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Inleiding 
De katholieke kerk wordt vandaag. zoals alle christelijke kerken, geconfronteerd 
met een groeiend aantal zeer actuele. soms brandende politieke vraagstukken op 
nationaal en internationaal gebied. Men krijgt terecht niet zelden de indruk dat zij 
door de hoeveelheid en het gecompliceerde karakter van deze problemen verrast en 
'überfragt' is. Er wordt onophoudelijk op bisschoppen en paus een beroep gedaan 
om zich uit te spreken over deze vraagstukken van grote maatschappelijke en zede
lijke betekenis; vaak gaat het om het naakte bestaan van de kerk en de uitoefening 
van essentiële taken van de zielzorg, even vaak om ethische beslissingen die de gelo
vige enkeling of de verantwoordelijken in de samenleving moeten nemen. Het is een 
complex van vraagstukken dat de normale en traditionele verhouding tussen kerk en 
staat raakt, maar nog veel verder gaat. Het gaat om de stem van de kerk over 
concrete en knellende vraagstukken in de maatschappij en in de gehele wereld. 
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In het volgende willen we ingaan op de 
houding die vandaag Paus en Yatikaan 
tegenover dergelijke vraagstukken van po
litiek karakter innemen, welke regels of 
richtlijnen ze volgen en hoe de politieke 
wereld en de maatschappij in het alge
meen hierop reageert. Wij gaan daarbij 
niet in op de zuiver theologische argumen
tatie die aan dergelijke stellingnamen van 
paus of Yatikaan ten grondslag liggen, 
maar op de context en de wijze waarop ze 
worden geuit, en verdedigd, en hoe hier-

op gereageerd wordt door de katholieken, 
door de maatschappij in het algemeen en 
door regeringen. ln dit korte bestek moe
ten we natuurlijk volstaan met het aan
geven van algemene lijnen die het tegen
woordige pauselijke gezag op dit terrein 
en dat van het Vatikaan kenmerken. De 
zeer bijzondere uitleg die paus Johannes 
Paulus li juist van zijn rol op dit terrein 
geeft, rechtvaardigt wel voldoende een 
dergelijke poging. 
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De betekenis van Johannes XXIII en 
van het Concilie 
In de jaren zestig kwam het tot een duide
lijke wijziging in de houding van de pau
sen onder paus Johannes XXTil en het 
door hem bijeengeroepen Tweede Vati
kaanse Concilie. Tot dan waren de funda
mentele opvattingen van de katholieke 
kerk, in de uitspraken van de pausen en 
in het concrete gezag mede bepaald door 
de traditionele ideeën van het Constan
tijnse tijdperk. De staat werd beschouwd 
als waker over de goddelijke en natuur
lijke waarheden; de dwaling had geen be
staansrecht, hoogstens in de 'hypothese', 
voorlopig, tijdelijk, bij voorbeeld in een 
staat waarin de katholieken in de minder
heid zijn. De 'these' liet in de staat alleen 
de waarheid toe. 
Deze opvattingen die nog tot in de jaren 
vijftig hun uiting vonden in de Italiaanse 
theologie, werden geleidelijk al onder 
Pius XII overwonnen, duidelijk echter pas 
onder paus Johannes XXIII en door het 
Concilie, vooral in de Constitutie 'Gau
dium et Spes' en de verklaring over de 
godsdienstvrijheid. Het eigen recht van de 
staatsburger werd erkend in het kader van 
een breder zicht op de mensenrechten; de 
staat werd niet meer belast met de waar
borg van de waarheid die in het katholieke 
geloof ligt, de aanspraak van de moderne 
staat op neutraliteit vond erkenning. Dit 
houdt in dat de kerk onafhankelijk van 
de staat wil zijn, maar ook bereid is, in 
concordaten en modi vivendi in het belang 
van de goede verhouding tussen kerk en 
staat van bepaalde rechten tijdelijk af
stand te doen. 
Deze ontwikkeling kan echter niet ver
hinderen dat juist op het gebied van de 
kerkelijke gedragslijn in de relatie kerk -
staat en in actuele politieke vraagstukken 
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telkens een bepaalde onzekerheid ontstaat, 
wegens de grote verscheidenheid van de 
nationale situaties waarin de kerk moet 
bestaan. Daardoor kan in de politiek van 
het Vatikaan soms een tegenstelling ont
staan tusëen de theoretische, officieel ver
kondigde neutraliteit tegenover alle poli
tieke regiems en de praktijk tegenover 
staten die bereid zijn de kerk bepaalde 
faciliteiten te verlenen.t 
De kentering die het bestuur van paus 
Johannes XXIII en het Concilie in de hou
ding en de interventie van Rome op het 
politieke en maatschappelijke gebied tot 
stand heeft gebracht, wordt vooral dui
delijk in vergelijking met enkele karakte
ristieke elementen van het bestuur onder 
paus Pius XII. Het is belangrijk, dat Pius 
Xll evenals zijn voorganger Pius XI, met 
nadruk de ideologische en politieke dwa
lingen van communisme en nationaal
socialisme heeft veroordeeld; het is echter 
vandaag nog van groter nut na te lezen 
hetgeen paus Pius XII in zijn kerstbood
schap van 1944 over de democratie zegt. 
ln de praktijk zag het er soms echter min
der duidelijk uit. In Italië had de kerk 
onder Mussolini sterk te lijden en Pius Xl 
verzette zich, hierin gevolgd door de ka
tholieke lekenorganisaties, fel tegen het 
ingrijpen van de fascistische autoriteiten 
in het culturele en maatschappelijke leven 
van de katholieke organisaties. Niettemin: 
het Vatikaan duldde bepaalde uitingen 
van sympathie van de kant van Italiaanse 
bisschoppen tegenover daden van het re
gime die men vandaag met nadruk zou 
veroordelen. Niet minder zwaar woog 
vooral voor de internationale christelijke 
vakbeweging die de totalitaire regimes van 
Oostenrijk (Dollfuss), Spanje en Portugal 
scherp veroordeelde, dat het Vatikaan 
tegenover deze regimes zeer lang een grote 

1 De politieke rol van de katholieke kerk. Zijn er argumenten waaraan de kerk politieke uit
spraken en machtsaanspraken kan ontlenen? in: 'Concilium. Internationaal tijdschrift voor 
theologie', 1982-7. Uitgeverij Gooi en Sticht, Hilversum. Hierin vooral het voortreffelijke 
opstel van Patriek Granfield: Het verse/zijnen en verdwijnen van de societas perfecta, en Guy 
Van Den Brande: De politieke rol van de pauselijke diplomatie. 
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duldzaamheid vertoonde, omdat deze dic
tatoriale of autoritaire staten de katholieke 
kerk sterk begunstigden. Uit vrees voor 
een communistische of nationaal-socialis
tische overheersing, kon Pius XIL aan het 
begin van de vijftiger jaren rechtstreeks 
invloed uitoefenen op de Demoerazia 
Cristiana om te verhinderen dat in Rome 
of elders bij gemeenteraadsverkiezingen de 
communisten een overw;nning zouden 
behalen. Het lijkt vandaag meer dan een 
anachronisme dat in 1962 de toenmalige 
voorzitter van de Italiaanse bisschoppen
conferentie aartsbisschop Siri van Genua 
de politieke secretaris van de Democrazia 
Cristiana, Aldo Moro. dringend waar
schuwde voor een coalitie met de socialis
ten. Hoewel dit reeds onder paus Johannes 
XXIII plaats vond, werkte de visie van 
Pius XII dus nog sterk na in de kringen 
van de Italiaanse bisschoppen. Het laat 
zien dat in die tijd voor het Concilie de 
uitoefening van het leergezag gericht op 
het behoud en de verdediging van het ge
loofsgegeven pastoraal verbonden werd 
met de poging, in de maatschappij de 
rechten van de kerk door directe steun en 
oriëntering van de katholieke organisaties, 
religieus-culturele of politiek-sociale or
ganisaties, min of meer als 'wereldlijke 
arm' van de kerk te doen gelden. 
Men spreekt dan ook terecht van een soort 
Copernicaanse wending in de zelfinterpre
tatie van de kerk die door het Concilie 
onder invloed van Johannes XXIII vol
trokken werd, waarbij het accent minder 
gelegd wordt op de hiërarchische, voor 
sommigen vroeger als monarchisch opge
vatte instelling van de kerk, die het image 
van machtsstreven niet altijd kon vermij
den, maar op de kerk als sacrament, als 
volk Gods, als zijnde op een pelgrimstocht 
door de wereld en door de geschiedenis. 
Hieruit spruit voort dat de kerk beseft niet 
op alle vragen een antwoord te kunnen 
geven, dat de bijbel geen 'receptenboek' 
is, en dat volgens Johannes XXlll een 
onderscheid gemaakt dient te worden tus-
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sen dwaling, die veroordeeld moet worden, 
en dwalenden, die als mensen 'geëerbie
digd' dienen te worden. 
Dit houdt dan ook in dat de kerk zich 
rekenschap geeft van het feit dat zij in 
een pluralistische maatschappij leeft, dat 
daarom niet meer kan worden aange
drongen op een directe interventie van de 
kerk in de richting van een politieke een
heid van alle gelovigen en op een voor
rangspositie van de kerk in de democratie 
naast andere godsdiensten. 
In de eerste decennia na de oorlog waren 
de leiders en de kaders van de christen
democratische partij in Italië voor een 
groot of zelfs overwegend deel, vooral aan 
de top, afkomstig uit de Katholieke Actie, 
d.::: katholieke leken-organisatie. De partij 
zag zich zelf in het spraakgebruik als 
'katholieke' partij, zij was bewust confes
sioneel. Dit werd in een geleidelijk proces 
in de na-conciliaire tijd overwonnen. In 
1965 kon de toenmalige partijleider Ma
riano Rumor op het partijcongres van 
Sorrento verklaren dat zijn partij tegen
over de kerk 'autonoom' is, dat kerk en 
politieke leiders beide eigen verantwoor
delijkheid droegen. In die tijd schreef de 
tegenwoordige Italiaanse premier Spadoli
ni, zelf links-liberaal, een boek met de 
titel 'De Tiber is breder geworden' (ll 
Tevere piu largo), namelijk de afstand 
tussen het Vatikaan, aan de rechteroever 
van de Tiber, en de hoofdstad van Italië 
met haar regeringsgebouwen aan de lin
keroever. 

Een nieuwe fase 
Het is dan ook niet te verwonderen dat 
reeds onder Paulus VI, maar dan vooral 
onder paus Johannes Paulus ll de accen
ten wezenlijk anders kwamen te liggen. 
De beklemtoning van de institutionele 
positie, de min of meer rechtstreekse in
vloed op de georganiseerde katholieke of 
christelijke politieke partijen, het streven 
de eigen rechten in juridische systemen, 
concordaten, modi vivendi, wetten te be-
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veiligen, de duidelijke voorkeur voor een 
grootst mogelijke politieke eenheid van de 
katholieken en de bevordering van alle 
pogingen in die richting begonnen niet 
meer de hoofdrol te spelen in het optreden 
van de kerk op nationaal gebied. De so
ciale encyclieken 'Rerum novarum' en 
'Quadragesimo anno' tot 'Laborem Exer
cens' van Johannes Paulus 11 hebben een 
concreter en vooral op de Europese sa
menstelling toepasselijker sociale proble
matiek behandeld en een sociale leer ont
wikkeld. Van wijder internationaal karak
ter waren echter reeds de encyclieken 'Op
tatissima Pax' uit het jaar 1947 en 'Summi 
Maeroris' uit het jaar 1951 van Pius Xll 
die gewijd waren aan de vrede in de we
reld. Veel sterker en van een grote inter
nationale repercussie waren de encyclie
ken 'Pacem in terris' van Johannes XXIII 
en 'Populorum progressio' van Paulus Vl. 
Hier uitte zich een zorg om de gehele 
mensheid, om haar toekomst en haar 
geestelijk en materieel welzijn in al haar 
geledingen en gebieden van de wereld, ge
heel onafhankelijk van geloof, ideologie 
of ras. Deze boodschappen hadden een 
nieuw karakter, lieten de universele zorg 
van de katholieke kerk krachtiger en over
tuigender horen dan ooit tevoren. De toe
spraak van Paulus VI tot de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties in 
1965 en de eerste reizen van een paus 
buiten Europa onderstreepten deze nieuwe 
bevestiging van de kerk als wereldkerk, 
als universele geloofsgemeenschap die 
zich haar verantwoordelijkheid voor de 
gehele mensheid bewust is. Paus Johannes 
Paulus Il ging op deze weg verder, zijn 
inzet voor de vrede, voor de noodlijdenden 
in de wereld, tegen de honger en het ster
ven van miljoenen kinderen werd door 
herhaalde oproepen en toespraken in de 
gehele wereld bekend. 
In deze post-conciliaire periode werd 
steeds meer zichtbaar dat de kerk in de
zelfde mate dat zij zich sterker inzette 
voor algemene vraagstukken van de mens-
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heid als vrede, vooruitgang, hulp aan de 
armen in de wereld etc., zich op nationaal 
terrein een sterke terughouding oplegde 
op het gebied van de binnenlandse poli
tiek van cle regeringen en van de politieke 
partijen, ook van christelijke partijen. On
der Paulus VI voelde de romeinse Curie 
zeer weinig voor een rechtstreeks en 
openlijk contact met leidende christelijke 
politici, en legde grote aarzeling aan de 
dag om christelijke politieke leiders in 
hun functie als parlijvoorzitter door de 
paus te laten ontvangen. 
Dit schiep in Italië bijv. een nieuwe situa
tie die door de bisschoppen werd overge
nomen, zoals in andere landen van Euro
pa. De kerk stelde zich, ook in Rome, in 
zekere mate neutraal op tegenover de 
christelijke politieke organisaties en struc
turen. Zij erkende, in de zin van het Con
cilie, de autonomie van de leek op zijn ge
bied. Dit betekent echter niet dat de paus 
en het Vatikaan niet rechtstreeks geïnte
resseerd waren in de houding van rege
ringen en partijen ten aanzien van funda
mentele religieuze of ethische vraagstuk
ken als echtscheiding, abortus, homo
sexualiteit. Zo heeft de ltaliaanse bis
schoppenconferentie met de grootste be
langstelling het debat over de invoering 
van de echtscheiding in Italië gevolgd, 
hierin duidelijk gesteund door het Vati
kaan en de paus. Toen op 17 en 18 mei 
1974 een referendum gehouden werd over 
de nieuwe wet inzake de invoering van de 
echtscheiding, die in Italië op grond van 
het concordaat en de Lateraanse verdra
gen van 1929 niet mogelijk was, sprak de 
katholieke kerk zich direct en via de ka
tholieke organisaties met nadruk tegen 
deze wet uit; zij oefende echter geen direc
te druk op de Democrazia Cristiana uit. 
Dit neemt natuurlijk niet weg dat op 
grond van traditionele persoonlijke con
tacten aan de leiders van deze partij de 
mening van de kerk onmiskenbaar ter 
kennis gebracht werd. 
De openlijke en formele invloed was er 
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echter niet meer. Er spraken zich toen 
50 % voor de invoering van die wet uit 
en slechts 40 % tegen. Niet anders verging 
het de katholieke kerk in 1981 toen in een 
referendum over de wet tot invoering van 
de abortus in beperkte gevallen gestemd 
werd. Deze wet had al in 1978 de oppo
sitie van het Vatikaan en van cle paus 
ondervonden, waarbij ook het ongenoegen 
tot uitdrukking gebracht werd over de 
bereidheid van de Democrazia Cristiana, 
in deze op een compromis met liberalen 
en socialisten in te gaan. Daarom werd in 
1981 de stem van de kerk en vooral ook 
van paus Johannes Paulus ll nog krach
tiger vernomen, en dit lokte bij de niet
christelijke partijen, de 'laicistische' par
tijen, een debat uit over de vraag of hier 
de paus niet te direct in de binnenlandse 
aangelegenheden van Italië ingreep. 
Wederom werd de Democrazia Cristiana 
een te lauwe houding verweten. Slechts 
32 % van de Italianen sprak zich uit voor 
de door de kerk gewenste afsch~ffing van 
de wet. 
Wij hebben hier dus duidelijk met geval
len te maken waarin de katholieke kerk, 
Vatikaan en paus, zich om zuiver religieu
ze en ethische redenen verplicht voelen, 
in het kader van het leerzag en het her
dersambt van de kerk, hun positie bekend 
te maken. Van een rechtstreeks beroep 
of zelfs druk op de politieke beweging van 
de katholieken is evenwel geen sprake 
meer. 

Tegelijk werd echter reeds onder Paulus 
VI stelselmatig getracht juist in het kader 
van een intensievere pastorale actie meer 
rekening te houden met de veranderingen 
in de maatschappij en het religieuze be
wustzijn van de katholieke bevolking te 
versterken. Paulus VI had met deze spe
cifieke taak onder andere ook de jezuïet 
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pater Bartolomeo Sorge belast die later 
hoofdredacteur werd van het gezagheb
bende tijdschrift van zijn orde 'La Civiltà 
Cattolica'. Hij heeft in een reeks artikelen 
die dezer dagen gebundeld verschenen 
zijn, deze veranderingen in de Italiaanse 
katholieke wereld aan een diepgaand on
derzoek onderworpen 2• Hieruit blijkt dat 
de kerkelijke autoriteiten zich volkomen 
rekenschap geven van de achteruitgang 
van de directe deelneming van de katho
lieken in Italië aan het kerkelijk leven, 
dat het deel praktizerende katholieken in 
de minderheid is en dat dus ook niet meer 
van een katholieke staat gesproken kan 
worden. Dit heeft tot gevolg dat nu min
der op de wetten en de structuren ver
trouwd kan worden, maar op het per
soonlijke, ethische, culturele en religieuze 
engagement van de katholieken zelf. 
Daarom verklaarde het Vatikaan zich ook 
bereid met de Italiaanse regering te on
derhandelen over de wijzigingen van be
palingen in het concordaat van 1929 die 
aan de katholieke godsdienst een voor
rangspositie toekennen. Dit alles neemt 
natuurlijk niet weg dat de christen-demo
cratische partij en zelfs de Italiaanse staat 
de uitspraken, verlangens en kritiek van 
de katholieke kerk niet naast zich kunnen 
neerleggen. Er is dus een toestand bereikt 
waarin een grotere elasticiteit en een gro
tere speelruimte voor een niet-polemische 
discussie ook met de niet-katholieke poli
tieke en maatschappelijke kringen van 
het land zich ontwikkelt. 

Paus Johannes Paulus 11 
De Poolse paus, de eerste niet-Italiaanse 
paus sinds de Nederlander Hadrianus VI, 
trof dus een situatie aan die hem uit zijn 
persoonlijke ervaring volkomen begrijpe
lijk en juist moest toeschijnen. In Polen 
kon de kerk nauwelijks op wettelijke rege-

2 Bartolomeo Sorge (inl.): La Chie.w che cambia. Rome 1982. Het boek bevat de redactionele 
hoofdartikelen van het tijdschrift 'La Civiltà Cattolica' van de paters jezuïeten van Italië. De 
hoofdredacteur van het blad, pater Sorge, is niet alleen verantwoordelijk voor deze artikelen, 
maar heeft zeer zeker een groot deel ervan zelf geschreven. 
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lingen, concordaten, katholieke pers en 
katholieke sociale of politieke organisaties 
steunen, zij moest zich geheel tot de pasto
rale zorg, de verkondiging en de religieus
culturele oriëntering van de gelovigen be
perken, om minder door een vijandig 
regime aanvechtbaar te worden. Deze 
openbare pastorale zorg deed zij dan ook 
met de grootst mogelijke energie- waarbij 
het geloofsgegeven onaangetast, onver
anderd bewaard moest worden. In Polen 
was en is geen meningsverschil tusssen 
bisschoppen, zijn er geen progressieve 
priestergroepen, geen progressieve theolo
gen. De kerk, dit was de opvatting van 
kardinaal Wyszynski, bevindt zich temid
den van de rode zee van het atheïsme als 
een vesting en deze noodsituatie laat geen 
theologisch gesleutel aan het geloofsge
geven, aan de kerkelijke traditie en de 
traditionele kerkelijke leer toe. Het lijkt 
alsof paus Johannes Paulus li deze visie 
op de wereldkerk zou willen toepassen: de 
kerkelijke leer onveranderd bewaren, in 
alle stukken en onderdelen, en tegelijk met 
alle kracht de leer verkondigen en de ge
lovigen altijd en overal aansporen in het 
persoonlijke leven en in de maatschappij 
deze te bewaren en te verdedigen. 
1 n Italië leidde dit ertoe dat paus Johannes 
Paulus IJ zich persoonlijk in het jaar 
1981 met nadruk voor de opheffing van 
de wet op de gedeeltelijke toelating van de 
abortus uitsprak en de bisschoppen een 
eigen beweging van de katholieken ter 
ondersteuning van dit streven mobiliseer
den - zonder dat een direct en formeel 
beroep op de Democrazia Cristiana ge
daan werd. Het advies van de paus en de 
bisschoppen werd slechts door 32 % van 
de bevolking bij het desbetreffende refe
rendum opgevolgd. Slechts bij een enkele 
gelegenheid kwam het tot een rechtstreeks 
contact tussen het Vatikaan, de paus en 
de leiding van de Democrazia Cristiana: 
in het najaar van 1981 ontving de paus, 
na een discrete sondering van de zijde van 
het Vatikaan, de toenmalige politieke 
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secretaris van de partij, Flaminio Picco1i, 
in audiëntie waarbij hij in een lang ge
sprek de christen-democraten van Italië 
aanspoorde zich meer voor de vrede in te 
zetten en het image van een werkelijk 
christelijk geïnspireerde partij, verheven 
boven alle schandalen, corruptie, mani
pulaties, machtsstreven etc. onvervalst te 
laten zien. 
Uit dit alles blijkt dat door een terughou
dende op;telling tegenover de georgani
seerde pclitieke beweging van de katho
lieken en een geringer beroep op juridische 
overeenkomsten en regelingen de stem 
van de paus in de maatschappij nog wel 
te vernemen is, en ook weerklank vindt. 
De paus komt daardoor veel minder in 
rechtstreeks conflict met de nationale 
regering, ook omdat juist in deze periode 
het concordaat door een gemengde com
missie Vatikaan-ltaliaanse staat herzien 
wordt. De wrijvingspunten zijn daardoor 
aanzienlijk verminderd. 
De paus ontwikkelde echter in dezelfde 
geest een besef van zijn taak op wereld
niveau: pastorale zorg voor de katholie
ken in de gehele wereld, het streven de 
stem van de kerk onder gebruik van alle 
moderne communicatiemiddelen recht
streeks vcrneembaar en het hoofd van de 
kerk lich1.melijk zichtbaar aanwezig te 
doen zijn in alle landen. Ook, om hier
door de kerk en de paus begrijpelijker te 
maken voor de niet-christenen van deze 
landen. Daarbij speelde natuurlijk een 
uitermate positieve rol het feit dat de paus 
in deze h~nden tegelijk als hoofd van de 
soevereine staat van het Vatikaan ont
vangen en geëerbiedigd moest worden. 
Dit manifesteerde zich zeer duidelijk in 
het geval van de reis naar Polen. Gesteund 
door bijna het gehele Poolse volk kon de 
paus, gebruik makend van zijn lange erva
ring met het regime, zijn aanwezigheid 
volkomen tot gelding brengen, in de reli
gieuze plechtigheden, in de toespraken, in 
de ontmoetingen ook met persoonlijkhe
den van het regime- een resultaat dat 
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geen staatsman beter had kunnen vol
brengen. Deze reis was een bijzonder be
langrijke gebeurtenis in de verhouding 
tussen het Vatikaan en de communistische 
regering van Polen. Dit vormt een deel 
van de algemene 'Ostpolitik' van het Va
tikaan die in de jaren onder paus Johannes 
XXIII nieuw geconcipieerd en onder 
Paulus Vl verder ontwikkeld werd. 

Hier hebben we natuurlijk met een zeer 
bijzonder aspect van het beleid van Rome 
op internationaal gebied te maken. Niets 
is voor een christelijke kerk moeilijker, 
telkens weer bedreigd en op losse schroe
ven gebracht, als de onderhandelingen met 
communistische regeringen van Oost
Europa, die bovendien tegenover de ka
tholieke kerk vaak een zeer verschillende 
houding aannemen, zoals het verschil 
tussen de Poolse en de Tsjechoslowaakse 
regering in deze aantoont. Deze 'Ostpoli
tik' van Rome, werd in een omvattend 
werk met gebruikmaking van tot nu toe 
ontoegankelijke archieven van het Vati
kaan en Duitsland, kort geleden nauwkeu
rig geanalyseerd door een van de beste 
kenners van de politiek van Rome in 
Oost-Europa.'3 De auteur, Hansjakob 
Stehle, toont overtuigend aan, dat Rome 
nooit bereid was en is tot gemakkelijke 
compromissen, zoals dit van verschillende 
fel anti-communistische zijden ook in de 
katholieke wereld (zie wijlen kardinaal 
Mindszenty) Rome verweten werd. Pf' 
'Ostpolitik' van het Vatikaan gaat telkens 
alleen uit van het geestelijke belang van 
de gelovigen in deze landen en moet al 
naar omstandigheden concessies doen om 
de gelovigen in deze landen een zo groot 
mogelijke vrijheid van godsdienstbeoefe
ning te waarborgen. Dat dit in landen als 
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Hongarije, Tsjechoslowakije en Roemenië 
niet zonder groot geduld en niet zonder 
toegeven mogelijk is, zal men zonder meer 
kunnen beamen. 
Gecompliceerder is echter de situatie in 
de landen van de Derde Wereld, Latijns 
Amerika en Afrika, en wederom anders 
in de westelijke landen. In Latijns Ameri
ka werd de paus onvermijdelijk gecon
fronteerd met het sociale vraagstuk, met 
de ontwikkelingsproblematiek, met de be
vrijdingstheologie waarvan het élan uit 
de schrikbarende nood en de hemelter
gende onrechtvaardigheid ontstaat. Even
als paus Paulus VI tijdens zijn verblijf in 
Latijns Amerika, heeft paus Johannes 
Paulus ll in zijn redevoering van Puebla 
met de grootst mogelijke nadruk gepleit 
voor sociale rechtvaardigheid, hulp aan de 
volkeren in de Derde Wereld en voor gro
tere inspanning van de rijke landen. Hij 
wees voorts op de verantwoordelijkheid, ja 
de schuld van degenen die de macht in 
handen hebben en deze of niet, of tegen 
het belang van deze volkeren gebruiken. 
Ten aanzien van de revolutionaire ideeën, 
die binnen de kerk in het kader van de 
bevrijdingstheologie ontstaan, toonde zich 
de paus niet alleen zeer terughoudend, 
maar duidelijk ook kritisch. Hier kwam 
voor de paus het geloofsgegeven in gevaar 
en daarom moest duidelijk uitspraak wor
den gedaan. 

V oor de miljoenen gelovigen in Latijns 
Amerika en Afrika, - twee continenten 
waar de kerk in totaal verschillende situa
ties leeft - was de aanwezigheid van de 
paus een grote en aangrijpende belevenis. 
Dit kan niet worden onderschat. De wijze 
waarop de paus bij voorbeeld in Afrika 
de jonge kerk aanspoorde zich cultureel 

'3 Hansjakob Stehle: Die Ostpolitik des Vatikans. München 1975. Deze omvangrijke studie 
(487 bladzijden), die intussen ook in het Engels is uitgekomen, onderzoekt voor het eerst de 
gehele Ostpolitik van het Vatikaan vanaf de tijd na de eerste wereldoorlog waarbij vooral 
ook de rol van de toenmalige nuntius in Berlijn, mgr. Pacelli, later paus Pius XII, bijzondere 
aandacht vindt. Want het is weinig bekend welke pogingen toen reeds het Vatikaan ondernam 
om in rechtstreekse onderhandelingen met de nieuwe communistische staat meer vrijheid 
voor de katholieke kerk te verkrijgen. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKE!''i!NGEN 2/83 



BUITENLAND 
96 

---------------------------------- ---

te integreren in de Afrikaanse geesteswe
reld en traditie, vormde een belangrijk 
aspect van zijn toespraken. Tegelijk werd 
ook hier duidelijk dat de nationale rege
ringen, onafhankelijk van hun positie te
genover de katholieke kerk, de aanwezig
heid van de paus gebruikten om hun eigen 
prestige, het prestige vooral van het staats
hoofd, te versterken. 
De reizen van de paus in de westelijke 
landen volgden wel hetzelfde stramien, 
maar de religieuze en culturele werkelijk
heid in deze landen is sterk verschillend, 
genm:nceerd, met sterke verschillen bin
nen het theologische denken en de religieu
ze praktijk van het kerkelijke leven. Het 
kon daarom ook niet uitblijven dat naast 
de steeds weer rijke geestelijke vruchten 
van een bezoek van de paus ook moeilijk
heden ontstonden, vragen rezen, kritiek 
werd gehoord. In Amerika vonden de uit
spraken van de paus over echtscheiding, 
celibaat, abortus, homoseksualiteit, positie 
van de vrouw in de kerk etc. ook binnen 
de katholieke geloofsgemeenschap geen 
onverdeelde instemming. ln West-Duits
land waren kringen van de katholieke 
theologen evenmin altijd tevreden met de 
houding van de paus tegenover nieuwe 
tendensen in de theologie en ten aanzien 
van de oecumene; hier was meer open
heid verwacht. Het is in dit verband ver
klaarbaar dat de paus zich in Ierland vol
komen thuis voelde zoals in zijn eigen 
Polen, waar op het gebied van de theolo
gie, celibaat, echtscheiding, abortus, d.w.z. 
de bestaande kerkelijke leer geen enkele 
wijziging of zelfs discussie actueel is. 
Hierdoor werd natuurlijk in deze landen 
ook de polemiek tussen katholieken en 
niet-katholieken op bepaalde gebieden 
zoals echtscheiding en abortus geraakt 
zodat wederom het risico ontstond dat de 
paus beschuldigd kon worden van in
menging in interne aangelegenheden van 
het betreffende land. Het standpunt van 
de kerk, dat zij volgens haar roeping ver
plicht is stelling te kiezen en de gelovigen 
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om zuiver religieuze en ethische redenen 
te onderwijzen, moest echter ondanks alle 
kritiek gerespecteerd worden. 
Er rijzen natuurlijk een aantal vragen naar 
aanleiding van deze wereldwijde directe 
activiteit van de paus die de eigen actie 
van de Vatikaanse diplomatie ver achter 
zich laat. De reizen van de paus naar 
Engeland en Argentinië midden in de 
Falkland-crisis moesten nu eenmaal grote 
verwachtingen wekken ten aanzien van 
een directe vredesactie van de paus. Te
recht beperkte de paus zich strikt tot het 
geestelijke doel van de reis, als een pasto
rale handeling, maar de wereldopinie 
vroeg zich af, of het hem niet zou geluk
ken zijn grote inzet voor de vrede ook in 
deze beide landen in dit concrete geval 
aan te wenden. Dit is niet gebeurd; de reis 
had geen zichtbaar politiek effect, ja men 
kreeg de indruk dat de regeringshoofden 
van beide betrokken landen het bezoek 
handig voor hun eigen prestige wisten te 
interpreteren. 
Een andere vraag is of de actie van de 
katholieken in een bepaald land voor het 
bereiken van een bepaald doel, bijv. een 
aanvaardbare compromis-regeling op het 
gebied van de abortus, door de recht
streekse aanwezigheid en de uitspraken 
van de paus in dezen bevorderd wordt. 
De discussie met de niet-katholieke we
reld kan ook daardoor verscherpt worden. 
Tn het algemeen kon dit vermeden worden, 
maar in de westelijke landen is deze vraag 
wel gerechtvaardigd. Want er is nu een
maal een groot verschil tussen landen met 
overwegend katholieke bevolking en ka
tholieke traditie zoals Polen en Ierland, 
landen met een ernstig bedreigde of zelfs 
revolutionaire sociale situatie zoals in 
Latijns Amerika, en landen met een ka
tholicisme, dat zowel in de theologie als 
in de geloofspraktijk en de fundamentele 
opvattingen van de bevolking uiterst com
plex geworden is. 
Niet in alle gevallen bleek het mogelijk de 
wensen en verwachtingen van allen te ver-
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vullen. In de westelijke landen ging vol
gens de meer open kringen van de katho
lieke intelligentie en van de bevolking de 
paus niet voldoende in op hun pogingen, 
ook op het gebied van de wetgeving com
promissen aan te gaan, in Latijns Amerika 
voelden zich de kringen van de volks- of 
basis-kerk teleurgesteld wegens de ver
oordeling van de bevrijdingstheologie die 
de conservatieve kerkelijke kringen leek 
te steunen - een verwijt overigens dat niet 
gegrond is, tenminste wat de sociale aspi
raties van de bevolking betreft. Zelfs in 
Poolse kringen begint men bezorgd te wor
den over de al te sterke beklemtoning 
van het Poolse vraagstuk door de paus 
- al is men er in Rome aan gewend van 
de 'Duitse paus' Pius Xll en de 'Franse 
paus' Paulus VI wegens hun bijzondere 
sympathie voor de betreffende landen. 
Bijzonder moeilijk is het voor het Vati
kaan zijn positie tegenover de niet-erken
de bevrijdingsbewegingen in de Derde 
Wereld te bepalen, hetgeen tot een gere
duceerd contact met de vertegenwoordi
gers van deze landen leidt. In gevallen 
zoals het bezoek van Arafat werkt een 
compromis natuurlijk niet overtuigend. 

Tenslotte zij hier ook het geval van de 
staat Israël genoemd, die nog steeds niet 
erkend is, hoewel Israël al lang lid van de 
UNO is. Als landen zoals Cuba en de 
Arabische landen erkend worden, dan is 
het niet overtuigend als het Vatikaan, 
teneinde zich neutraal te kunnen opstel
len in het conflict in het Midden-Oosten, 
Israël wegens zijn nog niet internationaal 
erkende grenzen niet erkent. Ook het ge
val van mgr Capucci hoort hierbij die 
wegens wapensmokkel voor de PLO ver
oordeeld, na interventie van Paulus VI 
vrijgelaten werd, op voorwaarde dat hij 
de acties voor de PLO zou staken, maar 
zich hieraan niet houdt. Ook zou men zich 
kunnen afvragen waarom het Vatikaan 
nooit opkomt voor de rechten van de kop-
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tische christenen die in Egypte nog steeds 
onder sterke discriminatie te lijden heb
ben. 
Wij noemen deze gevallen van Vatikaanse 
diplomatie om aan te tonen hoe moeilijk 
het is, vanuit de staat van het Vatikaan 
parallel met het pastorale elan van paus 
Johannes Paulus ll op wereldniveau te
genover de actuele politieke vraagstukken 
positie te kiezen. De verscheidenheid van 
de regiems, de toenemende crises, conflic
ten, oorlogen, noden van miljoenen, 
schending van mensenrechten èn de be
wegingen binnen de kerk zelf maken het 
bestuur van de kerk steeds zwaarder. Een 
eeuwenoude traditie in de aanpak van 
zulke problemen, in lange periodes aange
past aan de diplomatie en de tactiek van 
de nationale regeringen met hun egoïsti
~c!1e strategie en hun geheime diplomatie 
voltrekt zich in een langzamer tempo dan 
sommigen zouden wensen. Wij zijn echter 
van mening dat met de open en directe 
benadering van deze vraagstukken die de 
stijl van deze paus kenmerkt, zich geleide
lijk een beleid en een bestuur gaat afte
kenen dat juist omdat het steeds duide
lijker gericht is op de alle mensen rakende 
problemen, een steeds krachtiger beroep 
doet op het geestelijke reveil van de chris
tenen en daarom voor de wereld vrucht
baarder en dus overtuigender kan worden. 

Hierbij zouden natuurlijk ook de gren
zen van de werking van massa-manifesta
ties in het oog gehouden moeten worden 
en zou de collegiale uitwerking van het 
beleid van Rome, in nauwe samenwerking 
met de nationale kerken, met alle bewe
gingen en gelederen binnen de kerk, essen
tieel zijn. 


