Met het rapport "Politiek is een zaak van iedereen" wijzen de
Franse bisschoppen ook Nederlanders erop dat wij niet kunnen
volstaan met het op ethische gronden bekritiseren van de politiek
maar dat wij moedig en zelfbewust de weg moeten inslaan van engagement.
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olitick '' ccn zaak van icdcr-

hct document tcrecht. Fn dat hcdt iets
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De Fransc hi"choppen co11stateren, dat

gcp!T'>cntccrd. gcwiJd aan de huidigc

de vcrtrouwdc vormcn van dcelnamc

politicke -,ituatic. De Fran'>c tck-,t vcr-
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kclcn zijn, ccn comtatcring die met
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a lie en hctrckki ng op hct
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Fran<,c polit1ekc Ieven. t'\u
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volkcrcn in Ccntraal- en

waan en achtcrdocht ten
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Pmfdr. AC We1ln

ook ten opzichtc van pulitickc parti)Cil en pcrso-

hcbhcn. dringt zich de
De

dcmonatische

vraag op hoc 'de politick' in her Westen

ncn.

lunct<oncert, in hct pcrsoonli)k Ieven

vcrlopcn moeizaam en vcrzandcn in

en in dat van de gemccmchap. nict ai-

geharrewar over techni-,chc. modclma-

leen 111 hankrijk, ook in Nederland.

tigc op\o-,<.;lngcn van <,tlnlenlcving-;pro-

Politick heelt <llllllcrs bctrckking op hct

di-,cussics

hlcmen. De declnamc aan vcrkiczingcn

\amen Ieven' in wcderz1jds respect en

loopt tcrug. De maatschappiJ valt uit-

zorg voor her algcmcen he lang, zo stelt

een in lagcn met vcrschillcnde snclhc-
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den. De twecdeling in de maat<>chappij,

op, als het gaat om deelname in hij-

waarin ccn nicuwe onderkla5se ont5taan

voorheeld de milieubcweging, de inzet

f-

is, is een kit. De staat trckt zich cnigcr-

voor men'>enrechten, humanitaire hulp
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mate terug van het sociale en economi-

en ontwikkelingsvraagstukken
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sche terrein, en verlcgt de aandacht

Op dat vlak trcden stichtingen en ver-

naar de zorg voor snelle en effectieve

enigingcn indcrdaad ook de politick te-

rcchtspraak, voor de hinnenland<,e vci-

gcmoet. en stellen hun ciscn, veelal niet
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ligheid en voor criminaliteitsbestrij-

zonder effect Dat i'> in Nederland zo-

ding.
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Maatschappelijk middenveld
Evenzeer, zo 'itelt hct document, func-

Volgcns de Sociale commJ<;<,ie wijzcn

tioneren de maatschappelijkc geledin-

deze tckenen van engagement crop, dat

gen,

die

tot

de

mcnscn de uitdaging en de mogelijkhe-
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dcn van de nieuwe 'iituatic bcscffcn. ZiJ

Frankrijk rekent men daartoe de vak-

ovcrwinnen de lusteloo'iheid op burger-

maatschappij

de

structuur van

behorcn,

mindcr.

bonderl, maar ook de politieke partijcn.

lijk en politiek gehied, die door de hui-

de school en hct Ieger, de onderlinge

dige ti)d wordt voortgcbracht Dat i'>

verzekering'>maat5chappijcn en coijpe-

een teken van hoop in hangc dagcn. De

raticve verenigingen. Voor Nederland

commi<,<;ie constateert. dat economic,

liggen de verhoudingen wat andcr'i,

gcldwczcn, techniek en informatiestro-

dunkt

me.

Het CDA proheert het

men ccn wcreldwijde dimemie hcbben

maatschappelijk middcnveld, zoals dat

gekregen, die door gccn enkelc intcrna-

heet, bij de politick te hetrekkcn. llij

tionale instelling met voldocndc gczag

andere partijen staat echter de atkccr

in

dcrnocratische zin gccontroleerd

van de machtige kocpclorganisaties recht ovcreind.
Het con5cn<,us-modcl

is

niet Ianger onornstrcdcn.
maar de macht van het
veld i5 nog lang nict uitgeput. Vanwcge het bestaan
van die velc maatschappclijkc organisaties, ook van
chri'itelijke 'iignatuur, is de
samenlcvingsstructuur van
Nederland anders dan die
van

Frankrijk.

Van

wordt. Ook de hand tu<,-

Voor een vitale
maatschappij en een
doeltreffende
politiek is een volk
nodig van mensen
die geloven,
liefhebben en
hopen.

Nederland kan cchter ook
gezegd worden, wat voor Frankrijk ge-

5en de staat en de burgers
is zwak. Dat geldt met name voor de sterk central istisch

gcorganisccrde

hanse staat. In Frankrijk is
de rclatie tussen individu
en maatschappij vaak nict
meer geweest dan ee11 hcpaalde vcrhouding tot de
staat, zo stelt de commi'isie (biz 16, kol. 2) Toch
i5

zulk ccn

verhouding

ook in Nnlcrland vcrdcr
doorgedrongen dan wen5elijk is. De

con5tatecrd wordt: ecn bloeiend vereni-

Nedcrlandsc overheid probecrt dan

gingslcvcn op het gebied van cultuur

ook sinds kort belcidsbcsli55ing en -

en vrijc-tijdsbcstcding, buurtactivitei-

uitvocring te decentraliseren, orndat

tcn, onderling hulpbetoon, licfdadig-

ook hij om ccn groot aantal burger-,

hcid en sociale vernieuwing op kleinc

vanwege de vergaande rcgclingen hc-

schaal. 2 Ook lopen beide Ianden gelijk

trcllcnde

<,ocialc

zckerhcid

tcveel
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'>lJill

en
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de maatschappij,
waarin een nieuwe
onderklasse
ontstaan is,
is een feit.

Het

prohlccm VJ!l de '>OetJic intcgrJtie, met

nicuwc

nJme ook Will hetrclt Jllochtonen, die

inhoud 111octcn krr)gcn. n1indcr tocgc-

wo1~den uitgenodigcl met hchoud VJ!l

'>Pihl op de

indi\·tduelc rechten en

de eigen idetlttteit het ITcht">y'>leem

mccr op illlcr dcelnJ!lll' ,lJn gezJillcnlij-

vJn het gJ'>tiJnd te eerh1edigcn en zich

\\·ordcn. ''l)c hurgcrzin zal

L'l'll

kc omkmemingen , qelt de coillllli"te
: hlz

I H kol.2'

,'.,\, zulke doel,telllllgctl llll'l-kt de com1111'-.'->IC
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ntct Jiz11dig te houden vJn het <,ocialc
Ieven '>telt ook het prohlcem VJ!l de eigcn

idcntitcit

van

volk JJ!l de orde

hct

ont\'Jngcndc

DJal· i'> ce11 dicp-

I het gc·duld1g hcr,telkn Villl de lllilJl-

gaand opcnbaar dcbat voor nodig, dot

'>Lhi!ppellJke ql·uctwll· met tlJllle dJJI

niet door <,pitwondighedcn en enwtio-

\\'Jill- de ontw1kkcling en de l·ijkdonl-

naliteit wordt vertrocheld. Biz. 21-221 1

men vJn hct bnd ongel11k vcrdeeld zijn

(, llouwcn ilJll LuropJ. 1\)c hi'>'clwp-

hiJvoorheeld door uithretding VJn de

pen hebhen hicr duiclcliJk ook de poli-
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ticke eenheid van het Europa van de

terughoudendheid en bewu<;tziJn van

Twaalf op het oog. Dat die tot stand

de begane fouten, ook door de kerk en

I-

komt is ecn vJnzellsprekend gegevcn

kerke\ijke mensen, treedt in de tekst

<(

voor hen. De aanbevelingen die hier

niet JJn de dag.

gedaan worden hcbhen echter ecn gro-

Oproepen tot lidde. als cis voor een

r,
v

I~

<(

tendeels gratu'it en nwrJ!isercnd karak-

solidJire maatschappij, worden terecht

ter 13\z. 221.

vertJJid nJJr de noodzaak van politieke

7 Het hoofd bicden JJn nieuwe be-

bctmkkenheid en Jctie. En van politie-

hoelten, op hct gebicd van binnen-cu-

ke be-,\issingen wordt hoopvol en gelo-

ropese samenwerking, ontwikkcling<;-

vig geqe\d, dJt ziJ in Jezus C:hristus

hulp, gezondhcidszorg, de rol van het

toekomst hehben !biz.

2~.

Ieger, humanitJirc interventie, milieu-

gcschiedtheologisch

perspectid

zorg. Op dit vlak blijlt hct hij een op-

hier verwoord wordt, verwi]st naar de

2e ko\) Het
dat

'geestelijke inlrastructuur van de ge-

somming vJn prohlcmen.

schicdcnis': de hoop op bevrijding, het

Politieke aktie en
betrokkenheid nodig

van het koninkrijk Cod<;, het wcrkcn

In ecn tweede afdcling <;te\t de commis-

aan ccn deliniticf einde aan de mees-

herkennen van een belottevol ontluikcn

sie het gclovig standpunt over deze

ter-sbJI verhoudingen tu'>Sen mensen.

JJngelcgcnheden

orde.

Dcze lundamentelc krachten worden

aan

de

NJtuurlijk wordt het beginsel vJn de

gepresenteerd tegenover de ideologi-

scheiding van kerk en stJJt gerespec-

<;che verabsoluteringen, de uitlcvering

teerd, mJJr dJt neemt niet weg dat de

JJn de pure zakclijkheid, of de trooste-

kerk hicr cen actieve rol wordt toche-

loosheid van het einde van de gcschic-

dacht. De stelling is, dat voor een vita-

dcnis. Dcze paragraat behoort tot de

le maatschappij en een doeltreHende

beste stukken van het document.

politick ccn volk nodig is van mensen
die geloven, lidhehbcn en hopen juist

Appel op mensen

de kcrk is in staat tot het bewerken van

Actieve deelname aan de politick is

zulk

ecn

voor de Franse bisschop-

maat-,chappij

pen een zaak die iedereen

door de inzet van de gelovigcn. Door Cuds vrije
genadegave is het menselijk handelcn immers tot
volmJaktheid

geroepen

(biz 23, 2e kol.l. DJt hicr
een cvangclische oproep
doorklinkt,

is

duidelijk

Maar het gctuigcnis van
de geschiedenis plaatst de
optimistischc

opvi!tting

Zij overwinnen de
lusteloosheid op
burgerlijk en
politiek gebied,
die door de huidige
tijd wordt
voortgebracht.

over de potentic VJn de
kerk en de gelovigen in
een schril Iicht. Het is frJJi te stcllcn

aangaat: n1en"en die een

kerkelijke

pi!<,torale

op-

drJcht hehben, opvoeders,
mensen acticl in jeugdorganisatie'>, politici, !eden
vJn de gcmcenteraad, burgcmeesters,

mensen

die

wcrkzJJm zijn op het terrein van de media, allen
worden opgeroepen. Het
rccht en de plicht om dec!
te nemen aan hct politieke

Ieven zijn niet voorbehoudcn JJn be-

dJt het gclool een Iicht over mens en

paalde categoriecn mcnsen. Hct scepti-

maatschappij laat schijnen, maar enige

cisme van christenen ten opzichtc van
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de opcnharc aangclcgcnhcdcn noch

de. AI dit soort actie is 'politick'

hun alzijdighcid achtcn de bisschoppcn
gcrcchtvaardigd, ondanks de rnorclc
gcvarcn die aan hct politickc bcdrijt,
ook voor pcrsoncn, vcrbondcn zijn. In

Projdr A C Weller is Poorzittcr van l>ct
College

vc111

llestuur

th111

de

Katl,olieke

T/Jcolo,jisc/Jc Llniuersltfit Utrcc/Jt

n

de liJn van het document van de -;ynodc
van I 'Hl7. geliteld ClnJsti[i,Jclcs l<~iei. rocpen de hisschoppen op LOt ccn lcvendigcr

hc\VU<..,l\VOrding

van

cigcn

verantwoordelijkheid en tot daadwcrkelijke act1c van christcn-gclovigcn.
Llitcraard hetrcft het hier cen appcl op
mensen. Hct gaat nict om concrete oplo'i'iingen voor politieke prohlcmen.
Niel altijd onl'inappcn de auteurs van
hct document aan opsommingcn, die
uit zichzell de politieke matheid, lustelomhcid en landerighcid, die men wil
bcst,·ijden, versterkcn. De wcm tc komen tot rcactivcrcn van mcnsen aan de
ha<,i-; van de c.;an1cnlcving, tot intcnsie-

vcrc dcelnamc aan gczamcnlijkc onderncmingen. hct -;timuleren van elks inzet
111 de richting van ondcrlingc <,olidaritcil. en het benadrukken van het gelovig pcrspcctiel van ecn hoopvollc liddc
die wcrkt vanuit de kracht van de gcstorvcn en vcrrezcn C:hri-;tus. zijn de
-;teeds terugkcrcndc impul-;en die dit
document ec11 hijzondcr karaktcr gevcn. De Nederlander is wellicht mecr
dan de Frt1n~n1an acticl in vercnigingcn,

stichtingcn, organi-;atics en bcwegingcn op allerlci tcrrcin - de plaatsclijke
krantcn en hlaadjc'> gctuigcn daarvan de collcctieve alkccr van 'de' politiek is
hicT n1in.;,tcn:-, even grunt.
1\\ct de titcl "Politick is een zaak van
icdcrccn" wijst hct Frame document
ook Ncderlander'> crop, dat zij nict
kunnen vol-;taan rnet het op cthi-,chc
gronden hekritiscrcn van de politick.
maar dat zij moedig en wclbcwu'>t de
weg moctcn inslaan van het engagement voor de wcdcrzijdsc erkcnning
van mcnscn, voor gerechtigheid en vrc-
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