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Al zoveel anderen doen nergens 
•• aan en ZWIjgen 

De opkomst van potentiële kiezers bij verkiezingen in Nederland lijkt gestaag omlaag 
te gaan, de gevestigde politieke partijen kampen met een vergrijzend en krimpend 
ledenbestand, vele culturele verenigingen hebben problemen om nieuwe jonge leden en 
donateurs te werven en de kerkbanken blijven 's zondags doorgaans leeg of vertonen 
steeds meer vrije plekken. Voor veel mensen van de oudere generatie zijn dit signalen 
dat de jongere generatie, beïnvloed door het individualisme van het postmodernisme 
waarin wij leven, 'nergens meer aan doet'. 

door Reinhold Philipp 
zich juist ook in de kerken en andere T erwijl velen van de oudere generatie ontevreden, dan dien ik dat duidelijk te 

maken om veranderingen op gang te brengen. 
maatschappelijke organisaties heb-

ben ingezet voor meer vrijheid en tolerantie, schijnt de jongere ge
neratie van de verworvenheden wel dankbaar gebruik te maken, 
maar weinig animo te bezitten om zelf tijd en energie te steken in 
het behouden en voortzetten van de uitgezette koers. Kerk en poli
tiek: voor veel jongeren één pot nat en oersaai. Maak ik duidelijk 
als vertegenwoordiger van deze jongere generatie zowel kerkelijk 
betrokken als politiek actief te zijn, dan reageert de gesprekpart
ner meestal vooral met verbazing. Waarom je tijd verspillen aan 
dergelijke nutteloze activiteiten? Kun je je tijd niet veel beter 
besteden aan geld verdienen en uitgeven? De ouderen in de bijna 
lege kerkbanken en de zalen van de partijcongressen weten waar
schijnlijk gewoon niet beter, maar jij? 

Invloed en verantwoordelijkheid 

Ik heb er uiteraard goed over nagedacht en vraag me af of je über
haupt 'a-politiek' kunt zijn. Kun je niet aan politiek doen, of is ook 
het wegblijven bij verkiezingen, het niet lid worden van een poli
tieke partij juist een door en door politieke houding? Tijdens mijn 
studie communicatiewetenschappen leerde ik dat het niet mOge
lijk is om niet te communiceren. Iedere reactie op een actie is com
municatie, ook al reageer je met zwijgen of vluchten. Grote poli
tieke ontwikkelingen die uiteindelijk tot het fascisme en commu
nisme hebben geleid, hadden aan het begin veel profijt van het 
zwijgen van de grote massa. Dezelfde generatie di~ in graffiti "no 
future' op de Berlijnse muur schreef, heeft later hard meegewerkt 
aan de economische groei in Duitsland. De nÜilt-kerkelijke mensen 
van de voormalige DDR kwamen in kerken bij elkaar om moed te 
verzalI!elen voor de demonstraties. voor meer vrijheid en democra
tie. En ook de massale uittocht na het openen van, de DDR-grens 
was een politiek statement dat voor grote veranderingen zorgde. 
Niet alleen ga ik ervan uit dat ieder gedrag een uiting van politie
ke wil is, ik ben bovendien ervan overtuigd dat het niet voldoende 
is om te rusten op qe lauweren van politiek actieve mensen uit 
heden en verleden. Ben ik tevreden met de huidige situatie, dan 
dien ik me ervoor in te zetten dat alles zo blijft als het is; ben ik 
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Daarom ben ik lid geworden van een politie
ke partij als één van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen 
op de politieke gang van zaken. 

Maar hoe zit het met de kerk? Spelen de kerken nog een belang
rijke rol in onze samenleving? Hebben zij de mensen van vandaag 
nog iets te zeggen? Recente uitspraken van vooral behoudende 
vertegenwoordigers van verschillende kerken en godsdienstige 
stromingen, en vooral de reacties uit politiek en maatschappij, 
hebben duidelijk gemaakt dat ook religieuze bewegingen niet 'a
politiek' kunnen zijn, zelfs als ze dat zouden willen. Dat hoeft ons 
niet te verbazen. Sinds het ontstaan van het christendom heeft de 
strijd tussen geestelijke en wereldlijke macht eeuwenlang een gro
te rol gespeeld op de politieke agenda. Binnen relatief korte tijd 
veranderde het christendom van achtervolgde minderheid in 
staatskerk. Maar ook heden ten dage worden we geconfronteerd 
met politieke systemen waar de heersende godsdienst veel invloed 
uitoefent op het leven van alledag. Nog niet zo lang geleden was 
bijvoorbeeld de paus, niet als persoon maar als deel van een om
streden instituut, aanleiding tot discussie onder europarlementa
riërs omdat in het Vaticaan de kerkelijke en wereldlijke macht 
verenigd zijn in één persoon. Ook in vele andere landen hebben 
geestelijke leiders een haast totalitaire status binnen het politiek 
systeem. Maar ook het tegendeel is nog steeds een feit, in landen 
waar iedere vorm van kerkelijk leven en religieuze organisatie 
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wordt onderdrukt en achtervolgd. Door de keuze voor 
de Volksrepubliek China als gastheer voor de Olympi
sche Spelen in 2008 zal naast de vrijheid van menings
uiting ook de godsdienstvrijheid een belangrijke rol in 
de media spelen. Denk aan de onderdrukking van de 

geloofsgemeenschap Falung Gong door de Chinese 
overheid. 

Scheiding van kerk en staat 

In het constantinistische tijdsperk beschouwden volk 
en overheid Europa als christelijk, omgekeerd wist de 
kerk zich met de overheid verbonden. In de achttiende 
eeuw, de tijd van de Verlichting, begon men deze innige 
verhouding bezwaarlijk te vinden. Het humanistische 
besef van de zelfstandigheid van de mens, met zijn 
eigen rede en geweten, leidde na de renaissance uitein
delijk tot de scheiding van kerk en staat. Deze schei
ding was mede mogelijk door de reformatorische leer 

THEMA 

van de twee rijken. Martin Luther onderscheidde het 'Gottesreich' 
waartoe de kerk en het persoonlijk leven der gelovige behoorde, en 
het 'Weltreich' dat naar zijn eigen aard en immanente wetten door 
de rede bestuurd moest worden. Hij baseerde deze voorstelling op 
een vergelijkbare opvatting van de kerkleraar Aurelius Augus
tinus in zijn De civitate Dei. Augustinus zag de goddelijke wereld, 
de 'civitas aeterna', los van de 'civitas terrena', de vergankelijke 
aardse politieke macht. Op den duur werd het 'Religion ist Privat
sache' het gemeenschappelijke credo van liberalis-

telijke kerken vond zijn uitdrukking in de solidariteit onder alle 
mensen en het rentmeesterschap over de goederen der aarde (zie 
het CDA-verkiezingsprogram 1977-1981, Niet bij brood alleen). 
In de Bijbel, als het boek dat de basis vormt voor de christelijk 
leer, vinden we vele voorbeelden van oproep tot verzet en maat
schappijkritiek. Bijna alle profeten bekritiseerden maatschappe
lijke ontwikkelingen en werden door hun generatie niet gewaar
deerd. Ook Jezus, het grote voorbeeld voor christelijk leven, zette 

zich met woord en daad in voor mensen die niet 
me, marxisme en nationaal-socialisme. 

V oor het 
konden deelnemen aan het sociale leven. Kunnen 
de kerken van vandaag dan zwijgen over armoede 
en de vluchtelingen problematiek? Welke inbreng 
kan verwacht worden over ethische vraagstukken 
waarmee de politiek geconfronteerd wordt: de 
wetgeving betreffende het leven zoals abortus, 
euthanasie en gentechnologie? 

Hoe moest de kerk haar relatie met de wereld zien 
in continu veranderende tijden? Gehoorzaam aan 
iedere vorm van overheid, of is verzet denkbaar? 
Tijdens de laatste bezetting van Nederland hebben 
kerken een belangrijke rol gespeeld als schuilplaats 
voor gezochte en achtervolgde mensen, maar ook 
door de predikanten die vanaf de kansel tot verzet 
opriepen, of juist tot gehoorzaamheid aan de door 
God ingestelde nieuwe overheid van Duitse bezet
ters. Voor beide manieren van handelen waren bij
belse argumenten te vinden. Met de tijd groeide het 
besef dat de door de christenen verwachte verlos-

slagen van 
kwaad is niets 
anders nodig 

dan dat goede 
mensen niets 

doen 

In beide gevallen, kerkelijk met de Remonstrantse 
Broederschap en politiek met D66, heb ik gekozen 
voor organisaties die vrijheid en verdraagzaam
heid hoog in het vaandel hebben. Juist omwille 
van deze beginselen moeten kerk en staat zoveel 

sing van de wereld niet betekent dat deze wereld plaats zal maken 
voor een andere wereld, maar wel dat wij mogen geloven in een 
nieuwe en vernieuwde wereld op deze aarde. Na de oorlog en de 
bevrijding waren in veel kerken socialistisch gekleurde preken te 
horen en besloot men in andere dat het beter was om geen politiek 
geluid meer vanaf te kansel de laten horen om een scheuring of 
leegloop te voorkomen. Kunnen religieuze groeperingen hieraan 
voldoen? Is er niet eerder een nieuwe rol weggelegd voor de krim
pende kerk(en) als maatschappelijk geweten? Thomas W. Wilson, 
Amerikaans president 1912-1920, beweerde dat er geen grotere 
zonde denkbaar is dan neutraal te blijven in ethisch zware kwes
ties. En Martin Luther King wees erop dat voor het slagen van het 
kwaad niets anders nodig is dan dat de goede mensen niets doen. 
Zo moesten de Duitse kerken na 1945 erkennen dat zij door hun 
(grotendeels) onpartijdige houding tegenover de nazi-tirannie hun 

geloofwaardigheid hadden verloren. In 1979 nam de synode van 
de Nederlands-hervormde Kerk duidelijk stelling in de kwestie 
van de kernbewapening. Het sociaal-politieke ethos van de chris-
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mogelijk gescheiden zijn en blijven. Alleen zo kan 
worden gewaarborgd dat de verschillende al dan niet religieuze 
stromingen even veel invloed kunnen hebben op de ontwikkeling 
van onze maatschappij. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn in de 
huidige samenleving meestal vanzelfsprekend, maar ook hier 
werd lang voor gevochten. Het doel van mijn inzet is dat zij zo lang 
mogelijk vanzelfsprekend blijven. Er zijn al zoveel anderen die 
nergens aan doen en zwijgen. • 
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