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voor personeel en gebouwen inhoudelij
ke ontwikkelingen onvoldoende kunnen 
realiseren en daardoor tekort dreigen te 
schieten in hun primaire doelstellingen. 
Soms kan men zich persoonlijk niet ont
trekken aan het gevoelen dat de benade
ring van de kerkgenootschappen op 
grond van politieke en/of niet-kerkelijke 
voorkeuren en gedachten de grenzen van 
recht en objectiviteit overschrijdt. 
Het vervangen van het hoofdstuk 'Van 

de godsdiensf in de oude Grondwet door 
artikel6 van de nieuwe Grondwet. waar
door de vrijheid van godsdienst niet meer 
afzonderlijk. maar als een van de grond
rechten is vastgeiegd. benadrukt de ge
wijzigde positie van de Kerken in de sa
menieving. Ook daarom is het gewenst 
dat nieuwe uitgangspunten voor het over
heidsbeieid in deze worden geformu
ieerd. 

Mevrouw drs. T. L. E. Strop-von Mevenfeldt is 
werkzaam geweest bij S. 0. H. (Stichting 
Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtclingen) en 
I. C. C.(). (I nterkerkelijke Coi>rdinatic Conzmissie 
voor Ontwikkelingsprofecten). Thans is zij o. m. actief 
als voorzitter van deN. V. 0. C. ( Nederland.1c 
Vereniging tot steun aan de Oecumenische 
Ontwikkelings-coopcratie) en lid van de werkgroep 
Kairos. 

Kiezen voor elkaar!? 

Hebt u wei eens een volwassen man zien 
huilen? Waarschijnlijk hoogst zelden. 
Wanneer het gebeurt. maakt dat vee! in
druk en vergeet je dat nooit meer. Een 
man. die huilt in het openbaar. temidden 
van velen. maak je nooit mee. Toch heb 
ik dat het afgelopen jaar twee keer be
leefd. Twee keer gaven mannen op die 
manier uiting aan hun gevoelens van pure 
machteloosheid, wanhoop en uitzicht
loosheid. vanwege de situatie waarin zij 
en de hunnen zich bevonden, zich bevin
den. Beiden ken ik a! jaren als mensen. 
die zich vanuit hun geloof inzetten voor 
hun kerk en hun medemensen. Beiden 
zijn Afrikanen op leidende plaatsen in de 
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kerken in dit continent. Kunnen wij hun 
tranen negeren? 

Sinds het koloniale tijdperk hebben de 
kerken zich door missie en zen ding met 
de derde wereld verbonden geweten. 
Toch hebben wij pas na 1 Y45 en vooral 
nadat de meeste kolonien zelfstandige 
staten waren geworden geleerd. dat de 
mensen in de derde wereld ook mensen 
zijn en niet een snort onder- of tweede
rangs mensen. Zij zijn misschien wat an
ders. maar niet minder (of beter) dan wij. 
Net als wij hebben zij hun eigen stem en 
praten vanuit hun eigen situatie. kennis 
en ervaring. De !eden van de kerken in 
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de derde wercld zijn mensen, die vaak in 
hun dagclijks bcstaan honger en armoe
de. onderdrukking en uitbuiting aan den 
lijve ervaren. Omdat de kerken dicht bij 
de mensen staan. vormen zij bij uitstek 
het kanaal om de cllende waarin deze 
men sen moe ten Ieven te verwoorden. 
Vanuit de gcmeenschappen aan de basis, 
de kerkelijke gemeenten, komen de vcr
zoeken om hulp, om gerechtigheid, om 
solidariteit naar broeders en zusters in de 
kerkelijkc gcmeenschappcn elders in de 
wereld. Zij sprcken hun medechristencn 
aan op de boodschap van de H.eer, die 
hen en ons verbindt. De mcnscn in de 
thuislanden van Zuid-Afrika. El Salva
dor. Cambodia enz. rich ten zich tot ons. 
In ecn forum van vele kerken in de we
reid. zoals de Wereldraad van Kerken, 
worden wij geconfronteerd met de vra
gen van de christenen uit de derde we
reid. 'Hoor naar ems. help ons·. ecn 
steeds weerkerende bede tot God en tot 
ons die ons zijn dienaren weten. Kun je 
dan aan de zijlijn blijven staan toekij
ken? Kun je dan v6lstaan met afstandelij
ke analyses van het probleem'1 Of pro
beer je op jouw eigen kleine wijze steen
ties aan te dragen tot oplossing van het 
problecm? Niemand heeft aile wijsheid 
in pacht. Maar leggen wij allemaal onze 
wijsheid bijeen, misschien vinden wij dan 
mogelijkheid om de tranen van onze 
Afrikaanse vriendcn te drogen. 

Na Vancouver (de Asscmblec van de 
Wereldraad van Kerken) en de uitspra
ken van de synodes over de kernbewape
ning is door vooraanstaande CDA ·ers bij 
herhaling gezegd. dat de kerken zich be
moeien met zaken waar zij geen verstand 
van hebben. Waarom zouden zij daar 
geen verstand van kunnen hebben? Een 
kcrk is een gemeenschap van mensen, 
waarin de theologen wei een belangrijke 
plaats hebben. maar waarin leken de 
basis van het geheel vormen. Evenzo ne
mcn politici een belangrijke plaats in in 
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het politiekc bedrijf. maar wordt hun 
basis gcvormd door de kiczers. zondcr 
welkc zij nergens zijn. De kiezers van het 
CDA zullen voor het overgrote dee! ook 
lid van een kcrk zijn. Kunnen zij zich als 
kiezer wei en als kerklid niet met de 
politick bezig houden? Je kunt met cl
kaar verschillen van mening over de uit
spraken. die gedaan zijn. Vanuit jc eigen 
wcrk. kerk of politick, kun je tot verschil
lende conclusies komen. Maar daarovcr 
praat jc dan met elkaar en je vcrkettert 
elkaar niet bij voorbaat. De worstcling in 
Vancouver om met clkaar vanuit hct gc
loof een antwoord tc vinden op de op ons 
afkomende vragen kan en mag niet afge
daan worden met een ·schocnmaker, 
houd je bij je lecsf. lk moet bekennen. 
dat hct mij pijn deed toen ik de CDA
reacties las. 

Zolang de mensen uit de derde wercld 
nict zelf woordvoerders kunnen zijn naar 
hier- die afstand blijft -ligt er voor de 
kerken de verantwoordelijkheid om als 
hun woordvoerdcrs op te trcden. Vele 
christcnen en kerkelijke organisaties zct
ten zich in om vanuit de eigen Ncderland
se situatic een steen bij te dragcn aan de 
bouw van een huis. waarin ieder in vrij
heid, vrede. gerechtigheid en solidariteit 
kan Ieven. Zij hebben daarbij een gewel
dige ervaring opgedaan en deskundigheid 
opgebouwd. Het heeft mij telkens weer 
verbaasd, dat de politick en met name 
ook hct CDA zo weinig gebruik maakt 
van. ja profiteer! van. de kennis, die in 
kerkelijk Nederland op het terrein van 
rclaties met de derde wereld ( evenals op 
dat van de vrede) bestaat. 
In Nederland hadden wij na 1945 een 
maatschappij opgebouwd. die een mcng
vorm was van de beide bestaande econo
mische systemen, het kapitalisme en het 
socialisme, Naast een vrij onderncmer
schap hadden wij cen geweldige factor 
gerechtigheid en solidariteit in onze 
maatschappij ingebouwd in de vorm van 
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sociale voorzieningen, subsidies enz. Hct 
CDA heeft bij de totstandkoming daar
van een belangrijke rol gespeeld. Nude 
economic aanleiding tot zorg en voor
zichtigheid geeft, zou het CDA zich sterk 
moeten maken voor de bestaande ge
rechtigheid en solidariteit, ook naar de 
derde wereld toe. Ook een dunnere koek 
kan gedeeld. De Herijkingsnota van mi
nister Schoo, al bijgenaamd de Verrij
kingsnota, is geen bijdrage tot een verbe
tering van de situatie in de derde wereld. 
Wij mogen niet terug naar een maat
schappijvorm, waarin de verdiensten van 
de een ten koste gaan van de ander. Wij 
moeten strijden voor een maatschappij 
waarbij de elementen vrijheid, vrede, ge
rechtigheid en solidariteit de hoekstenen 

voor het bouwwerk vormen. Hoe je een 
dergelijke maatschappij noemt, is nict zo 
belangrijk: kapitalisme met een mense
lijk gezicht, een derdc weg tussen kapita
lisme en socialisme, democratisch socia
lisme. keuze genoeg. 
Door velen, ook door de kerken, is en 
wordt gedacht en gewerkt aan de opbouv 
van een maatschappij waarin de door mij 
genoemde elementen hoekstenen vor
men. De vraag aan het CDA is ofzij aan 
de bouw wil meewerken, ook in internati 
onaal verband. 
Kiezen wij aileen voor elkaar hier in Ne
derland, of kiezen wij ook voor hen. die 
aan de verkeerde kant van de streep 
staan, de mensen in de derde wereld? 

Mevrouw drs. G. T. Willemsma studeerde 
politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Zij is jeugdouderling in de Gereformeerde Kerk van 
's-Gravenhage- West. 

De roeping van de politiek 
Zo'n vijftien jaar geleden pleitte de pre
dikant in onze gemeente aan het einde 
van de eredienst in zijn voorbeden regel
matig voor de christelijke politick. In hct 
geval waar ik over spreek, was dat de 
Anti-Revolutionaire Partij. Hij deed dat 
ongestraft; niemand betwistte hem dat 
recht, velen beschouwden het zelfs als 
zijn rechtzinnige plicht. Onlangs had ik 
een heel andere ervaring. Toen bleek bij 
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een drscussie in onze kerkeraad, dat de 
politieke voorkeuren van de !eden van 
die raad liepen van EVP via PvdA. CDA 
en VVD naar RPF. 
Toen ik de vraag van de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen 
voorgelegd kreeg wat de kerken van de 
christelijke politick verwachten, dacht ik 
aan deze voorvallen, nee. signalementcn 
van andere tijden terug. En ik wist 


