
Jongeren, geloof en 
politiek 

Jongeren en christen-democratie 

Het evangelie is een uitkomst voor wie er in 
gelooft (naar 1 Kor. 1 :18) 

door drs. M.G. Boeschoten 

In de reeks artikelen over politieke thema 's die voor jongeren 
relevant zijn, zijn na het inleidend artikel (6/84) bijdragen over 
relatievorming (9/84), jeugdwerkloosheid (1 0/84) en de 
positie van etnische jongeren (11 184) gepubliceerd. Oft 
artikel handelt over de betekenis van het geloof voor 
jongeren. 

Drs. M.G. Boeschoten (1924) studeer
de theolog1e en sociale pedagogiek 
aan de RU te Utrecht en is s1nds 1950 
Bapt1stenpredikant. Hij is full-time JUsti
tiepredikant s1nds 1971. eerst in Rijks
michtingen voor )Ongens en vanaf 
1980 in het Hu1s van Bewanng te 
Utrecht. 

Jongeren zijn volwassenen aan het begin 
van hun 'loopbaan'. Ze zijn er aan toe hun 
Ieven op eigen verantwoordelijkheid in te 
richten en gestalte te geven. Kan geloof 
daarbij van betekenis zijn? Sommige jonge
ren zijn daar gauw mee klaar, 'zij zijn al 
geweest', voor hen hoeft het niet: God en 
zijn mensen, kerk en christelijke partijen, die 
hele wereld van het geloof, het is lelijk tegen
gevallen. Andere jongeren of dezelfde jonge
ren op een ander moment, voelen het als 
een gemis wanneer het geloof niet meer is 
wat het was. Jongeren hebben gevoel voor 
de oorspronkelijke gestalte van de gods
dienst, hoewel ze die soms nauwelijks meer 
aantreffen: 
'De fundamentele les uit studies over elkaar 
opvolgende samenlevingen is, dat gods
dienst, eens het overheersende element in 
primitieve samenlevingen, in gecompliceer
de samenlevingen iets speciaals en aparts 
wordt. Ze wordt een instelling naast andere, 
een macht naast andere, een levensovertui
ging naast andere. Deze duidelijke onder
scheidingen kunnen gepaard gaan met 
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meer toegedekte. Zo kan een staatsburger 
het verstandig oordelen deel te nemen aan 
openbare religieuze plechtigheden (de kul
tus) zonder dat hij het daaronder liggende 
religieuze systeem (het credo) aanvaardt, of 
hij kan zich in woorden bij een bepaald 
geloof aansluiten, zonder persoonlijk veel 
vertrouwen te hebben in het waarheidsge
halte ervan.' 1

) 

Een godsdienst die zijn oorspronkelijke 
plaats kwijt is en een geloof waar het hart uit 
is, daar knappen jongeren op af. Godsdienst 
kan niet marginaal zijn, maar behoort zinge
vend en normgevend te zijn voor mens en 
samenleving in al hun verbanden. 
Z6 geeft godsdienst jonge mensen een ka
der waarbinnen een bezinning op 'what us 
concerns ultimately' rnogelijk wordt. Het 
doel en de zin van het menselijk Ieven en de 
wijze waarop wij tot antwoorden komen op 
de harde realiteiten van het Ieven, kunnen 

1) Paul W. Pruyser, Tussen geloof en ongeloof. Ambo 1976 
pag. 17. 
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vanuit geloofsbeleving een breder en dieper 
perspectief krijgen. Je kunt het eigen Ieven 
dan zien als een gave en een opdracht in 
plaats van toeval of noodlot en in relatie 
brengen tot je medemens en je schepper. Je 
leeft uit hoop; de verwachting dat het goede 
uiteindelijk zal overwinnen. Je merkt, dat je 
eigen daden onvolmaakt en ontoereikend 
zijn, druppels op gloeiende platen. Toch ver
lies je de moed niet, vijf braden en twee 
vissen zijn soms meer dan ze lijken. 
Vanuit eigen pastorale ervaring zal in dit 
artikel worden ingegaan op de betekenis van 
het geloof voor jongeren en zullen enkele 
kanttekeningen worden gemaakt bij de ver
taling daarvan in politiek handelen. 

Geloof: verwerven en uitbouwen 
Vanaf onze geboorte zijn we voor onze 
menswording en ontplooiing afhankelijk van 
onze omgeving. Ook voor de verwerving en 
verwerking van 'geestesgoed' zijn we op 
ons milieu aangewezen. Het maakt een heel 
verschil of daar een blijmoedige, daadkrach
tige gelovigheid wordt aangetroffen, of een 
stugge formele vroomheid. 
Echte besloten milieus van gezin en kerk 
bestaan nauwelijks meer; bij het opgroeien 
wordt de jongere in de omgang met anderen 
en via media een keuzepakket aangeboden 
waarin rijp en groen aan levensbeelden voor
komt. Hij kiest voor wat hem het meeste 
aanspreekt of wat hem het beste past. Het 
'thuismilieu' blijft in veel gevallen nog een 
belangrijke rol spelen. Heel veel gewoonten 
en ideeen (cultus en dogma's) kunnen wor
den doorgegeven maar geloof zelf is niet 
overdraagbaar. Op zijn best is het zo levend 
en echt dat het aanstekelijk werkt. 
Jongeren hebben vaak de indruk, dat de 
oudere generatie bang is voor vernieuwing 
en zich bij voorkeur vastklampt aan ver
trouwde tradities en waarheden orn het ont
breken van echte levenszekerheid te ver
sluieren. Ouderen op hun beurt menen dat 
hun kennis en ervaring ook niet niks is: de 
jongeren komen nog maar pas kijken. 
Ouderen zijn, uit ervaring wijs, vaak voorzich
tiger, maar !open daardoor het niet denk-
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beeldig gevaar van eenzijdigheid, ingeslepen 
gedragspatronen en . . . . . afweer tegen het 
nieuwe. 
Dejonge mens vraagt in zijn vormende jaren 
om- in toenemende eigen verantwoordelijk
heid - de fundamenten voor zijn mensbe
schouwing, zijn maatschappijbeschouwing 
en zijn geloofsovertuiging al zoekend te leg
gen. Sorns wordt enige tijd afstand gena
men of worden definitieve keuzen nog uitge
steld. Het is een periode van wikken en 
wegen, van vallen en opstaan. Het unieke 
van elke levensgeschiedenis ligt juist in dat 
experirnenteren, stuntelen en slagen. Ook 
wat er aan geestelijk Ieven verworven is krijgt 
zijn relief door de omstandigheden waaron
der de ontdekking werd gedaan en het ge
voel dat er bij was. 
Wanneer jongeren niet rneer door twijfel en 
scepsis heen hun weg mogen zoeken, maar 
'op gezag' moeten geloven, dan zal hun 
gelovigheid daarvan de sporen dragen; zij 
zullen anderen in hun zoeken niet verstaan 
en wie bij hen voor zijn geloof te rade gaat, 
zal op een leernte stuiten waar het voor hem 
juist spannend wordt. Er ontbreekt iets. Er is 
wei theorie, maar geen verworven rijkdorn. 
Overigens: zoals de ouden zongen piepen 
de jongeren niet rneer. De stijl en de waarde
schalen, de accenten, het ligt ze niet zo. Veel 
daarvan lijkt ernballage die ze niet willen 
overnemen. Maar er is gelukkig nog vol
doende voor velen orn zich een idee te 
vormen welke gestalte van gelovigheid bij 
hun eigen Ieven zou passen; het verrnoeden 
van dingen die echt de moeite waard zijn, 
van een werkelijkheid die het verstand te 
boven gaat en toch binnen bereik is. 

Hoe belangrijk de eigen activiteit ook is, de 
mens is een opvoedingswezen. Voor de ont
wikkeling van zijn persoonsvorm is hij aange
wezen op wat hij daarvan aan voorbeelden 
in zijn omgeving aantreft. Pas als die per
soonsvorm enige structuur verwerft, kan er 
sprake zijn van eigen inbreng, keuze, modifi
catie. Op elk nieuw terrein dat hij betreedt, 
zal hij voor zijn eerste orientatie gebruik 
moeten maken van terreinschetsen, marke-
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ringen etc. die anderen in de loop van de tijd 
hebben ontdekt of aangebracht. Oat maakt 
een voorlopige orientatie mogelijk. Pas als er 
enig overzicht is verkregen, kan men zijn 
eigen positie bepalen, zich een eigen kijk op 
de zaak verwerven en op zijn beurt weer 
nieuw inzicht aandragen waar anderen later 
hun winst mee kunnen doen. Het is zelfs 
mogelijk, dat dat nieuwe inzicht het oude 
stevig overhoop gooit. Maar ook dan nog 
heeft het oude patroon zijn verdienste 
gehad. 
Als jongeren af willen van - naar hun gevoel 
- lege, verouderde, of hen niet passende 
wijzen van zeggen en doen, hoeft dat nog 
niet te betekenen dat ze afzien van alles 
waarvoor die vormen en riten stonden. lnte
gendeel, ze willen vaak de inhoud redden 
door die tijdig op nieuwe formule te brengen. 
Zij brengen dan uit de oude schat nieuwe 
dingen voort en nieuwe wijn behoort in 
nieuwe zakken. Twee evangelische waarhe
den die eikaar niet tegenspreken, maar aan
vullen. 
Ouderen zouden meer ruimte moeten 
scheppen voor inzet en creativiteit van jon
geren. De woorden van minister Brinkman, 
bij de opening van het internationale jonge
renjaar, zijn daarom ten dele onjuist geadres
seerd. Hij merkte destijds op: 
'Een samenleving kan niet zonder een voort
durende kritische toetsing door de jeugd. Bij 
voortduring moeten jongeren blijven hame
ren op de fouten van oudere generaties. 
Jongeren die terneergeslagen zijn, bij de 
pakken neerzitten en het conflict schuwen, 
brengen de samenleving geen stap verder. 
Een maatschappij waarin jongeren het af 
Iaten weten, heeft geen perspectief en dreigt 
ten onder te gaan.' 
Een dergelijke uitlating blijft echter politieke 
retoriek, als daaruit geen conclusies worden 
getrokken om jongeren de ruimte te geven 
voor eigen ontplooiing en maatschappelijke 
participatie. De les voor ouderen mag zijn, 
dat jongeren wellicht oude vormen van 
godsdienstige beleving vaarwel mogen zeg
gen, maar de inhoud kunnen doen herleven. 
Een essentiele voorwaarde daarvoor is, dat 
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hen in hun vallen en opstaan de gelegenheid 
wordt gegeven zoekend te v1nden. 

Geloof en politiek 
De Bijbel is een fantastisch boek voor 
geengageerde mensen, hij biedt een 
overvloed aan voorbeelden van omgang met 
- en verwerking van - levensopgaven en 
levensproblemen. 
Die voorbeelden hebben niet slechts een 
informatieve functie, maar ze zijn, gezien hun 
aard, inleefbaar en invoelbaar. Wie vandaag 
zijn weg en houding zoekt, kan hier royaal 
terecht. Hij kan de geschiedenis van God en 
mensen met zijn hart en zijn gevoel bevragen 
en er zo zijn eigen 'vorm' aan ontlenen; geen 
kopie, want tijd en omstandig!leden verschil
len. De Bijbel bevat een schat aan inzichten, 
aanwijzingen en contouren met betrekking 
tot mens en samenleving. Veel daarvan 
wordt nauwelijks serieus genomen, laat 
staan gepraktizeerd. De Bijbel is niet slechts 
het boek van God en de enkele mens, maar 
het boek van God en mensen - samen 
onderweg - en als zodanig een ongeeven
aarde vraagbaak voor het maatschappelijk 
functioneren. Als geen ander bevragen jon
geren ouderen daarom op de betekenis van 
hun bijbel en geloof voor de concrete praxis 
van aile dag. Wat betekent geloof voor men
sen en situaties van nu en welke concrete 
bijdrage Ievert het tot het doen van recht en 
gerechtigheid; geen woorden maar daden! 
Een geloof zonder werken blijft voor hen een 
dood geloof. Ooen is geloofwaardiger dan 
spreken. Nergens ontmoeten politiek en ge
loof elkaar zo sterk als op dit punt. Politiek is 
immers een weg waarlangs vorm gegeven 
kan worden aan de samenleving. Een insti
tutionele, organisatorische basis die echter 
vulling en inhoud moet krijgen vanuit men
sen die de levende werkelijkheid van de 
blijde boodschap op zich willen nemen. 
Jongeren, zoekend naar de juiste betekenis 
van het evangelie voor het persoonlijk Ieven 
en maatschappelijk functioneren, blijken ook 
naar de politieke vertaling daarvan op zoek 
te zijn. Opvallend daarbij is de directheid van 
de gemaakte keuzes: voor of tegen de plaat-
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sing van kernwapens. De 'mitsen' en de 
'maren' spreken nauwelijks aan: helder en 
duidelijk moet het zijn, soms ten koste van 
nuancering en relativering. Daarbij wordt de 
organisatorische basis voor politieke activi
teiten, veelal, minder gezocht in traditionele 
partijen dan in ideele belangen en actiegroe
pen, (Amnesty International, Vredesbewe
ging, demonstraties voor enkel1ngen of min
derheden die onrechtvaardig behandeld 
dreigen te worden etc.). De massale deelna
me van JOngeren aan bijv. de Museumplein
demonstratie w1jst op de behoefte aan- hoe 
dan ook - participeren in het politieke be
sluitvormingsproces. 
Een partij als het CDA wordt daarbij, dikwijls, 
ge1dentificeerd met pragmatische machts
en status-quo georienteerde politiek die elk 
profetisch elan mist. Het CDJA vervult voor 
sommigen nog de horzelfunctie waarmee 
men zich verwant voelt; een groep van leef
tijdgenoten biedt hen een gevoel van gelijk
waardigheid en participatiemogelijkheden. 
Maar ook het elitaire karakter van deze jon
gerenorganisatie vormt voor velen een bar
riere. Kan een partij als het CDA, welke 
blijkens haar program van uitgangspunten 
haar politieke overtuiging wil ontwikkelen in 
nauwe wisselwerking met de bijbelse bood
schap, bij zulke zoekende, jonge mensen 
voldoende vertrouwen wekken? 
Blijkens de verkiezingsresultaten van de laat
ste jaren neemt de aanhang onder jongeren 
meer en meer af. Ontkerkelijking, secularisa
tie en ontzuiling vormen daarvoor een aantal 
belangrijke verklaringen. Het nationale 
kiezersonderzoek 1981 21 geeft hieromtrent 
belangrijke informatie: Hoewel 96% van aile 
CDA-stemmers een godsdienst aanhangt, 
wil dit nog niet zeggen dat het CDA aile 
aanhangers van een godsdienst aan zich 
bindt. Wei geldt, dat 82% van de CDA
stemmers trouwe kerkgangers zijn, d.w.z. 
minimaal een keer per week een kerk bezoe
ken, terwijl dit percentage voor andere partij
en slechts 18% bedraagt. 
Mensen die geen godsdienst aanhangen of 
praktisch nooit een kerk bezoeken, stem
men nauwelijks op het CDA. Tussen kerk-
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gang als indicator voor godsdienstige 
overtuiging en verwantschap met het CDA 
blijkt dus een sterke band te bestaan. Ont
kerkelijking als maatschappelijk verschijnsel 
doet zich nu versterkt voor onder JOngeren: 
onder de 30 jaar blijkt 42% onkerkelijk te zijn 
tegen bijv. ca 25% onder 50-jarigen en 
ouder. Het is dus logisch, dat het CDA voor 
wat betreft haar christelijke uitgangspunten 
rninder voedingsbodem onder jongeren 
vindt. 
Dit wordt nog eens versterkt door de ontzui
ling welke zich eveneens versterkt voordoet 
onder jongeren. Trouwe kerkgangers onder 
de 30 jaar blijken 'slechts' voor 67% voor het 
CDA te kiezen tegen meer dan 80% onder 
oudere leeftijdsgroepen. De geringe aan
hang onder jongeren van het CDA blijkt dus 
vooral door ontkerkelijking en ontzuiling ver
klaard te worden. Vooral die laatste catego
rie, de ontzuiling, zouden we kunnen be·l·n
vloeden indien de partij in staat zou zijn de 
evangelische boodschap meer zichtbaar in 
praktische politiek om te zetten. 
Vergeten we overigens niet, dat er niet aileen 
zwevende kiezers bestaan, maar ook een 
zwevende gelovigheid, d.w.z. geloofsinte
resse en een daarmee verbonden beleving, 
buiten, al of niet ge·l·nstitutionaliseerde, ge
loofsgemeenschappen of groepen om. On
derwerpen van godsdienstige aard vormen 
ongedacht veel gespreksonderwerp bij aller
lei informele ontmoetingen. Pastores, zeker 
in stedelijke gebieden, hebben allerlei boei
ende contacten met niet kerkgaande stad
genoten. Hun collega's in ziekenhuizen, be
drijven, gevangenissen, krijgsmacht en op 
scholen merken, als het klikt met hun 'klan
ten', dater een weetgierige en kritische inte
resse is die de behoefte verraadt om zo 
mogelijk toch in de wereld van bijbel en 
geloof antwoorden te vinden op diepere vra
gen en behoeften. Een partij die deze niet
gekanaliseerde stroom van geloofsinteres
santen zou weten aan te spreken, zou aan 

2) Eggen e a .. Kiezen in Nederland, Actaboek 1981 . pag. 80 
vlg. 
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elan en dienstbaarheid winnen. Vertaald in 
praktische termen met betrekking tot jonge
ren, valt daarbij aan de volgende zeven aan
dachtspunten te denken, die het klimaat 
voor het leggen van een relatie tussen geloof 
en (christen-democratische) politiek door 
jongeren positief zouden kunnen bel·n
vloeden: 

Partij geven 
Jongeren hebben behoefte aan begrip en 
aandacht, niet aan loze meegaandheid. De 
felheid waarmee sommige jongeren hun 
overtuiging afzetten tegen die van ouderen 
(gevestigde meningen) heeft soms alles te 
maken met het serieus nemen van God en 
zijn mensen. Ze zijn er op uit om zowel de 
overtuiging van zichzelf als die van de ander 
te toetsen. Wie groeien wil of sterker worden 
op welk gebied ook maar, moet een goede 
sparring partner hebben. lemand met wie je 
van gedachten wisselt of een confrontatie 
aangaat, moet voldoende in huis hebben. 
Dan kun je aan eigen stijl en 1nhoud winnen. 
Je hebt respect voor die ander en je leert 
veel van hem, zonder klakkeloos zijn vorm en 
aanpak over te nemen. Gedachtenwisseling 
is nauwelijks de moeite waard, als de ander 
geen standpunt blijkt te hebben, niets waar 
hij voor staat of zich voor inzet. Als jongeren 
ouderen ontmoeten, die zo 'open' en mee
gaand zijn, dat ze geen eigen mening en 
overtuiging meer hebben, dan is dat voor 
hen teleurstellend. Oat is haast even erg als 
een starheid en stugheid, die elke vruchtbare 
uitwisseling van gedachten en gevoelens bij 
voorbaat onmogelijk maakt. 

Beeldvorming 
Hoe geloof tot stand komt en groeit, is bij 
uitstek het geheim van de Heilige Geest. 
Maar het gaat toch niet buiten mensen om; 
ook zij hebben hun niet geringe betekenis in 
dit gebeuren. 
In het ontluikend bewustzijn van het men
senkind komen anderen voor: moeder, va
der, die alvermogend waken over hun wel
zijn, hun welbevinden en hun veiligheid. Zij 
zijn de eerste 'goden' in hun bestaan. 

126 

Jongeren en christen-democratie 

Naast en na de ouders komen de andere 
goden; de schooljuf, de meneer van de 
snoepkraam, de klaarover, gevolgd door ve
len in witte jassen, uniformen, toga's en krijt
gestreepte pakken. Zij beheren de goederen 
en de kansen, maken al of niet wegen vrij, 
beschikken over de formules en de proce
dures die het welbevinden van de gewone 
burger goeddeels bepalen. Bij zoveel afhan
kelijkheid kan een mens zich wanhopig 
overgeleverd voelen, ... of een blind vertrou
wen hebben in zijn bestierders en richters. 
Onzekerheid kun je ontkennen door regeer
ders expliciet tot 'goden' (godkeizers) uit te 
roepen of ze als zodanig te vereren (de 
paradepolitici). Oak hebben regeerders zich 
graag met de kerk verbonden, en zich zo van 
een goddelijke sanctie voorzien. Maq.r hoe 
imposant ook, het blijven 'goden' met een 
kleine 'g'; hun macht is voorlopig en beperkt. 
Toch Iaten zij beelden achter op het netvlies 
van de ziel, die meedoen bij de voorstelling 
die men zich van God - en godsdienst -
maakt. Wie zich een voorstelling maakt van 
wat hij niet gezien heeft kan niet om de hem 
vertrouwde beelden heen. Als de juffrouw op 
de zondagsschool de kinderen duidelijk wil 
maken wat een kameel is, dan ziet Bartje in 
gedachten het paard van boer Wapse met 
twee grate bulten op zljn rug. Bartje kan bij 
het vormen van zijn voorstelling n1et om dat 
paard heen. Evenmin kunnen mensen, als ze 
zich een beeld pogen te vormen van God 
om de hen bekende beelden heen. De bijbel 
zelf hanteert beelden als 'koning', 'herder' en 
'Vader'. Wie hier op aarde deze - of verge
lijkbare- posities inneemt, schept daarmee 
tevens voorwaarden voor het beeld dat 
mensen zich vormen omtrent God. 
Bekleders van dergelijke posities moeten 
daarom niet volstaan met goede intenties. 
Het gaat om het beeld dat zij oproepen. Oat 
is uiteraard niets nieuws. Politici hebben- al 
of niet terecht - de naam dat ze zich omtrent 
dat beeld meer zorgen maken dan over het 
welzijn van menig burger. Om met je op
rechte bedoelingen ook als zodanig over te 
komen, is blijkbaar meer nodig dan een 
mooi, maar dikwijls onbegrijpelijk, verhaal. 
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Daarvoor is vertrouwen noodzakelijk. Want 
vertrouwen kan ver reiken. Soms hoar je 
iemand zeggen: 'lk heb mijn vertrouwen in 
de men sen teruggekregen', en dan blijkt er
zegge en schrijve - een mens te zijn ge
weest die iets goeds deed - wie sprak er 
ook weer over het zout der aarde? 
Als het om vertrouwen gaat heett de chris
ten-politicus al een heel gevoelige positie. Bij 
hem werkt de beeldvorming - om zo te 
zeggen - dubbel: hij heett een hoge positie 
en hij is belijder. 

Thema's en taal 
In de partij staan begrippen als rentmeester
schap, gespreide verantwoordelijkhe1d, soli
dariteit en gerechtigheid centraal. De inhou
delijke betekenis mag misschien voor vele 
ouderen die van het gevoelsmatig oversprin
gende vonkje nog overstijgen, voor jongeren 
hebben zij nauwelijks een echte inhoud. Het 
zijn begrippen die inhoud krijgen voor men
sen, die hun weg al aardig gevonden hebben 
voor wat betreft mens- en maatschappijvi
sie. Jongeren vragen om nieuwe thema's op 
lagere abstractieniveaus: discriminatie en 
gebrek aan tolerantie; emancipatie; minder 
betutteling en meer vrijheid; ruimte om te 
experimenteren; vrede en veiligheid; moge
lijkheden om een zelfstandig bcstaan op te 
bouwen en volwaardig deel te nemen aan 
het maatschappelijk Ieven; bescherming van 
zwakken en inactieven, die niet beschikken 
over actie- of dwangmiddelen; of indamming 
van schrijnende tegenstellingen. 
In relatie tot de op deze thema's opdoemen
de politieke alternatieven vraagt men om een 
herkenbare en duidelijk gearticuleerde ge
loofsbasis. Naarrnate in de CDA-politiek de 
angst wordt overwonnen om de keuzemo
gelijkheden allereerst vanuit deze geloofsdi
mensie te bespreken- zelfs publiekelijk- en 
pas in tweede instantie vanuit de vigerende 
conflictuerende belangen binnen het poli
tieke krachtenveld, zal de betekenis van 
deze politiek groeien. Jongeren zullen zien 
dat de keuze.sorns niet anders kan zijn dan 
een vaag compromis. De intentie waarrnee 
men de discussie inging wordt dan echter 

Christen Democrat1sche Verkenningen 3/85 

eveneens opgemerkt. lndien de strekkin\; 
daarvan blijtt: 'Wordt niet moede om goed te 
doen' (1 Thess. 3:14) zullen ook jongeren 
begrip kunnen opbrengen voor de gemaak
te keuze. 

In gesprek 
De beste herinnering die ik aan politici heb 
dateert uit de tijd toen ik pastor was in een 
rijksinrichting voor jongens. De onderwijs
groep had voor de jongens een verkiezings
week georganiseerd waarbinnen op een 
avond enkele politici waren uitgenodigd voor 
een forumdiscussie. En ... ze kwamen, al 
was er geen verkiezingswinst te halen - de 
jongens mochten niet eens echt stern men-. 
Maar er was gesprek. De pupillen groeiden 
in dat gesprek, omdat ze merkten dat heuse 
politici, levensgroot bekend van radio, tv en 
krant, met hen in gesprek gingen op voet 
van wederkerigheid. Er werd niets ontweken 
en ik had de indruk dat het ook voor de 
dames en heren politici een verhelderende 
ervaring was. lk begrijp best dat niet elke 
(christelijke) figuurzaagclub volgende week 
een GOA-minister op bezoek kan krijgen, 
maar dat er gesprek moet zijn en meer dan 
dat, is voorwaarde om jongeren het gevoel 
te geven van betrokkenheid. De nadere uit
werking van deze - op het oog rnisschien 
na1eve - gedachte zal veel inventiviteit en 
inzet vragen, vooral omdat via organisaties 
of 1nstellingen veelal slechts een selecte 
groep bereikt wordt. En als er dan loch 
geselecteerd moet worden, Iaten dan de 
meest kwetsbaren of teleurgestelden eerst 
aan bod komen. 
Jezus was daar goed in. Hij ontweek het 
kiezersvolk dat Hem koning wilde maken, 
trok zich soms van de massa terug voor 
bezinning en gebed, maar Hij zag kans in 
gesprek te blijven met de mensen aan de 
rand en gaf hen hun plaats in zijn Rijk. Zij 
werden geroepen om mee gestalte te geven 
aan de jonge kerk. Er zijn veel ontmoedigen
de factoren in samenleving en maatschappij. 
De kerk als instituut heett veel van haar 
werfkracht verloren, evenals christelijke or
ganisaties en partijen. Maar er zijn grate 
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groepen jongeren met een gelovig-idealis
tisch heimwee, waar ze niet mee terecht 
kunnen. Het is niet waar dat jongeren aileen 
ge'i'nteresseerd zijn in 'onmiddellijk', 'snel' 
en 'doorzichtig', zo goedkoop georienteerd 
zijn jongeren over het algemeen niet. Hun 
interesses gaan uit naar 'het mysterie', 'de 
levenswijsheid' en 'het echte ideaal'. Het 
zou niet de eerste keer zijn in de geschiede
nis, dat christenen aan het teleurgestelde 
heimwee van hun jongeren, de inspiratie her
vinden om gestalte te geven aan wat het 
geloof in de Ieven de Heer werkelijk kan bete
kenen voor persoon, samenleving,. maat
schappij en politiek. 

Toekomst 
Kinderen Ieven bij de dag; opgroeiende jon
geren zijn als het goed is, dat stadium voor
bij; zij zijn toekomst-gericht. Hun idealisme 
begint niet met "Vroeger, toen .. .' maar met 
'morgen' of 'eens zal er zijn'. Het basisver
trouwen waarzonder een mens niet kan, 
moet dan ook vertrouwen zijn in de toe
komst. Als de verwachtingen voor de nabije 
toekomst gekenmerkt worden door uitzicht
loosheid, kan dat een positief geloofsper
spectief in de weg staan. Ook het omge
keerde kan gebeuren; het geloof kan de 
laatste vluchtheuvel worden. Een zodanige 
geloofsbevordering kan een christen-politi
cus niet begeren. 
De ons wei bekende heer Schakel - hij heeft 
om veel redenen recht van spreken, zeker 
omdat hij zelf ooit werkloos was- kwam aan 
het begin van het jongerenjaar met de waar
schuwing: 'moed verloren, al verloren'. Als je 
aan jongeren vraagt om de moed tach voor
al niet te verliezen, dan mag de partij die je 
vertegenwoordigt, in dit opzicht zelfs geen 
schijn van bater op het hoofd hebben. 

Participatie 
In de politiek is niet aileen ieders belang in 
het geding, zeer zeker ook ieders deelname. 
Het kenmerk van de vrije burger is altijd 
geweest, zijn directe betrokkenheid bij de 
gemeenschap. Maar die betrokkenheid was 
wei qestratificeerd: het waren vooral de 
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ouderen, die de gang van zaken bepaalden: 
de jongeren zetten zich in met hun kracht tot 
opbouw en verdediging. Zander de inzet van 
de jongeren kon geen stam, stad of staat 
overleven. In onze dagen zijn niet aileen de 
eigenlijke beslissingscentra aan het zicht 
onttrokken, maar de automatisering en ro
botisering heeft de krachtige inbreng van 
jongeren veelal overbodig gemaakt. Zelfs de 
soldaat 'vreest' geen vijand meer te zullen 
zien. Geloof dat aileen beschouwend is van
uit een buitenspelpositie of dat slechts wis
sels trekt op het hiernamaals, is voor aile 
mensen te rnager en zeker voor jongeren. 
Gelovige jongeren kunnen zich vervreemd 
voelen van de processen die zich in land en 
wereld voltrekken. Ze voelen zich ge·l·nspi
reerd, mee verantwoordelijk, en de handen 
jeuken, maar er gebeurt van alles, zonder dat 
ze er enige invloed of greep op hebben. Je 
kunt die gevoelens afleiden door bijv. een 
kruistocht te organiseren tegen anders-gelo
vigen of anders-denkenden, maar doel en 
middel deugen dan niet. Concreetheid van 
geloof, en dat is de geloofsvorm die bij jon
geren past, betekent meedoen en liefst met 
handen en voeten je geloof beleven in een 
wereld waarvoor je je verantwoordelijk voelt. 
We vergeten uiteraard niet, dat voor jonge
ren binnen en vanuit de kerk veel te beleven 
en te doen is. Maar waar het in de kerk om 
gaat is het menselijke bestaan in al zijn facet
ten; de praktijkruirnte van de kerk ligt vooral 
buiten haar muren. 
De laatste decennia is er een indringende 
discussie geweest over de 'macht' Gods 
(met verschillende voorvoegsels). Men heeft 
Gods almacht, zijn liefde nog steeds niet 
kunnen rijmen met het menselijk lijden, maar 
de overtuiging groeit, dat we 'de wereld met 
haar wei en wee' niet uit misplaatste eerbied 
aan God mogen overlaten. Hij speelt ons 
dagelijks de bal terug. De vraag: hoe kan 
God het toelaten? moet luiden 'hoe kunnen 
we dat als mensen toelaten?' En zo leeft 
deze vraag als geloofsvraag bij veel jonge
ren. Oat heeft voor de politiek vergaande 
consequenties. Jongeren hebben recht op 
betere antwoorden, antwoorden die bij hun 
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geloofsidealisme en hun specifiek realisme Misschien moeten we toch wat meer aan 
passen. het klimaat doen! 

Politiek en pastoraat 
Christen-politici zijn geen lands-ouderlingen 
en de overheid is geen instituut voor 
zielzorg. Maar in ons land hebben we wei de 
gelukkige omstandigheid dat voor veel -
vooral jonge - mensen die door de kerk niet 
bereikt worden, of voor wie de kerkdrempel 
te hoog is, er vormen van bijzonder pasto
raat zijn in de zgn. categorale zielzorg en via 
het godsdienstonderwijs op scholen. De be
hoefte is onmiskenbaar. 

Er is een tendens om deze voorzieningen 
sterk terug te dringen en het zullen vooral 
jongeren zijn die - in krijgsmacht, inrichtin
gen van justitie of op scholen- ernstig tekort 
gedaan zullen worden. Zij gaan nu eenmaal 
niet naar de kerk, maar ze zitten wei bij de 
Aal en de Doom en in de godsdienstles. De 
principiele scheiding tussen kerk en staat 
wordt vandaag de dag m.i. regelmatig ten 
onrechte in het geding gebracht (niet door 
de betrokken jongeren) als nieuwe rationali
sering in bezuinigingsoperaties. Wat dreigt is 
een achterstelling ten aanzien van veel ande
re 'welzijnsvoorzieningen'. CDA-politici 
dienen ter zake alert te zijn. 

God in Nederland 
In een voorbije periode was Frankrijk zo 
godsdienstig dat we er nog de uitdrukking 
aan hebben overgehouden: 'Leven als God 
in Frankrijk'. lntussen is het al weer ruim een 
halve eeuw geleden dat de paus Frankrijk tot 
missiegebied verklaarde. 
En Nederland? Volgens sommigen is de si
tuatie ook hier somber: 'De toekomst van 
God in Nederland roept het beeld op van 
een camping in de herfst: Op de grazige 
weide staan nog slechts een paar tenten, 
aan de rand enkele onwrikbare stacaravans, 
hier en daar een auto met een buitenlands 
nummerbord, een jongen met een rugzak op 
zoek naar de Beheerder. Die kijkt hem on
derzoekend aan en vraagt: Voor hoe 
lang?'. 3

) 
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3) Paul Schnabel, T ussen stigma en charisma, 1982 Deven
ter, pag. 286. 
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