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Eigenlijk wilde ik schrijven over de geloofsbrief over
economie, die Disk, ‘De arme kant van Neder land’, MCKS
en de Zevenbergse Conferentie op 8 april aan de Raad van
Kerken aanboden.
Maar het is wellicht belangrijker te berichten over de
kernexplosie van 26 maart in de Nevada-woestijn (VS).
Kernproeven die voor de media niet meer vermeldenswaard
zijn. De European Peace Pelgrimage ‘92 (EPP’92), pelgrims
op tocht door de VS — tégen kernproeven, uraniumwinning
en vóór Indiaanse landrechten — veranderen bij dit
knalbericht de tekst van hun spandoek ‘A walk for open
hearts’ in ‘Today a bomb exploded in Nevada. Stop nucleair
tests’. De reacties die hen vanaf 16 februari deelachtig
waren langs de route in de VS — zwaaien en lachen en
instemmen — veranderen in een verstomd voorbij zoeven.
Na enige kilometers een nijdige agent. Weg met die tekst,
anders sluiten we jullie op. Dat belooft nog wat voor de
resterende 3500 kilometer.
Eigenlijk is het niet zo’n gekke combinatie, die geloofsbrief van ‘De arme kant van Nederland’
c.s. en die nucleaire test. Aardige mensen, de schrijvers. Zij pleiten voor een houdbare
economie die de wereld niet vervuilt, grondstoffen en energie niet verkwist, welvaart eerlijk
verdeelt.
Vrouwen, betrokken bij feministische theologie en bijstand, lazen de brief en trokken van
leer, acht pagina’s lang: ‘De brief heeft niets nieuws te bieden’, ‘Het huidige economische
bestel wordt onvoldoende afgewezen’, ‘Wat betreft de armoede in de arme landen en de
oplossing daarvan wordt een naïeve voorstelling van zaken gegeven.’
Het verwijt is ook dat de oorzaken van armoede in de brief gelegd worden bij het falen van de
economische orde. ‘Het is niet het economisch systeem dat vrouwen uitsluit, het is een
seksistisch systeem waarvan de economie gebruik maakt. Een geloofsbrief over de economie
moet de verstrengeling van onderdrukkingsmechanismen met de economie doordenken. Hoe
werken meerdere machtsverschillen op elkaar in.’
Is er overeenkomst tussen een nucleaire test en het aanbieden van een geloofsbrief over
economie? Nee. Wel tussen de reacties op een analyserende kritiek. De aardige Amerikanen
veranderen in voorbij zoevende automobilisten die een politieagent afsturen op de pelgrims.
De aardige schrijvers in gekrenkte heren die wakkere vrouwen buiten houden.
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