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GroenLinks koos om niet verder te praten met VVD, CDA 
en D66 over de vorming van een nieuw kabinet. Breek-
punt was het vluchtelingenvraagstuk. Het inspireerde 
onze cartoonist Maarten Wolterink tot de cartoon die ach-
terin dit blad te zien is. Het lijkt een vervolgverhaal want 
de cartoon in het vorige nummer toonde Jesse Klaver in 
dubio tussen oppositie (‘lafaard!’) en regeren (‘verrader!’). 
Verrassend lang bleef deze tekening actueel.

Natuurlijk wordt het tijd dat GroenLinks eens gaat mee-
regeren. ‘Op naar een centrum-groen kabinet’ was de 
titel van een opiniestuk dat ikzelf kort na de verkiezingen 
schreef in Trouw. Maar de ideologische bandbreedte van 
een kabinet met ter rechterzijde VVD en CDA en aan de 
andere kant GroenLinks bleek domweg te breed, hoe 
mooi de bezwerende formules van informateur Herman 
Tjeenk Willink ook waren. Nee, aan wishfull thinking doet 
GroenLinks niet mee. Zeker niet als het om de kwetsbare 
positie van vluchtelingen gaat.

In de tijd dat Ab Harrewijn voor GroenLinks in de Tweede 
Kamer zat (1998-2002) werd weleens gespeculeerd over 
een kabinet van CDA, PvdA en GroenLinks. Het CDA was 
toen nog een middenpartij met een linkervleugel. De com-
binatie kwam er nooit. Maar in een constructie met soci-
aaldemocraten en christendemocraten had GroenLinks, 
zeker met veertien zetels, beslist sneller en makkelijker 
zaken kunnen doen dan nu met Buma en Rutte.

Ik noemde de naam van Ab Harrewijn daarnet ook even 
omdat op 13 mei jl. voor de vijftiende keer de prijs die 
aan zijn naam verbonden is, werd uitgereikt. Monique en 
Stephan van Baaren wonnen de prijs vanwege hun initi-
atief ‘De Eethoek’ in Almelo: een plek voor mensen om 
samen te eten en op verhaal te komen. Het verslag van de 
uitreiking leest u in dit nummer.

Onderwijs en levensbeschouwing vormen een boei-
ende combinatie. Godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs op openbare basisscholen is 
sinds dit voorjaar wettelijk verankerd. Hoe ziet dat 
onderwijs eruit? Redacteur Ina Scholma-Huis-
man bezocht een bijeenkomst van leerkrach-
ten in deze sector. Verder doet redacteur 
Laura Vrijsen verslag van de expertmeeting 
over onderwijsvrijheid georganiseerd door 
de GroenLinks Onderwijswerkgroep en De 
Linker Wang. Binnen de partij is draagvlak 
voor onderwijsvrijheid, zo bleek. Maar wel 
voorbij verzuiling en hokjesgeest. 

Ook het debat over ‘voltooid leven’ staat 
bol van levensbeschouwing. Humanist 
Brecht Molenaar schrijft dat er negen mis-
verstanden zijn rond de beoogde wet. 
Ze waarschuwt tegen nihilisme in een samenle-
ving die er ‘niet socialer’ en ook ‘onherbergzaam’ 
van wordt. Dat zijn precies de woorden die me te 
binnen schieten als ik zie hoe liberalen en chris-
tendemocraten willen omgaan met vluchtelingen. 
Dan toch maar die ‘progressief-christelijke’ regering 
waar Jesse Klaver over sprak? Of heeft theoloog 
Alain Verheij gelijk en is dat inderdaad een utopie?



4 5

juli 2017 - NR. 3 juli 2017 - NR. 3

Yfke Nawijn

‘Internet is best een rauwe, onfat-
soenlijke wereld. Het is niet vanzelf-
sprekend dat je daar als theoloog je 
werk gaat doen. Zoals in feite ook 
binnen het kader van GroenLinks re-
ligie niet zo vanzelfsprekend is. Juist 
daarom vind ik het leuk.’ Internet is 
de verzuiling voorbij volgens Verheij: 
‘Op Twitter is geen onderscheid tus-
sen religieus en niet-religieus, alles zit 
op één hoop en vormt gelegenheids-
netwerken van mensen die het op een 
bepaald onderwerp met elkaar eens 
zijn.’ 
Verheijs volgers hebben dan ook ver-
schillende achtergronden, van actieve 
kerkleden tot mensen die religie wel 
interessant vinden of hem volgen 
om zijn links-progressieve politieke 
visie. Ondanks de netwerkfunctie zal 
internet volgens Verheij niet de plaats 
innemen van de gemeenschap die 
een kerk vormt, juist omdat het als 
los zand is. Maar de gelegenheidsnet-
werken hebben een functie: ‘Je ziet nu 
dat bij de protesten tegen GeenStijl 
vrouwen van links en rechts samen 
een vuist maken. Zo zie je dat ook 
bij wat Rikko Voorberg, een collega-
theoloog, doet,’ zegt Verheij. ‘Voor-
berg vormt netwerkjes om samen te 
werken voor een humaan vluchtelin-
genbeleid, ongeacht wat de deelne-
mers verder geloven. Het hoeven ook 
geen duurzame gemeenschappen te 

zijn, ik ben erg tegen het uitspelen 
van online en offline. Het moet naast 
elkaar bestaan.’

Divers
Verheij heeft een duidelijke visie op 
de rol van geloof in de samenleving 
en de politiek. ‘Het is je inspiratie-
bron, waar je je waarden uit haalt, dat 
kun je niet thuislaten. Of je nu wilt 
of niet, je kunt het niet splitsen; het 
is een naïeve mythe om secularisa-
tie zo te zien dat je alleen achter de 
voordeur in God gelooft. Er hoort een 
normen- en waardenpakket bij, een 
wereldbeeld.’ 
Maar geloof is geen politiek en daar 
gaat het vaak mis volgens Verheij. 
Zo schreef hij tijdens de verkiezings-
campagne in het voorjaar een petitie 
naar aanleiding van de nadruk op 
de ‘christelijke cultuur’ van politici. 
‘Christelijke cultuur en politici zullen 
nooit boezemvrienden worden’, is 
zijn stelling: ‘Kerk en staat moeten 
apart blijven en ik hoop dus ook dat 
het divers blijft. Dat iedereen zijn 
eigen geloof meeneemt in de politiek 
is gewoon een feit en daarom hoop ik 
dat de diversiteit mag blijven bestaan. 
Het is voor niemand goed als één 
geloof wordt gekozen en bevoorrecht, 
want de kerk corrumpeert als je zoiets 
doet, en de andere richtingen worden 
vervolgd. De kerk moet zich juist kri-
tisch opstellen tegenover de regering. 
Ik geloof dat het geloof altijd een 
soort anti-getuigenis tegen de macht 
is. Dus je zult je nooit al te comforta-
bel moeten voelen als je als gelovige 
in een machtspositie zit.’ 
Daarmee vindt Verheij dat er ook ei-
genlijk geen christelijke partijen zou-
den moeten zijn. ‘Er zijn drie partijen 
die suggereren dat ze christelijke roots 
hebben: CDA, SGP en ChristenUnie. 
Ik heb daar niets mee, ik vind dat 
je de naam van Christus besmeurt 
doordat je in de politiek compromis-
sen gaat sluiten en daar het stempel-
tje van Jezus onder zet. Jezus zei zelf 
zoiets als ‘geef de keizer wat van de 

keizer is’ en hield zich juist afzijdig 
van georganiseerde politiek. Terwijl 
alles wat Jezus deed wel degelijk 
politiek was. Zijn leefstijl was politiek 
en hij had iets revolutionairs en was 
kritisch tegen de macht. Maar zodra 
het op concreet beleid aankwam, of 
gewapende strijd, dan haakte Jezus 
af. Dat is de houding die ik probeer te 
zoeken.’
Geen christelijke partijen dus, maar 
kan een christen dan wel regeren? 
Verheij: ‘Wat mij betreft wel. Dan kun 
je proberen om de waarden die je uit 
je geloof haalt zo dicht mogelijk te 
benaderen in wat je doet. Om zoveel 
mogelijk naastenliefde, gerechtig-
heid, barmhartigheid en rentmeester-
schap te verwerken in je beleid. Het 
kan, zet je schouders eronder, maar 
vereenzelvig jouw pakketje maatre-
gelen niet met het christelijk geloof. 
Christelijk geloof eist veel meer, dat is 
de Bergrede-ethiek van Jezus die ik in 
mijn petitie ook noemde, die hele-
maal niet te verwezenlijken is. Dat is 
onmogelijk.’ 

‘Geloof vereist meer dan wat politiek haalbaar is’ Alain Verheij over geloof, sociale media en politiek

Hij noemt zich ‘theoloog des Twitterlands’, 
een titel die mensen onthouden, denkt Alain 
Verheij. Het gaat hem alles wat op internet 
gebeurt. Hij is theoloog zonder binding aan 
een kerk of universiteit en ziet zijn werkge-
bied op de sociale media. Daar wil hij ‘God 
ter sprake brengen’ en maatschappelijke 
thema’s in een gelovig perspectief plaatsen. 
Hij ervaart een duidelijk spanningsveld tus-
sen geloof en politiek.

Daarbij komt dat christenen op grond 
van dezelfde Bijbel tot verschillende 
opvattingen komen, ook politiek. 
Verheij ziet daar een rol voor de theo-
logie als buffer. ‘Er moet een soort 
verstandige buffer tussen de Bijbel-
tekst aan de ene kant en je gedrag in 
de maatschappij aan de andere kant 
zitten. Het blijft gewoon zoeken en je 
moet oppassen dat je niet al te arro-
gant het geloof voor je karretje spant. 

Partijloos
Daarom denk ik ook niet dat Groen-
Links dé partij is waar je als christen 
lid van zou moeten zijn, omdat je 
de toepassing van je religie dan toch 
weer te smal maakt. Er is dus niet 
één partij die het allemaal dekt. Je 
haalt uit het geloof bepaalde waarden, 
daarbovenop zit de theologie als een 
filter, dat is al een bepaalde keuze van 
waarden en dat filter je vervolgens 
naar een politiek programma. Het 
is arrogant te denken dat er dan één 
partij perfect uitkomt. De SGP moet 
niet zeggen de enige ware vertegen-

woordiger in de politiek te zijn en 
de Linker Wang moet dat ook niet 
zeggen.’ Moet je partijloos zijn? ‘Nee, 
je moet denken dat God partijloos is. 
God en Jezus zijn partijloos en zelf 
mag je heel partijdig zijn, dat ben ik 
ook, maar je moet niet denken dat dat 
samenvalt met wat God zou vinden.’
Voor Verheij is de Bevrijdingstheo-
logie een belangrijke inspiratiebron, 
met de aandacht voor hoop op bevrij-
ding en revolutie. Vanuit dat geloof 
zijn alle mensen schepsel van God en 
daarmee gelijkwaardig. ‘Daarom pas 
ik ook prima bij de GroenLinkse hoek. 
Tot op zekere hoogte dus, GroenLinks 
is niet zaligmakend. Dat geloof dat 
overleeft deze partij wel. Op een dag 
bestaat GroenLinks niet meer, maar is 
er nog wel een christendom.’

Sleutel
Verheij geeft GroenLinks en De Linker 
Wang nog graag iets mee: ‘Er is een 
goede theologie nodig bij GroenLinks. 
Jesse Klaver stelde eerst voor een 
‘progressief-christelijke’ regering te 

gaan vormen, dat was zijn term. Maar 
dat kan niet want alle christelijke 
partijen zijn juist anti-progressief. En 
het grootste deel van de Nederlandse 
christenen is anti-progressief. En dat 
zegt hij ook nog een week nadat op 
het partijcongres van GroenLinks iets 
negatiefs over bijzonder onderwijs is 
gezegd. Daarom denk ik dat er bin-
nen GroenLinks wat meer verdieping 
moet zijn en wat meer christelijke 
grammatica als je het gesprek echt 
wilt voeren met de christelijke partijen 
en christenpolitici. Ik denk dat De Lin-
ker Wang daar de sleutel toe is. Ik zeg 
niet dat jullie dat meer zouden moe-
ten doen, maar wel dat Jesse Klaver 
meer naar jullie zou moeten luisteren. 
Het gaat om het spraakgebruik, want 
met ‘progressief-christelijk’ zeg je po-
litiek gezien twee tegenovergestelde 
dingen. De christelijke partijen willen 
het woord progressief niet. Doe net 
even wat meer je best om je te verdie-
pen voorbij je Randstedelijke blinde 
vlek voor religie. Daar is De Linker 
Wang een perfecte buffer voor.’ 

‘Vereenzelvig 
jouw politieke 

beleid 
niet met het 

christelijk geloof’
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Ina Scholma-Huisman

Harrewijn stierf een week later op 
47-jarige leeftijd aan een hersenin-
farct. Van Gent: ‘Elk jaar in mei vraag 
ik me af waarom het niet over Ab 
gaat. Hij was zo’n bijzonder mens en 
zo’n bijzonder kamerlid. Samen zaten 
we toen in de Tweede Kamer voor 
GroenLinks.’

Rode dominee
Ab mag dan niet landelijk herdacht 
worden, al vijftien jaar is zijn naam 
verbonden aan de Ab Harrewijn-
prijs. De prijs die jaarlijks op 13 mei 
uitgereikt wordt aan een persoon of 
groep personen die zich inspant voor 
de rafelrand van de samenleving. Een 
prijs voor mensen die het initiatief 

hebben genomen om concreet iets te 
doen aan de schrijnende omstandig-
heden waar anderen soms in terecht 
zijn gekomen. Hoe mooi is het om 
met zo’n prijs niet alleen herdacht te 
worden, maar ook nog van betekenis 
te zijn voor die mensen voor wie Ab 
in de Tweede Kamer ook regelmatig 
opkwam. Zijn geuzennaam was niet 
voor niets ‘rode dominee’. 
Uit alle inzendingen worden jaarlijks 
vijf initiatieven genomineerd voor de 
prijs. De jury kiest er één uit, maar de 
anderen gaan niet met lege handen 
naar huis, zij krijgen een bedrag aan 
geld. Zo’n 75 projecten hebben in de 
afgelopen jaren al een duwtje of duw 
in de rug gekregen dankzij deze prijs. 
Op zaterdag 13 mei 2017 zijn de geno-
mineerden en hun fans in de Paulus-
kerk in Rotterdam bijeen, samen met 
de jury, familie en vrienden van Ab en 
de prijswinnaar van vorig jaar. Chris-
tian Jongeneel, secretaris van de prijs, 
leidt de bijeenkomst. Alle genomi-
neerden vraagt hij naar hun initiatief. 
‘Hoe kwam je op het idee? Waarom 
voel je je er zo bij betrokken? Lukt het 
om je project draaiend te houden en 
hoe doen jullie dat?’
Leo en Netty Olffers uit Den Haag 
stellen dagelijks hun huiskamer open 
voor ouderen uit de buurt, nadat het 
wijkcentrum daar gesloten werd. Ze 
worden regelmatig voor gek ver-

klaard, omdat ze door dit project al 
hun privacy kwijt zouden zijn. Netty 
haalt haar schouders op: ‘De ouderen 
komen ‘s ochtends, wij hebben de 
middag en de avond nog.’
Akram Shawki heeft een compu-
terzaak, maar kreeg steeds meer 
Arabisch sprekende mensen aan de 
balie, die hem met heel andere vragen 
bestookten. Er kwamen er zoveel, dat 
hij zijn werk niet meer kon doen. Hij 
vertelt over een vluchteling, aan wie 
hij een jas had gegeven. Later was de 
man weer in zijn winkel, zonder jas 
en vergezeld door iemand, die die jas 
wel droeg. De eerste man verklaarde: 
‘Ik moest die jas wel weggeven, 
want hij heeft er geen kleren onder.’ 
Shawki: ‘Dat ze in het Arabisch met 
mij kunnen praten, verklaart waarom 
die mensen bij mij komen.’

Gastlessen
Qader Shafiq vluchtte uit Afghanistan 
en woont al 23 jaar in Nederland. 
Hem was gevraagd om gastlessen 
over vluchtelingen te geven op op 
middelbare scholen. Een studente 
vroeg: ‘Wat doet u hier eigenlijk?’, 
waarop hij zei: ‘Ik betaal al negentien 
jaar belasting in Nederland, hoe oud 
ben jij?’ De boodschap kwam aan en 
na de les bood zij haar excuses aan.
Theo Nederstigt is trots op de op-
brengst van de winkel waar tweede-

hands kleding en boeken verkocht 
worden. Daarvan kunnen inmiddels 
230 vluchtelingenjongeren naar een 
ROC of MBO. ‘Ze willen zich niet ver-
velen, maar leren en vooruitkomen’, 
aldus Theo.
Het winnende initiatief was dit jaar 
De Eethoek uit Almelo. Monique van 
Baaren vertelt dat ze de ellende van 
armoede uit eigen ervaring kent. Haar 
zaak ging failliet en er waren geen 
voorzieningen waar ze met haar drie 

kinderen een beroep op kon doen. 
‘Ik was afhankelijk van de mensen 
om me heen, van wat zij me wilden 
toestoppen of voor me konden doen’. 
Ze zat diep in de put, wat haar haar 
relatie kostte. Dankzij een goedwillen-
de bekende kreeg ze weer wat werk en 
om verder uit het dal te komen begon 
ze met vrijwilligerswerk voor dak- en 
thuislozen: ‘Daar heb ik mijn huidige 
man ontmoet.’ 
Tegen hem zei ze zo af en toe: ‘Als ik 
veel geld had zou ik een gaarkeuken 

beginnen.’ Waarop Stephan haar man 
zei: ‘Is daar zoveel geld voor nodig? 
We kunnen ruilen.’ De Eethoek krijgt 
allerlei spulletjes, die via Facebook 
geruild worden voor eten, zoals een 
asbak voor een worst. Twee keer per 
week wordt er gekookt en schuiven er 
zo’n vijftig mensen aan: ‘Ze krijgen 
eten, maar ook gezelligheid, sociale 
contacten en een luisterend oor.’ Zo 
kwam de grote droom van Monique 
uit.

Ze vertelt dat er ook gestart wordt 
met workshops en trainingen. Po-
gingen om de cirkel van armoede te 
doorbreken, in elk geval bij de kinde-
ren. Monique schiet vol als ze vertelt 
over een jongetje dat kwam eten en 
schuchter vroeg: ‘Hoef ik deze ge-
haktbal niet met mijn broertje delen?’ 
Soms denkt ze dat ze alle schrijnende 
gevallen wel heeft gezien, maar dan 
doet zich toch weer een situatie voor, 
waarbij ze haar tranen moet wegslik-
ken. ‘Laatst nog, toen er een kindje 

van een jaar bij ons aan tafel zat. Ik 
ging maar even naar de keuken, het 
eten voor het meisje prakken’.

Veel creativiteit
Als even later bekend gemaakt wordt 
dat Monique en Stephan van Baaren 
de Ab Harrewijnprijs gewonnen heb-
ben, schieten beide vol. Ze hadden 
het niet verwacht, maar hebben het 
verdiend: ‘Met veel creativiteit en wei-
nig geld voeren ze dit project uit, dat 

inmiddels bekend is in Almelo en daar 
zeer gewaardeerd wordt. Besteed het 
prijzengeld in elk geval maar aan een 
feestmaaltijd met een heerlijk toetje’, 
aldus Ineke van Gent bij de overhan-
diging van de prijs. 

Een asbak voor een worst Stichting de Eethoek Almelo wint Ab Harrewijnprijs 2017

Dit jaar werd voor de vijftiende keer de 
Ab Harrewijnprijs uitgereikt. Juryvoorzitter 
Ineke van Gent kan zich nog goed de com-
motie herinneren nadat op 6 mei 2002 Pim 
Fortuyn was doodgeschoten. Het land was 
in rep en roer en nog elk jaar wordt in mei 
aandacht besteed aan zijn dood en zijn be-
tekenis voor de politiek. ‘Het was een gekke 
tijd, ik zal die periode nooit vergeten. Niet 
alleen vanwege Fortuyn, maar ook door het 
plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.’ 

Als bekend wordt dat Monique en Stephan van Baaren 
de Ab Harrewijnprijs gewonnen hebben, 

schieten beide vol

Meer informatie over het winnende initiatief 

De Eethoek in Almelo is te vinden op www.

stichtingdeeethoek.nl.
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Margrietha Reinders, 
predikant te Amsterdam

9

‘Dag lief!’ De Roemeense straatkrantverkoper begroet mij met 
een hartelijke glimlach en legt even zijn rechterhand tegen zijn 
hart. Elke dag staat hij bij de kruidenier in mijn buurt en neemt 
tijd voor iedereen die hij kent. Zonder hem zou een bezoek aan 
de enorme winkelkolos een stuk onpersoonlijker zijn. Even ver-
derop in de straat is de Turkse supermarkt, waarop in grote let-
ters staat: ‘12 uur per dag, 365 dagen per jaar open’. De Turkse 
uitbater is er altijd. Zijn onvoorwaardelijke vriendelijkheid maakt 
dat het bijna troostend is om er een bakje tomaten of een fles 
wijn te kopen. 

Wie ‘s avonds niet meer bij hem terecht kan, wordt welkom ge-
heten in de nachtwinkel, gedreven door een christelijke Egypte-
naar in hemdsmouwen. Om twee uur ‘s nachts verkoopt hij nog 
gemoedelijk een pak koffie of een rol toiletpapier. Zijn buurman 
is een kapper uit Aleppo, die zijn zaakje probeert op te zetten 
door voor een kleine prijs de haren uit de buurt te knippen. Hele-
maal aan het eind van de straat bemachtigt een fietsenmaker uit 
Sierra Leone voor elke kapotte fiets een nieuw onderdeel; zo laat 
hij de grootste rammelkast weer rijden als een zonnetje. In het-
zelfde huizenrijtje kun je oude gordijnen of een nieuwe spijker-
broek binnen een paar uur laten omzomen door een kleermaker 
uit Bangladesh. Het Thaise eethuisje op de hoek verkoopt voor 
acht euro een maaltijd waar ik twee dagen van kan eten. 

Al deze middenstanders werken keihard in een van de drukste 
straten van Amsterdam. Ze dragen volop bij aan de sociale en 
economische infrastructuur en aan de differentiatie van markt 
en maatschappij. Hoe kwamen ze hier? Als vluchtelingen, ge-
lukszoekers, ontheemden, op drift geraakten? Misschien heb-

ben ze een geschiedenis van armoede, oorlog, 
onderdrukking en angst achter de rug of werden 
ze sociaal in de hoek gedrukt vanwege hun ge-

loof. Wilden ze een beter toekomst voor hun 
kinderen en hadden ze daar alles voor over? 

Waren het de ‘kansloze profiteurs’ waar 
onze samenleving heel die veelkleurige 
migrantengroep voor uit dreigt te ma-
ken? 

Bijna alle categorieën vreemdelingen lijken 
momenteel klemgezet te worden door de 
negatieve toon in het maatschappelijke 
debat. Zelfs de meest minimale vorm van 
menselijke gastvrijheid en respect wordt in 
de politiek breeduit ter discussie gesteld. 
Het enige passende antwoord op deze 
beschamende ontwikkeling is: hoopvol 
en krachtig in de oppositie gaan. Met Bij-
belse vasthoudendheid.

kRAchtiG iN dE oppositiE

Yvonne Brink

Dit voorjaar was Kiruba Munusamy 
drie maanden te gast bij Shelter City 
Nijmegen, om een internationaal 
netwerk aan te boren en op adem te 
komen. ‘Voor het eerst van mijn leven 
ben ik als mens gezien.’
Op de katholieke school bij de slop-
penwijk waar ze woonde, kregen de 
vier hoge kaste-jongens de beste 
cijfers. ‘Ik snapte niet waarom ik altijd 
vijfde werd. Op mijn tiende wist ik 
nog niks van het kastesysteem en 
dacht ik dat het kwam omdat ik niet 
katholiek was.’ Munusamy behoort in 
India tot de dalits, die zo’n kwart van 
de bevolking vormen. Dalits vallen 
buiten de vier dominante kasten van 
het hindoeïstische kastesysteem en 
zijn letterlijk ‘outcasts’. Ze zou-
den geestelijk onrein zijn en alleen 

geschikt voor werk dat met dood of 
afval te maken heeft. Werk dat nie-
mand anders wil doen, omdat het de 
ziel bevuilt en de kans op een betere 
wedergeboorte ondermijnt. Officieel 
is kastediscriminatie in India verbo-
den maar officieus werkt het systeem 
sterk door. ‘De hogere kasten zijn er 
nog steeds op uit de eigen dominan-
tie veilig te stellen’, aldus Munusamy.

Als derde dochter in het gezin was 
Munusamy er één teveel. ‘Meisjes 
zijn in India niets waard, mijn moe-
der vond het een straf.’ Toch prijst ze 
haar ouders, vooral haar vader. ‘Mijn 
ouders wisten dat onderwijs de enige 
manier was om het beter te krijgen. 

Dromen
Mijn vader wilde dat we alle drie 
gingen studeren. Arts, ingenieur en 
advocaat moesten we worden en 
zo is het ook gebeurd. Mijn moeder 
heeft zichzelf afgebeuld, ze smeekte 
mensen op haar knieën om geld te 
lenen, zodat ze het onderwijsgeld 
konden betalen. Ik denk dat mijn 
vader zulke grootse dromen kon heb-
ben omdat mijn moeder zo moedig 
en sterk was.’

Als advocaat richt Munusamy zich op 
slachtoffers van kastediscriminatie 
en –geweld, op seksuele minder-
heden en gemarginaliseerde men-
sen. Ook via sociale media laat ze 
sterk van zich horen, wat de nodige 
haatmail oplevert. Een paar jaar 
geleden is ze aangevallen en met 
een mes verwond. In de flat van 
Shelter City Nijmegen waar ze drie 

maanden verbleef, hield ze al die da-
gen de gordijnen gesloten. ‘Ik voelde 
me onveilig, jullie wonen hier zo open 
en bloot. Het duurde even voordat ik 
merkte dat ik niet bang hoef te zijn.’

In 2014 was Munusamy werkzaam 
voor de Madras High Court en diende 
ze een beroep in tegen het ontslag 
van een transgender politievrouw. 
‘Geen enkele advocaat wilde een be-
roep indienen want die zou kansloos 
zijn. Er zijn geen wetten die transgen-
ders beschermen, zei men.’ Bij haar 

research stuitte ze op een 
VN-resolutie tegen geweld 

en discriminatie op basis 
van seksuele oriëntatie 

en genderidentiteit. 
‘India had die resolu-
tie ondertekend, dat 
overtuigde me dat 
India zich hieraan 
moest verplichten.’ 

Spreektijd kreeg ze niet van de rech-
ters; ze was een junior en dalit. Maar 
schriftelijk mocht ze haar argumenten 
indienen. Het werd een pleitnota van 
500 pagina’s waar het hof niet om-
heen kon. Munusamy won de zaak. 

Ambedkar
Om ook kaste-gerelateerde zaken te 
kunnen winnen in de strijd met het 
hooggerechtshof, besloot Munusamy 
er te gaan werken om expertise op te 
bouwen en de mores te leren kennen. 
Geen advocatenkantoor wilde haar 
hebben, dus besloot ze na lang twij-
felen als zelfstandig advocaat te gaan 
werken, gesterkt door het voorbeeld 
van dr. Ambedkar. Deze jurist en 
politicus van dalit-komaf werkte zich 
op tot minister van justitie en schreef 
de grondwet van India die in 1949 van 
kracht werd. ‘Als je weet wat hij heeft 
moeten doorstaan… Dat gaf voor 
mij de doorslag om voor het hoog-
gerechtshof te gaan werken.’ Aanvan-
kelijk had Munusamy nauwelijks één 
zaak per kwartaal, nu is dat één zaak 
per maand. ‘De mensen voor wie 
ik werk hebben natuurlijk ook geen 
geld om mij te betalen, en er is nie-
mand die mij financieel steunt, dus 
het is moeilijk. Als ik het even niet 
meer weet, kijk ik naar een film over 
Ambedkar, dan vergeet ik alles. Hij is 
mijn rolmodel.’

Zelfmoord
Empowerment van dalits, daar draait 
het om bij Munusamy. ‘Als je uit een 
sloppenwijk komt, denk je niet aan 
onderwijs. Ik leer slachtoffers hoe ze 
aangifte kunnen doen en voor zichzelf 
opkomen.’ Via Shelter City Nijmegen 
had ze contact met het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. ‘De politiek 
hier kan veel voor ons betekenen. 
Kaste is een ernstige schending van 
de mensenrechten en moet op elk 
internationaal platform besproken 
worden. Ook is het belangrijk dat jul-
lie meer uitwisselingsstudenten met 
een dalit-achtergrond opnemen. Er is 

veel zelfmoord onder deze jongeren. 
Buitenlandervaring geeft hen een 
breder perspectief op hoe repressief 
het systeem in India is en dat geeft 
hen zelfvertrouwen.’

Balans
Daarnaast strijdt Munusamy voor 
meer dalit-professionals in het rechts-
systeem. ‘Volgens Ambedkar is het 
niet onze taak iedereen te veranderen, 
maar moeten we vechten om balans 
in het rechtssysteem.
Het hooggerechtshof bestaat nu uit 
29 mannen en één vrouw, allemaal uit 
de hogere kasten.’ Een opleiding voor 
dalit-juristen moet daarbij helpen. ‘Ze 
krijgen les in mensenrechten, kunnen 
een netwerk opbouwen, zelfvertrou-
wen opdoen en hun Engels verbete-
ren, want aan het hof kom je nergens 
zonder Engels’, zegt Munusamy. Ook 
kunnen ze bij haar stage lopen zodat 
ze voeling krijgen met de cultuur van 
het hooggerechtshof en de expertise 
die van hen verwacht wordt.

Intussen probeert Munusamy ook de 
rechterlijke macht aan de kaak te stel-
len. ‘Voor mijn promotieonderzoek 
heb ik allerlei vonnissen verzameld 
over moorden op dalits en het blijkt 
dat tot dusver alle daders, op één na, 
zijn vrijgesproken. Het argument was 
steeds dat de getuigenissen van dalit-
omstanders onbetrouwbaar waren. 
Deze kaste-discriminatie en vooroor-
delen onder rechters wil ik blootleg-
gen.’ Haar drijfveren? ‘Rechtvaardig-
heid. Al sinds mijn jeugd zie ik hoe 
mijn gemeenschap als vuil behandeld 
wordt. Dalits hebben nooit iemand 
gehad die hun zaak bepleitte in het 
hogere rechtswezen. De successen 
die ik boek zijn niet mijn successen, 
maar het succes van de miljoenen da-
lits die hierop al eeuwen wachten.’ 

‘Miljoenen dalits wachten al eeuwen op erkenning’

Kiruba Munusamy, pleiter van de 
rechtelozen

Ze is dalit, ongetrouwd, atheïst en vrouw: 
Kiruba Munusamy valt op allerlei manieren 
buiten de gangbare Indiase samenleving. 
Toch werkt ze, niet zonder gevaar, als men-
senrechtenactivist en onafhankelijk advo-
caat voor het hooggerechtshof in Delhi. 

‘De successen die ik boek 
zijn niet mijn successen, 
maar het succes van de 

miljoenen dalits die hierop 
al eeuwen wachten.’

Het Madras High 
Court in Chennai. 
(foto: Yoga Ba-
laji via wikimedia 
commons)
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Ina Scholma-Huisman

Met enige regelmaat laait de discus-
sie over de vrijheid van onderwijs op. 
In december 2016 nog als gevolg van 
het partijcongres van GroenLinks 
waar het programma voor de Tweede 
Kamerverkiezingen besproken werd. 
Een van de wijzigingsvoorstellen ging 
over de afschaffing van artikel 23 van 
de Grondwet. De indieners vinden de 
financiering van ‘religieus onderwijs’ 
niet meer van deze tijd. Ook zou het 
huidige systeem bijdragen aan segre-
gatie. Wel mogen van de indieners 
ouders zelf ‘vormen van bijzonder 
onderwijs aanbieden in de eigen tijd 
en door henzelf gefinancierd’.

Verzuiling sektarisch
Kort daarna – op 14 februari – werd 
in de Eerste Kamer een wetsvoorstel 
aangenomen, waarmee de structurele 
financiering van godsdienstig en hu-
manistisch vormingsonderwijs (GVO 
en HVO) op openbare basisscholen 
wordt geregeld. Dat gebeurde na een 
vijf uur durende discussie. Het wets-
voorstel was op 20 december 2016 
in de Tweede Kamer aangenomen, 
met steun van GroenLinks. Indieners 
waren Ypma (PvdA), Voordewind 
(ChristenUnie) en Rog (CDA). 
Het GVO en HVO op openbare scho-
len bestaat sinds 1857 en sinds die 
tijd hebben ouders het recht om daar 
voor hun kinderen om te vragen. De 
lessen werden gegeven door docen-
ten die verbonden waren aan kerken, 
moskeeën of humanistische organi-
saties. Ouders kunnen kiezen voor de 
richting van hun voorkeur. Leerlingen 
die meedoen, krijgen een of twee uur 
per week les.
De landelijke stichting Interkerkelijk 
Overleg in Schoolzaken (IKOS) is in 
1945 opgericht. Voorzitter was prof. 
dr. Philip Kohnstamm (1875–1951), de 
eerste hoogleraar opvoedkunde in ons 
land, en een belangrijke pleitbezorger 
van de openbare school. Verzuiling 

vond hij sektarisch. Maar de godsdien-
stige opvoeding zag hij als een van de 
belangrijkste dimensies in de ontwik-
keling van de persoonlijkheid. In zijn 
pedagogische visie waren wereld-
beschouwing en opvoedingsidealen 
nauw met elkaar verbonden. 
In mei 2017 pleitte pedagoog Liesbet 
van Oosten, directeur van de DaVinci 
Academie in dagblad Trouw nog voor 
de viering van bijvoorbeeld Pinkste-
ren op openbare scholen, ‘omdat 
vieringen kunnen bijdragen aan een 
toekomst met meer verdraagzaamheid 
in onze multiculturele samenleving. 
De verhalen die bij de vieringen horen, 
verschaffen de mens wijsheid’. Tot 
haar verbazing reageren leerkrachten 
vaak afwerend: ‘Alle geloof is middel-
eeuws en van voor de Verlichting’. 
Op veel plaatsen werden afdelingen 
van IKOS opgericht, die decennia-
lang optraden als werkgever van de 
docenten GVO. Zij werkten samen 
met plaatselijke kerken en kregen in 
veel gevallen subsidie van burgerlijke 
gemeenten. In de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw gingen die ertoe over 
de subsidie af te schaffen. Scheiding 
van Kerk en Staat en de toenemende 
secularisatie waren daarvoor de argu-
menten. 

Geraakt
Vanaf 2009 werd GVO en HVO 
gesubsidieerd door de Rijksoverheid. 
Dat ging niet vanzelf: zo’n achttien 
organisaties hebben zich vanaf 2004 
daarvoor gezamenlijk ingezet. In 2009 
is daarom ook het Dienstencentrum 
GVO en HVO opgericht om de ge-
meenschappelijke taken te verzorgen 
van de vijf organisaties, die dit onder-
wijs op openbare scholen aanbieden. 
Dat zijn de Stichtingen Protestants 
Centrum voor GVO, Rooms-Katholiek 
Centrum voor GVO, Platform van 
Islamitische Organisaties Rijnmond, 
Stichting Hindoeïstisch Vormingson-

derwijs en de Stichting Humanistisch 
Vormingsonderwijs. 
Sinds februari van dit jaar is de finan-
ciering van GVO en HVO in de wet 
verankerd en niet meer afhankelijk van 
subsidie en de vraag of die weer wordt 
toegekend. Reden om daar feestelijk 
bij stil te staan op de sectordag, die elk 
jaar voor alle docenten in dit onderwijs 
georganiseerd wordt. De drie indieners 
van het wetsvoorstel waren aanwezig 
op 19 mei en er werd ruim de tijd 
genomen om voor hen te applaudis-
seren. 
Ypma: ‘Ik wilde me, met de andere 
indieners en wel twintig samenwer-
kende organisaties, tot het uiterste 
inspannen om de financiële en 
rechtszekerheid van deze docenten bij 
wet geregeld te krijgen. Het was niet 

gemakkelijk, maar is toch gelukt’.
Over het belang van dit onderwijs zei 
ze: ‘Ik heb zelf lessen bijgewoond en 
was geraakt. Kinderen krijgen daar 
schatten mee, die veel voor henzelf 
kunnen betekenen en waarmee ze veel 
voor anderen kunnen betekenen.’ Ze 
citeerde een kind toen ze zei: ‘We zijn 
dan bezig met een selfie van je bin-
nenkant.’
Een docent PC-GVO, die les geeft op 
drie openbare scholen, vraag ik naar 
de segregatie. Volgens hem wordt die 
niet veroorzaakt door scholen voor 
bijzonder onderwijs, maar door ou-
ders, die kiezen voor scholen met een 
cultuur waar zij aan gewend zijn. In 
Nunspeet geeft hij les op een open-
bare school, die nu langzaam leeg-
loopt. Er zitten nog vooral allochtone 
kinderen op.
Mijn vraag aan een andere leerkracht: 
‘Waarom sturen ouders die kiezen 
voor GVO of HVO hun kind niet 
naar een school van hun richting?’ 

De leerkracht: ‘Soms is de openbare 
school het dichtst bij huis en gaan de 
vriendjes er naar toe. Misschien staat 
de school beter bekend of sluit het pe-
dagogisch klimaat of de onderwijsvisie 
beter aan bij wat de ouders wensen.’ 
Een collega: ‘Scholen ‘van hun rich-
ting’ zijn er misschien wat meer op 
gericht ‘hun waarheid’ over te dragen. 
Dat vinden de ouders misschien wat 
teveel van het goede.’

Idealen en emoties
‘Zouden emoties, idealen en waarden, 
zoals respect voor elkaar geen onder-
deel moeten zijn van de lessen op elke 
school, van welke richting dan ook?’ is 
mijn vraag aan een vakdocent. 
Op school in Lelystad merkt hij dat 
kinderen vooral bezig zijn met de wer-

kelijkheid, zoals je die waarneemt. In 
zijn lessen probeert hij ze ontvankelijk 
te maken voor idealen en emoties.
Een ander: ‘Daar is wel aandacht voor, 
maar dit levensbeschouwelijk onder-
wijs is verdiepend, omdat de bronnen 
aan de orde komen. In het PC-GVO 
zijn dat de verhalen uit de Bijbel. Als je 
die niet kent of als ze je niets zeggen, 
kun je dit onderwijs niet geven.’ 
Iemand anders: ‘In onze lessen gaat 
het niet om cijfers voor rekenen of 
aardrijkskunde. Hoe een kind ook 
scoort, in de uurtjes bij ons kunnen 
ze nadenken. Over zichzelf, over 
anderen, over de wereld en de relaties 
die daar tussen zijn. In een veilige en 
vertrouwde sfeer. Gevoed vanuit de 
bijbel, de Koran, het humanisme of het 
Hindoeïsme’.
Een rooms-katholieke docente reageert 
met: ‘Het zijn echt lessen voor het 
hart. De kinderen gaan naar aanleiding 
van de verhalen nadenken over het 
pad dat ze zelf willen gaan.’

Wouter Knoester, landelijk coördinator 
van stichting PC-GVO en bestuursma-
nager van het Dienstencentrum GVO 
en HVO vertelt dat er ruim zeshon-
derd docenten werkzaam zijn in deze 
sector. Ze geven 4600 lessen per 
week, waarvan 2350 HVO, 1850 PC-
GVO en de overige rooms-katholiek, 
islamitisch of hindoeïstisch GVO. Op 
ongeveer de helft (1100) van alle basis-
scholen worden deze lessen gegeven. 
Op de vraag of je de overheid hiermee 
geen argument in handen geeft om 
het bijzonder onderwijs af te schaffen 
zegt hij: ‘De keuzevrijheid van ouders 
voor een school die bij hen past, is 
in ons land zo groot, dat we niet ver-
wachten dat die door de aanname van 
deze wet op de helling komt.’
Knoester is blij dat deze wet erdoor 

is. Nu komt er tijd voor verdieping, 
zoals het opzetten van een opleiding 
voor vakdocenten, met specialisaties 
voor de verschillende richtingen. Nu 
kan er gewerkt worden aan het werven 
van meer openbare basisscholen die 
GVO en HVO aanbieden. Een volgend 
ideaal is een uitbreiding van de 
richtingen met het Jodendom en het 
Boeddhisme. 

Grote waarde
Knoester: ‘Dan hebben we een breed 
aanbod aan lessen die leerlingen 
stimuleren hun persoonlijke levens-
beschouwelijke identiteit verder te 
ontwikkelen, en hen voorbereiden op 
hun eigen rol in onze multiculturele en 
multireligieuze samenleving. Het zijn 
lessen die bijdragen aan begrip en res-
pect voor de godsdienst of overtuiging 
van anderen. Dat is de grote waarde 
voor de samenleving’. 

‘Een selfie van je binnenkant’ Godsdienstig en Humanistisch vormingsonderwijs 

Is religieus onderwijs niet meer van deze 
tijd? Het is maar hoe je vormgeeft. Redac-
teur Ina Scholma bezocht de sectordag van 
leerkrachten die werkzaam zijn in het gods-
dienstig en humanistisch vormingsonderwijs 
(GVO en HVO) op openbare basisscholen 
en sprak met enkelen van hen. ‘Het zijn echt 
lessen voor het hart. De kinderen gaan naar 
aanleiding van de verhalen nadenken over 
het pad dat ze zelf willen gaan,’ aldus één 
van de leerkrachten.

School 007. Foto: Chris Shamburg, 
Flickr.com Creative Commons.

‘Het zijn lessen die bijdragen aan begrip en respect voor de 
godsdienst of overtuiging van anderen’
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Wie het waagt om iets te begrijpen van de felle discussie rond 
racisme, zal snel in een web verstrikt raken. Als je de nieuws-
berichten en natuurlijk de social media gelooft, hebben we 
in Nederland met twee extremen te maken. Twee klassieke 
groepen die erkenning van de samenleving missen en elkaar 
trollen op internet. Ik noem ze even de PVV-er en de DENK-
er. Twee groepen die, als ik diezelfde berichten mag geloven, 
lijnrecht tegenover elkaar staan.

Maar onlangs heb ik een nieuwe groep ontdekt. De gema-
tigde racist. De gematigde racist heeft een aantal gekleurde 
vrienden. Kookt regelmatig multicultureel en gaat graag naar 
ultra all-inclusief in Turkije. In gesprekken over migratie en 
zwarte piet begint hij altijd zijn zinnen met: ‘Ik ben echt geen 
racist’, gevolgd door ‘maar’. Daarna volgt een tirade over dat 
de tegenstanders van zwarte piet zich moeten aanpassen of 
oprotten en dat Marokkanen criminelen zijn. Of ze maken 
een andere onderhuidse opmerking. Deze racist zal nooit uit 
de band springen, maar deelt ondertussen wel steekjes uit. 
Daar kan ik slecht tegen. Dan heb ik voor de zogenaamde 
PVV-er nog iets meer respect, want die blijft niet hangen in 
de schaduw. Die stapt in het volle licht, waar ik hem kan zien.  

Omgekeerd heb je de groep die de witte ‘racist’ wel even 
een lesje wil leren: de DENK-er. Op internet proberen ze de 
witte gebruiker met slim intellectueel geschut te overtroeven. 
Die gematigde racist vindt dat hij heel goed zijn best doet, 
maar dat hij nooit een gelijkwaardige kans krijgt. De wereld 
is tegen hem, dus zet hij preventief de tegenaanval in. Elke 
opmerking van een witte Nederlander is racistisch. Daarom 
eigent hij zich het recht toe om hen te mogen uitschelden. 
Kaaskop en bleekscheet - ik houd het netjes - dat mag al-

lemaal!

Blijkbaar hebben we onze eigen defi-
nitie gecreëerd van wat een racist is. 
En het gaat altijd over een ander of 
om een stereotype: kaal, bomberjack, 
kistjes, tattoos en laagopgeleid. Maar 

racisme is er bij meer mensen. Je ei-
gen collega kan je overvallen met 

een opmerking. Het kan zomaar 
een van je beste vrienden zijn, de 
buurvrouw of de Turkse slager. 
Ze zijn er volledig van overtuigd: 
ik ben zeker geen racist! En mis-
schien zit het precies daarin. 
Want als het praat en loopt als 
een eend? Wat is het dan? De 
meeste mensen zijn misschien 
niet racistisch, maar kwaken 
soms wel zo. 

Wil de echte racist opstaan?

Laura Vrijsen

Dat het voorstel veel heeft losge-
maakt, was merkbaar in de volle 
zaal in het partijbureau in Utrecht. 
Naast leden van De Linker Wang en 
de GroenLinks Onderwijswerkgroep, 
was er ook een handvol leraren uit 
het voortgezet onderwijs. De middag 
werd voorgezeten door een onafhan-
kelijke gespreksleider, de opgewekte 
John Bijl. Tweede Kamerlid Zihni 
Özdil was aanwezig als officiële ver-
tegenwoordiger van GroenLinks. Het 
besloten karakter van de bijeenkomst 
zorgde voor een open en ontspannen 
sfeer, met veel ruimte voor menings-
verschillen en discussie.  

Verwarring
Er bleek allereerst nogal wat verwar-
ring te zijn ontstaan rondom het 
gebruik van woorden. Wil GroenLinks 
een einde maken aan onderwijsvrij-
heid, zoals grote media als de Volks-
krant hebben bericht? Özdil legde 
uit: ‘Onderwijsvrijheid en religieuze 
vrijheid zijn uitermate belangrijk voor 
GroenLinks. Het amendement betreft 
dan ook geen afschaffing van artikel 
23, zelfs geen wijziging ervan, maar 
een herziening’. 
Waar die herziening op neerkomt is 
dat GroenLinks wil dat alle scholen 

aan dezelfde kerndoelen moeten 
voldoen. Hiermee moet voorkomen 
worden dat scholen in het bijzonder 
onderwijs leerlingen of leraren mogen 
weigeren op basis van identiteit. Een 
belangrijk doel van de herziening is 
dan ook de acceptatieplicht, waarmee 
segregatie kan worden tegengegaan.  
Daarvan was niet iedereen over-
tuigd. Het amendement zou volgens 
sommigen zorgen voor juist meer 
segregatie. In het voorstel is namelijk 
te lezen dat bijzonder onderwijs in 
eigen tijd en met eigen geld kan wor-
den aangeboden (zie kader). Als je 
afhankelijk moet zijn van de toelages 
van ouders, bevorder je toch juist 
segregatie? Het riep ook een andere 
emoties op: is er nog wel sprake van 
gelijkstelling als bijzonder onderwijs 
niet meer wordt gefinancierd door 
de overheid? Özdil gaf toe dat het 
amendement inderdaad ongelukkig 
is geformuleerd, maar dat die regel 
alleen van toepassing is voor scholen 
die zich niet houden aan de officiële 
kerndoelen. Scholen voor openbaar 
én bijzonder onderwijs die zich wel 
aan de kerndoelen houden, worden 
gefinancierd.

Religieuze vrijheid 
Sommige aanwezigen hadden 
bovendien een antigodsdienstige 

toon opgemerkt in het amendement. 
Onterecht, volgens het Tweede 
Kamerlid, die stelde dat herziening 
van artikel 23 de religieuze vrijheid 
juist moet versterken. Özdil: ‘Scholen 
mogen worden opgericht vanuit een 
pedagogische grondslag, mits ze 
voldoen aan de kerndoelen die voor 
elke school gelijk zijn. Bovenop die 
kerndoelen moeten andere visies kun-
nen blijven bestaan.’ 
Een ander onderwerp van gesprek 
was indoctrinatie in het onderwijs. 
Dat indoctrinatie niet door de over-
heid gefinancierd moet worden, 
daarover was iedereen het wel eens. 
Moeilijker is het om vast te stellen 
wanneer er sprake is van indoctrina-
tie. Het onderscheid tussen onderwijs 
vanuit een religie of onderwijs over 
een religie bleek hierbij van belang. 
Mag een school lesgeven vanuit één 
wereldbeeld, zonder aandacht te 
besteden aan andere visies, of moet 
een school zich neutraal opstellen en 
de leerlingen iets bijbrengen over ver-
schillende wereldbeelden? Dat laatste 
klinkt mooi, maar niet iedereen is 
ervan overtuigd dat er zoiets bestaat 
als een ‘neutrale school’. Elke school 
brengt een bepaald wereldbeeld 
over, of dat nou religieus of seculier 
is. Een leraar zou daarom naast zijn 
eigen overtuigingen - of dat nou een 
christelijk dogma of de evolutietheo-
rie is - verplicht ook aandacht moeten 
besteden aan andere visies.  
Ook emeritus hoogleraar pedagogiek 
Siebren Miedema was aanwezig om 
zijn visie op het onderwijs te presen-
teren. Hij wil af van het onderscheid 
tussen openbare en bijzondere 
scholen zoals dat in de grondwet is 
vastgelegd. Elke school is volgens 
hem uniek en moet ook als zodanig 
worden behandeld. Miedema ziet de 
school vooral als een pedagogisch 
instituut dat leerlingen een brede vor-
ming moet bieden. Alle scholen - mits 
ze voldoen aan de kerndoelen die de 
overheid stelt - moeten door de over-
heid worden gefinancierd. Hierdoor 

voorkom je het ontstaan van privé- en 
elitescholen. 

Open sfeer
Dat er verschillende ideeën bestaan 
rondom onderwijsvrijheid, wisten we 
al. Tijdens deze expertmeeting kwam 
naar boven waar die verschillen liggen 
en wat de argumenten voor en tegen 
het amendement zijn. Onduidelijk-
heden werden opgehelderd, zorgen 
werden geuit. Ondanks menings-
verschillen was er een open sfeer 
waarin er naar elkaar werd geluisterd. 
Er is nog veel te discussiëren over 
de rol van bijzonder onderwijs in 
Nederland, maar op deze middag is 
er zeker een constructief gesprek op 
gang gekomen.  

onderwijsvrijheid  voorbij hokjesgeest

GroenLinks stemde eind vorig jaar voor het herzien van 
artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onder-
wijs is vastgelegd. Vanwege alle commotie organiseerde 
De Linker Wang samen met de GroenLinks Onderwijswerk-
groep een expertmeeting over onderwijsvrijheid op zater-
dag 20 mei. Doel was een goed gesprek - en dat lukte.     

Het gewraakte 
amendement
‘Artikel 23 dient te worden 
herzien met als oogmerk 
dat de overheid kwalita-
tief goed onderwijs voor 
iedereen aanbiedt, financiert 
en op kwaliteit controleert. 
Daarbovenop kunnen ouders 
zelf vormen van bijzonder 
onderwijs aanbieden in de 
eigen tijd en door henzelf 
gefinancierd.’
Bron: Congreskrant 36e Groen-
Links-congres, artikel 65.

‘Elke school brengt een bepaald 
wereldbeeld over, of dat nou 

religieus of seculier is’

Religious Educa-
tion. Bron: Flickr.

com Creative 
Commons. Masha 

Krasnova-Sha-
baeva, Moskou 

Rusland.
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Behalve doen aan Facebook, waarop je best zonder ge-et-
ter ervaringen, inzichten en levenskunst met elkaar kunt 
delen, proberen steeds meer betrokken mensen naast 
het gewone nieuws het programma ‘De Wereld Draait 
Door’ niet te missen. Het komt door zowel de uitstraling 
van Matthijs van Nieuwkerk als de esprit van de gasten, 
die hij bijeenbrengt. 

Het leven verandert snel en zo’n  programma lijkt vaak 
een leerzame spiegel, waarin we de vernieuwende wereld 
zien in haar evolutie en backlashes. Ook qua nieuwe per-
cepties is het een spiegel. Het programma kan indirect 
helpen om met wijsheid in te spelen op innovaties; en 
niet slechts veroordelend daar de negatieve kanten van 
te zien en niet te star bij verouderde overtuigingen te wil-
len blijven. 

Jan Terlouw (85 jaar) was er te gast en pleitte er vlak voor 
de verkiezingen voor om elkaar te vertrouwen, zoals 
vroeger buren met spelende kinderen ‘een touwtje in de 
deur’ hadden hangen, Op 16 mei werden we verrast door 
het gastoptreden van de eloquente David Reybrouck. Ik 
ken hem al wat langer. Hij sprak over zijn boekje ‘Vrede 
kun je leren’. Dat laat zich wellicht vertalen als ‘Vergeet 
niet te werken aan je innerlijke zelf’. In onze hectische sa-
menleving liegt het percentage zelfdodingen er niet om. 

Stiltes inlassen, mediteren, geweldloze communicatie 
of zowel aan yoga als mindfulness doen, was wat Van 
Reybrouck bepleitte. Rust lijkt niet voor niets het thema 
van de Maand van de Filosofie. Hij wilde niet ‘soft’ of 
‘spiritueel’ overkomen. ‘Vroeger gaf ik er wel op af’, zei 
hij, ‘maar ik heb me laten overtuigen, dat het onverant-
woord is deze prachtige nieuwe middelen te laten liggen, 
nu zoveel mensen zich in een zelfafwijzingcrisis bevin-
den’. Adriaan van Dis noemde dit in meerdere interviews 
zijn recente ‘donkere periode van somberheid en doods-
dwang’. 

Opmerkelijk is dat Van Dis, naast het gaan naar de psy-
choloog, ook dat ‘softe’ aanprijst: ‘Mindfulness klinkt 
enorm modieus, maar mij helpt het’, toevoegend: ‘en 
dan zeker m’n hoofd leeg maken’. Leerzaam, we zitten 
inderdaad vaak te veel in onze gedachten. Over Van Dis’ 
ernstige ‘dip’ is veel nagepraat, net als over het optreden 
van Van Reybrouck. Dat gebeurde ook op Facebook. We 
leven in een boeiende tijd, met ook grote en kleinere te-
rugslagen.

dr. Hans Feddema is antropoloog, historicus
 

VREdE
kuN jE lEREN

Pieter Hartevelt

Gelegen aan het Andreasplein, pal 
achter de markante Oude of Andreas-
kerk, is De Bonte Kraai inmiddels een 
begrip en een trekpleister geworden 
voor mensen die even iets anders 
willen dan de traditionele lekkerbek of 
bitterbal.

Stukje zingeving
‘Ik serveer wel bitterballen hoor’ ver-
telt Jan Kraaijenoord, ‘maar die zijn 
wel vegetarisch.’ Jan is, eenmaal op 
zijn praatstoel gezeten, een enthou-
siast en bevlogen verteller. Met hun 

eetcafé beoogden Jan en Trijntje niet 
alleen een horecagelegenheid neer te 
zetten, maar vooral ook een plek te 
creëren met een stukje zingeving.
‘De Bonte Kraai is een plaats voor 
ontmoeten, ontspannen en ontladen. 
Daarbij zoek ik ook de balans met de 
directe omgeving en de natuur.’ Die 
balans is terug te vinden in het interi-
eur - veel strandvondsten en verwij-
zingen naar het visserijverleden van 
Katwijk - maar ook op de menukaart. 
Bovendien neemt Jan regelmatig een 
duik in het zilte nat van de Noordzee, 
zomer én winter.
‘Biologisch is voor mij niet altijd zalig-
makend. Ik gebruik liever geen biolo-
gische paprika’s uit Chili bijvoorbeeld 
vanwege het transport dat ermee 
gemoeid is. Wel haal ik mijn produc-
ten bij plaatselijke producenten. De 
stap om helemaal voor vegetarisch 
te gaan, is er vooralsnog een te ver 
in deze contreien.  De gemiddelde 
Katwijker is nog erg gehecht aan zijn 
stukje vlees of vis. Zelf ga ik bewuster 
om met vlees en eet en serveer het 
minder.’ 

‘Je bent wat je eet’
Dat De Bonte Kraai nu meer gasten 
trekt, heeft volgens Jan ook alles te 
maken met de toegenomen aandacht 
voor bewust eten. ‘Voeding houd 
je aards,’ zegt Jan. ‘Je bent wat je 
eet. Kijk maar naar de toename van 
obesitas. Een teveel aan verkeerde 
voeding, suikers en vet heeft geleid 
tot een epidemie van overgewicht. 
Vasten vind ik ook een mooi gegeven. 
Het is geestverruimend en maakt 
je bewust. Je lichaam is je tempel. 
Bewustzijn heeft ook alles te maken 
met dat kleine blauwe bolletje in het 
zwart waarop we wonen. Kijk maar 
eens naar dat dunne schilletje waarin 
we als goudvissen naar lucht hap-
pen. Alles hangt met alles samen. 
Dat schept verantwoordelijkheid.’ 
Jan zoekt in zijn laptop Logion 33 van 
het evangelie van Thomas op om te 
illustreren wat hij bedoelt:

Roep vanaf de daken van jullie huizen,
wat jouw oren gehoord hebben.
Want niemand steekt een lamp aan 
en verbergt die onder een korenmaat,
en hij zet deze ook niet op een verbor-
gen plaats,
maar hij zet de lamp op een voet,
opdat iedereen die komt en gaat het 
licht zal zien.

(vertaling: Bram Moerland)

Hoewel opgegroeid in een Neder-
lands Hervormd gezin, met de tradi-
tionele gang naar de kerk op zondag, 
heeft Jan zijn eigen weg gevonden in 
het spirituele landschap. ‘Ik geloof 
in de Christusnatuur. Die is voor mij 
gelijk aan de Boeddhanatuur. De 
Christus zit in jezelf, maar die is eruit 
geslagen door dogma’s en instituten. 
Ik zeg wel eens: als je bidt moet je 
niet omhoog kijken, maar naar bin-
nen. Zonde is voor mij ook afzonde-
ring, jezelf losmaken. Dat is zoiets als 
de golf die denkt dat hij de zee niet 
nodig heeft en vervolgens stuk slaat 
op de kust.’
De zaken gaan goed voor De Bonte 
Kraai en binnenkort hopen Jan en 
Trijntje een extra etage op De Bonte 
Kraai te plaatsen. Daar gaat wel wat 
getouwtrek met de gemeente aan 
vooraf. Met de nieuwbouw willen ze 
hun etablissement met een bed & 

breakfast uitbreiden tot een duur-
zaam eco-hotel, maar ook ruimte cre-
eren voor workshops. Want naast hun 
horeca-activiteiten worden beiden nu 
opgeleid tot  ademcoach. ‘Het belang 
van, en de technieken voor goede 
ademhaling hebben we geleerd van 
Wim Hof, ook bekend als ‘de ijsman’. 
Door bewuster te ademen kun je 
het lichaam helpen over te gaan van 
suikerverbranding op vetverbranding. 
Te veel mensen ademen oppervlakkig 
met als gevolg allerlei lichamelijke 
klachten, vermoeidheid en burn-out. 
De huidige opleiding volgen we bij 
Stans van der Poel, die het belang van 
beweging en een juiste ademhaling 
benadrukt.’
De levensstijl en filosofie van Jan ver-
talen zich ook naar zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid en politieke 
voorkeur. ‘Met de uitbreiding probe-
ren we zoveel mogelijk mee te denken 

met gemeente en omwonenden bij 
het inrichten van het Andreasplein. 
Politiek vind ik ingewikkelde mate-
rie. Gevoelsmatig kwam ik via mijn 
onderbuik altijd uit bij linkse partijen, 
zoals vroeger bij de PSP. Nu ik onder-
nemer ben zeggen veel mensen me 
dat ik rechts zou moeten stemmen. 

Draagkracht van de aarde
De stemwijzer bracht me iedere keer 
bij de Partij van de Dieren, maar ik 
heb uiteindelijk strategisch Groen-
Links gestemd. Ik weet te weinig van 
politiek om te zeggen of GroenLinks 
moet meeregeren of in de oppositie 
moet blijven. Ik laat mij daarbij graag 
de mening ‘opdringen’ van columnis-
ten als Bert Wagendorp. Wat ik wel 
weet is dat we met onze huidige le-
venswijze een te zware wissel trekken 
op de draagkracht van de aarde.’

duurzaam en spiritueel in katwijk aan Zee

In het behoudende Katwijk aan Zee was het 
zaaien op harde grond voor Jan Kraaijen-
oord en zijn vrouw Trijntje toen zij in 2010 
hun eetcafé De Bonte Kraai openden. ‘Het 
was een naïeve gedachte om een duurzaam 
en biologisch eetcafé te beginnen. Ik weet 
niet of je dit in het artikel moet zetten, maar 
die eerste jaren waren best wel magere 
jaren, maar nu zit de groei erin.’  

‘Bewustzijn heeft 
ook alles te maken 

met dat kleine 
blauwe bolletje 

in het zwart 
waarop we wonen’
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Ten eerste heet de wet officieel ‘Wet 
toetsing levenseindebegeleiding van 
ouderen op verzoek’. Het begrip ‘vol-
tooid leven’ komt daar niet in voor.

Ten tweede wordt ‘voltooid leven’ 
gepresenteerd als een fenomeen dat 
bestaat en mensen kan treffen, zoals 
ook een feestje eens is afgelopen: 
het leven is klaar. We moeten daaren-
tegen nadenken over het besluit om 
het leven als voltooid te beschouwen.

Ten derde heeft ‘voltooid leven’ een 
positieve associatie, zo van: het 
was tot nog toe vooral vervullend: 
een geslaagd feestje. Ik zou me nog 
steeds met het leven kunnen verbin-
den, maar gezien wat me er verder 
nog van te wachten staat, wil ik dat 
niet. Ik wil er met een goede dood uit 
kunnen stappen. Dat vraagt eigenlijk 
niet om een leeftijdsgrens noch om 
hulp, maar gewoonweg om ‘de pil 
van Drion’. 
Dit lijkt om een gelukkige voltooiing 

van autonome levenskunst te gaan 
als iets waar veel hedendaagse men-
sen blijkbaar warm voor lopen. In de 
toelichting op het wetsvoorstel gaat 
het daarentegen over mensen die 
(zonder medische grondslag) lijden 
aan het leven zelf. Je kunt je afvragen 
hoe autonoom mensen zijn als elke 
nieuwe dag een kwelling is: gaat het 
bij lijdensdruk niet (deels) om een 
onvermogen zich nog met het leven 
te verbinden?

Ten vierde zullen mensen niet ‘puur’ 
aan het leven lijden. Het leven laat 
zich enkel aan ons kennen in een 
opeenvolging van ervaringen. Die 
kunnen vervullend zijn, maar dat 
hoeft zeker niet. Mensen kunnen 
ernstig lijden onder ervaringen 
van eenzaamheid (de kern van 
veel lijden), sociale overbodigheid, 
moeheid (geestelijk of psychisch), 
angst (zeg voor de ontluistering van 
dementie), vernedering (bijvoorbeeld 
wanneer zij zorgafhankelijkheid door 

verlies van autonomie als verne-
derend ervaren), enzovoorts. Dát 
zijn de verschijnselen die hun doen 
besluiten het leven als ‘voltooid’ te 
benoemen.

Ten vijfde kennen niet alleen ouderen 
vanaf 75 een doodsverlangen zonder 
medische grondslag. De ervaring van 
het leven als een feestje is niet voor 
iedereen weggelegd! Talloze men-
sen (en daarmee ook hun naasten!) 
krijgen vroeg of laat te maken met 
ingrijpende verlieservaringen. Het 
lukt lang niet altijd om weer de con-
trole over verliessituaties te herwin-
nen. Kwetsbaarheid is immers met 
het leven gegeven.

Ten zesde is kwetsbaarheid geen 
onwaarde, want zoals Lucebert al 
dichtte: ‘Alles van waarde is weer-
loos’.

Ten zevende is professionele zorgver-
lening binnen onze maakbaarheids-
cultuur gelijk komen te staan aan 
het effectief herstellen (medisch of 
psychosociaal) van verliessituaties. 
We hebben daarmee enorme suc-
cessen geboekt, maar zorgverlening 
geldt niet meer als het relationeel 
bijstaan van mensen in hun nood 
noch als een morele aangelegenheid 
waarin ook onmacht en troost een 
plaats mogen innemen.

Ten achtste kan de levenskracht 
van mensen ondanks alle goede 
zorg toch volledig uitgeput raken. 
Er kunnen dan ook invoelbare 
beweegredenen schuilgaan achter 
een zelfgekozen levenseinde. Die 

Negen misverstanden rond ‘voltooid leven’

Brecht Molenaar

De initiatiefwet die bekend staat als ‘vol-
tooidlevenwet’ dwingt ons goed na te 
denken over hulp bij zelfdoding. Het betreft 
vooralsnog ouderen die hun leven voltooid 
vinden en enkel nog stervenshulp wensen. 
Dat vraagt volgens humanist Brecht Mole-
naar om een maatschappelijk debat zonder 
misverstanden, terwijl die er wel zijn.

vragen inderdaad om een zorgzame 
respons, maar er bestaat in de 
huidige toepassing van de euthana-
siewet al ruimte om dan een beroep 
te doen op existentieel lijden door 
ontbrekend levensperspectief. Dat 
kent geen leeftijdsgrens. Er komt 
wel een arts en een geheel andere 
toetsingsprocedure bij aan te pas. 
De levensbeëindiging geldt ook niet 
als bekroning van autonomie, maar 
als passend handelen in het geval 
van ontwrichtende nood.        

Ten negende worden bezwaren tegen 
het wetsvoorstel gemakkelijk wegge-
zet als godsdienstig en dus conser-
vatief. De suggestie wordt gewekt 
dat de tijd van zulke grote verhalen, 
lees: godsdiensten, achter de rug is. 
Niettemin lijkt er zich een nieuwe 
verlossingsideologie aan ons op te 
dringen. Uit de mêlee van ontker-

kelijking, ontzuiling, secularisering 
maar vooral individualisering is het 
Grote Verhaal van Zelfbeschikking 
boven komen drijven. Aangedreven 
door neoliberalisme, (positieve) 
psychologie, de illusie dat het leven 
maakbaar is en kwetsbaarheid een 
onwaarde, resteert in dit verhaal lou-
ter nog de waarde van zelfbeschik-
king die is gericht op een toestand 
van individueel welbevinden.

Mijn visie
Zelf vrees ik dat onze samenleving 
er met de eventuele nieuwe wet niet 
socialer op zal worden. Eerder onher-
bergzaam. Het begrip ‘voltooid le-
ven’ zie ik vooral als een meesterlijk 
gevonden lobbybegrip in de plaats 
van ‘zelfdoding’ of  minder eufemis-
tisch ‘zelfmoord’. Mijn bezwaren 
komen voort uit een humanistische, 
dus seculiere spiritualiteit. 

Je kunt humanisme beschrijven als 
de intentie een bijdrage te leveren 
aan de menselijke waardigheid. Ik 
doel vooral op het gedachtengoed 
dat ten grondslag lag aan de oprich-
ting van het Humanistisch Verbond. 
Men kende een kleine strijd (gelijk-
berechtiging van ongodsdienstigen 
en buitenkerkelijken), maar de grote 
was belangrijker. Dat was een strijd 
om de geest, een strijd tegen nihi-
lisme. Hoe zouden we in die geest 
moeten denken over het wetsvoor-
stel? Wanneer de illusie van zelfbe-
schikking ons in het (samen)leven 
zou moeten gaan leiden, dan vrees 
ik dat we inderdaad op het hellende 
vlak zitten dat al werd gevreesd als 
gevolg van de euthanasiewet. Ik ben 
bang dat deze vrees wordt bewaar-
heid: hellend richting nihilisme.   

‘Het Grote Verhaal van Zelfbeschikking
is boven komen drijven’

Brecht Molenaar 

was twintig jaar 

werkzaam als hu-

manistisch geestelijk 

verzorger, onder meer 

in een brandwonden-

centrum. Nu is zij 

stafmedewerker bij de 

Stichting Presentie. 
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Nadine Huiskes

Het ‘wij-zij denken’ is een con-
structie bestaande uit opvattingen 
en emoties. Met zijn boek, waarin 
theorie en praktijkvoorbeelden hand 
in hand gaan, bedient Brandsma een 
breed scala aan mensen die in hun 
(vrijwilligers)werk te maken hebben 
met polarisatie. Bovendien biedt het 
inzichten en nieuwe moed aan diege-
nen die een onbehaaglijk gevoel heb-
ben bij het moeten kiezen tussen wij 
en zij, en bij de druk om een scherpe 
mening te formuleren over complexe 
vraagstukken. 

Nuance
Mensen die dit herkennen, zullen 
een zucht van verlichting slaken bij 
het lezen over de rolverdeling binnen 
polarisatie. Over de middengroep, 
in Brandsma’s woorden de silent, 
schrijft hij: ‘In het midden treffen we 
een groep mensen aan die voor geen 
van beide kanten kiest. Niet zwart, 
niet wit, grijs. Soms is dat vanuit 
onverschilligheid. (…) Soms is het 
tegenovergestelde het geval: is het 
juist vanuit een grote betrokkenheid 

dat mensen verkiezen in het midden 
te staan. De kwesties die worden 
aangeroerd: wel of niet voor een 
Brexit, voor of tegen Brussel, voor of 
tegen het nikab-verbod, voor of tegen 
Fethullah Gülen? Het laat de betrok-
kene dan in het geheel niet koud, 
maar juist vanuit een betrokkenheid 
waarin nuance en niet onverschillig-
heid de voornaamste drijfveer is, kiest 
deze persoon voor het midden.’
Aan weerszijden van dit midden be-
vinden zich aan de uiterste polen de 
pushers: individuen die de spotlights 
zoeken en brandstof leveren voor 
het wij-zij denken. Trump, Wilders 
en Kuzu zijn hier voorbeelden van. 
Maar Brandsma noemt ook Nelson 
Mandela als pusher voorafgaand aan 
zijn tijd op Robbeneiland. Tegenover 
het ene uiterste staat immers altijd 
een tegenpool. Religieuze tegenover 
atheïstische fanatiekelingen, bijvoor-
beeld. De polen bestrijden elkaar en 
vertonen dezelfde kenmerken: de 
ander is honderd procent fout en de 
monoloog domineert, want ruimte 
voor luisteren of nuance verzwakt de 
eigen positie. 
De pusher creëert een spannings-
veld waarin mensen sterk het gevoel 
krijgen te moeten kiezen. ‘In het 
spanningsveld tussen de polen kiest 
de joiner een kamp’, stelt Brandsma. 
‘Dat doet hij niet door de standpun-
ten van de pusher voor het volle 
pond te onderschrijven. De pusher 
benoemt, de joiner onderschrijft zijn 
visie gedeeltelijk.’ 
Een vierde rol is weggelegd voor de 
bridge builder, die oog heeft voor 
beide standpunten. ‘Het is de speler 
die zich boven de partijen opstelt, en 
van mening is dat er wat moet wor-
den gedaan aan de polarisatie.’ De 
bruggenbouwer hanteert diverse stra-
tegieën, zoals dialooginitiatieven, die 
er vooral op gericht zijn de pushers 
en eventueel joiners met elkaar in 
gesprek te laten treden. De bruggen-
bouwer wil positieve tegenverhalen 
onder de aandacht brengen. Helaas, 

zo stelt Brandsma, levert de brug-
genbouwer hiermee juist brandstof 
voor polarisatie. Pushers krijgen een 
podium en zijn totaal niet geïnteres-
seerd in dialoog. 

Conflict, het kleine broertje 
Onmisbaar voor een effectief 
polarisatiemanagement is volgens 
Brandsma het kunnen onderscheiden 
tussen polarisatie en conflict, die op 
elkaar inwerken. De overeenkomst is 
dat conflicten en polarisatie verlo-
pen in zeven fasen. Dit zijn de fasen 
van voorbereiding, intensivering, 
escalatie, onderhoud, toenadering, 
erkenning en verzoening. Belangrijk 
verschil is dat we in een conflict de ra-
tionele belangen op een rijtje kunnen 
zetten, terwijl polarisatie draait om 
een gevoelsdynamiek en om identitei-
ten. Deze worden vaak als eenvormig 
en statisch voorgesteld, terwijl in wer-
kelijkheid de identiteit van mensen uit 
tal van loyaliteiten is opgebouwd. 
In het aanpakken van conflict en pola-
risatie ziet Brandsma dat doorgaans 
op het verkeerde moment het ver-
keerde type dialoog wordt toegepast. 
Vaak is dit een dialoogtype gericht op 
het bespreken van identiteiten, zoals 
interreligieuze dialoog. Hij benadrukt 
dat alleen in de voorbereidingsfase 
een dialoog gericht op de identiteit 
van de ander geschikt is. Als in deze 
fase wordt geïnvesteerd, wat vanzelf-
sprekend lastig is, wordt een belang-
rijke basis gelegd voor later. 
Tijdens de escalatie- en onderhouds-
fase van een conflict of polarisatie is 
dialoog nutteloos. In het stadium van 
toenadering en erkenning moet de 
eigen ervaring van mensen aan bod 
komen. De verzoeningsfase, tot slot, 
biedt ruimte om de relatie tussen 
groepen te bespreken. ‘Markant is dat 
levensovertuigingen pas in de laatste 
fase aan bod komen’, vertelt Brands-
ma. ‘Vaak wordt religie uitgemeten als 
het verschil tussen mensen of zelfs 
dé aanleiding voor de botsing van 
beschavingen. Bij conflicten is het uit-

Nieuwe kijk op polarisatie en dia loog Filosoof Bart Brandsma over de dynamiek van het wij-zij denken

Weinig mensen weten wat polarisatie pre-
cies inhoudt. Laat staan hoe je het kunt 
tegengaan. Dat is niet zo gek, stelt filosoof, 
trainer en consultant Bart Brandsma in 
zijn boek over polarisatie. Het zit namelijk 
tussen de oren. ‘Bruggenbouwers, zoals 
burgemeesters, docenten en politiemensen, 
moeten zich in het midden opstellen. Daar 
moeten ze vragen stellen, luisteren en het 
eigen oordeel opschorten.’

eindelijk niet het verschil dat ons doet 
botsen. Het gaat telkens weer om het 
bevechten van een schaars goed.’ 
We botsen kortom omdat we het-
zelfde schaarse goed nastreven, zoals 
banen, status en erkenning. Religie 
en levensbeschouwing kunnen 
volgens Brandsma juist een construc-
tieve, inspirerende bijdrage leveren 
aan het formuleren van een nieuwe 
grondhouding van de partijen. 

Politici met visie
In het middenveld kunnen nuance en 
visie voet aan de grond krijgen. ‘Visie 
is in mijn definitie het vermogen om 
met verbeeldingskracht een 
nieuwe werkelijkheid te schep-
pen. Om mensen te raken met een 
verhaal dat bindt en rust brengt’, al-
dus Brandsma. Veel politici verwarren 
visie met het uitslaan van ferme taal. 
‘Wat mij zorgen baart is dat er weinig 
voorbeelden zijn van politici die visie 
hebben. In Nederland is burgemees-
ter Eberhard van der Laan bedreven 
in de game changers. En op landelijk 
niveau zag ik tijdens de verkiezingen 
visie bij zowel Alexander Pechtold 
als Jesse Klaver. De laatste wist een 
alternatief verhaal in te brengen voor 
ons tijdsgewricht waarin alles om 
meten en economie gaat. Mensen 
zijn gevoelig voor verbeelding. Ze 
verlangen ernaar.’ 

De belemmerende factor in deze 
kwestie is natuurlijk de zichtbaarheid 
van politici. ‘De polen, waar niet het 
verhaal maar de oneliner wordt gebe-
zigd, staan in de spotlights en precies 
daar willen ook politici graag staan. 
Vaak zijn ze bang kiezers te verliezen 
door zich naar het midden te bege-
ven, waar ze in eerste instantie min-
der zichtbaar zijn. Maar op termijn 
loont investeren in die positie, want 
mensen willen dat sterke verhaal wel. 
Het vergt alleen veel inspiratie en een 
uitmuntend leiderschap om daarvoor 
de verbeeldingskracht te mobilise-
ren.’ 

‘Veel politici verwarren visie 
met het uitslaan van 

ferme taal’

Het boek 
‘Polarisatie – 
Inzicht in de 
dynamiek van 
wij-zij denken’ 
is uitsluitend 
verkrijgbaar via 
www.polarisatie.
nl.

Game changers
Volgens Bart Brandsma zijn er game changers nodig voor het voeren van 
een effectieve dialoog. Zo is het  van belang het midden te versterken. De 
middengroep van de silent vormt immers de doelgroep van de pushers; 
die willen hen voor zich winnen. Polariseren doe je door de identiteiten 
van de tegenpolen als meest wezenlijke gespreksonderwerp voor te stellen. 
Depolariseren betekent daar radicaal van afstappen. Brandsma stelt vast 
dat veel partijen de identiteitsbril aanbieden, terwijl de focus juist verlegd 
moet worden naar een vraagstuk, zoals veiligheid. Volgens hem moeten 
bruggenbouwers, zoals burgemeesters, docenten en politiemensen, zich 
niet altijd boven de partijen plaatsen, maar vaker in het midden opstellen. 
Daar moeten ze vragen stellen, luisteren en het eigen oordeel opschorten. 
Tenslotte is depolariseren niet hetzelfde als moraliseren. Het gevaar van de 
eigen mening verkondigen is dat de polarisatie alleen maar meer brandstof 
krijgt. Een toon van interesse en erkenning - wat iets anders is dan de ander 
gelijk geven - is van groot belang voor het verkrijgen van nuance. 

 INTERVIEW
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GRENZEN AAN solitARitEit?

Wies Houweling

Solidariteit is geen woord dat in de Bijbel voorkomt. Het is wel een 
belangrijk christelijk ideaal. Als je het ‘compassie’ noemt, zoals 
Karin Armstrong, is het zelfs een multireligieus ideaal. In politiek 
onderhandelen en regeren is er altijd strijd tussen de mate van 
solidariteit en ‘gezond verstand’. Dat levert enorme spanning op 
tussen de realisten en de dromers. We moeten reëel zijn, zeggen 
mensen dan. Er moet ook iemand blijven dromen, omdat we blij-
ven geloven dat we de wereld kunnen verbeteren; niet alleen voor 
onszelf, maar voor elkaar en toekomstige generaties. 

De Gouden regel, zoals Karin Armstrong het noemt, is de regel 
van compassie, mededogen. Deze regel heeft in vele belangrijke 
religieuze en spirituele tradities een plek. In onze Nederlandse 
christelijke traditie van spreekwoorden en gezegden: Wat gij niet 
wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet. Of zoals het in 
de Nieuwe Bijbelvertaling staat: ‘Behandel anderen dus steeds 
zoals je zou willen dat ze jullie behandelen’ (Mattheus 7 vers 12). 
Armstrong noemt het compassie, ik zou het ook solidariteit willen 
noemen. Het is het verplaatsen in de ander, om het gezichtspunt 
van de ander in te nemen en daarnaar te handelen.

Gezond verstand en solidariteit waren altijd kenmerken van de 
Nederlandse samenleving. Een heel goede combinatie voor een 
stabiele samenleving. In de eerste plaats natuurlijk solidariteit met 
andere Nederlanders, andere generaties, zieke en zwakkere in de 
samenleving. Dit wordt minder; tot mijn grote verrassing was er 
nog niet zo lang geleden een reclame voor een ziektekostenver-
zekering op de TV. In beeld was een jonge man. Aan hem werd 
gevraagd, jij gaat toch niet mee betalen aan de kosten van een 
bevalling van een vrouw? Jij bent jong en je wilt toch een goed-
kope verzekering? Verbazingwekkend, een verzekeraar die alleen 
jonge mensen aanneemt met weinig ziekten; misschien is het een 
nieuwe markt. De hele basis onder het principe van verzekeren 
is toch dat van solidariteit en gespreid risico. Daarnaast zijn er 
natuurlijk ook grote bedrijven die er veel geld aan verdienen. Ik 
heb de reclame niet vaak meer langs zien komen. Voor mij was het 
spotje een teken dat de solidariteit waarmee ik opgegroeide, niet 
meer zo vanzelfsprekend is in onze samenleving.

Ik geloof in solidariteit en compassie, maar waar houdt het op? 
Dat is de vraag die je altijd krijgt als je over solidariteit praat. Ook 
in het vluchtelingen- en migrantenbeleid. Natuurlijk is de Neder-
landse regering solidair met oorlogsslachtoffers en moet daar 
een goede regeling voor komen. Maar niet voor economische 
vluchtelingen, daar kunnen we niet aan beginnen. Of je familie nu 
gedood wordt door een kogel of door de honger, maakt dat wat uit 
voor iemand die alles opgeeft en vertrekt naar een land met betere 
kansen? Wat is het wereldbeeld dat hierachter schuilt? Een beperkt 
beeld van een wereld waarin snel politieke successen kunnen 
worden geboekt? Of een meer reëel beeld, waarin veel samenwer-
king en overleg nodig is om iets aan de wereldwijde situatie van 
armoede en ellende te verbeteren?

Beslissingen over deze zaken hebben altijd te maken met de vraag 
in wat voor wereld wil je zelf leven. Zijn we slachtoffer van een 
steeds ingewikkelder wereld? Wie in de wereld van vandaag ‘eco-
nomie’ zegt, zegt ‘ globalisering’. Er is een verlammend besef dat 
alles met alles samenhangt en dat wij de loop van de dingen niet 
kunnen beïnvloeden. Een anoniem wereldsysteem dwingt ons tot 
aanpassing, en hoe meer wij zien dat het protest niets uitricht, des 
te meer voelen wij ons verlamd en gaan noodgedwongen over tot 
de orde van de dag. 

Zeker als een wereldbeeld in duigen valt en mensen angstig zijn, 
maken zij hun wereld kleiner om te ontsnappen aan het verlam-
mende ingewikkelde wereldbeeld. Ze grijpen dan naar angstgevoe-
lens in plaats van solidariteit als richtlijn. Begrijpelijk, maar een 
muur om Nederland bouwen zal niet werken. Het is wel merkwaar-
dig. Solidariteit lijkt verder weg dan ooit, terwijl we meer van elkaar 
weten door het wereldwijde web.

De uitgangspunten van solidariteit zijn voor mij dat alles iedereen 
kan overkomen; dat wij zelf ook het recht hebben op hulp als ons 
iets overkomt; en dat we de ander niet puur op basis van wantrou-
wen (angst voor misbruik) tegemoet treden.
 
Ik ben blij met principes van solidariteit; in zo’n wereld wil ik leven. 
Hoewel dat niet eenvoudig is, zelfs veel ingewikkelder dan in een 
wereld waarin het eigen belang voorop staat. Voor mij is het niet 
een vraag waar solidariteit ophoudt, maar juist waar het begint. 
Het begint bij mij, bij jou en bij jullie…

Wies Houweling is voorzitter van De Linker Wang

Eerste Koran voor kinderen
Abdulwahid van Bommel presenteert op 9 juli zijn 
nieuwe boek De Koran, uitleg voor kinderen. In het 
boek legt hij de Koran uit voor kinderen. Daarbij kun-
nen kinderen zelf vragen stellen en krijgen ze ook vra-
gen terug, bijvoorbeeld wie of wat Allah is en of je ook 
goede dingen kunt doen als je niet gelooft. Het boek is 
bedoeld voor thuis, de moskee en de bovenbouw van 
islamitische basisscholen. Er verschijnen vier delen. 

Universitaire baan voor Erica Meijers
Erica Meijers, nu nog hoofdredacteur van tijdschrift 
De Helling, wordt per 1 september universitair docent 
Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universi-
teit (PThU). Hierdoor verlaat ze Bureau de Helling, het 
wetenschappelijk bureau van GroenLinks.
Meijers promoveerde in 2004 aan de de Theologische 
Universiteit Kampen bij de afdeling Kerkgeschiedenis/
Missiologie. Haar onderzoek richt zich op de inhoud 
van diaconaat en de diaconale organisatie in de noor-
delijke provincies.

Levensbeschouwing voor 
studenten journalistiek
Studenten aan de School voor Journalistiek in Utrecht 
krijgen vanaf komend schooljaar college in religie en 
levensbeschouwing. In de colleges krijgen de aanko-
mend journalisten basiskennis over de wereldreligies, 
hun oorsprong, leer en stromingen.“ Het liefst zou ik de 
muurtjes tussen de religies opheffen, omdat religie zo 
vloeibaar is geworden, maar dat werd te ingewikkeld”, 
stelt religiewetenschapper en docente Pauline Weseman 
op Nieuwwij.nl. 

Meerdere Walks of Peace tijdens Vredes-
week
Tijdens de Vredesweek van 16 tot 24 september 
worden verschillende Walks of Peace georganiseerd. 
De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. 
Het doel van de wandeltocht is verbinden met vrede en 
met elkaar. De Walk of Peace werd in 2015 voor het 
eerst georganiseerd door PAX en de Raad van Kerken. 
In 2017 vindt de Walk of Peace in ieder geval plaats in 
Vlaardingen, Naarden-Bussum, Enschede, Naaldwijk, 
Leeuwarden en Zoetermeer.

Kerken en armoede
De landelijke verkiezingen zijn nog maar net voorbij 
of politieke partijen bereiden zich al weer voor op 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Elke 
burgerlijke gemeente is verplicht een armoedebeleids-
nota te hebben. En plaatselijke raden van kerken en 
diaconieën die invloed op de programma’s willen uit-
oefenen, moeten nu dus hun kansen grijpen. Dat kwam 
onder meer aan de orde tijdens de regionale avonden 
over ‘Samen tegen armoede’, waarvan de laatste bij-
eenkomst plaatsvond in Colmschate bij Deventer.

‘Een muur om Nederland bouwen 
zal niet werken’
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Toen ik actief werd voor De Linker 
Wang maakte ik kennis met de onder-
titel ‘politiek met compassie’. Ik vroeg 
me af welke politicus eigenlijk politiek 
bedrijft zonder compassie. Afkomstig 
uit West-Brabant had het woord voor 
mij geen programmatische beteke-
nis. Compassie was vooral een ander 
populair woord voor ‘medeleven’. 

Ik maakte kennis met de theoretische 
uitwerking die het kreeg in het Charter 
for Compassion van Karen Armstrong. 
Ook ontdekte ik dat er bij De Linker 
Wang aandacht is voor motieven en 
zingeving. De diepte ingaan om niet 
alleen de standpunten verder te bren-
gen, maar ook met een nieuwsgierig-
heid voor diepere lagen in het debat, 
voor medestanders en tegenstanders. 
Iets waar ikzelf, maar ook de politiek, 
bij gebaat zijn.

Dat laatste betogen ook de Belgen 
David van Reybrouck en Thomas 
D’Ansembourg in ‘Vrede kun je leren’. 
Heel concreet, precies, bezorgd om 
onze tijd, maar ook wetenschappe-
lijk onderbouwd, beschrijven ze hoe 
we politiek en maatschappij samen 
een eind op weg brengen naar meer 
rust, vertrouwen, ja: vrede. Door ver-
andering, de hoopgevende leuze die 
GroenLinks ook bezigde in haar lan-
delijke verkiezingscampagne. Maar 
in tegenstelling tot de opgelegde ver-
andering die vanuit een overheid  te 

organiseren zou zijn, bepleiten de au-
teurs dat ieder in de gelegenheid ge-
steld moeten worden vooral zelf aan 
de slag te gaan. Zonder een grond-
houding van zelfkennis, zelfbewust-
zijn, en een democratische ruimte om 
die verschillende inzichten te kunnen 
laten zien, is echte verandering niet 
mogelijk. 

Religieuze tradities kunnen behulp-
zaam zijn bij het organiseren van zelf-
reflectie, zeggen de schrijvers. Maar 
even goed werken sommigen ook 
contraproductief. Daarom bevelen zij 
in dit boekje drie methodes aan waar 
iedereen vanuit elke achtergrond een 
gevoel bij kan krijgen. Het gaat om 
het eerder genoemde Charter of Com-
passion, dat aangeeft dat ‘wat gij niet 
wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet’ een goed richtsnoer is. 
Daarnaast is mediteren alles behalve 
een zweverige activiteit. Het wordt 
dringend tijd dat we niet alleen da-
gelijks onze fysieke tanden poetsen, 
maar ook onze hersenen lucht geven 

en helder durven maken. Verder is 
geweldloze communicatie een be-
proefde manier om je daadwerkelijk 
in de ander te verplaatsen en zo tot 
verbinding en vertrouwen te komen. 

Die kernwaarden voor een veilige 
samenleving worden node gemist in 
deze tijd van oplopende burn-outs, 
pestgedrag, radicalisering en huise-
lijk geweld. We staren ons angstig 
blind op terrorisme, maar zien niet 
hoe onze onderlinge verhoudingen 
dreigen te verkruimelen door een 
onbeholpen onwetendheid van wie 
we willen zijn. Het boek biedt inspi-
rerende handvatten om de wereld in 
het groot, maar ook om de hoek en 
voor jezelf sterker, vertrouwder en 
vrediger te maken. Vrede kun je leren: 
op school, in de gevangenis, in kerken 
en… in de politiek. 

Vrede kun je leren. David van Rey-
brouck, Thomas D’Ansembourg. De 
Bezige Bij. Amsterdam 2017. ISBN 
9789023481515. 

POLITIEK MET COMPASSIE

Carin Hereijgers

Onderwijs voor 
minderjarigen is een 
basisrecht in Neder-

land. Deze ‘Geslaagd’-
uiting trof fotograaf 
Bob de Vries aan bij 
de ‘bed-bad-brood’-

boot in Groningen. De 
gemeente Groningen 
vangt hier afgewezen 

asielzoekers op. Wrang 
dat je blijkbaar wél je 
diploma mag halen, 
maar hier níet mag 

blijven wonen.
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De bezetting van Palestijns gebied door Israël is dit jaar 
vijftig jaar oud. Het brengt herinneringen bij me boven. In 
1992 nam ik deel aan een groepsreis naar Israël. Met jon-
geren vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken deden 
we vrijwilligerswerk. Onze gastheer was een predikant die 
namens het kerkgenootschap was uitgezonden naar Israël. 
De groep deed onderhoudswerk in de tuin van de Hebrew 
University in Jeruzalem én schilderwerk in een ziekenhuis 
van de Lutherse Wereldfederatie waar met name gewonde  
Palestijnse kinderen werden verzorgd. De groep kwam in 
contact met zowel Joden als Palestijnen.
Toen we uitzicht hadden op de Tempelberg waar de gou-
den koepel van de Al-Aqsa moskee in de zon schitterde, 
vroeg één van de groepsgenoten mij: ‘Denk je dat het ooit 
goed zal komen?’. Ik vroeg hem wat hij precies bedoelde. 
Zijn antwoord kwam er op neer dat iedereen uiteindelijk 
christen zou moeten worden en dat Jezus dan terug zou 
keren. Dan zou alles goed komen. Hoewel ik deze gedach-
tegang kende, kon ik er niet zoveel mee. ‘Moeten mensen 
niet juist elkaars geloof en verschillen respecteren, om het 
uiteindelijk goed te laten komen?’, wierp ik tegen. 
‘Is niet juist dat in de geest van Jezus?’
Hoewel de groepsreis vanuit een stevig gereformeerd 
kerkgenootschap was georganiseerd, werd ook de Pales-
tijnse kant laten zien. Achteraf zie ik dat als positief. Want 
in orthodox-protestantse kringen bestaat ook veel blinde 
liefde voor Israël. Inmiddels ben ik lid van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Ook hier is bij sommigen onbegrip als 
het om het lot van de Palestijnen gaat.
In 2010 werd ik hoofdredacteur van De Linker Wang. 
Bewust koos ik ervoor om de stem die in de media en 
politiek zo zwak klinkt, een podium te bieden. Zo publi-
ceerden we in 2015 een interview met Jaap Hamburger, 
voorzitter van ‘Een Ander Joods Geluid’. Hij zei: ‘We zijn 
overtuigd voorstander van de tweestatenoplossing: Israël 
moet daarbij de bezette gebieden verlaten en integraal 
teruggeven aan de Palestijnen, waarna zij hun eigen staat 
kunnen inrichten (…). Erkenning van Palestina in combi-
natie met volwaardig lidmaatschap van Palestina van de 
VN impliceert de beëindiging van die bezetting.’ 
‘De Palestijnen hebben nu wel lang genoeg gewacht op 
de erkenning van hun eigen staat’, legde hij uit. ‘Die eigen 
staat is hen verschillende keren in het vooruitzicht gesteld 
en iedere keer stonden ze met lege handen. Eigenlijk be-
gon dat al in 1949 toen een voorwaarde voor de toelating 
van Israël tot de VN was dat de VN ook Palestina als zelf-
standige staat zouden accepteren, dat is niet gebeurd.’
In 2014 publiceerde De Linker Wang een interview met 
Debby Farber van Zochrot, een joodse organisatie in Israël 
die zeer kritisch kijkt naar het ontstaan van de staat Israël 
in 1948, omdat dit gepaard ging met het verdrijven van 
ruim 700 duizend Palestijnen. Palestijnen noemen die 

gebeurtenissen Nakba (‘de ramp’). Zochrot wil de herin-
nering eraan levend houden. Farber zei: ‘Als je niet begrijpt 
dat de huidige situatie een direct gevolg is van de Nakba, 
kan er nooit een oplossing komen.’
Rabbijn Awraham Soetendorp hield in 2008 een lezing 
in Dalfsen die ik als redacteur versloeg. ‘Het gaat om 
veiligheid en niet om heiligheid. Heiligheid is niet alleen 
verbonden met het land Juda, maar met heel de wereld,’ 
stelde Soetendorp. ‘Het volk Israël heeft gezworven maar 
altijd zijn verlangen behouden. Joden in den vreemde, in 
de verstrooiing, zijn door de eeuwen heen begraven met 
zand uit Israël. Het politieke Zionisme uit de negentiende 
eeuw, van Theodor Herzl en anderen, kwam niet uit de 
lucht vallen. Het was de vertolking van een eeuwenoud 
verlangen.’
Soetendorp stelde hardop de vraag: ‘Waarom was het 
nodig in 1948 een joodse staat op te richten?’. En hij riep 
vervolgens het beeld op van de verschrikkingen tegen 
joden die van 1933 tot 1945 in Europa plaatsvonden. 

Soetendorps verhaal was en is een ervaringsverhaal. ‘Met 
mijn ouders woonde ik vanaf 1948 in Israël. Die eerste 
jaren was er oorlog. Maar bij een luchtalarm bleef mijn 
moeder, ogenschijnlijk kalm, op de bank liggen. Ze zei: 
‘Nee, hier ga ik niet een kelder in. Hier zijn we thuis, dit is 
ons huis’. En Soetendorp vervolgde, zichtbaar geraakt: ‘Ja, 
dát is voor mij Israël.’       
Op 12 juni jl. schreef Stevo Akkerman in Trouw het zeer 
kernachtig: ‘De geschiedenis van het ene volk kan de 
geschiedenis van het andere volk niet ongedaan maken’. 
Het wordt tijd dat we meer inclusief gaan denken. En als 
de tweestatenoplossing niet lukt, waarom dan niet één 
seculiere, multi-etnische en multireligieuze staat Israël-
Palestina? De vlag ervan bestaat al…

Vrede na vijftig jaar bezetting?
Theo Brand

Theo Brand is 
politicoloog en 
hoofdredacteur 
van De Linker 
Wang.

‘Denk je dat het ooit 
goed zal komen?’


