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Mevrouw J. van Deemter-Salomons ( 1922) was van 
1975 tot 1984 lid van het bestuur van de Centrale voor 
Vormingswerk/ Hervormde Vrouwen Dienst, waarvan 
de laatste vier jaar roorzitter. Thans is ziJ nag 
\'Oorzitter van de landeliike werkgroep Hervormde 
Vrouwen Dienst. Vanuit het Oecumenisch Vrouwen 
Contact heeft zij zitting in de Raad van Kerken. 

Kiezen en delen 

AI talloze jaren werkend in de beweging 
van vrouwen binnen de Nedcrlandsc 
Hervormde Kerk. die Hervormde Vrou
wen Dienst (HVO) genoemd wordt. wil 
ik beginnen het volgendc te vertcllen: 
Bij de oprichting van deze HVO in 1 <J51 
door de Generale Synode werd reeds ge
steld. dat ook voor vrouwen gcldt. dat het 
lidmaat zijn van de kerk van Christus 
gcen vrijblijvendc zaak is. Oat betckent 
ccn stuk verantwoordelij kheid in. voor 
en namens de kerk. maar ook verant
woordclijkheid voor de samenlcving. de 
wereld waarin we Ieven. 
Yanaf het vroegste begin was dus duidc
lijk. dat kerk en samenleving met elkaar 
tc maken hcbben. Als je probeert hct 
evangelic tot richtsnoer van je Ieven te 
maken. dan houdt dat in. dat je gcregeld 
keuzen moet maken op maatschappelijk 
en politick gebied. Je kunt er niet om 
hccn! 
Steeds meer vrouwen zijn zich daarvan 
~clukkig bewust gcworden. en levercn 
2cn bijdrage. Aileen: wordt er naar haar 
;eluisterd'? Ik hcb wei eens horen vcrlui
Jcn dat bijv. binnen het COA de vrou
.ven niet altijd serieus worden genomen. 
Is dat vanwege de kwaliteit van haar bij-
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drage of zijn ze te radicaal'? 
Pcrsoonlijk is mijn hoop gevestigd op ccn 
'rechtvaardige. houdbare samenlcving. 
waarbij een ieder in staat wordt gestcld 
haar of zijn bijdragc te levercn ·. Oat is. 
wat de Wereldraad van Kerken noemt: 
·A just. participatory and sustainable so
ciety (JPSS)'. 
Een houdbare samenleving met mondige 
mensen komt er aileen. als cr gerechtig
heid is. Dan kan er pas ontspanning zijn 
in de wereld. Ik verwacht van christen
politici. dat ze een scherp oog hebben 
voor initiatieven. die tot internationale 
ontspanning leiden. Oat kerkcn uitspra
ken doen in situaties. waarin men zeer 
bezorgd is over de politieke gang van 
zaken. vind ik een goede zaak. Oaar waar 
mensen in de knel komen. vijandsbecl
den welig tieren en het voortbestaan van 
de schepping op het spel staat. daar heeft 
de kcrk de opdracht haar stem te Iaten 
horen. Ik ben dus blij met de jongstc 
uitspraken ten aanzien van de kernwa
pcns. Vaak hebben de menscn niet in de 
gaten. dat een synode niet zomaar tot ecn 
uitspraak komt: er is een heel proces aan 
vooraf gegaan. 
Nieuwe kernwapens leiden niet tot ont-
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spanning. Meer wapens aanschaffen om 
ze uiteindelijk kwijt te raken lijkt me een 
onzindelijke methode. Het docl heiligt 
niet de middelen. Doe) en middelcn ho
ren in elkaars verlengde te liggen. 
De Wereldraad van Kerken heeft op de 
Assemblee in Vancouver (FJ83) duidelijk 
een stem Iaten horen over het verband 
tussen vrede en gerechtigheid. De schan
de van het Iaten verhongeren van zovecl 
mensen in de derde wereld. terwijl wij 
hier zo nodig onze veiligheid met steeds 
meer (kern)wapens moeten verdedigen. 
komt voor onze rekcning. Wij zijn gebio
logccrd door het Oost-West conflict en 
weten niet te delen met de hongerigen 
van de aarde elders. 
Van een christelijke politieke partij en 
ook van de christen-politici in de andere 
partijen vcrwacht ik een flinke dosis 
ethick in hun politick! In gcsprek met 
kerken kunnen gewetens gescherpt wor
den. Omdat de maatschappij in allerlei 
opzichten sneller verandert dan vroeger 
en de bezorgdheid op velcrlei gebied toc
neemt, is er voor kerken meer dan vroe
ger aanleiding om politiek-maatschappc
lijke problemen aan te snijden. Zij voe
len zich pastoraal verantwoordelijk voor 
bijv. die mensen. die maar nauwclijks 
menswaardig kunnen Ieven (minimumlo
ners. uitkeringsgerechtigden .... ) . Er 
dreigt sociaal een kloof te komen tusscn 
laatstgenoemden en diegenen. die gczc
gend zijn met een ruimere beurs. Ook de 
p_roblematiek rond jeugdwerkloosheid en 
etnische minderheden gaat de kerken 
zeer ter harte. A Is er dus een beroep op 
christen-politici wordt gedaan om te bc
vorderen dat arbeid en lonen eerlijker 
gedeeld worden, verwacht ik spcciaal bij 
hen gehoor. De mens hoort. ook voor 
hen, te gaan boven de produktie. 
Daar zal het om moe ten gaan. zowel voor 
de kerken als voor de politici: de kwaliteit 
van de samenleving. Het is zaak. dat zij 
duidelijk en met nadruk de mensen aan
zeggen, dat WLj een gemeenschap vormen 
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op deze we reid en dat de len een opdracht 
is. We moeten lcren mondiaal te denken, 
maar 'thuis' moet er gehandeld worden! 
Daartoe zal men moeten worden opge
voed. want het blijkt niet aangeboren. Ik 
wil dan ook graag een pleidooi houden 
voor educatie in de ruimste zin des 
woords. Het vormings- en toerustings
werk kan en mag niet meer uit kerk en 
maatschappij worden weggedacht. Het 
gaat om blijven leren. de ontwikkelingen 
in de wcreld in de gaten blijven houden 
en naar rechtvaardigc oplossingen zoe
ken. In dit verband wil ik graag melding 
maken van het MCKS. het Multidiscipli
nair Centrum voor Kerk en Samenleving. 
Als me gevraagd wordt hoe en wanneer 
kerken dienen te worden aangcsproken 
door christelijke politieke partijen. dan 
denk ik. dat het MCKS een voortreffelijk 
platform is om elkaar te ontmoeten. 
Daar wordt geworsteld met vragen aan
gaande arbeidsbestel. gezondheidszorg. 
economic. vrede. enz. Christen-weten
schappers bezinnen zich daar op de ge
volgen van de wetenschappelijke ontwik
kelingen. Men realiseert zich kerk te zijn 
in en voor een enorm ingewikkelde we
reid. Misschien ligt het aan mij. maar ik 
merk weinig van een over leg tussen chris
ten-politici. die tot verschillende partijen 
behoren. Ook binnen de kerken is daar
voor weinig gelegenheid; dat zal ik mij
zelf ook moeten aantrekken. Maar nog
maals. de beraden van het MCKS zouden 
ook dit kunnen opvangen. 
Ik wil dit artikel niet beeindigen zonder 
ook die dingen te noemen. die mij be
moedigen en de hoop op een rcchtvaardi
ge en leeflJare wereld levend houden. 
Daarbij hoort de niet aflatende kritiek. 
die vanuit de Nederlandse politick gegc
vcn wordt op de apartheid in Zuid-Afri
ka; ook uit christelijke politieke partijen 
is daaraan ecn belangrijke bijdrage gele
verd. 
Verder juich ik de cerlijke pogingen toe. 
die in het werk gesteld worden om discri-
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minatie uit te bannen. of dat nu is op 
grond van gehandicapt zijn. van geslacht 
(vrouwen. homosexuelen) of ras. Ten
slotte heb ik persoonlijk ervarcn hoe be
trokken vee! christen-politici, al of niet 

bchorcnd tot een christelijke partij, wa
ren en zijn bij het lot van de 'dwaze 
moeders· in Argentinic en van zovelen in 
andere Ianden van Latijns Amcrika. 

Dr. A. Dekker is docent ethiek a an de Theologische 
Hogeschool van de Gere(ormeerde Kerken in 
Nederland te Kampen. 

lk zoek de vlam in de visie 
enkele overpeinzingen 

I. Een paar jaar gelcden nam ik aan het 
eind van een semester colleges een schrif
telijke toets af waarin ik als 'zijvraagje' 
tegelijk een kleine enqucte inbouwde en 
vroeg naar politieke vookeur. Het betrof 
cen 'doorsnee'-jaar van ongeveer 65 stu
dentes en studenten. Een jaar met een 
rcchter- en een linkervleugel. Niet bij
zonder opvallend en bijna aan het einde 
van hun studie. Tachtig procent van hen 
gaat (zoals ook de overige bijna 440 stu
derenden die wij in Kampen hebben) het 
pastoraat in- wordt predikante of predi
kant. 
Het toetsresultaat was duidelijk: twintig 
procent (/,!) stemde CDA. mecr dan de 
helft PvdA. de rest op kleine getuigenis
partijen. In volgorde: PSP. PPR, EVP. 
lk heb geen enkcle indicatie dat vandaag 
die keuzen anders uitvallen. 

2. Oat zijn feiten. Je kunt je verbazen, 

CJIRISTI''I JlFMOCRATISCJIF VERKE!'>NI'IGFN 7-X K4 

ergeren, met leedvermaak reagcren. Het 
lijkt me beter die fciten te interpretercn, 
naar achtcrgronden en motieven te zoe
ken en- als dat naar onzc mening nodig 
is- niet aileen de werkclijkheid te inter
preteren. maar ze ook te veranderen 
(met een variant op Marx). 
a. Zijn die studenten minder evange
lisch? Bepaald niet! Ook al weten ze 
S(VJlS weinig van 'Sehrift en Belijdenis', 
maar wat men thuis. op school. tijdens 
catechese, jarenlang niet (meer) doet, 
kunnen wij met zoveel vakken in redelijk 
korte tijd niet meer inhalen. Het is ook 
een feit dater op dit moment vee! theolo
giestudenten zijn; dat ze vaak op oudere 
leeftijd kiezen voor de studie en zo een 
bewuste keuze maken. Kennelijk ver
wachten ze iets van dat Evangelic en van 
de bestudering die wij er professioneel 
van maken. 
b. Zijn die studenten mindcr maatschap-


