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De PvdA en de 
kritiek van de 

kerken 
'Zij (de PvdA) erkent het 
innig verband tussen le
vensovertuiging en politiek 
inzicht en waardeert het in 
haar !eden als zij dit ver
band in hun politieke arbeid 
duidelijk doen blijken.' Zo 
stand het ruim dertig jaar 
lang in het beginselpro
gramma van de Partij van 

HERMAN NOORDEGRAAF EN 

len. ( ... ) Daarmee valt de 
kerk terug in haar oude rol 
van zedenmeester over het 
politieke bedrijf.' 'Als (in 
een totalitaire staat) de 
kerk het gezag bruskeert 
kan ik daarvoor aileen maar 
diep respect hebben. Maar 
we Ieven hier in een demo-

JOHAN VAN WORKUM 

Waarnemend voorzitter respectievelijk secretaris van 

'Trifpunt van Socialisme en LevensovertuiainB '* 

de Arbeid, vanaf het eerste beginselprogramma bij 
de oprichting in 1 946 als 'doorbraakpartij' tot aan 
19 77, toen voor het laatst een nieuw beginselpro
gramma werd vastgesteld. 

De waardering voor gelovige christen en die zich 
vanuit hun levensovertuiging meer of minder op 
het politieke pad begeven, met name in kerkelijk 
verband, houdt de laatste tijd binnen de PvdA ech
ter niet over, afgaande op een aantal markante uit
spraken van vooraanstaande PvdA-ers. 'Waar halen 
de kerken de pretentie en het morele recht vandaan 
om zich feitelijk buiten de rechtsorde te plaatsen?' 
vroeg Kamerlid Bert Middel zich af in een 
Kamerdebat naar aanleiding van de 'tentasiel '-actie 
van de Raad van Kerken in de bossen in Drenthe (7 
oktober 1997). 'Als Nederland geen rechtsstaat zou 
zijn zoals in de Tweede Wereldoorlog het geval 
was, dan zou het de taak van de kerken zijn om 
mensen onderdak en een schuilplaats te bieden. 
Maar we hebben een asielsysteem waarvoor we ons 
niet hoeven te schamen. Asielaanvragen worden 
hier in drie instanties getoetst.' Middel wierp de 
vraag op 'of de morele waarde van de kerk hager is 
dan onze rechtsstaat'. 

In een gesprek met dagblad Trouw ( 17-12-97) 
zei oud-staatssecretaris van Justitie en nu Staatsraad 
Aad Kosta dat 'met de manier waarop de kerk het 
kerkasiel propageert en thans ook het tentasiel ( ... ) 
sprake is van grensoverschrijding' op het punt van 
de scheiding van kerk en staat . Kosta, doopsgezind 
opgegroeid, is stellig in zijn opvatting dat de kerk 
zich niet moet bemoeien met staatszaken: 'Geen 
commentaar vanaf de kansel op het politieke han de-

cratie waarin het over
heidshandelen in drievoud wordt gecontroleerd: 
door het parlement, door de rechter en door de 
pers. In zulke omstandigheden client de kerk de uit
komst van het overheidshandelen te respecteren.' 
'De kerken hebben gezag verloren en proberen met 
een gevaarlijk soort geloofsactivisme weer greep te 
krijgen op de gelovigen . ' 'Kerken hebben makke
lijk praten. Zij hoeven de problemen niet op te los
sen. Zouden de media hen net zo onder een ver
grootglas leggen als politici, dan voorspel ik je dat 
ook de kerken door demand zouden vallen . ' 

Kamerlid Ella Kalsbeek (Trouw 17-11-97): 
'Armoede moet niet mogen, vindt de kerk . 
Akkoord, vinden wij ook. Maar dan? Heeft bis
schop Muskens zijn parochianen wei eens uitgelegd 
hoe de armoedeval werkt? Heeft hij hun verteld dat 
als je de onderkant optrekt, je het hele loongebouw 
omhoog tilt met als gevolg dat de werkloosheid 
toeneemt? Kerken worden meestal bevolkt door de 
middeninkomens . Krijgen zij we! eens van de kan
sel te horen dat ze ter wille van de armoedebestrij
ding meer belasting moeten betalen?' 'Ik zou will en 
dat de kerken zich uitdrukkelijker en indringender 
met zingevingsvraagstukken bezighouden. Daar 
hebben de mensen behoefte aan. ( ... ) Ik wil van hun 
kant wei eens een markante stellingname zien, bij
voorbeeld tegen de om zich heen grijpende com
mercialisering. ( ... ) De kerk zou ( ... ) een tegen
wicht kunnen bieden aan deze materialistische tijd
geest.' 

Premier Wim Kok had zich eerder in een inter
view (Trouw 25-1 o-97) wat korzelig uitgelaten over 
acties vanuit kerken op het gebied van armoede, de 
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24-uurseconomie en asielzoekers: 'We moeten een 
beetje oppassen de spraakmakenden in de kerken te 
vereenzelvigen met de kerkgangers.' Kok bespeur
de bij kerkgangers in zijn buurt over het algemeen 
geen bitterheid in de ogen. 

De bewindsvrouw, tot slot, om wier beleid een 
dee! van de acties gaat en die in het verleden actief 
was op kerkelijk gebied, staatssecretaris Elisabeth 
Schmitz, heeft niet zelf de publiciteit gezocht met 
kritiek op de rol die kerken vandaag vervullen . 
Maar wei werd bekend dat zij boos de kerk uit is 
gel open nadat in een dienst op de kansel haar vluch
telingenbeleid direct was gekritiseerd . 

Een ander punt van kritiek op de kerken is ook 
dat kerken 'paars' verweten dat het anti-midden
veld zou zijn. Een aantal PvdA-politici kan zich 
beslist niet herkennen in dit verwijt. En was het niet 
de paarse coalitie die uiteindelijk de lofzang op het 
Nederlandse 'poldermodel' hield? Dan steekt het 
dat dit verwijt desondanks wordt geuit, bijvoor
beeld toen kerken in Nijverdal in 1996 een actie 
tegen de 24-uurseconomie begonnen, een actie die 
inmiddels door het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken (cro), met steun van onder meer 
de vakcentrales FNV en CNV, uitgegroeid is tot een 
landelijke actie tegen de 24-uurseconomie. 

De bezwaren die hier worden aangevoerd tegen het 
kerkelijk spreken zijn niet nieuw. J e hoort en hoar
de ze ook in eerdere gevallen en over andere onder
werpen. Het gaat doorgaans om de volgende 
bezwaren: 

- Kerken horen tiberhaupt geen politieke uit-

spraken te doen I . 

- Als kerken spreken over maatschappelijke 
zaken, gebeurt dat vaak met te weinig deskun
digheid. 
- Het kerkelijk spreken lijdt vaak aan zwart-wit
tekeningen van het beleid. 
- Kerkelijke sprekers hebben te weinig oog 
voor de dilemma's waarvoor politici in de hitte 
van alledag staan. 
- Praten is gemakkelijk. Politici moeten echter 
niet aileen weten hoe het zou moeten zijn, maar 
ook hoe ze het verwezenlijkt krijgen door mid
del van machtsvorming en het scheppen van 
draagvlak. Politici die vrijblijvend spreken, 
ondermijnen hun eigen proces van machtsvor
ming en draagvlak scheppen. 
- Het spreken vanuit de kerken helpt de politici 
niet. In plaats van met de vinger te wijzen naar 
de minder aangename kanten die onvermijdelijk 
vast zitten aan keuzes die politici - staande voor 
dilemma's - (moeten) maken, zou men beter de 
fundamentele keuzes waarvoor een samenleving 
op de gekritiseerde beleidsterreinen staat, aan 
de orde kunnen stellen bij de kerkelijke achter
ban. 
- Mede door genoemde bezwaren zou het ker
kelijk spreken niet inspireren, maar irriteren. 

De scheiding tussen kerk en staat gerelativeerd 
Het meest fundamenteel is uiteraard het eerste 
bezwaar: kerken moeten zich onthouden van uit
spraken die het politieke handelen raken . Wij den
ken dat dit bezwaar op principieel-democratische 

* Trefpunt, een groep PvdA-leden met 
uitgesproken belangstelling voor het 
raakvlak van levensovertuiging/ gods
dienst en politiek, werd opgericht op I o 
juli I98o en verving het Centrum voor 
Levensbeschouwing en Politiek in de 
PvdA . Doel van Trefpunt is onderlinge 
gedachtenwisseling en het zijn van een 
klankbord voor PvdA-parlementsfrac
ties. De meeste !eden hebben functies in 
een kerkelijke of levensbeschouwelijke 
organisatie, van lndustriepastoraat tot 
Humanistisch Verbond. Het secretariaat 
berust bij De Rode Hoed. 
Dit artikel kwam tot stand na discussie 
binnen Trefpunt. 
I . Vaak wordt, ook in de weergegeven 
citaten van PvdA-politici, generalise
rend over ' de kerken' gesproken. 
Meestal wordt dan niet specifiek en uit
sluitend gedoeld op de categorie van !ei
ders (bestuur, bisschoppenconferentie, 

synode) van de christelijke kerkgenoot
schappen en overige geloofsgemeen
schappen die in Nederland bestaan . En 
dat zijn er a! zo vee!! Bij de Raad van 
Kerken in Nederland zijn aileen a! vijf
tien christelijke kerkgenootschappen 
aangesloten: Rooms-Katholieke Kerk, 
Nederlandse Hervormde Kerk, 
Gereformeerde Kerken in Nederland, 
Evangelisch Lutherse Kerk, 
Remonstrantse Broederschap, 
Algemene Doopsgezinde Societeit, 
Leger des Heils, Oud-Katholieke Kerk, 
Evangelische Broedergemeente, 
Basisbeweging van Kritische Groepen en 
Gemeenten, Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten, Religieus 
Genootschap der Vrienden (Quakers), 
Syrisch Orthodoxe Kerk, Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap N PB en 
Vereniging van Orthodoxen 'H. 
Nicolaas van Myra'. En dan hebben a! 

deze kerkgenootschappen ook nog func
tionarissen (dominees, priesters, bis
schoppen, bestuurders en anderen), uit
eenlopende organen en instellingen die 
allemaal bij tijd en wijle zelfstandig van 
zich doen spreken . Voorts zijn er orga
nisaties die vanuit een of meer kerken 
zijn ingesteld, zoals Raad van Kerken, 
DISK (arbeidspastoraat), IKV (interker
kelijk vredesberaad), cro (lnterkerke
lijk Contact in Overheidszaken), enzo
voort. Tenslotte zijn er nog tal van 
godsdienstige organisaties en verbanden 
die vanuit de kerkgenootschappen zelf 
bezien misschien niet tot 'de kerkl'n ' 
worden gerekend, maar door het 
publiek vaak wel. Het kan verhelderend 
werken om bij voorkeur niet te spreken 
van 'de kerken ' maar te specificeren wie 
of wat men bedoelt. Hieronder willen 
wij dat zelf ook proberen te doen. 
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gronden moet worden afgewezen . 'De politiek' is 
min of meer per definitie de zaak die aile burgers 
raakt. Het is aan de burgers om te bepalen welke 
verbanden zij kiezen om zich met de politiek te 
bemoeien . Er is geen reden hen te verbieden dat te 
doen vanuit een godsdienstig of kerkelijk verband. 
Het is aan politici om te bepalen wat zij met de naar 
voren gebrachte argun:tenten en sentimenten kun
nen. Maar het gaat niet aan bepaalde argumenten of 
sentimenten te verwerpen , enkel omdat zij naar 
voren zijn gebracht vanuit een kerkelijk verband . 

Dat zou a! helemaal niet passen in de PvdA-tra
ditie . Ruim dertig jaar heeft de partij expliciet haar 
!eden aangemoedigd om 'duidelijk (te) doen blij
ken ' van 'bet innig verband tussen levensovertui
ging en politiek'. Wanneer je dat binnen de partij 
zelf zo aanmoedigt, wordt bet wat vreemd om die
zelfde mensen te kapittelen zodra zij ook op andere 
plaatsen, bijvoorbeeld in kerkelijk verband, aan 
dezelfde inspiratie inhoud proberen te geven. Men 
kan zulke mensen adviseren: u moet voor die acties 
een politieke partij als platform kiezen; die zijn daar 
voor. Maar als zij dat advies in de wind slaan en bij
voorbeeld in georganiseerd verband vanuit een ker 
kelijke organisatie de politiek tegemoet treden, is 
dat geen r ed en hen aileen daarom verder niet meer 
serieus te nemen. Daarmee zouden politici op 
gespannen voet komen te staan met de grondwette
lijke vrijheid van vereniging en vergadering. 

Belangrijk is in dit verband bet gegeven dat 
beide begrippen - politiek en levensovertuiging -
in beginsel geen grenzen kennen . Levensovertui
ging is ook geen prerogatief van christen en of gelo
vigen in het algemeen, al zal de een een uitgespro
kener levensovertuiging hebben dan de ander . 
Burgers kunnen zich door hun levensovertuiging 
gemotiveerd voelen tot heel concreet politiek han
delen . Dan is het dwaas hen het recht te ontzeggen 
uiting te geven aan die motivatie en inspiratie. Alles 
is politiek, voor wie dat zo wil opvatten, en die 
opvatting is heel legitiem. Omgekeerd bemoeit de 
politiek zich met heel veel dat de levensovertuiging 
van burgers raakt. Het gaat dan niet aileen om 'ethi
sche' kwesties als euthanasie , abortus of het homo
huwelijk, maar ook om ogenschijnlijk technocrati
sche vraagstukken als het belastingstelsel of de var
kensstapel. Ook die kunnen m ensen diep in hun 
rechtvaardigheidsgevoelens raken. 'Schiphol main
port' met zijn spanningsveld tussen diepliggende 
waarden als vrijheid (mobiliteit) en duurzaamheid 
(volgende generaties) is een ander voorbeeld . Er 

zijn nauwelijks politieke onderwerpen te noemen 
die puur pragmatisch kunnen worden opgelost , dat 
wil zeggen zonder te raken aan levensovertuiging. 
Dat is de afgelopen decennia - toen een reeds hoog
ontwikkelde samenleving steeds gecompliceerder 
werd en de overheid een steeds grotere coordine
rende taak kreeg opgelegd - aileen maar sterker 
geworden . Kortom, de terreinen van politiek en 
levensovertuiging overlappen elkaar in hoge mate. 
Elke poging tot afbakening leidt tot een kunstmati
ge scheiding, die hooguit ad hoc en tijdelijk zal kun
nen werken . 

Dit wil overigens niet zeggen dat de scheiding 
van kerk en staat geen functie (meer) zou hebben. 
Deze scheiding is een verworvenheid waaraan in 
Europa vee! oorlog en bloedvergieten vooraf is 
gegaan. Kerkelijke organisaties hebben echter het 
recht gehouden om zich met politiek te bemoeien, 
zoals dat ook aan andere organisaties en verenigin
gen toekomt. Verlangen dat de kerk zwijgt zodra 
het staatszaken betreft , getuigt niet aileen van 
gebrek aan vertrouwen in de scheiding van kerk en 
staat maar ook van onvoldoende besef van het wezen 
van de vrijheid van vereniging en vergadering. 

Een hoaere morele autoriteit? 

Kerkelijk spreken en optreden is dus legitiem in een 
democratie. Kerkelijke organisaties en gelovigen 
zouden zich daarbij kunnen beroepen op een hoge
re morele autoriteit dan de wettelijke overheid, 
onder het motto: men moet God meer gehoorza
men dan de mensen. Toch verschillen gelovigen 
hierin niet van niet-gelovigen . O ok de niet-gelovi
ge kan zich beroepen op het eigen geweten als een 
hogere morele autoriteit dan de wet . Of omge
keerd : bet feit dat je leeft naar de wet , verschaft jou 
wei een juridische maar nog niet automatisch ook 
een morele legitimatie v·oor wat je doet of nalaat, 
zelfs niet als je leeft in een rechtsstaat onder een 
democratische overheid. Wat je persoonlijk recht
vaardig vindt, kan niet op een donderdagmiddag bij 
meerderheid van de helft plus een stem volslagen 
veranderd worden . 

lets anders is dat het simpele beroep op (een) 
God of het eigen geweten je uiteraard niet excu
seert voor het niet naleven van de wet. Ook niet als 
een heel kerkgenootschap of een paus er achter gaat 
staan . De overheid zal haar best moeten blijven 
doen de wetten en regels te handhaven en degene 
die God of geweten aanroept, zal in beginsel de 
consequenties daarvan onder ogen moeten zien. 



Het beroep op God of geweten kan wel, afhankelijk 
van de kwaliteit van de argumenten en/ ofhet aantal 
mensen dat het doet, anderen overtuigen en ertoe 
leiden dat de wet wordt aangepast. We zitten dan in 
de sfeer van de burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Overigens is zulke burgerlijke ongehoorzaam
heid tot nu toe nauwelijks aan de orde geweest bij 
kerkelijk spreken of optreden in Nederland, ook 
niet bij de acties van kerkasiel en tentasiel. De Raad 
van Kerken stelt telkens uitdrukkelijk dat het hier 
gaat om een signaal-functie en een oproep beslissin
gen opnieuw te bekijken. Kerken plaatsten zichzelf 
tot nu toe niet buiten de bestaande rechtsorde met 
een beroep op motivaties of argumenten ( een God 
bijvoorbeeld) die aileen de mensen uit de eigen 
geloofstraditie accepteren. Ook al komen zij voor 
hun eigen bronnen uit, ze verbinden dit met argu
menten die een bredere reikwijdte hebben. Zo valt 
bijvoorbeeld bij de actie tegen de 24-uurseconomie 
juist op dat de organisatoren argumenten hanteren 
die ook niet-gelovigen kunnen aanspreken. Het zou 
ook niet erg effectief zijn om in een pluriforme 
samenleving uitsluitend aan te komen met argu
menten die aileen degenen aanspreken die de des
betreffende levensbeschouwing delen. Het zou 
vreemd zijn als de kerkelijke actievoerders een 
argumentatie hanteren die dingen verlangt die goed 
zijn voor de medegelovigen, maar slecht zijn voor 
de niet-gelovende landgenoten. Dat kerken in actie 
in de publieke discussie zich niet aileen beroepen op 
de eigen godsdienstige traditie, mag daarom niet 
zomaar worden gezien als het loslaten van de gods
dienstige identiteit en het zichzelf degraderen tot 
een seculiere maatschappelijke actiegroep. Men 
kan het ook zien als een moderne 'missie' om de 
eigen traditie te vertalen in termen die ook de gese
culariseerde burger kan verstaan. 

Ook een ander misverstand moet vermeden 
worden, namelijk dat het zich beroepen op het 
eigen geweten in plaats van op een collectief bel e
den God het bewijs zou zijn van de complete indivi
dualisering en privatisering van de moraal. Dat per
soonlijke geweten is het product van opvoeding en 
constante communicatie met medemensen. En wie 
in gesprek gaat met anderen over die hoogst indivi
duele opvattingen, zal a! snel ontdekken hoeveel 
gemeenschappelijks er zit in dat geweten. In dit 
opzicht verschilt het geweten van de geseculariseer
de burger waarschijnlijk weinig van het Godsbeeld 
van de moderne gelovige, waarvan ook vele varian
ten en nuances bestaan. Het gemeenschappelijke, 

collectieve deel van het persoonlijke geweten 
karakteriseert een groep en een volk, en is mis
schien wei het wezenlijkste dee! van hun identiteit. 
Het is de basis van de publieke moraal en de basis 
voor naleving van wet- en regelgeving. 

Kerkelijke instanties hebben dus recht van spreken 
in een democratie. lets anders is of hun spreken ook 
gezag geniet. Daar zal het kwaliteit voor moeten 
hebben, dus: zakelijk goede analyse en goede argu
menten, met afwegingen en keuzen die inzichtelijk 
zijn voor anderen. In een discussie, georganiseerd 
door het Multidisciplinair Centrum voor Kerk en 
Samenleving (maart 1998) over de rol van kerken 
in het publieke Ieven, formuleerde Ella Kalsbeek
gereformeerd opgevoed, geen lid meer van een 
kerkelijke gemeenschap, maar zichzelf nog wei 
'belijdend' noemend- drie voorwaarden voor het 
spreken van de kerken: 1) het kerkelijk spreken 
moet recht doen aan de complexiteit van het onder
werp en de dilemma's die daarbij spelen; 2) het 
kerkelijk spreken moet pastoraal verantwoord zijn 
ten opzichte van gekritiseerde personen, zoals poli
tici of ambtenaren. (' Als politicus word je ineens 
tot tegenstander gemaakt, in plaats van dat ze ook 
eens met je willen nadenken over de dilemma's. 
'Kerken moeten blijven krabben, maar niet moreel 
veroordelen'); 3) de vorm van kerkelijke acties 
moet verantwoord zijn . ('In de tentasiel-actie wer
den ten behoeve van de media asielzoekers van hun 
plek gehaald. Dit vond ik grievend, mensen gebrui
ken.'). 

De PvdA links insehaald? 
Hoe men de eerder geciteerde uitspraken van voor
aanstaande PvdA'ers ook wil beoordelen, opmer
kelijk is dat kennelijk met name PvdA-politici zich 
door de kerkelijke kritiek geraakt voelen, terwijl 
die kritiek lang niet altijd specifiek door PvdA
bewindslieden beheerde portefeuilles betreft. 
Blijkbaar trekken andere (paarse) politici het zich 
minder aan. Als het om asielzoekers gaat is het bij
voorbeeld juist het co A dat een strenger beleid wil. 
Dat niettemin juist PvdA-politici geraakt zijn, is 
toch minder vreemd dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Gemeenschappelijk in de kritiekpunten is dat 
ze het sociale gehalte van het regeringsbeleid 
betreffen - een aspect waarop de PvdA zich van
ouds profileert, maar dat onder de paarse coalitie in 
veler ogen te weinig gezicht had. De critici en de 
gekritiseerden trekken eigenlijk aan dezelfde kant 
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van de kar. De betrokkenheid met vluchtelingen, 
milieu en 'de arme kant van Nederland' leeft breed 
in de kerken, ook in van oudsher politiek niet 
progressieve kringen. Toch zou het ons niet verba
zen wanneer van degenen die aan kerkelijke zijde 
de acties uitvoeren, zich een meer dan gemiddeld 
dee! rekent tot de PvdA-achterban. 

Maar dan nog. Dominee Hans Visser en de ver
slaafden, bisschop Muskens en de armen, de Raad 
van Kerken en de asielzoekers, de kardinaal met 
kritiek op de economische orde - het lijkt soms of 
de echte oppositie tegen het regeringsbeleid niet in 
het parlement zit maar in de kerken. Zijn de kerken 
bezig de PvdA links in te halen? De verburgerlijking 
van de PvdA vergeleken met de jaren zeventig is 
onmiskenbaar. Zij uit zich onder meer in groei en 
bloei ter linkerzijde ( GroenLinks, s P). Tegelijk is er 
aan de kant van de grote kerkgenootschappen vrij 
onverwacht een nieuwe beweging van orientatie op 
de maatschappij zichtbaar. Zij volgt op een peri ode 
van gas terugnemen na de heftige discussies over 
kernbewapening die binnen de kerken polarisatie 
veroorzaakten, waardoor het leek dat ook in de 
kerken het geloof aileen nog functioneert als een 
privezaak tussen gelovige en God. De suggestie van 
Kok dat de nieuwe beweging slechts bestaat uit een 
bovenlaag van spraakmakenden, berust op een 
gebrekkige waarneming. Het komt wei degelijk 
ook van onderop. AI jaren zijn kerkelijke groepen 
aan de basis actief in opvang van vluchtelingen en 
bezig met thema's als armoede en participatie. 
Mensen van kerkelijke instanties komen nu een
maal vee! armen tegen. Bisschop Muskens heeft 
met zijn 'brood' ook niet zelf doelbewust de media 
gezocht. Die kwamen, vertelde hij eens, naar hem 
toe, op zoek naar critici op het triomfantelijke 
koffertje-in-de-lucht van minister Zalm van finan
cien op Prinsjesdag I 996. Ook bij het 'tentasiel' 
werden de kerkelijke activisten enigszins overval
len door de omvangrijke media-aandacht. Een 
media-event was niet de opzet en de organisatoren 
waren het met staatssecretaris Schmitz eens toen zij 
hen in het gesprek vroeg om niet te vervallen in het 
beeld van 'wij de heiligen' en 'jullie politici de 
schurken'. Het zwart-wit-beeld ontstond deson
danks als effect van de mediahype. 

Een mogelijke verklaring voor de schaarbewe
ging van enerzijds 'verlinksende' kerkelijke groe
pen en anderzijds een verburgerlijkende PvdA ligt 
in de opkomst van het neoliberalisme vanaf de jaren 
zeventig, waarbij met de val van de Muur in I 989 

het lot van het socialistische alternatief beslecht 
leek. De westerse samenlevingen - Nederland 
loopt hierin geluklcig nog wat achteraan- verhard
den door de combinatie van economisch liberalis
me ( ongeloof in maakbaarheid, ruim baan voor ini
tiatiefnemers) en individualisering Ue moet primair 
jezelf redden, kijk bij mislukking eerst tussen je 
oren, blaminB the victim). 

Dit gewijzigde culturele klimaat, het doorgaan
de en hebzuchtige streven naar meer materiele wel
vaart en het fenomeen van nieuwe armoede brach
ten kerkelijke beleidsorganen tot een kritische stel
lingname, evenals groepen die actief zijn met en 
voor mensen aan de onderkant. Kritiek op de maat
schappelijke orde en fundamentele cultuurkritiek 
waren tot halverwege de jaren tachtig vooral een 
handelsmerk van 'links', met de PvdA voorop. Nu 
zijn het de kerken die deze functie lijken te hebben 
overgenomen. Denk aan brieven van de Ame
rikaanse bisschoppen, evenals geschriften van ande
re bisschoppenconferenties, de Wereldraad van 
Kerken, paus Johannes Paulus, kardinaal Simonis, 
bisschop Muskens, de Nederlandse Raad van Ker
ken, Justitia et Pax, de Stuurgroep Geloof en 
Econmnie, enzovoort. Volgens waarnemers speelt 
met name bij het Vaticaan ook teleurstelling mee 
over wat volgde op de val van de Muur . Angst voor 
de stromingen van communisme en socialisme als 
goddeloos en bedreigend voor clerus en gods
dienstvrijheid, maakte plaats voor onbehagen met 
de 'winnaar', de steeds liberaler economische orde, 
wereldwijd 

Christelijk-sociale beweainB en internationale 

oecumene 

De genoemde kerkelijke kritiek heeft diepe wortels 
in de christelijk-sociale beweging. In de sociale 
ethiek van de internationale oecumene voltrok zich 
een forse aanpassing van de tweevoudige opstelling 
die dominante stromingen in kerken van oudsher 
hadden gehanteerd: enerzijds charitas en anderzijds 
blindheid voor de structurele aspecten van armoe
de en werkloosheid. Er kwam meer oog voor de 
noodzaak van een structurele aanpak. De interna
tionale oecumene kreeg een grote impuls met de 
oprichting in 1948 in Amsterdam van de Wereld
raad van Kerken. Op het grensvlak van geloof en 
maatschappij werden verschillende concepten ont
wikkeld waar ornheen bewegingen ontstonden en 
acties werden georganiseerd. Bij de oprichting was 
dit het concept van de 'verantwoordelijke maat-
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schappij'. Eind jaren zeventig werd dit uitgewerkt 
in wat in de kerkelijke wandelgang met JPSS werd 
aangeduid: just, participatory and sustainable society. 
Duurzaamheid, gerechtigheid en een aandeel voor 
iedereen - werklozen, maar ook armen in het 
Zuiden - zijn hier de centrale begrippen . J PIc (jus
tice, peace and integrity if creation - in Nederland 
meestal vertaald met 'gerechtigheid, vrede en heel
heid van de schepping') was eind jaren tachtig het 
concept waarmee wereldwijd acties en discussies 
zijn gevoerd, het zogenaamde 'conciliair proces'. 
Zo werd, a! ruim voor de u N c ED van I 99 1 in Rio 
de Janeiro, geprobeerd te komen tot een samen
hangende benadering van de vraagstukken van 
armoede, vrede en milieu . 

De voorrangsoptie voor de arm en als wezenlijke 
bijbelse grondkeuze kreeg in a! deze discussies 
geleidelijk steeds meer aandacht. Men kreeg oog 
voor de uitsluiting van grote aantallen mensen door 
het economisch marktmechanisme en voor de 
structurele ongelijkheid als gevolg van de ongelijke 
verdeling van goederen, macht, arbeid en inkom en. 
AI in de jaren zestig kwam dit naar voren in Noord
Zuid-discussies in de oecumene, vanaf de jaren 
tachtig ook in de discussies over (nieuwe) armoede 
en herstructurering van verzorgingsstaten. In de 
sociale leer van de r .k. kerk ontwikkelde zich met 
een eigen argurnentatiewijze een soortgelijke bena
dering . W ezenlijk is steeds dat de inzet voor de 
armen niet over hun hoofd heen moet gebeuren 
(het paternalistische model), maar in nauwe samen
werking met hen . 

Geen hoe-, maar waarom-vragen 

Kerkelijke groepen en instellingen waren en zijn 
hiermee bezig op uiteenlopende niveaus: individu
ele hulp, opvangcentra, steun aan organisaties en 
acties van getroffenen, interventie in het politieke 
en maatschappelijke debat (micro en macro, in de 
buurt, via de krant en mondiaal). Geleidelijk ont
wikkelde zich hierbij een kritische opstelling tegen
over het neoliberale beleid voor 'meer markt'. Men 
probeert arm en zelf aan het woord te Iaten komen 
en hun stem te versterken. Dat resulteert soms in 
een confronterende opstelling, want deze geluiden 
contrasteren met de dorninante culturele trends en 
succesverhalen. Dat geeft irritaties bij politici - ook 
van de PvdA - die zich orienteren op de midden
groepen zonder welke zij hun machtsbasis in de 
samenleving verliezen. 

Zo ontstaat het beeld van kerken die van oor-

sprang veranderingsgezinde partijen als de PvdA 
links inhalen . Het is een paradoxale ontwikkeling. 
Van oudsher werden kerk en religie binnen het 
socialisme - en meestal niet ten onrechte! - als 
obstakels op de weg naar maatschappelijke vooruit
gang gezien. Kerken waren vergroeid met de 
bestaande wanorde en waren blijkbaar niet in staat 
in het socialisme het streven naar sociale rechtvaar
digheid te herkennen. Slechts een kleine minder
heid van de kerkleden koos voor het socialisme, 
zoals de Blijde W ereld-dominees en later de 
Arbeiders Gemeenschap der W oodbrookers met 
dominee Banning. De Doorbraak in I 946 beteken
de een nieuwe stap. Levensbeschouwing werd niet 
Ianger gezien als !outer een privezaak . De nieuwe 
Partij van de Arbeid erkent in haar eerste 
Beginselprogramma 'het innig verband tussen 
levensovertuiging en politiek en waardeert het in 
haar !eden als zij dit verband in hun politieke arbeid 
duidelijk doen blijken. ' Ook in het tweede begin
selprogramma (I 9 59) staat deze passage. Will em 
Banning, in I 9 3 I in het partijbestuur van de s D A P 
gekozen en een van de stimulerende krachten ach
ter de doorbraak, had een flinke hand in deze begin
selprogramma' s. 

Anderzijds hield de Doorbraak ook een afwij
zing in van partijvorming op confessionele basis. De 
PvdA stond open voor eenieder die de politieke 
strijd voor verwezenlijking van het democratisch 
socialisme wilde voeren, hoezeer m en onderling 
ook in Ievens- en geloofsovertuiging verschilde. 

Critici van kerkelijk spreken met politieke 
implicaties gaan soms nog uit van een verouderd 
beeld van de kerken . Lang niet altijd zijn zij op de 
hoogte van de veranderingen die zich binnen de 
kerken hebben voltrokken en soms wordt nog 
gedacht vanuit het idee van godsdienst als opium 
van het volk (het aardse Ieven als dal van tranen, het 
goede Ieven als loon in het hiernamaals). Dat leidt 
makkelijk tot spraakverwarring en onbegrip bij de 
gekritiseerden. Voor vee! hedendaagse gelovigen is 
God nu eenmaal niet los verkrijgbaar en is 'het Rijk 
Gods' niet iets dat aileen in het hiernamaals bestaat, 
maar iets waaraan de gelovige ook al in het hiernu
maals wil werken. Het lijkt erop dat hun activitei
ten enige positieve waardering ondervinden in de 
samenleving, ook bij niet-kerkelijken (zie het 
onderzoek God in Nederland, I 997). 

De PvdA is in de achterliggende twee decennia, 
met name onder 'paars ' , opgeschoven in de richting 
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van meer liberale ideeen en meer markt. Het poli
tieke beleidsdenken als geheel lijkt meer pragma
tisch te zijn geworden, met minder scherpe kantjes. 
'Poldermodel' is de nieuwe naamgeving voor wat 
in de jaren zeventig 'harmoniemodel' werd ge
noemd, 'maatschappelijk middenveld' wordt in 
beleidskaders nu eerder aangeduid met civil society, 

en aile grote partijen zoeken aanhang in het elector
ale midden. En kerkmensen stellen nu de funda
mentele vragen bij de koers van de samenleving. 
Waar politici en ondernemers eerder neigen tot de 
hoe-vragen, neigen mensen vanuit kerken vooral 
tot waarom-vragen. 

We Ieven in een democratische samenleving. 
De inbreng van burgers, groepen en organisaties is 
van groot belang voor de vitaliteit van de democra
tie. Ook de inbreng van kerken en levensbeschou
welijke organisaties hoort daarbij verwelkomd te 
worden. Wel zal die inbreng kwaliteit moeten heb
ben op basis van kennis van zaken en analyse, moti
vering en argumentatie. De inbreng van kerkmen
sen of kerkelijke 'instanties heeft geen meerwaarde 
bij voorbaat. Nederlandse kerkgenootschappen 
claim en die ook niet (meer). Omgekeerd geldt het
zelfde: de inbreng van kerkelijke instanties ofkerk
mensen moet door politici en anderen worden 
behandeld op basis van de hierboven genoemde 
kwaliteitscriteria, en niet op basis van·a priori's en 
verouderde vooroordelen, welke dan ook. De Raad 
van Kerken - in het voorbeeld van de tentasiel-actie 
- miskent niet de dilemma's waarvoor politici 
staan, maar staat een andere keuze voor en geeft 
daar inhoudelijke argumenten bij. Daarop moet dan 
ook worden ingegaan . Wat dit laatste betreft kan 
men aan kerkelijke zijde al blij zijn met de kritische 
geluiden van vooraanstaande PvdA-politici. Die 
geven immers aan dat zij de kerken zien staan en dat 
de kerken eindelijk weer aanwezig zijn als publieke 
actor op het maatschappelijk platform. 

Levensbeschouwelijke oraanisaties en PvdA 

Een inventarisatie onder de leden van 'Tref}:mnt van 

Socialisme en Levensovertuiging' naar de reden 
waarom men lid is van de PvdA, leverde op dat het 
streven naar sociale rechtvaardigheid een belangrijk 
motief is . Genoemd worden dan: tegengaan van 
uitsluiting, verbeteren van het lot van armen, vol
waardige participatie van aile burgers in samenle
ving, arbeid en politiek, eerlijk delen. PvdA en ker
ken liggen vandaag van dezelfde dingen wakker. Bij 
de vraag hoe een 'goede samenleving' eruit zou 
kunnen zien is er overeenstemming in orientatie. 
Met onderkenning van ieders positie en verant
woordelijkheid biedt die overeenstemming meer 
mogelijkheden voor een goede en kritische dialoog 
dan nu plaatsvindt. . 

Die dialoog is nodig, want de dilemma's waar
voor wij staan - waarvoor de mensheid staat -
dwingen tot keuzes die ingrijpende veranderingen 
met zich brengen. De dilemma's liggen op het 
gebied van de verhouding arm-rijk (nationaal en 
mondiaal), economie-milieu, uitsluiting-participa
tie, risico's-kansen van technologische ontwikke
lingen, migratie-culturele eigenheid (identiteit). 
Voor ingrijpende keuzes zal draagvlak moeten zijn, 
anders drijft het schip af tot de wal het keert, met 
zonder twijfel weinig humane uitwerking. Politici 
en maatschappelijke organisaties hebben elkaar 
nodig om dat draagvlak te maken 2 • In die context 
moet men de inbreng van kerkmensen en kerkelijke 
instellingen verwelkomen. De PvdA moet het ver
welkomen wanneer kerken, naast anderen, funda
mentele vragen op tafelleggen over de koers van de 
samenleving en over de humaniteit in het beleid, en 
als zij opkomen voor belangen van mensen aan de 
onderkant van de samenleving en voor toekomstige 
genera ties. Hetzelfde geldt voor inbreng van ande
re godsdienstige of levensbeschouwelijke organisa
ties. Het zou een verrijking zijn als ook het 
Humanistisch Verbond, islamitische, joodse en 
andere geloofsgemeenschappen komen met meer 
bijdragen aan het politieke debat. En als de PvdA 
ook met hen de dialoog aangaat. Wij zouden dat 
toejuichen. 

2. Zie in dit Iicht ook de gemeenschap
pelijke uitgave van Raad van Kerken, 
PvdA en 'Kerk en Wereld': R. Cuperus 
en G. Schumacher (red.) Om een draaa
vlak in de samenlevin9. De Partij van de 
A.rbeid en de Raad van Kerken in aesprek over 
aerechtiaheid, sociale rechtvaardiaheid en 
recht doen a an allochtonen, Amsterdam, 
1992 . 




