestond uit het met auto's 
over het platteland razen om would-be 
slachtoffers van doodseskaders op te halen 
en naar onderduikadressen te brengen. Met 
Guatemala zijn we door de Ianden heen 
waar de DC numeriek iets voorstelt. In de 
andere Ianden gaat het om kleine, zij het 
vaak goed georganiseerde groepen. Urugu
ay en Bolivia vallen op door hun coalitiepoli
tiek: met communisten, socialisten en anar
chisten. De DC in Paraguay is vooral bekend 
uit de brievenacties van Amnesty Internatio
nal, de Peruviaanse DC voert oppositie te
gen het IMF-beleid van de regering, de chris
ten-democraten in ..... 10 

De christen-democratie lijkt, kortom, geen 
uitzondering te zijn op de verbijsterende 
werkelijkheid van het continent, zoals door 
Eduardo Galeano samengevat: 'denken is 
zondig, Ieven is gevaarlijk, eten is een won-

7) Vgl. Latijns Amerika, tijdschrift van CLAT-Nederland nr 
6, 1984. Hierin een deel van de rede van Paz o~ 7 
oktober 1984, gehouden op de Frankfurter Buchmesse 
bij de uitreiking van de vredespriJS van de Duitse Boek
handel. 

8) Het proces-verbaal van dit seminar verschiJnt medio 
1985 brJ het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 
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der'. Het is onduidelijk waar ds. Van Dijk op 
doelt. Niettemin sluit hij zijn betoog af met 
een oproep het marxistisch denken onder 
ogen te zien; en daamaast zou de christen
democratie er 'verstandig aan doen, zich 
voor de inspiratie van de bevrijdingstheolo
gie niet af te sluiten'. Het recht op een eigen 
identiteit verdwijnt bij ds. Van Dijk onder de 
horizon. 
Is hier sprake van een nieuwe vorm van 
clericale orthodoxie? Kennelijk werd het tij
dens het seminar door sommigen zo erva
ren. De Uruguayaanse socioloog Juan Pablo 
Corlazzoli: 'Ais praktizerend katholiek voel ik 
me gesterkt omdat het thema van de bevrij
dingstheologie op dit seminar aan de orde 
is. Maar als politicus en als christen-demo
craat ben ik anticonfessioneel' .11 Dit is een 
zeer compacte uitspraak. Met de eerste zin 
drukt Corlazzoli een relatie van verbonden
heid uit, die verplicht tot een dialoog op basis 
van een eenheidscheppend uitgangspunt. 
Met de tweede zin geeft hij aan dat dat een 
dialoog tussen gelijken is; geen van beide 
partijen kan aanspraak maken op een aan 
de confessie ontleend extra gezag. De uit
spraak in z'n geheel geeft stof tot nadenken 
over een geheel andere conclusie dan die 
van ds. Van Dijk: de christen-democratie in 
Latijns-Amerika is niet ontwikkeld als een 
instrument van een conservatieve kerk, maar 
is een symptoom van de emancipatie van de 
politiek ten opzichte van de kerk. Oat de 
conservatieve kerk van weleer veranderd is 
in een pluriforme gemeenschap waarin ruim
te is voor de bevrijdingstheologie, doet niet 
terzake, zolang er vanuit de kerk tot de 
politiek gesproken wordt op grand van een 
eenzijdig toegeeigend gezag, aan de confes
sie ontleend. 12 

Overeenkomst met de Nederlandse situ
atie 
De twee zinnen van Corlazzoli corresponde
ren met een opmerking uit een van de fu
siestukken van het CDA, het grondslagrap
port. Daar wordt gesteld: 'Wij zijn er ons zeer 
van bewust dat een tweetal gevaren onze 
politieke groepering bedreigen, namelijk: 
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de verwereldlijking van de politiek (secula
risatie), waardoor de band tussen het 
Evangelie en het politiek handelen ver
zwakt of verbroken zou worden, en 
de onderschikking van de politiek aan 
kerkelijk gezag en kerkelijke leer (confes
sionalisering)' .13 

Het grondslagrapport bepleit een 'zelfstan
dig verstaan van het Evangelisch appel voor 
de politiek' 14

; het bepleit daamaast een blij
vende emancipatie van de politiek ten op
zichte van het confessionele gezag. 
De overgang van confessionalisme naar 

9) Een deel van het Salvadoraanse episcopaat kiest anna 
1984 partij tegen de PDC-regering. Dat wijst op een 
herorientatie. De in Nederland populaire gewoonte om 
vanuit het Ieven en werk van de vermoorde aartsbis
schop Romero de PDC-regering te bekritiseren, gaat 
voorbij aan het gegeven dat niet de parti), maar de kerk 
een historische discontinUtteit moet verantwoorden; de 
PDC werd vervolgd, lang voordat Mgr. Romero zich 
began te engageren. lntussen zegent de bisschop van 
Santa Ana nag steeds de helikopters van het Ieger. De 
herorientatie heeft nag niet tot een nieuwe, eenduidige 
rol van de kerk geleid. 
Uiteraard is oak het verleden van de PDC voor kritiek 
vatbaar. Met name de periode 1 980-1982 is een pro
blematisch voorbeeld: de PDC bleef in deze bloedige 
overgangs)aren, na de staatsgreep van ok1ober 1979, 
met het Ieger samenwerken totdat het verkiezingspro
ces vriJwilltg terugtreden mogeli)k maak1e. Deze gele
genheidscoalitte wordt internationaal nag steeds als 
collaboratie gezien. Bij monde van minister Rey Prendes 
en secretaris-generaal Morales Ehrlich aanvaardde de 
PDC tijdens ons bezoek in augustus 1984 de verant
woordelijkheid voor het geweld. In hun ogen was deel
neming in de junta echter de enige manier waarop het 
Ieger kon worden weerhouden van een terugkeer naar 
de terreur van v66r 1979; dat was wat ultrarechts wilde 
en daarom heeft juist de PDC geleden onder het moor
den in die )aren. Het was voor ons indrukwekkend om 
waar te nemen hoe in dit gewelddadige El Salvador 
deze twee woordvoerders zich op bijna calvinistische 
wi)ze rekenschap gaven van hun vuile handen. 

1 0) Voor een (alweer verouderend) informatie- en opinie
overzicht over dit thema, zie Christendemocratie in La
tijns-Amerika, Document nr. 5-6, 1982, van het Centrum 
voor Politieke, Economische en Sociale Studies CE
PESS, Tweekerkenstraat 43, Brussel. 

11) In het vervolg zijn interventie meld de Corlazzoli in de 
kerkgeschiedenis veel redenen tot ontevredenheid te 
zien, de lnquisitie bijvoorbeeld. Een linkse lnquisitie in 
deze eeuw is niet op zijn plaats: de politiek-sociale crisis 
vraagt om politiek-sociale antwoorden; zaken als land
hervorming en zelfbeheer van banken en industrieen zijn 
relevanter als antwoord op het kapitalisme dan theologi
sche geschillen. 
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christen-democratie in Nederland is in de 
jaren zestig, eerst in katholieke kring, begon
nen. Maar de KVP heeft het vacuum dat 
ontstond na het wegvallen van de kerkelijke 
leer als gezagsbron niet effectief kunnen vul
len.15 Pas bij de formele oprichting van het 
CDA, in 1980, kwam weer duidelijkheid over 
de verhouding tussen confessie en politiek. 
De Latijnsamerikanen zijn ons hierin ver 
voorgegaan. Daarom was het niet toevallig 
dat de meest geagiteerde interventies tij
dens het Amsterdamse debat over bevrij
dingstheologie juist van hun zijde kwamen: 
zij werden herinnerd aan een machtsrelatie, 
waar zij zich decennia geleden in voile 
overtuiging van hadden losgemaakt. 16 

Definitie van emancipatie 
Zoals ze in de geschiedenis verschijnen, zijn 
discussie en argumentatie, de middelen voor 
politieke communicatie bij uitstek, doordron
gen geweest van manipulatie, van oneigenlij
ke gezagsaanspraken, machtsuitoefening, 
onderdrukking, economische belangen en 
psychologisch geweld. 'Emancipatie van de 
politiek', wat betekent dat? Oat betekent dat 
de politiek bekwaam geacht wordt om zelf
standig oordelen te vellen; dat de deelne
mers aan een debat over gelijke kansen 
beschikken om aanspraken als waarheid, 
juistheid en authenticiteit vast te leggen. In 
een machtsvrije dialoog Iaten de partners 
het na om een beroep te doen op een 
orthodoxie: zij claimen geen surplus-gezag 
dat hen van de plicht tot luisteren en argu
menteren ontslaat. Emancipatie betekent 
ook dat de onderlinge communicatie niet 
meer op winnen, op het vestigen van het 
eigen gelijk gericht is, maar op het mogelijk 
maken van nieuwe activiteiten, het opstellen 
van bruikbare analyses en het zoeken naar 
nog onbetreden paden. Zo moet de dialoog 
tussen kerk en partij zijn. 

Voorbeelden van orthodox denken: eti
ketten in plaats van processen 
Voldoet die andere orthodoxie van Paz aan 
de eisen van toegankelijkheid en vruchtbaar
heid? Het is vreemd om te zien hoe de 
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gangmakers in de Nederlandse publieke 
opinie over de Derde Wereld, de linkse partij
en, de vredesbeweging, de actiegroepen, al
tijd een land uitverkiezen, als ware het een 
symbool van een credo. Het eigen, ver-

12) Tijdens de discussie over de bevrijd!ngstheologie werd 
onder meer opgemerkt, dat het niet de taak is van de 
politiek zich te mengen in controverses over de aan- of 
afwezigheid van transcendentale dimensies in deze the
ologie, die in de katholieke kerk gaande zijn (A. Vanisten
dael, Belgie); dat het gebonden zijn aan de maatschap
pelijke context van de geloofsinhoud, zoals dat door de 
bevriJdingstheologie naar voren wordt gebracht, uitein
delijk voert naar de in de praktijk allang bewezen stelling, 
dat de politiek in laatste 1nstant1e het Ieven bepaalt 
(Jaime Castillo, Chili); dat het hanteren van een analy
tisch instrumentarium van marxistischen huize door de 
bevrijdingstheologie niet iets is om van wakker te liggen, 
omdat de sociale wetenschappen dat al lang geleden 
tot een aanvaardbare praktijk hebben gemaakt; dat de 
vernieuwing van de bevrijdingstheologie dus niet zozeer 
ligt in de boodschap, alswel in diegenen, die de bood
schap brengen (A.E. van Niekerk, Nederland); en dat, 
tenslotte, juist christenen de plicht tot dialoog hebben, 
met inachtneming van het gegeven dat juist verwanten 
het hardste ruzieen. 'WiJ moeten onze vragen zo formu
leren, dat ze aanvaardbaar zijn voor de ander' (A Vanis
tendael, Belgie). Dit lijken mij evenzovele redenen om de 
oproep van ds. Van Dijk aan de christen-democraten 
om zich open te stellen voor de inspiratie van de bevriJ
dingstheologie, te begrijpen als een oproep tot weder
ZiJdS gesprek. Dia-loog is iets anders dan mono-loog 

13) Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Grondslag en Politiek 
Handelen' uitgave CDA, Den Haag, 1978. 

14) Grondslagrappor1, hoofdstuk vier: 'Kerkelijk en Pol1tiek 
Handelen'. 

15) Vgl. bijvoorbeeld G.J.M. van Wissen Oechristen-demo
cratische visie op de rol van de staat in het sociaal
economisch Ieven, Amsterdam 1982, biz. 589 e.v 

16) Dat in Nederland de emancipatie van de politiek nog n1et 
voor iedereen vanzelf spreekt, wordt op schokkende 
wijze ge1llustreerd door Mgr. R.Ph. Bar, bisschop van 
Rotterdam, in Christen Democratische Verkenningen 7-
8, 1984. Mgr. Bar heeft tot het CDA als geheel niets te 
zeggen zolang het n1et '1n al haar activiteiten aanslu1ting 
zoekt bij de RK Kerk' Hi) wenst zich slechts te richten 
tot de katholieken in het CDA, en dan aileen voor zover 
zij de leer en de discipline van de kerk Iaten prevaleren 
boven overheidsmaatregelen. 'Opdat de katholieken 
weten dat de Heer meer van hen vraagt dan van niet- of 
andersgelovenden.' Hun samenwerking met 'andere 
christenen' mag niet leiden tot het 'twijfelachtige alge
meen christelijke'. 
Dit diepe affront aan het adres van de protestanten die 
zich intensief hebben ingezet voor een herkenbare 
Evangelische 1dentiteit van het CDA, heeft slechts be
perkte onrust veroorzaakt; dit type confessionalisme 
wordt, vijf jaar na de oprichting van het CDA, kennelijk 
als niet meer relevant ervaren. 
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trouwde wereldbeeld, zo moeilijk herkenbaar 
binnen de smalle marges van de Nederland
se democratie, wordt glorieus zichtbaar ge
maakt in andere continenten. De 'solidariteit' 
reist, met Jean Paul Sartre, de hele wereld 
over. En nu geeft Nicaragua gelegenheid tot 
een duik in het vruchtwater. Een goed voor
beeld van de inertie waar deze exclusieve 
aanspraak op Waarheid toe leidt, is het grote 
onderzoek naar de Central Latina-america-

' Actievoeren doe je kennelijk 
niet om succes te boeken, 
maar om eigen radicaliteit 
te bewijzen. , 

na de Trabajadores, CLAT 17
. Wim Jansen 

daarover: 'Het boek blijkt een bijna driehon
derd pagina's lange analyse van de CLAT te 
zijn, uitgaande van de vooronderstelling dat 
deze Latijnsamerikaanse arbeiderscentrale 
niet deugt. Blijkens het voorwoord hebben 
de anonieme schrijvers in opdracht van de in 
Nederland gevestigde landencomite's voor 
Latijns-Amerika twee jaar lang gewerkt aan 
wat je gerust een zeer gedegen studie mag 
noemen. Wie het boek goed leest, kan ech
ter aileen maar tot de conclusie komen dat 
CLAT niet zo'n arbeiders-vijandige vakcen
trale is als de schrijvers hadden willen doen 
geloven. Veel dieper dan het verwijt dat 
CLAT niet links genoeg is, gaat de kritiek 
eigenlijk niet' .18 Wim Jansen heeft gelijk. Er is 
veel energie besteed aan een boek dat niet 
tot discussie prikkelt. Sommige passages 
zijn, integendeel, haast komisch, bijvoor
beeld wanneer op bladzijde 270 met inge
houden verontwaardiging enkele successen 
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van CLA T worden gemeld, waaronder de 
goede contacten met het CDA. Actievoeren 
doe je kennelijk niet om succes te boeken, 
maar om je eigen radicaliteit te bewijzen; 
bijvoorbeeld door een boek uit te geven voor 
een kennelijk zo beperkt gezelschap, dat 
aanvankelijk zelfs vergeten wordt om de af
korting 'CLAT' te verklaren, een boek dat bij 
verschijnen al verouderd is en dus onge
schikt als gids in de zich snel wijzigende 
vakbondswereld in Latijns-Amerika. 

Een tweede voorbeeld betreft de perceptie 
van El Salvador. Minister Julio Rey Prendes 
vatte op 17 augustus 1984 de visie van de 
PDC op de actualiteit samen: 'We hebben 
de nek van de oligarchie voorgoed gebro
ken. Nicaragua en de guerilla hebben dat 
mogelijk gemaakt door de oligarchie en haar 
handlangers in het Ieger onder druk te zet
ten. Maar om de hervormingen niet later, 
maar nu, in oorlogstijd door te voeren, dat is 
onze verdienste.' 19 Het programma van de 
'Revoluci6n Salvadorena' gaat hier en daar 
verder dan dat van de Sandinisten in Nicara
gua. Op de Amerikaanse ambassade wor
den openlijk bedenkingen geuit over de ver
gaande collectivisering van het grondbezit 

1 7) Latijnsamerikaanse vakbeweging en solidamen; kriti
sche analyse van CLA T in Latijns-Amerika en Neder
land. 
SIO-Nijmegen, maart 1984. 

18) Trouw, 27 oktober 1984. 
19) Het verband tussen Nicaragua en El Salvador is overi

gens dubbelzinnig. De PDC lokaliseert haar vijanden 
nog steeds bij ultrarechts en staat onverschillig tegeno
ver de Amerikaanse pogingen een wapenimport door 
de linkse guerilla uit Nicaragua te bewijzen. Anderzijds 
wordt onder Amerikaanse druk steun verleend aan de 
tegenstanders van het sandinisme. Druk om de betrek
kingen met Nicaragua geheel te verbreken, werd tot nu 
toe weerstaan. Overigens dienen Europese christen
democraten niet in de val te !rappen om zich te spiege
len aan de sociaal-democraten en een keuze voor 
slechts een van beide Ianden te maken. Zo wees Andre 
Louis, medewerker bij de Christen-Democratische lnter
nationale in Brussel, tijdens het Amsterdamse seminar 
niet voor niets op autoritaire trekken in het PCD-optre
den, vergelijkbaar met wat in Nicaragua gebeurt. Een 
lans breken voor Duarte in El Salvador onder gelijklijdig 
stat breken over de sandinisten in Nicaragua, is daarom 
net zo onlogtsch als het omgekeerde. 
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en over de nationalisatie van banken en 
exportfirma's. De Amerikanen hadden liever 
oplossingen gezien die passen in de 'free 
enterprise' ideologie die onder Reagan aan 
de orde is. Deze complexe situatie biedt tal 
van aanknopingspunten voor Europese in
terventie, waar metterdaad om gevraagd 
wordt. De rol van links Nederland is echter 
nihil. Het is ook niet geoutilleerd voor zo'n 
rol, beschikt niet over een vruchtbaar histo
risch-analytisch apparaat. Het genoemde 
CLAT-onderzoek, bijvoorbeeld, beschrijft wei 
de vaak kleine guerillagroepen, maar meldt 
niets over de geschiedenis en de sociale 
anatomie van de PDC. Als die PDC dan 
'plc~seling' op het toneel verschijnt, dan is 
dat nog steeds geen reden tot analyse, maar 
wordt volstaan met samenzweringstheorie
en: 'Duarte en zijn kliek' 20

, gesteund door de 
Amerikanen. Zodra zich ergens een antikapi
talistische beweging aandient onder een an
der etiket dan 'socialistisch', is links het 
spoor bijster; tegen dergelijke ongerijmdhe
den moet het credo worden beschermd. 

CDA heeft vacuum Iaten ontstaan 
Het is slechts een beperkt aantal CDA'ers 
dat zich heeft los gemaakt van de aloude 'in 
het isolement ligt onze kracht' -gedachte en 
zich toelegt op het gesprek met andersge
zinden, met wie zij niet de politieke analyse 
maar wei het engagement met Latijns-Ame
rika delen. Hun ervaringen zijn vaak teleur
stellend en wei om twee redenen. In de 
eerste plaats blijkt dia-loog opgevat te wor
den als mono-loog. Het gaat er slechts om 
in hoeverre het CDA zich op sleeptouw wil 
Iaten nemen door andermans verhaal. Een 
christen-democratische benadering 'an 
sich' is niet interessant, zelfs niet wanneer zij 
uitmondt in zeer concrete zaken als steun 
aan Salvadoraanse fabrieksbezettingen en 
land verdelingen. Het gaat kennelijk niet om 
maatschappelijke veranderingen, maar om 
de kleur van de vlag waaronder die verande
ringen plaats vinden. 
De tweede reden voor teleurstelling is gele
gen in het CDA zelf. De belangstelling in 
deze partij voor de Latijnsamerikaanse 
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geestverwanten is gering en voor zover ze er 
is, is ze niet ge·l·ntegreerd in programmati
sche stellingnamen. Het bekendste voor
beeld is natuurlijk de kruisverhouding oost/ 
west - noord/zuid. Vrijwel aile christen-de
mocraten in Latijns-Amerika vragen met na
druk om politieke en economische bemoeie
nis uit Europa. Zij doen dit om de overheer
sende rol van de Verenigde Staten terug te 
dringen, die echte onafhankelijkheid tot nu 
toe onmogelijk heeft gemaakt. 21 Europa is 
de enige regio die uit vrije wil en niet uit 
onderworpenheid gekozen heeft voor een 
bondgenootschap met de USA. 'Daarom 
heeft Europa moreel niet het recht zich afzij
dig te houden. Aileen Europa kan en moet 
voorkomen dat de USA een militaire oplos
sing forceert en een nieuw Vietnam 
schept. '22 

'1945' bepaalt nog steeds het vredesbegrip 
van het CDA en de visie op de Noordatlanti
sche relaties. Die visie komt onherroepelijk 
onder druk te staan, wanneer het luisteren 

20) De Vredesbeweging en Midden-Amerika, uitgave van 
IKV, Pax Christi, IKVOS, Solidaridad en de Midden
Amerika Comite's, 1984, biz. 39. Het speuren naar 
nieuwe openingen, onafhankelijk van de officiele poli
tieke circuits, is bij uitstek een taak van de vredesbewe
ging. Een oorspronkelijk initiatief zou kunnen zijn de 
vestiging van een verbindingskantoor of 'vredesambas
sade' in de regio, ware het niet dat het ding in Managua 
moet komen. Een zoveelste westerse solidariteitsbetui
ging aan de sandinisten voegt immers niets toe aan de 
al bestaande politieke constellatie. Het vestigen van een 
'vredesambassade' in het heetst van de strijd, in El 
Salvador, Guatemala of elders, is meer 1n overeenstem
ming met de missie van de vredesbeweging om te 
zoeken naar onconventionele uitwegen uit doodgelopen 
situaties. Men komt niet eens meer op het idee, wat 
geen wonder is, wanneer je je op voorhand conformeert 
aan de versleten dertien-in-een-dozijn-verhalen uit ge
noemd geschrift. 

21) Hoezeer ook El Salvador nog als een opstandige kolonie 
wordt beschouwd, blijkt uit een anekdote die enigszins 
gniffelend in PDC-kring wordt verteld. De Amerikaanse 
ambassadeur Pickering meldt zich bij de interim-presi
dent Magana (1982-1984) en toont een ontwerpbrief 
van hem, Magana, aan de Amerikaanse regering, ge
schreven op de ambassade. Magana zet zijn presiden
tiele handtekening, waarop Pickering een tweede enve
loppe uit zijn binnenzak haalt: het antwoord van presi
dent Reagan .. 

22) Fidel Chavez Mena, Salvadoraans minister van planning, 
in een gesprek op 18 augustus 1984 
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naar onze geestverwanten ons ernst is. Enri
que Marius uit Uruguay, adjunct-secretaris 
van CLAT, vatte het in Amsterdam zo sa
men: ' ... een algehele bevrijding. Dit is onze 
hoop, dit is onze strijd voor vrijheid, sociale 
gerechtigheid en vrede. Een vrede, die we 
moeten losmaken van de mythe-toestand, 
die velen haar willen toedichten. Een vrede 
die helaas voor veel broeders uit de eerste 
wereld een synoniem is voor rust, voor wel
zijn en stilte en voor anderen, in het bijzonder 
in de derde wereld, een factor is in de strijd 
voor het bestaan, de strijd voor de gerechtig
heid, de strijd voor de vrijheid.' 

Slot 
Enrique Marius wil van de christen-demo
cratie een mythe-opruimingsdienst maken 
(te beginnen bij ons eigen mythische vredes
begrip!); de Latijnsamerikanen hebben gele
den onder 'de mythe van de verbazing en 
het als waar aannemen van al het Europese 
en Noordamerikaanse'. 
Dit artikel began met enkele dubbele bo
dems in de communicatie omtrent het Cen
traalamerikaanse land El Salvador en met de 
vaststelling dat juist de literatuur te hulp ge
roepen wordt als gids in dit domein van 
ongerijmdheden. Hoezeer ook het Neder
landse hanteren van Salvadoraanse litera 
tuur doordrongen is van mythologie, in dit 
geval die van 'de revolutionair in de bergen', 
blijkt uit een willekeurig voorbeeld, uit de 
Groene Amsterdammer van 24 maart 1982. 
In een interview met Manlio Argueta, auteur 
van 'Een dag in El Salvador', wordt verwe
zen naar' de grootste dichter van het land, 
Rocque Dalton. Argueta memoreert hoe 
Dalton in de jaren v1jftig de apathie doorbrak, 
later actief werd in de guerilla en tallozen tot 
hetzelfde inspireerde. Uit de redactionale in
leiding leren wij dat Dalton 'in de guerilla is 
omgekomen'. Dit suggestieve taalgebruik 
laat de mythe van de revolutionaire hero'i'ek 
in stand, maar verhult Daltons ware doods
oorzaak. Dalton was lid van het Revolutio
naire Volksleger ERP en werd op 1 0 mei 
1975 vermoord door !eden van een uiterst 
linkse splinterqroep uit ditzelfde ERP. Het 
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cynisme van dit vuorbeeld wordt pas echt 
duidelijk wanneer we weten dat Dalton de 
auteur is van het misschien wei meest geci
teerde vers uit de moderne Spaanse poezie, 
handelend over de doden, die vanuit het graf 
hun moordenaars angst aanjagen: 
De doden worden met de dag opstandiger 
de doden zijn 
niet meer wat ze waren 
ze beginnen ironisch te doen 
vragen te stellen 
!k geloof dat ze in de gaten krijgen 
dat ze steeds meer in de meerderheid zijn. 

Samenvatting 
De Mexicaanse auteur Octavia Paz heeft 
gewezen op het bestaan van een 'christelij
ke' en een 'marxistische' orthodoxie. Beide 
orthodoxieen belemmeren een vrij debat 
over de kansen voor democratie in Latijns
Amerika, omdat zij door sommige deelne
mers aan dat debat als bran van oneigenlijk 
en oncontroleerbaar gezag worden gehan
teerd. De gedachtenvorming in het CDA 
over Latijns-Amerika dient zich ten opzichte 
van deze twee orthodoxieen te emancipe
ren; doel is een permanente dialoog, waarin 
aile deelnemers over gelijke kansen beschik
ken om over aanspraken als waarheid, juist
heid en oorspronkelijkheid te discussieren. 
Het betoog wordt ondersteund door indruk
ken en uitspraken, deels ontleend aan een 
orientatiereis naar El Salvador en aan het 
seminar over Latijns-Amerika dat het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA in oktober 
1984 organiseerde. 
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