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maar het betekent ook voor je mening uit 
durven komen en compromissen durven 
sluiten waar dat nodig is. 
Een opmcrkelijk voorbeeld hiervan kom 
ik de laatste tijd op menigc bijeenkomst 
tcgcn. Door de veranderde maatschappe
lijke situaties en inzichten is het al of niet 
zorgen van de overheid voor kinderop
vang cen hcct hangijzer. Het lijkt een 
ccnvoudig probleem met een. volgcns so
cialisten en liberalen. eenvoudige oplos
sing. Maar dat ligt juist in een christelijke 
partij als het CDA iets anders. Er is wei 
de politieke wil om er iets aan te docn. 
maar waar lcggen we de accenten: bij de 
zwakken. de allcenstaande ouders of 
gaan we mee met de maatschappelijke 
ontwikkelingcn waarbij kinderopvang 

ook functies vervult ten aanzien van 
emancipatie. werkverdeling e.d.? De me
ningen liggen dan ver uitcen. Wat doe je 
dan met je richtlijnen vanuit het Evange
lic? Samen zul je dan naar oplossingen 
moeten zoeken voor je kwetsbare melle
mens. Vanuit een positicf kritische hou
ding zullen we dan binnen het CDA iets 
constructiefs kunnen opbouwen. Die mo
gclijk is er. dat vind je juist aan de basis. 
Men wil daar graag mcedenken en rich
ling geven aan ontwikkelingen die op ons 
afkomen. die te maken hebben met de 
toekomst van onze kinderen. 
Er is daarom zeker een toekomst voor 
het CDA. Als we het Program van Uit
gangspunten serieus nemen en in de 
Geest van Christus verder op weg gaan. 
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Kerk en politiek 

Hier komcr. enige overpeinzingen over 
hct thema Kerk en Politick in de vorm 
van 'stellingen · van iemand. die be ide 
kanten intensief heeft meegemaakt en 
nog mecbelceft. 
Hct volgcnde bepcrkt zich tot de Neder
landsc situatie. 

Eerste l'raag: Waar hebben wij het over 

als wij spreken over de KERK? 
Voor mij is de KERK het-volk-Gods. een 
sacramentele geloofs- en liefdesgemeen
schap. N atuurlijk he eft zo 'n gemeen
schap- wil zij in de we reid Gods plannen 
gestalte geven- een zekere structurering 
nodig. Daar komen dan kerkelijke orga
nen en hun !eiders te voorschijn: synoden 
- bisschoppenconferenties etc. en een 
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verzameling van kerkleiders hiervan in 
de Raad van Kerken. 
Ik denk dat men in deze discussie meestal 
denkt aan de uitspraken van de kerklei
ders. In vee! gevallen zullen die zich doen 
informeren en bijlichten door hun kerkle
den, die dus ook behoren tot het volk 
Gods en die op bepaalde terreinen des
kundig zijn. 
Ik stel dit omdat men uit de politieke 
hoek dikwijls het verwijt hoort. dat 'de 
KERKEN' spreken over zaken waar zij 
geen verstand van hebben. Een enkele 
keer is dat juist, maar in overgrote meer
derheid is het een groep van deskundigen 
uit het volk Gods geweest, die een stel
lingname heeft voorbereid. Oat geldt ze
ker ook voor de Raad van Kerken met 
zijn secties. En die deskundigen doen 
niet onder voor de deskundigen in de 
politick. 

Maar nu komt de tweede vraag: Mogen 
Kerken zich met politick bezighouden? 
Mijn antwoord is: neen en ja. 
Neen, als het gaat over partijpolitiek; 
daar moeten de Kerken buiten blijven. 
Oat deed de R.K. Kerk in het verleden 
niet en dat was niet goed. Als een Kerk 
zich uitspreekt voor een bepaalde poli
tieke parti j, dan drukt dat meteen een 
stempel van afhankelijkheid van een 
Kerk open daarmee daalt het gezag van 
de partij in onze parlementaire democra
tic. Bovendien moet men in de politick 
dikwijls kiezen tussen het meerdere en 
het mindere kwaad en men maakt daar
naast ook fouten. Die moeilijke beslissin
gen worden dan de Kerk aangewreven en 
dat is dan weer nadelig voor de zielzorg. 
Ja, als de Kerk onrecht in de samenleving 
constateert, dan moet zij spreken. Zij 
moet dan staan aan de kant van de zwak
ken, van hen die geen stem hebben. 
Voorbeelden: slachtoffers van woning
nood, vluchtelingen in onze samenleving, 
ex-gevangenen, werklozen, hongerende 
mensen in de derde wereld, sociaal-eco-
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nomische gevolgen van een regeringspo
litiek voor de onderlagen van onze eigen 
bevolking etc. etc. Ieder spreken over 
zaken in de samenleving heeft een poli
tick karakter, a! spreekt men nog zo pas
toraal. Noodzakelijk is wei, dat de Ker
ken er op toezien, dat zij niet te vee! in 
technische concretisering vervallen, dat 
kunnen ze aan anderen overlaten. 
Wanneer de Kerken echter zwijgen, gaat 
men staan aan de kant van de veroorza
kers van het onrecht en dat is net zo goed 
een politieke stellingname. 
De Kerk heeft dus als verkondiger van de 
blijde boodschap van het evangelic de 
plicht te spreken en ook de politici voor 
te houden welke eisen de ethiek stelt bij 
het zoeken naar oplossingen. De Kerk 
kan daarnaast richtlijnen aanreiken naar 
welk ideaal men moet toewerken. 
Politici zullen serieus aandacht moeten 
schenken aan hetgeen de Kerken zeggen 
en daarmee rekening houden in hun af
wegingsproces. Het is mijn indruk. dat in 
het algemeen gesproken- onder invloed 
van een secularisatieproces- vee! politici 
nauwelijks gelnteresseerd zijn in de stem 
van de Kerk. De politici behouden echter 
hun eigen verantwoordelijkheid. Zij 
brengen dikwijls nog overwegingen bin
nen. die voor de Kerken niet relevant 
zijn. wei voor de besluitvorming in de 
politick. 
Hoe de politici wegen en hun geweten 
Iaten spreken. hangt af van vele zaken: 
van karakter, traditie. vorming. invloed 
van het eigen milieu etc. Twee christe
nen. beiden vanuit evangelische inspira
tie handelend, kunnen tot zeer verschil
lende conclusies komen. Het evangelic is 
geen blauwdruk van concrete politieke 
programma's. 
Politici mogen zeker aan de Kerk vragen 
stellen over hun problemen en om een 
gemotiveerde stellingname verzoeken. 
Voorbeelden zijn: abortus- euthanasic
kruisvluchtraketten etc. Maar in politicis 
hebben zij met hun geweten de laatste 
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verantwoordelijkheid. In een parlemen
taire democratie moet de politicus dan 
ook verantwoording afleggen over zijn/ 
haar houding. 

Een korte persoonlijke episode: 
In november 1970 opende ik als minister 
van CRM in Zierikzee een campagne van 
de gezamenlijke Kerken om de bevolking 
van het Oeltagebied te helpen de grote 
maatschappelijke veranderingen in hun 
gebied creatief te verwerken. 
Reeds eerder was ik tot de conclusie ge
komen, dat ik met mijn beleid vastliep op 
de materialistische consumptiementali
teit van ons volk. Als minister kun je 
daaraan maar zeer indirect iets doen en 
dan nog heel weinig. 
Toen ben ik uit mijn speech gesprongen 
en heb in een cri de coeur de Kerken het 
verwijt gemaakt, dat ik hun woord niet 
hoorde om hun !eden duidelijk te maken, 
dat deze houding niets met het evangelie 
te maken had. lk stak als minister mijn 
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nek uit en mocht dat eigenlijk niet doen. 
Maar ik deed het bewust en op dat mo
ment werd mij dat niet in dank afgeno-
men. Maar toch ...... enige jaren daarna 
kwamen er uit de Kerken- na hun confe
rentie van '74- activiteiten over een 
nieuwe levensstijl. 

Tot slot dit: Aile Kerken- vel en via de 
Wereldraad van Kerken en de R.K. Kerk 
via het Tweede Vaticaans Concilie- heb
ben in de afgelopen decennia een ontwik
keling doorgemaakt waardoor het sleute
len aan de samenleving om gestalte te 
geven aan gerechtigheid en vrede als een 
dwingende consequentie werd gezien van 
het persoonlijke sacramentele en gebeds
leven. Oat is verheugend. Om het even
wicht te vinden tussen deze twee tenden
zen- wei eens met verticaal en horizon
taal aangeduid- worstelt men in aile 
Kerken, de !eiders en de !eden. 
Oat proces zullen wij met gebed en met 
vee) wijsheid moeten begeleiden. 


