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lk zie niets onchristelijks in een 
middenpositie als dat een 
dialogische positie is 

U kwalificeert mij als iemand die ecn 
'specifieke verantwoordelijkheid draagt 
hinnen de kerken·. 
Niet uit heschcidenheid. maar wei om het 
zeer hetrekkelijke daarvan aan te duiden 
eerst het volgende. Ik ben kloosterling. 
lid van een kloostercommuniteit in het 
Limburgse Valkenburg en daar nu ook 
overste van. Vanuit dat klooster ben ik 
docent in de missiewetenschap aan de 
Hogeschool voor Theologie en Pastoraat 
in Heerlen: van deze faculteit ben ik ook 
jarenlang rector geweest. Vanuit instel
ling en vakstudie vooral betrokken bij 
het werk van de kerk in de derde wereld. 
met name in Latijns Amerika. beoordeel 
ik kerk en politick vooral op de internati
onale ontwikkelingen. 
Direct kerkelijke verantwoordelijkheid 
heh ik geen enkele. Als het er op aan
komt functioneert missie. derde-wereld
kerk uitermate marginaal binnen de top 
van de Nederlandse katholieke kerk. En 
rond het wetenschappelijk theologisch 
onderwiis waarbinnen ik functioneer be-

CIIRISTEN DEMOCRA TISCIIE VFRKENNINlilN 7-H S-1 

staat op zijn best verlegenheid binnen de 
kerkelijke hierarchic en zeker regionaal 
complete afwijzing. Wil het wat fraai ge
zegd worden: ik hehoor tot dat kerkelijke 
middenkader dat door de ontwikkelingen 
in de Nederlandse katholieke kerk sinds 
het midden van de zeventiger jaren bui
ten spel raakt. 
De partij die ik meeblaas op het gebied 
van het buitenlandse missiewerk: de hulp 
aan de kerken. het delen in hun ervarin
gen. het verbreiden van hun kijk op onze 
wereld en onze kerk hier vindt structu
rcel in de kerk hier nauwelijks gehoor. 
Oat ligt uiteraard anders voor allerlei 
bewegingen van katholieken: Pax Christi. 
IKY. Justitia ct Pax. het georganiseerde 
missie- en zendingswezen. Gremia die de 
katholiciteit van de kerk beleven zonder 
er horig aan te zijn. Ik ben met name 
bezorgd om de logistieke verbindingen 
tussen deze voorhoedebewegingen en het 
midden van de kerk. Oat die verbindin
gen niet afgebroken worden, dat inspira
tie en zorg over en weer gedeeld blijven. 
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Uit persoonlijke samenstelling en van
wege die zorg heb ik me nooit aangeslo
ten bij basisbewegingen en getuigenispar
tijen. Hun optics liggen scherper. Ik vind 
hun bestaan noodzakelijk, probeer hun 
ervaringen te wegen. Onze betrokken
heid op het midden van de kerk blijft of 
wordt aileen vruchtbaar als dat getuige
nis, als die basisbeweging gehoor blijft 
vinden. Maar nogmaals, ik hoor er niet 
bij. Een echt CDA-mannetje. zeggen de 
studenten weleens en ze bedoelen dat 
niet als compliment. 
Het zal duidelijk zijn dat men in plaats 
van te denken aan specifieke verantwoor
delijkheid binnen de kerk dichter bij de 
werkelijkheid komt door te steilen: ik 
hanger zo'n beetje bij en tussen. Met 
zo'n houding en positie kan de generatie 
theologen na mij niets meer. 

Wat mij nu aanvankelijk het meest intri
geerde in uw verzoek was de uitnodiging 
zelf: een CDA gelnteresseerd in de me
ning van mensen die tot het kerkelijk 
kader behoren. En in mijn geval tot een 
kerkelijke opleiding. Staat het water van 
de verlatenheid zo aan de lippen? Nog 
een kleine opflakkering van het reforma
torische part in de partij'? 
Van aile symposia die ik mee-organiseer 
op de faculteit. symposia over mensen
rechten, vredespolitiek. ontwikkelingssa
menwerking. Zuidelijk Afrika. Verenigd 
Europa. van aldie symposia herinner ik 
me aileen maar uiterst vervelende erva
ringen met het CDA. Moeilijk doen. een 
theologische faculteit blijkbaar niet be
langrijk genoeg vinden om ze op een 
ietwat hoger niveau dan borrelpraat te 
wiilen kennen. angst om op een instituut 
te komen waar de plaatselijke bisschop 
weinig welwillende opvattingen over 
heeft. politici van de vijfde garnituur die 
ons dingen kwamen vertellen die een eer
stejaars student sociale ethiek alleert. en 
vooral geen enkel teken van ook maar 
een zelf bedachte zin over 'de betekenis 
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van het Evangelic voor het politieke han
delen'. Blijvende indruk: gebrek aan 
diepgang. gebrek aan durf. totale onkun
de omtrent de ontwikkelingen in het the
ologisch denken. onvermogen een toe
komstige kerkelijke braintrust een beetje 
te kunnen schatten en uitdagen. Angst 
vooral. Een riante uitzondering: dr. 
Marga Klompe: niet bang. op de hoogte. 
een groat historisch gevoel. waardering 
voor rijpe en onrijpe idealen die nog 
vorm moeten krijgen en de hardheid van 
het Ieven nog moeten vinden. 
Wat deed je? De partij waarop je meestal 
toch stemde voor verdere afgang bewa
ren en weten dater toch wei een groot 
verschil is tussen het CDA als nationale 
partij en de provinciale. liberate katho
lieke afdeling hiervan in Limburg. 
Daarbij weet ik maar al te goed dat wij er 
als gesubsidieerde katholieke theologi
sche hogeschool niet zouden zijn geko
men als christenen zich niet in een eigen. 
ook politick, verband hadden georgani
seerd. Ergens zijn we tot elkaar veroor
deeld. 
Dus die vraag naar het waarom van die 
interesse maar open gelaten. en zo toege
komen aan uw vragen: hoe vindt u dat 
christelijke politici te werk moeten gaan? 
Wat verwacht u persoonlijk van hen. en 
wat niet? Waarin bent u teleurgesteld. 
welke hoopvolle ontwikkelingen signa
leert u? Op welke wijze en wanneer 
dienen kerken te worden aangesproken 
door christelijke politieke partijen? 

U zult uit het voorgaande begrijpen dat 
ik eerder vanuit de internationale vraag
stukken dan vanuit de nationale vragen 
naar de nationale politick kijk. Door 
mijn werk ken ik van dichtbij samenle
vingen van Oost en West. van Noord en 
Zuid. Door mijn contacten (kerkelijke 
mensen die met mensen werken) deel ik 
niet de negatieve kijk die zoveel Neder
landers. al of niet bijgelicht door een 
bepaalde ideologic, hebben op de Neder-
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landse samcnlcving. Oat wil zeggen. als 
je echt samenwerkt met andere menscn 
uit andere culturcn komen onze voors en 
tcgens best pijnlijk naar boven. Maar jc 
leert ook zuinig worden op de lccfruimte 
die hier voor zoveel menscn is gescha
pen. Wat is er vanaf de cind vijftiger 
jaren nict aan levcnsvoorwaarden binnen 
het bcrcik van praktisch iederecn geko
men'1 Het zou ecn schromelijkc 
overschatting van de politick zijn om dit 
vooral aan de politick toe te schrijven. 
De politick had en hceft er sterk mcc tc 
makcn. En wie dat zegt. zegt ook: de 
christen-dcmocratische politick had er
mee te maken. Ooit komt er een tijd dat 
men onbevangener dan nude gescheidcn 
inbreng van katholieken. gereformeer
dcn en socialisten zal wetcn te waardercn 
en daarbinnen de opener. flexibeler en 
daarom kwetsbaarder positic van de ka
tholickcn. 
Ik zic niets onchristelijks in een midden
positie als dat een dialogische positie is, 
als daarin ccht kan worden samenge
bracht wat links cnrechts aan goede din
gen Ieven. als daarin- voor mijn part op 
tijdsafstand- toch opcnheid is voor wat 
in gctuigenispartijen. die vee! dichter bij 
de mcnscn staan. leeft. Uitcraard kan 
cen christclijke politicus in een gctuige
nispartij zijn idealen 'zuivcrder' kwijt 
dan in ecn partij die al zoveel decennia 
rcgcringsverantwoordelij kheid draagt. 
Gcen punt dus: wel ecn punt is. dat ik in 
het CDA nauwelijks zie dat men zich 
althans mcntaallosmaakt van de ncga
ticve effectcn op politicus en partij zelvc 
van die verantwoordelijkheid: gccn 
dialogische positie meer. maar bcstuur
derij. technocratic. Niets meer van 'ka
tholickc onrust'. En wat van het geloof 
komt wordt tastbaar aangemerkt als 
mocilijk doen. als vcrvelend. als 'heb je 
die weer'. In aile geval. geloof wordt nict 
meer 'gedeeld'. Hclaas is dat vooral de 
katholicke inbreng waaraan eerder al de 
R.K. Staatspartij en de KVP verkalkten. 
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Katholieke politick wordt. ook vermomd 
als CDA-politiek. een waarmerk voor im
mohiliteit, verhuld door de doorgaans wat 
aangenamcr omgangsvormen die wij aan 
de katholieke cultuur te danken hebben. 
Ik vind dat geloof moet ·werken'. je in 
beweging zetten en houden, voor welk 
partijverband je ook kiest. Een christelij
ke partij moet daar des te alertcr op zijn 
omdat bij intern gebrck aan concurreren
de levcnsbeschouwingen het zout gemak
kclijk zijn kracht verliest. 
Ik zei dat als je samenlevingen elders in 
de wereld kent. hier vee[ is gerealiscerd 
waar je zuinig op moet zijn. Sinds een 
jaar of vijftien weet ik echter ook dat 
onze samenleving voor een stuk wordt 
betaald en mogelijk gcmaakt doordat we 
de derde en vierde wereld voor ons Iaten 
werken. Voor die pijnlijke les ben je niet 
afhankelijk van marxistische lesboekjes. 
noch van westers masochisme of welke 
conspiratietheorie ook. Je hoeft haar 
zelfs niet van de bevrijdingstheologie te 
leren. De opkomst van de derde-wereld
kcrk. feitelijk van de wcreldkerk. is bij 
aile neergang van de kerkcn hier. een 
fascinerend feit. Wij kunnen Ieven vanuit 
een wereldverband, vanuit een geleefd 
verband uit aile stammen en talen dat 
alles hceft van een zeer concrete christe
lijke wereldrevolutie. Die leeft in de We
rcldraad van Kerken en in de Catholica. 
Wat leeft daar nu van bij christelijkc 
politici in CDA-vcrband. wat voor vreug
de. wat voor pijn. Ik zeg helemaal niet 
dat daar regclrecht politieke dictatcn uit 
wcglopen. Ik vraag me aileen af. waar zie 
ik daar ook icts van meewerken als het 
over het Intcrnationaal Monetair Fonds 
gaat. Lome-verdragen. wapenbeheersing. 
Zuidelijk Afrika. Indonesie. Polen. enz. 
Als het gaat over de verderc verloedering 
van de ontwikkelingshulp. enz. 
U kunt zeggen dat het CDA metal deze 
zakcn worstelt. En daar hebt u optisch 
gelijk in. maar zet je ze op een rij dan valt 
de worsteling uiteindelijk altijd uit naar 
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onze kant. naar ons voordeeL naar het 
niet schaden van ons voordeel. 
De oorzaak daarvan is dat ik vanuit het 
CDA weinig of geen pogingen zie juist 
over onze internationale positie een Wlll

gehouden contact op te bouwen met de 
grotendeels kerkelijk meelevcnde achter
ban. Die achterban kenncn wij als pasto
res vrij behoorlijk. Ze is niet progressicf. 
maar ook nict onbcweeglijk. Haar poli
tieke denken is niet ontwikkeld. maar u 
vindt haar meer dan we ike andere bevol
kinsgroep ook zich nog verantwoordelijk 
voelen. zich inzetten voor allerlei sociale 
en culturele instellingen. Haar Ieven is 
nog niet: daar moet de staat. daar moeten 
de instanties voor zorgen. blijf af van 
mijn vrije tijd. van mijn prive. 
Wat mij ten diepste in het CDA telcur
stelt is ook hier weer haar immobiliteit: 
de mensen worden niet voorbereid op 
een toekomst waarin wij onze problemen 
niet meer kunnen exporteren naar de 
derde wereld. waarin onze problemen 
niet meer nationaal noch Atlantisch wor
den opgelost. Oat is immers geen verre 
toekomst. In de affaires van vandaag 
(wapenbeheersing. technologische ach
terstand, etnische minderheden) loopt 
die toekomst a! op ons in. 
Je kunt aileen maar teleurgesteld zijn als 
je ook nog ten opzichte van het CDA 
verwachtingen hebt. Die heb ik niet ten 
aanzien van de VYD. want die wil hier 
niet over nadenken en kan het ook niet 
gezien haar achterban. De sociaal-demo
cratie aileen zal het ook niet lukken. want 
daar gaat het tcveel van alles door en 
voor de staat. Je verwacht een dialogi
sche positie niet enkel tussen deze twec 
politieke posities, maar ook en vooral 
naar de eigen achterban. maar dan dcze 
aangesproken op de christelijkheid er
van. Op dat moeizame handwcrk zijn 
ook de kerken aan te spreken. want op 
dit punt is best wat van de kerken te 
leren. 
Met heel Europa verdwijnen wij de ko-
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mende decennia uit het centrum van de 
economische. politieke. culturele en 
godsdienstige macht. Een proces data! 
decennia in gang is gezet. Het slaat in 
allerlei tegengestelde reacties op ons 
neer: in de vorm van 'hebben en houden ·. 
in het projecteren van paradijzen elders. 
in de vorm van zelfvervrcemding en zelf
handhaving. Allerlei vormen van rade
loosheid die extrcmismen gaan oproe
pen. Partijen. vakbonden. kerken: allen 
zitten met het probleem: hoe krijg je 
mcnsen in een vcrzorgingsstaat Ianger 
rond de probkmatiek bijecn. hoc blijven 
ze mcedoen. Je beleeft dcze opgaven 
immers niet bij enkel maar dcelpartici
patie of incidentele participatie. 

Maar nog altijd bereiken de kerken 25r/c 
van hun mensen vrij frequent. Zo ergens 
nog van duurzame be.invloeding over en 
weer sprakc kan zijn dan is het juist in 
deze door buitenstaanders stelselmatig 
onderschatte kerkelijke achterban. Die 
partij. die christelijke politicus die bier 
van binnenuit dee! van uitmaakt. zct wel
licht langzamer stappen. maar hij stapt 
wei door en necmt vee! mcnsen mee. 
Uiteindclijk zijn het de meest verwortel
de mensen die uitdagingen Ianger als ecn 
dag en duurzame als cen actiegroep aan
kunnen. Op het moment dat het bclevcn 
van het christelijk gcloof cr in het CDA 
ook niet mecr toe doet geeft men ook 
nog dit historische kapitaal wcg. Nu. dat 
houdt je nog even Ianger a an hct regcren. 
maar ook dat verspeel jc. 

Waar u me aansprak op mijn kerkelijke 
positie heb ik ook niet boger van de toren 
willen blazen dan mijn kwakkelige kcrk 
toclaat. Maar rekening houdend met het 
eigcn kerkelijk onvermogen. zie ik in de 
kerk signalen van hoop die ik binnen het 
CDA niet zie. 
Ik ben globaal geblcven. Ik hcb me be
wust onthouden van die heel concrete 
dingen die je plukt uit het nieuws van de 
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dag: CDA wcigert op puur formelc gron
den een delegatie W AO'ers te ontvan
gen: CDA verbiedt eigen kamcrleden te 
spreken over uitbreiding van het aantal 
kerncentrales, heft dat verbod weer op: 
CDA vraagt van al zijn parlcmentslcdcn 
grootste tcrughoudendhcid bij discussies 
over de plaatsing van de kernrakettcn, 
enz. Dit wil zcggen: clke dag wei een 

zwaktebod, dat ook blijft als je door de 
kleur van je dagblad kunt heenkijken. 
Elke dag een zwaktebod dat angst ver
bcrgt en immobiliteit oproept. 
Oat die krantenberichten mij telkenmale 
teleurstellen in het CDA betekent overi
gens ook dat ik nog steeds verwachtingen 
heb van het CDA. Ze nemen wei af. 

Mevrouw A. C. Schilthuis-Stokvis is secretaris van de 
sectie 'De Vrouw in Kerk en Samenleving' van de 
Raad van Kerken in Nederland; zij is redacteur van 
hetoecwnenisch blad VROUWenWOORD. 

Christenen als pionier voor een 
nieuwe maatschappelijke positie van 
vrouwen 

'De kerk zou pionier moeten zijn voor 
een nieuwe maatschappelijke positie van 
de vrouw. · Deze stelling staat te lezen in 
het bock 'Vrijheid. Gelijkheid. Zuster
schap' van Elizabeth Moltmann-Wen
dcl1. Ze schreef dit in 1977. 
De kcrk is niet de pionier voor de nieuwe 
maatschappclijke positie van vrouwcn. 
Nee, vecleer loopt de kerk achter bij 
ontwikkelingen in de samenleving. wan
neer het aankomt op emancipatie en par
ticipatie van vrouwen. 

Is het een kenmerk van christelijk den
ktp of hoort het bij iedere godsdienst, 
dat ze vasthoudt aan bepaalde (rol)patro
nen en ordeningen en deze bewaakt en 
bewaart alsof ze van God gegeven zijn? 
Godsdienst bewaart een boodschap en 
Ievert die over, traditie vormend. Con
servatisme en traditie zijn onvermijdelij
ke aspecten van de christelijke gods
dienst en daarmee van de kerk. 
Deze aspecten kunnen echter in conflict 
komen met bepaalde waarden en de 

1 Hct hock ·vrijhcid Gelijkheid Zusterschap' van Elizaheth Moltmann-Wendcl is uitgegevcn hij Ten Havel 

Baarn. 
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