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Mgr. R. Ph. Bar is bisschop van Rotterdam. 

Wat kan de R.K. Kerk van het CDA 
verwachten? 

De zeer algemene vraag: 'Wat kunnen 
Kerken van politieke partijen verwach
ten?' is interessant maar te theoretisch 
om in kort bestek beantwoord te kunnen 
worden. Vandaar een meer concrete 
vraag als uitgangspunt voor deze bij
drage. 
De R.K. Kerk, zeker sinds Vaticanum II, 
erkent de eigen verantwoordelijkheid 
van het politieke niveau in de samenle
ving. Anderzijds weet de Kerk dat zij zelf 
midden in en duidelijk voor de we reid is, 
gewild door haar Heer, zodat de heils
boodschap een directe relevantie heeft 
voor aile levensgebieden, dus zeker ook 
voor de politick. Een politieke partij die 
in a! haar activiteiten aansluiting zoekt 
bij de R.K. Kerk is dan ook denkbaar. 
Maar het CDA is zo'n partij niet. Aller
eerst is zij 'algemeen christelijk' in haar 
opzet, terwijl het christendom bestaat uit 
verschillende heel duidelijke vormen, in 
Kerken en groepen belichaamd die zeer 
verschillend zijn. Algemeen christelijk 
kan dus aileen datgene zijn waar die allen 
het over eens zijn, en dat is een zeer 
onzeker en wisselvallig gegeven! Katho-
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liek is in ieder geval meer dan algemeen 
christelijk, dat behoeft geen betoog. 
Vervolgens is de doelgroep van het CDA 
de gehele samenleving onder het opzicht 
van de ordening volgens de wens van de 
burgers (of beter nog: de kiezers), terwijl 
de R.K. Kerk de boodschap uitdraagt en 
het heil verkondigt in opdracht van haar 
Heer met het oog op de heiliging en 
bekering aan diezelfde doelgroep. Een 
nogal verschillende opdracht! Het zou 
geheel onterecht zijn te veronderstellen 
dat het niet vee! verschil uitmaakt omdat 
beiden het goede bedoelen en het beste 
met de mensen voor hebben. Het goede 
en het beste kunnen namelijk in de twee 
genoemde optieken van Kerk en Staat 
een geheel andere inhoud hebben. Net 
zoals het natuurlijk dwaasheid is om te 
veronderstellen dat aile Kerken en chris
telijke groeperingen hetzelfde zijn omda1 
er toch maar een God is. 
De conclusie is voor de hand liggend: de 
R.K. Kerk als zodanig verwacht van het 
CDA als politieke partij niet vee! omdat 
dat ook niet de bedoeling kan zijn gezien 
de opzet van het CDA. Concrete voor-
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hcclden van het uiteengaan van R. K. leer 
en mening van de partij kent icdereen 
voldoende. 

lets anders is hct om te vragcn of de R. K. 
Kcrk iets kan vcrwachtcn van katho
lickcn in hct CDA? Op dezc vraag is hct 
antwoord namelijk wat mij hctrcft posi
tief. Bedocld zijn wei uitsluitcnd die ka
tholiekcn die met ovcrtuiging in de Kerk 
staan en niet dicgcnen die aangcven ka
tholick ·van huis uit' te zijn of icts derge
lijks. 
Dit moet duidclijk gezegd worden omdat 
cr te veelvuldig door deze mcnscn ver
warring wordt gesticht ten aanzien van de 
leer en de discipline van de Kcrk die zij 
ofwel nict kennen ofwel afwijzcn op sub
jectieve gronden. 
Maar de loyale katholieken kunncn heel 
vee I doen. Allerccrst door de Boodschap 
van heil ingang tc doen vinden. tot zegen 
van heel hct volk waarvoor die bood
schap bedoeld is. Ook wannccr dat niet 
in de volheid gclukt vanwegc 'de hard
heid des harten· in onzc Ncderlandsc sa
menlcving die zo ontkerstend is en zo aan 
het afglijden (wic gebruiktc voor het 
eerst het woord verlocdcring?)- dan nog 
mag er in opdracht van de Hecr der Kerk 
worden gewaakt en gewcrkt om het hcstc 
ervan tc maken. Oat kan in samcnwer
king met andere christenen. en het kan 
bemoedigcnd zijn elkaar in deze terzijdc 
te staan. 
In dit laatste schuilt cchter het zccr grote 
en reclc gevaar van het genocgen nemen 
met hct best haalbare. om dat dan tc 
canoniseren als het 'best ook gocde' of 
als het (\\ijfclachtige 'algcmecn christclij
ke·. 
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Als ovcrhcidsmaatrcgclcn niet in ovcr
eenstcmming zijn met de leer en de disci
pline van de Kerk dan moet dat worden 
gczcgd. opdat katholicken wetcn dat de 
Heer mcer van hen vraagt dan van nict
of anders gelovenden. Dit klinkt wat 
merkwaardig in ecn tijd waarin allcs 
moct kunnen en alles 'voor mij mag'. 
Maar dat is niet de wcg van heilighcid die 
de Heer ons is voorgegaan en waarop wij 
Hem uit licfde volgcn. Yandaar dezc uit
spraak. 
Tenslottc: Het is ccn troost tc wctcn dat 
katholicken hct aandurven om in de poli
tick tc staan en daar vcrantwoordclijk
heid aanvaarden. Zo klinkt de Bood
schap ook op dat nivcau. Zij hehbcn 
echter de plicht om hun gcluid dan ook af 
te stem men op die Boodschap en zelf er 
naar te Ieven. Dan grocit vertrouwcn in 
hun werk. ook al zullen zij om hierhoven 
aangegcvcn redenen dikwijls nict kunnen 
realiscrcn wat het hcstc is. 
Zo ook kan een politick samenwcrkings
verband van christcncn aanbcvcling ver
dicncn hoven andere verbanden. omdat 
er vcrtrouwen kan bcstaan in christenen 
die wcrkclijk ernst makcn met hun res
pcctievelijkc Kcrken (dat is meer dan hct 
vage ernst maken met hun geloof. dat 
immcrs aileen in concrete Kerken gestal
te krijgt!) en die om die red en clkaar 
opzockcn. De opgavc is niet gering. maar 
schoon. En de Kcrk bidt. dat 'de Hecr 
gcnadig neerzict op hen die over ons 
gcsteld zijn'. Moge dat ook voor onzc 
manncn en vrouwcn in de politick de 
enigc inspiratic zijn. 


