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trokken bii de opvang en begeleiding van 
de vele drugsvcrslaafden. met name in de 
binnenstad. Weliswaar geen kerkelijke 
organisatie. maar een groep christenen 
die heelnadrukkelijk metals achterban 
de kerken. aanwezig wil zijn en is bij 
mensen in mensonterende omstandighe
den. zoals bii herolne-hoertjes in de om
geving van de Utrechtsestraat. Een bood
schap hebben. een teken van hoop ver
schaffen en er niet aan voorbii !open. 

Laat de kerk de maatschappij en dus ook 
de politick de spiegel voorhouden als het 
noclig is en laat de politick daar bood
schap aan hebben! 
En Iaten christenen als reisgenoten op 
weg elkaar daarbij bemoedigen en aan
sporen. 

Dr. F.J. Heggen ( 1930) is hoogleraar in de 
fimdamentele en theologische ethiek aan de 
Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. 

Over politieke en kerkelijke 
verantwoordeli jkheid 
Als ethicus werkzaam aan een theologi
sche faculteit lees ik vee! teksten afkom
stig van kerkelijke en politieke instanties. 
In de concrete beleidsvoering ben ik niet 
bctrokken. noch hier noch daar. Daarom 
gaat het formuleren van enkele kritische 
opmerkingen naar beide kanten mij vrij 
gemakkelijk af. 

I. Om met kerkelijke documenten en 
stellingnamen te beginnen: ik acht ze we
tcnschaps-theoretisch vaak weinig cohe
rent en daardoor weinig overtuigend. 
Van korte. bij uitstek op de verkondiging 
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gerichte boodschappen kan ik billijken 
dat zij vooral evocerend van aard zijn. 
Zii bewegen zich in een taalspel, waar 
analyses en methodische samenhang nau
welijks aan de orde kunnen komen. Deze 
analyse verwacht ik wei van uitvoeriger 
teksten zoals veelal aangeboden door sy
nodes. bisschoppen-conferenties of pau
selijke instanties. Feitelijk zijn de hier 
geboden analyses vaak oppervlakkig en 
roepen zij verdenking op van vooringe
nomenheid. Ik geef drie voorbeelden. 
a. Pauselijke documenten zoals de soci

ale encyclieken wijzen nadrukkelijk 
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op de innerlijke samenhang en gelei
delijke progressie in de aangeboden 
leer. Reeds een glohale kennismaking 
laat zien hoe hun wijsgerige opvattin
gen zich geleidelijk losmaken van het 
neo-thomisme en een daarmce ver
honden natuurwetsopvatting, zonder 
dezc overgang naar andere wijsgerige 
posities toe te lichten en in hun conse
quenties te verantwoorden. 

b. Kerkclijke documentcn verwijzen 
dikwijls naar de eigen verantwoorde
lijkheid van het ambt in de kerk, dat 
vervolgens gepresenteerd wordt als 
compctente bcoordelaar van concrete 
situaties. Zodoende wordt minstens 
gesuggereerd dater een niveau van 
inzicht bestaat dat aan sommigen in 
de kerk (met name de ambtsdragers) 
is voorbehouden. In feite is dat ecn 
vreemde opvatting, vreemd niet ai
leen voor de christenen van de refor
matie, maar ook voor de rooms-ka
tholieken die met het Twecde Yati
caanse concilie geloven dat de kerk 
gemeenschap is, volk Gods, en dat elk 
onderscheid in ambten en diensten 
ondergeschikt is aan het gemeen
schappelijke. De geschiedenis van de 
kerk laat zien hoezeer de ervaringen 
'van onder-op· hebben bijgedragcn 
tot het vinden van gedragsnormen. 
Overigens. wie de christelijke hood
schap onttrekt aan een inhoudelijk
kritische verantwoording. versmalt 
haar tot een sectarische beweging. 

c. Nog steeds is her en der de suggestie 
aanwezig dat de Bijbel eenvoudig toe
pasbaar is in onze situatie. Daarmee 
gaat men voorbij aan wat de Bijbcl in 
werkelijkheid voor ons wil zijn. Wij 
mogen de Schrift niet hanteren als een 
'ding' dat daar ligt. te grijpen en te 
benutten door de gelovige bij zijn 
kleinere of grotere geestelijke of mo
rele noden. Steeds gaat het om een 
kerkgemeenschap die onder druk en 
met behulp van een culturele situatie 
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de opdracht heeft om ecn tekst te 
interpreteren welke zij in bevoorrech
te tijden zelf heeft opgesteld. 

Een ethisch betoog heeft noodzakelijk 
behoefte aan een hepaald instrumentari
um waarmee zij haar onderwerp analy
secrt. Schriftberoep en analyse van de 
werkelijkheid sluiten elkaar niet uit! On
omwonden dient een kerk zich af te vra
gen wat zij in handen heeft. waarmee zij 
kim analyseren. Ook haar spreken is 
nooit aan ideologischc belnvloeding ont
trokkcn. Zij ontvangt de bijbelse bood
schap als ecn getuigenis van de vorigc 
genera tics. d. w .z. als ge"interpreteerd. als 
ingebed in de maatschappelijk-histori
sche situatie waarin mensen van vroegcr 
en nu verkeren. 
Wij zijn terecht bescheiden geworden in 
onze uitspraken omtrent wat menszijn 
innerlijk en positief is. Wij ervaren ons
zelf en andercn eerder als vervreemd. als 
niet-verenigd met het cigenlijke. Wij zien 
de mens als een historisch wezen dat niet 
abstract bepaalbaar is. Toch zijn wij in 
staat opties uit te spreken. De contouren 
van menszijn in relatic tot zichzclf. de 
ander. de wereld kunnen wij aangcven. 
Het is ook verstandig om dit te docn. 
want zo aileen kunnen wij vat krijgen op 
onze uitgangspunten en onze interpreta
tie-modellen. Dan blijkt dat onze analy
ses vanuit keuzen gestuurd worden. Juist 
dit dienen wij onder ogen te zien om niet 
te vervallen in ideologische verstarring. 
De kerk heeft hierin ecn belangrijke 
taak. Zij mag de staat voor vergoddelij
king behoeden. Deze taak kan zij slechts 
vervullen wanneer zij ervoor waakt zelf 
niet tot ideologic naast andere ideolo
gieen te worden. 
In haar poging om een sociale leer als een 
'derde weg· tussen het liberalisme en 
marxisme te ontwikkelen heeft de katho
lieke kerk vee] van haar kritische dimen
sie opgegeven. Niet aileen is zij door een 
concrete sociale leer te ontwikkelen 
voorbijgegaan aan de eigen verantwoor-
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delijkheid van de christen en heeft zij 
zich tegen de mondig geworden mens en 
zijn geweten (en daarmee tussen hem en 
God) geplaatst. Zij heeft een gedeelte 
van haar 'wachterstaak' prijsgegeven, 
omdat zij zich heeft Iaten opsluiten bin
nen het in Europa gevoerde debat en de 
daarin besproken sociaal-economische si
tuatie. 

2. Wij hebben gekozen voor een systeem 
van parlementaire democratic gebaseerd 
op een verscheidenheid van politieke 
partijcn. Dit impliceert een basis-ver
trouwen in de mondigheid van de burger. 
Kerk en staat vormen geen tegenover 
elkaar staande partners die elkaar over 
de hoofden (en de wil) van de burgers 
heen ontmoeten en corrigeren of bevesti
gen. Het kost ons soms moeite om niet 
terug te grijpen naar het oude model van 
belnvloeding en middels stem-adviezen 
opvattingen te programmeren. Ik hecht 
eraan om politieke vraagstukken binnen 
de christelijke gemeente op te nemen en 
te doordenken, Elke concentratie van de 
christelijke belijdenis op vraagstukken 
van personele ethiek wijs ik at_ omdat 
benadrukking nooit gaat zonder verwaar
lozing, maar ook omdat de personele en 
sociale dimensie ten nauwste met elkaar 
samenhangen en elkaar oproepen. De 
gcschiedenis van de ethiek laat ons dui
delijk zien dat waar de ethische verant
woordelijkheden van de persoon tegeno
ver hemzelf en anderen benadrukt wor
den, de sociale en economischc compo
ncnten onderbelicht blijvcn en zich uit de 
christelijke verantwoordelijkheid los
makcn. 
Voorts wil ik van het verleden ook leren 
om het moraliserende spreken te vermij
den. lk crken dat zich situaties voordoen 
dat kerken heel concreet mocten sprc
ken. Zoals reeds aangeduid dienen zij 
zich dan ook in die zin kwetsbaar op tc 
stcllen dat zij werkelijk argumenteren en 
fcitelijk aangeven hoe hun keuzen met 
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elkaar samenhangen. Doorgaans lijkt 
een zekere afstand tussen de kerken en 
het politieke Ieven voor de hand te liggen 
en zullen de kerken de vormgeving van 
de politick uit handen moeten geven. Ik 
zie geen principiele overwegingen op 
grand waarvan zij op dit gebied over 
eigen kennis beschikken. Wei kunnen zij 
ecn 'wachtersfunctie' vervullen: de gave 
van de Geest aan de kerk zet haar aan tot 
een durf waarmee zi j een kritisch onder
zoek instelt naar de werkelijke betekenis 
van het politieke besluit voor mens en 
toekomst. Maar steeds in bescheidenheid 
en bewust van de hachelijkheid van haar 
spreken. Dan verabsoluteert zij haar 
spreken niet en dan houdt zij het gewe
tensonderzoek niet aileen aan anderen, 
maar ook (of eerst) aan zichzelf voor. 
De politick heeft van doen met een doel
bewuste vormgeving aan maatschappelij
ke krachten. De kerk weet van zichzelf 
dat zij draagster is van een boodschap die 
van universeel belang is. Zij belijdt dat 
het centrum van de mensengeschiedenis 
gelegen is in Jezus, de Christus. Deze 
wordt niet gepreekt als het volmaakte 
ethische of culturele model. Zijn bood
schap biedt in zijn Ieven, sterven en ver
rijzen een laatste zin aan onze menselijke 
ondernemingen. Dit betekent hier: van 
Hem uit gaat een voortdurende impuls 
tot ( ook) politieke activiteit om deze we
reid te maken tot een stad waar God te 
midden van de mensen woont, maar tege
lijk een impuls om al onze menselijke 
scheppingen te relativeren als 'nog niet', 
als 'ver verwijderd' van hetgeen waartoe 
wij van Godswege bestemd zijn. 

3. Hiermee ga ik over naar het verschil 
tussen de ethische en de politieke catego
ric. Het lijkt mij van belang tot een echte 
discussie te komen over eigenheid en ver
schil van deze categorieen. Ik beperk mij 
tot enkele opmerkingen. 
Het verwezenlijken van een waarde 
brengt steeds onwaarden met zich mee. 
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Dit is een gegeven dat zich vanuit de 
menselijke ervaring onontkoombaar op
dringt. Elke keuze heeft haar schaduwzij
den. Het is mede daarom dat wij soms 
lang aarzelen. Juist wanneer wij het goe
de willen, blijkt de afweging hachelijk. 
Wij willen vrede en ontwapening, maar 
zijn beducht daardoor onze politieke vrij
heid op te offeren. Ongetwijfeld wordt 
de mens door de zedelijke categorie aan
gesproken en wei op onvoorwaardelijke 
wijze. lk geef mij zeit als mens op, als ik 
het streven een goed mens te zijn opgeef. 
Maar dit zedelijke appelleert aan ons niet 
in abstracto, maar doordat in de concrete 
werkelijkheid waarden aan ons verschij
nen. Ieder op zich genomen zijn deze 
waarden beperkt: zij vertegenwoordigen 
het goede als gefragmentariseerd, in deze 
door liefde en haat, door structuren van 
menselijkheid en onmenselijkheid gete
kende wereld. Zij doen een beroep op de 
beperkte mens die ik ben. Daarom kan 
geen enkele waarde op zich genomen 
absoluut gesteld worden. Zelfs het men
selijke Ieven vertegenwoordigt geen on
aantastbare grootheid, getuige de Schrift 
dat Jezus zijn Ieven in vrijheid opgeeft 
ten bate van de vrijheid van anderen. 
Hiermee wordt niet de zin of het bestaan 
van bindende waarden of van objectieve 
normen ontkend. Zander twijfel binden 
waarden ons, doch zij kunnen niet ten 
opzichte van elkaar verabsoluteerd wor
den. De mens moet kiezen. voorrang be
p~len, waarden tegen elkaar afwegen, 
waarden opofferen, opdat meer waarde 
gerealiseerd wordt of minder onheil. 
De waarschuwing voor absolutering geldt 
voor de politieke categorie nog sterker. 
Want daar speelt het compromis zich niet 
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allereerst af binnen de persoon zelf. maar 
daarenboven tussen personen en organi
saties. Dan gaat het om het volop accep
teren van de andere opvatting naast de 
mijne of de onze, om de vraag of ik die 
andere opvatting als een correctie of een 
aanvulling kan aanvaarden, of de conces
sie hfer opweegt tegen de winst van giste
ren of morgen. Meer nog en ook anders 
dan de ethiek, vraagt de politiek erom 
dat wij ons op het hellend vlak van het 
compromis durven begeven en daar toch 
als mens en christen overeind blijven. 

4. Tot slot een heel concrete overwe
ging. Ik zie het gevaar dat kerk en poli
tiek zich terugtrekken in hun eigen cir
cuit. Voor buitenstaanders neemt dan de 
ongeloofwaardigheid toe. Een Neder
landse bisschop merkt (pochend of afwe
rend?) op dat de bisschoppen zo goed 
gelnformeerd zijn. Het lijkt op een ex
cuus om veel te mogen spreken en weinig 
te hoeven luisteren. De gang van zaken 
rond de herindeling van Zuidlimburgse 
gemeenten, de opmerkingen van sommi
ge politici over bestedingspatronen en 
sollicitatie-kansen versterken de indruk 
van een eigen circuit. 
Het gevaar van concentratie op eigen 
voortbestaan is levensgroot. Wie zich 
claar als politicus niet steeds zeer con
creet van bewust is, staat open voor het 
bederfvan corruptie. Immers, macht is 
fascinerend. Macht schept afstand tussen 
mensen. Daarom dat de Schrift in de 
verkondiging van de profeten en de evan
gelien uiterst kritisch staat tegenover 
macht. Wij kunnen er niet zonder. maar 
wij kunnen er nauwelijks tegen. 
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