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Een beetje
respect voor
dieren graag!

Karen Armstrong:
compassie is de weg
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van de redactie
Het nieuwe kabinet is in aantocht. Nu ik dit schrijf, vlak
na Prinsjesdag, is er nog geen witte rook uit Den Haag.
Maar het lijkt niet lang meer te duren. Met CDA en
ChristenUnie aan tafel wordt het nieuwe kabinet soms al
betiteld als ‘een christelijk kabinet’.
Maar wat is een christelijk kabinet dan precies, zo vraagt
Linker Wang-voorzitter Wies Houweling zich in dit blad
af. Want zoveel mensen, zoveel smaken. Dat geldt ook
voor christenen. ‘De Nederlander’ bestaat niet, ‘de
moslim’ niet en ‘de christen’ ook niet. Waar sommige
confessionele politici pleiten voor exclusief denken door
de verschillen te benadrukken en soms ook ‘anderen’ te
willen uitsluiten, klinkt ook een pleidooi voor verbinding
en inclusie. Dat doe je niet door de nadruk te leggen op
de ‘gewone Nederlander’, zoals de laatste tijd gebeurde.
Want wie is die ‘gewone Nederlander’ dan? De term suggereert veel angst en creëert verwarring, maar biedt niets
positiefs.
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6
De stem van
Palestijnse christenen

Elke school bijzonder
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Bij een inclusieve aanpak hoort luisteren naar elkaar en
respect hebben voor elkaars opvattingen. Dat respect
geldt ook voor dieren en de natuur. Nadine Huiskes
schrijft er in dit nummer een essay over. Als het om mensen onderling gaat, is het verhaal van Brandon Pakker op
de achterzijde van dit blad, een mooi voorbeeld. Brandon
legt uit dat hij zelf atheïst is en zijn beste vriend christen.
Samen voeren ze lange discussies over filosofie en religie,
waarbij respect en vriendelijkheid kernwaarden zijn. Verschil in religie hoeft daarvoor geen beletsel te zijn.
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Verbinding en respect voor elkaar lijkt in het conflict tussen Israël en Palestina nog lang niet in zicht. Kees Blok,
voorzitter van Kairos Sabeel Nederland, een organisatie
die Palestijnse christenen een stem geeft, ziet de situatie
niet positief in. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat de
geschiedenis onvoorspelbaar is en soms ook positieve
wendingen kent.
Het streven naar inclusie klinkt ook door in
de woorden van emeritus-hoogleraar Siebren
Miedema. Hij wil de vrijheid van onderwijs actualiseren en alle scholen ‘uniek’ maken, waarbij ze
zich richten op goed onderwijs en in principe
allemaal openstaan voor iedereen die de
identiteit van de school respecteert. Hij
noemt dit een monistisch onderwijsstelsel. Het stelsel zoals dat er nu is, met
bijzondere en openbare scholen, staat
volgens Miedema een constructief onderwijsbeleid in de weg.
Is inclusie een illusie, in een tijd van polarisatie en identiteitspolitiek? Het antwoord
vinden we niet door alle mensen dezelfde
religieuze of juist seculiere levensbeschouwing of cultuur op te dringen. Maar wel
door eigen gewoonten en opvattingen te
relativeren en open te staan voor anderen.
En zou in de geest van Karen Armstrong een
waarde als compassie in alle veelkleurigheid
dan toch de verbindende schakel kunnen
zijn?
Bas Joosse,eindredacteur
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Compassie is dwingende noodzaak
Kom bij Karen Armstrong niet aan met ‘religie is de oorzaak van alle oorlogen en ellende’. Er spelen zo veel factoren mee. Op 5
september hield zij in Amsterdam de lezing
‘Is religion really violent?’ voor een uitverkochte zaal in ‘De Nieuwe Liefde’. Laat het
Westen beter naar zichzelf kijken, vindt zij.
‘We maken religie al gauw tot zondebok
voor wat misdragingen van onszelf zijn.
Met name misdragingen uit het verleden.’
Yvonne Brink

Karen Armstrong
(foto: Wikimedia
Commons).

Godsdiensthistoricus en letterkundige Karen Armstrong zal er tijdens
de lezing vaak op terugkomen: de
moord en vernederingen die moslims
ondergingen tijdens de kruistochten, de door Engeland en Frankrijk
gedicteerde nieuwe politieke verdeling van het Midden-Oosten in 1920,

de koloniale bezettingen, de politieke
betrekkingen die de westerse regeringen ook vandaag met foute regimes
onderhouden. ‘Wij zijn debet aan
de onstabiliteit in de regio’, is haar
overtuiging.

Jonge christen-strijders
Op 4 september ontving Armstrong
een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam om haar bijdrage
aan de dialoog tussen verschillende
religies. Als antwoord op de vraag
naar de link tussen religie en geweld
neemt ze haar publiek mee in levendige verhalen over historische gebeurtenissen. De eerste kruistocht die
in 1096 van start ging, bijvoorbeeld.
‘De jonge christen-strijders bereikten Jeruzalem in 1099 na een helse
reis waarin ze bij bosjes stierven. Ze
kwamen halfgek aan. Omstanders
beschreven hoe het bloed kniehoog

stond in de Al-Aqsa moskee. Vijf
maanden later stonk Jeruzalem nog
naar de ontbindende lichamen verspreid over de stad.’
Armstrong maakt duidelijk dat
religieus geweld bijna altijd politiek
gemotiveerd is. ‘Voordat de moderne
tijd begon, waren staat en religie met
elkaar verweven. Geweld vanuit een
drang naar machtsuitbreiding of toegang tot schaarse middelen werd dus
religieus gemotiveerd. Paus Urbanus
II die tot de kruistochten opriep, had
ook duidelijk een politieke strategie:
hij wilde zich het alleenrecht van de
koning toe-eigenen om op te roepen
tot oorlog en daarnaast de macht van
de westerse kerk uit te breiden naar
het oosten.’
Religie speelt dus een rol, aldus
Armstrong, maar het hedendaags
terrorisme kenmerkt zich toch vooral
door politieke motieven. ‘Het doel

‘Ook al zijn we wereldwijd
meer verbonden dan ooit,
het wil er maar niet in
hoe afhankelijk we
van elkaar zijn’

Karen Armstrong houdt het Westen een spiegel voor

is de status quo uit te dagen en te
veranderen, ander beleid af te dwingen. Osama bin Laden praatte wel
over Allah en islam en ongelovigen,
maar keerde zich ook sterk tegen
de inmenging van het Westen in het
Midden-Oosten.’

Zelfmoordterrorisme
Het Westen moet met andere ogen
naar zijn eigen daden en beleid
kijken, vindt Armstrong: ‘Vooral
bij zelfmoordterrorisme speelt het
nationalistische motief een sterke rol:
lokale mensen zien wat zij als hun
thuisland ervaren, binnengevallen
worden door een superieure militaire
macht. Voorbeelden te over: Hamas
in Palestina, de Tamiltijgers in Sri
Lanka, Libanezen in de jaren tachtig
na de invasie door Israël.’
Ook wil Armstrong het beeld van
de Islam als bloeddorstige religie
ontkrachten. ‘Tijdens de eerste kruistocht was Jeruzalem al vierhonderd
jaar in handen van moslims en het
was hun derde heilige stad. Dertigduizend moslims werden vermoord,
je zou een soort 9/11 tegenreactie
verwachten’, aldus Armstrong. ‘Nee
dus, totaal niet. Ook niet bij de
tweede kruistocht, 150 jaar later. Jihad
bestond nog niet in de regio, maar
sindsdien is het niet meer verdwenen
vanwege de doorgaande aanvallen
vanuit het Westen.’
In 1989 vaardigde ayatollah Khomeini
een fatwa uit tegen auteur Salman
Rushdie vanwege diens boek De Duivelsverzen. Armstrong was verbijsterd
door de teneur die in het Westen bij
de verdediging van Rushdie doorklonk: de islam zou kwaadaardig en
bloeddorstig zijn. ‘Dit demoniseren
van mensen, dat kán eenvoudig niet
meer. Hebben we dan niets geleerd
van de holocaust?’

Enclave vol privileges
Het was de reden dat ze de profeet
Mohammed en het thema religie en
geweld nader ging onderzoeken. Het
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bracht haar tot de conclusie dat in
alle religies de Gulden Regel centraal
staat, wat zij ook wel ‘het ideaal van
compassie’ noemt. ‘Confucius stelde
al dat religie niet los gezien kan worden van altruïsme. Compassie betekent je ego onttronen. Kijk in je hart,
ontdek wat jou pijn doet en weiger
vervolgens in elke situatie om iemand
anders die pijn aan te doen.’
Voor Armstrong is de gulden regel
niet alleen maar een leuk idee maar
een dwingende, wereldwijde noodzaak. Over de mars in Parijs na het
bloedbad bij Charlie Hebdo is ze
duidelijk: ‘Regeringsleiders liepen gearmd, ook onze toenmalige premier
David Cameron en ik dacht: hoe durven jullie?! Engeland had meer dan
een eeuw lang regimes gesteund in
moslimlanden die hun bevolking geen
enkele vrije meningsuiting toelieten,
zoals Iran. En na de mars pakten ze
snel het vliegtuig voor de begrafenis
van de Saoedische koning. Mensen
elders in de wereld zien dit op tv, zien
ons in onze enclave vol privileges. Ze
zien ook dat we niet rouwen om hun
doden die door moslimgeweld vallen,
waarmee we eigenlijk zeggen dat hun
leven minder waard is. De profeten
van de grote religies zeiden al dat je
compassie niet kunt beperken tot je
eigen groep, stad, gemeenschap. Je
moet zorg hebben voor iedereen. Ook
al zijn we wereldwijd meer verbonden
met elkaar dan ooit, het wil er maar
niet in hoe afhankelijk we van elkaar
zijn.’

Klaver en Buma
Dit inclusieve denken ligt moeilijk in
de huidige tijd. In zijn boek De empathische samenleving noemt Jesse Klaver het Nederland dat hij voorstaat,
een land dat ‘het wij’ groot maakt, dat
insluit en niet uitsluit. De parallelle
werelden in de Nederlandse samenleving, met de opdeling in gutmensch
versus nationalist, ‘grenzen open’
versus ‘grenzen dicht’, kunnen volgens hem alleen overbrugd worden

via dialoog en inlevingsvermogen in
de ander. Rechts lijkt de Nederlandse
identiteit echter met name te willen
definiëren in uitsluitende, etnische of
religieuze termen.

Nieuwkomers
Armstrong ziet dit nu gebeuren in
Groot-Brittannië dat zichzelf wil opsluiten in wat ze noemt een nationaal
getto en als Brexit-kreet Make Britain
great again hanteert. ‘Ooit waren we
great, maar wat voor goeds heeft dat
gebracht? We hebben India opgedeeld, miljoenen mensen zijn van
hun plek verdreven en vermoord. En
nu kampt India met een sterk nationalisme. Leg anderen niet op wat je
zelf niet wilt, laten we dat onthouden.’
Begin september paste CDA-leider
Sybrand Buma dat etnisch georiënteerde, uitsluitende perspectief ook
toe in de H.J. Schoo-lezing 2017. Hij
sprak over de ‘gewone Nederlander’,
diens boosheid om de banen die
ingenomen worden door Polen, de
toenemende immigratie en de gastarbeiders toen en de nieuwkomers
nu die liever vast willen houden aan
de eigen taal, de eigen cultuur en het
eigen geloof. De gewone Nederlander heeft de geborgenheid verloren,
zei hij, het gevoel thuis te zijn in het
eigen land.

‘Dit is mijn cultuur’
Armstrong zou op dit perspectief
haar weerwoord klaar hebben. Tijdens
haar lezing vertelde ze: ‘Een Nederlandse jongen zei: ‘Dit is mijn cultuur,
en die migranten vernietigen en
ondermijnen onze verworvenheden.’
Ik antwoordde: Dan voelt Nederland
ook eens iets van de pijn die jullie
teweeg brachten toen je als imperialistische macht landen binnendrong
en ze veranderde. Dit is het vervolg
op kolonisatie: wij hebben die landen
voor mensen onleefbaar gemaakt, en
nu komen ze voor hulp naar ons.’
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‘Bezetting maakt Palestijnen uitge teld en verlamd’
Op 5 juni 1967 brak de Zesdaagse Oorlog
uit. Israël veroverde de Palestijnse gebieden die sindsdien bezet zijn. Gerechtigheid
en vrede zijn na vijftig jaar nog steeds ver
weg. Kees Blok is voorzitter van ‘stichting
Kairos-Sabeel Nederland’ die het geluid van
Palestijnse christenen wil verspreiden. ‘Als
consultant in Ramallah zag ik hoe de bezetting door Israël als een molensteen om de
nek van mensen hangt en de samenleving
in Palestina vernietigt.’

Brandon Pakker
Begin dit jaar zijn de stichtingen
Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina samengegaan tot Kairos-Sabeel
Nederland. De gefuseerde stichting
steunt geweldloos verzet van de Palestijnen tegen de bezetting van hun
land en biedt een alternatief tegen de
theologie van christenzionisten.
‘De boodschap van Palestijnse
christenen verdient het om gehoord
te worden in het Westen’, aldus Blok.
In 2009 werd het Kairos-document
(‘Uur van de Waarheid’) gepresenteerd in zowel Bethlehem als Utrecht:
een oproep van Palestijnse christenen
aan de rest van de wereld. Belangrijk
doel is om de internationale gemeenschap aan te moedigen om de
benarde situatie van de Palestijnen
te erkennen en om fundamentele
mensenrechten te eerbiedigen.
Het document is de basis voor het
samengaan van beide stichtingen.
Blok: ‘Waar blijft de solidariteit van
westerse christenen met de Palestijnse christenen? Westerse christenen
lijken vooral solidair met Israël. Van-

uit dit perspectief borduren wij met
onze stichting voort door lezingen te
geven en Palestijnse christenen hier
naartoe te halen en hen in contact te
brengen met het christelijk smaldeel
in Nederland. Ook zijn we actief door
publicaties te verzorgen en conferenties te beleggen.’

Humanitair oorlogsrecht
Van jurist en voormalig kolonel bij
de Militair Juridische Dienst werd
Blok voorzitter van Kairos-SabeelNederland. Een opvallende transitie?
Blok relativeert: ‘Binnen de Militair
Juridische Dienst is grote aandacht
voor het humanitair oorlogsrecht. Als
je die regels bestudeert kom je snel in
aanraking met mechanismen die oorlog proberen te dempen. De vredesbeweging is zo’n mechanisme. Toen
ik als consultant in Ramallah werkte,
zag ik hoe de bezetting door Israël als
een molensteen om de nek hangt van
mensen en de samenleving in Palestina vernietigt. Later ben ik nog een
keer teruggegaan en was ik voor een
project van de Wereldraad van Kerken
in het zuiden van Hebron. Daar zag ik
weer hoe ernstig het dagelijkse lijden
van de Palestijnen is.’
Met vijftig jaar bezetting lijkt vrede
niet voorhanden. Hoe denkt de
stichting hier verandering in aan te
brengen? Blok is daar duidelijk over:
‘Daar zijn we als stichting te klein
voor. Het zit muurvast,’ zegt hij.
‘Wat wij wel doen is het verhaal van
Palestijnse christenen verder vertellen
en zorgen dat er solidariteit ontstaat
bij westerse christenen met het lijden
onder de bezetting.’
‘Een bezetting is op zich niet ongeoorloofd, maar het moet wel een
tijdelijke affaire zijn die leidt tot een

vredesregeling. Ik ben wat pessimistisch over de mogelijkheid van een
vredesregeling, want zowel de leiders
in Ramallah als Jeruzalem lijken geen
vrede te willen omdat dit de gevestigde posities aan beide kanten ter
discussie stelt.’
Wat ook niet meehelpt zijn de miljarden steun die het Westen en het
Oosten aan beide partijen geven, stelt
Blok. ‘Dat geld droogt namelijk op
wanneer de vrede uitbreekt. Toch vinden wij dat de twee regeringsleiders
aan tafel moeten gaan zitten, want
een oorlog begint altijd wanneer je
ophoudt met praten, en deze eindigt
ook weer met praten.’
Toch vormt de huidige situatie volgens Blok geen reden om alle hoop
op verbetering op te geven, want de
geschiedenis laat zien dat beslissende
gebeurtenissen van tevoren vaak
onvoorspelbaar zijn.

Politieke zelfmoord
‘Wanneer je in augustus 1989 de
krant las, had niemand het erover
dat twee maanden later de muur in
Berlijn zou vallen. Niemand – ook het
leiderschap in de DDR niet – zag dit
aankomen. Hetzelfde zou ook met de
muur van de bezetting in Palestina
kunnen gebeuren. Helaas lijken zowel
Abbas als Netanyahu ongeschikt
om het einde van de bezetting in te
luiden.’
Even blijft het stil. ‘Stel je eens voor
dat Netanyahu besluit om zeshonderdduizend kolonisten uit de Westelijke Jordaanoever te halen... Sharon
kon er nauwelijks twintigduizend uit
de Gazastrook laten vertrekken. Dat
overleeft Netanyahu politiek gezien
niet. Beide leiders zitten vast aan hun
achterban en er bestaat nauwelijks

‘De Palestijnse bevolking lijkt niet meer in staat
tot enige vorm van verzet’
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ruimte voor manoeuvreren—zelfs als
ze al zouden willen.’
‘Nee, de bal ligt eerder bij het Kwartet: de Verenigde Staten, Rusland,
de Verenigde Naties en de Europese
Unie. Zij moeten een vredesregeling
min of meer opleggen, waardoor
de leiders kunnen verkopen dat ze
gedwongen worden. Als Netanyahu
uit eigen beweging zou gaan praten
met Abbas en op die manier water bij
de wijn zou doen, zou dat voor hem
politieke zelfmoord betekenen.’

Verstikkend effect
Kritische geluiden ten aanzien van
de Israëlische bezetting benadrukken
vaak de rol van normalisatie. Politiek gezien kan het normaliseren van
betrekkingen als iets positiefs worden
opgevat, maar het kan ook als strategie worden ingezet om de status quo
van de bezetting te accepteren. Die
status quo werd eerder door GroenLinks Europarlementariër Judith
Sargentini, tijdens een werkbezoek in
de regio, met apartheid vergeleken.
Blok: ‘De meerderheid van de Palestijnse bevolking is opgegroeid onder
de bezetting. Dát is hun leven, en dat
maakt dat ze waarschijnlijk geen idee
hebben hoe de situatie er zonder de
bezetting uit zou kunnen zien. Het
heeft in die zin een verstikkend effect
op de bevolking, die uitgeteld en volledig verlamd met de rug op de grond
ligt. Het lijkt niet meer in staat tot
enige vorm van verzet.’
‘Er zijn natuurlijk messentrekkers.
Dat zijn moordenaars die net zo goed
veroordeeld moeten worden. Maar
van een breed gedragen verzet
tegen de bezetting is geen
sprake.’ De moeheid die de Palestijnse bevolking typeert, is terug
te horen in zijn stem. Bestaat er
dan geen enkele reden voor hoop?
Blok: ‘Er zijn wel dichters en muzikanten die verzet bieden, maar ik
heb de indruk dat in de dagelijkse
praktijk veel Palestijnen zich bij
de status quo hebben neergelegd.

Kairos-Sabeel geeft Palestijnse christenen een stem

Men voelt zich ook in de steekgelaten
door het Westen, want dat lijkt er
baat bij te hebben dat de situatie blijft
zoals die is.’
‘Veel Palestijnse christenen kiezen er
voor om te emigreren omdat ze geen
toekomst zien in een bezet gebied
voor hun kinderen. Dit is overigens
ook iets dat je tegenwoordig ziet bij
jonge Israëli van joodse komaf.’

zet als de as van het kwaad.’

Muurvast
De Amerikaanse president Donald
Trump is populair onder de Israëlische bevolking. Hij vaart een andere
koers dan zijn voorganger, ook met
betrekking tot Israël. Wat betekent
dit volgens Blok voor het lot van het
Palestijnse volk? ‘Dat vind ik lastig te
zeggen,’ zegt hij. ‘Er lijkt vooralsnog
weinig te veranderen, het zit echt
muurvast. De Arabische Lente van
nu bijna zeven jaar geleden heeft
een negatieve invloed gehad op het
conflict. De radicalisering binnen de
islam heeft ertoe geleid dat Palestina minder populair is geworden. Ik
geloof niet dat Iran de grote boeman
is. Het kwam Israël goed uit dat Iran
vele jaren eerder al door Bush werd
neergeDe Wereldraad van Kerken
ontving op 12 juni jl. een brandbrief van de Nationale Raad van
Christelijke Organisaties in Palestina. In deze raad werken bijna alle katholieke, orthodoxe en
protestantse organisaties in het
land samen. ‘Wij zijn verontrust
door het feit dat staten en kerken
zich verhouden tot Israël alsof de
situatie normaal is, en daarmee
de werkelijkheid van bezetting,
discriminatie en de dagelijkse
dood in het land negeert. Net zoals
de kerken zich verenigd hebben om
apartheid in Zuid-Afrika te beëindigen, en waarbij de Wereldraad
een moedige cruciale en profetische
leiderschapsrol speelde, verwachten
we dat u nu hetzelfde doet!’

Kees Blok, voorzitter van
stichting Kairos-Sabeel Nederland
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Zwolse Armoedewerkgroep adopte ert landelijke politici
Bij armoede spelen vaak veel problemen
samen een rol. De overheidsregels maken
het er in veel gevallen niet makkelijker op.
In Zwolle worden landelijke politici ‘geadopteerd’ door de armoedewerkgroep,
zodat zij Zwollenaren die het nodig hebben,
kunnen helpen.

Ina Scholma-Huisman
Vanaf de jaren ‘tachtig is er in Zwolle
vanuit diverse kerken en levensbeschouwelijke organisaties een Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing
(WWL) actief. De werkgroep werd
opgericht na zorgen hadden over
de toenemende werkloosheid en de
gevolgen daarvan. Het streven van de
werkgroep is
een samenleving waarin respect voor
ieder individu centraal staat. Armoede
past daar niet bij en moet worden
‘opgeheven’. Omzien naar de ander is
belangrijk.

Adoptie
Tweede Kamerlid
Malik Azmani
(VVD) en Gerdien
Rots, van de
Christenunie in
Zwolle

9

COLUMN

Onder de WWL hangt een ‘adoptie’werkgroep. De ‘geadopteerden’ zijn
lokale en landelijke politici. Twee keer
per jaar wordt een landelijk politicus
van een regerende politieke partij
uitgenodigd naar Zwolle te komen.
Samen met iemand uit de Zwolse
politiek praten ze met een gezin, stel
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Als één toeslag verandert,
heeft dat consequenties
voor de andere toeslagen
of individu dat in de knel gekomen is.
Secretaris Piet Neeft: ‘Deze Zwollenaren vinden het geweldig om juist
aan politici te vertellen hoe regeringsbeleid hun leven beïnvloedt. Van de
politici hoort de werkgroep dan: ‘Ik
heb veel gelezen over armoede, nu
heb ik armoede gezien’.
In juni vond het eerste gesprek van
dit jaar plaats. Neeft: ‘Ik was blij dat
een landelijk politicus toch wilde komen in deze demissionaire periode’.
Voorzitter Anneke Nusselder vertelt
dat het niet altijd meevalt Haagse
politici naar Zwolle te krijgen voor
individuele probleemgevallen. En wat
betreft de Zwollenaren: ‘We hadden
hier een Palestijnse vluchteling met
een schrijnend verhaal over zijn ervaringen in Nederland. Maar hij durfde
niet, hij was bang voor de overheid.’
Mariska, getrouwd en moeder van
drie kinderen, wilde Malik Azmani
(VVD) en Gerdien Rots (ChristenUnie
Zwolle) graag vertellen waar zij tegen-

aan loopt. Het gesprek vond plaats
onder zes ogen. In de nabespreking
geeft Azmani een samenvatting aan
de werkgroep, zonodig toegelicht
door Mariska.
Ze is getrouwd met een man die een
diagnose heeft. Hij krijgt een kleine
WIA-uitkering
De kinderen, tussen 7 en 14, 14 jaar
hebben ook een diagnose. Hun vader
kan hen onvoldoende begeleiden.
Mariska had een leuke baan, maar
merkte dat er thuis onvoldoende
aandacht voor de kinderen was.

Toeslagencircus
In gesprekken met het Sociaal Wijkteam werd geconcludeerd dat moeder
beter thuis kon blijven om voor het
gezin te zorgen. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor de
kinderen zou er geen sprake zijn van
een daling van het inkomen. Helaas,
in de praktijk viel dat toch anders uit.
Mariska: ‘Bruto zitten we samen net
boven de bijstandsnorm, netto zitten
we eronder.’ Naast de WIA-uitkering
en het PGB heeft het gezin huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelasting.
Azmani: ‘Het is heel vervelend dat al
die inkomenscomponenten invloed
hebben op elkaar. Als er bij de één
iets verandert, is er alle kans dat dat
consequenties heeft op de andere,
met de nodige administratieve rompslomp als gevolg.’ Mariska: ‘Gelukkig
ben ik zelf voldoende opgeleid om die
administratieve zaken af te handelen.
Maar hoe gaat het met de mensen die
dat zelf niet kunnen?’ Azmani: ‘Veel
mensen komen in de schulden door

Bert Docter, oud-gemeenteraadslid
voor GroenLinks
Bert Docter uit Zwolle is al jaren actief voor
GroenLinks en nam in zijn tijd als gemeenteraadslid ook deel aan gesprekken die de
‘adoptie’werkgroep organiseerde. Hij herinnert
zich dat soortgelijke initiatieven in meerdere
plaatsen georganiseerd werden. Het idee
kwam van ‘De arme kant van Nederland’.
Docter denkt dat de werkgroep in Zwolle misschien wel de enige is die nog bestaat.
Zelf is hij jarenlang actief geweest voor het
Crisiscomité Zwolle, dat zich inzette voor de
verbetering van de positie van uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen.
Elke maand bracht het Comité ‘De Krisiskrant’
uit. De krant werd uitgedeeld aan mensen die
hun werkbriefje bij de sociale dienst kwamen
inleveren. Zo hoorde het comité van de meest
schrijnende situaties; daar probeerde ze in
overleg met het Buro voor Rechtshulp en de
Sociaal Raadslieden wat aan te doen.
Verder wordt er in Zwolle twee keer per jaar
een stadsdialoog gehouden, onder de noemer
‘Zwolle Armoedevrij’. Vertegenwoordigers van
tientallen organisaties in Zwolle, de gemeente
en uitkeringsgerechtigden delen hun ervaringen
en informeren elkaar over nieuwe initiatieven
om armoede te bestrijden. Docter: ‘Ik weet
zeker dat door dergelijke activiteiten het beleid
van de gemeente Zwolle in positieve zin beïnvloed is en dat de gemeente nu probeert om
zoveel mogelijk te doen voor mensen met een
minimuminkomen. ‘Dat is heel mooi, maar
het is echt nodig, dat GroenLinks zich, ook op
landelijk niveau, blijft inzetten voor een meer
structurele oplossing van het armoedevraagstuk in het rijke Nederland.’

dit toeslagencircus. Dat kost veel tijd
en geld. In de Kamer heeft dit zeker
onze aandacht’.
Gerdien Rots vat de situatie van de
heer L. samen. Hij heeft een lichamelijke beperking, waardoor het
gezin met opgroeiende tieners in een
aangepaste woning woont. Omdat de
huur te hoog is voor hun inkomen,
krijgen ze geen huursubsidie. De huur
is zo hoog omdat het een aangepaste
woning is. Zijn inkomen gaat op aan
de huur, het onzekere inkomen van
zijn vrouw (nuluren-contract) is er
voor de overige kosten.

Maatwerk
De aanwezigen zijn het al snel eens
dat er voor beide situaties waarschijnlijk wel een oplossing is, maar dat er
nog eens goed gekeken moet worden
naar wat er mogelijk is qua regelingen
en toeslagen. Voorzitter Nusselder:
‘De mensen zijn vaak zo bescheiden.’ Mariska: ‘Ik wil niet teveel van
de overheid vragen’. Rots: ‘Ik heb
respect voor de manier waarop jullie
gezin in overleg met het Sociaal Wijkteam probeert de problemen op te
lossen. Ik ga graag een keer met hen
om tafel om te kijken wat er financieel
nog mogelijk is’. Azmani: ‘Maatwerk
moet mogelijk zijn. Denk ook aan het
welzijn van Mariska. Iets leuks buiten
de zorgtaak in het gezin moet er voor
haar ook zijn’.
In december 2017 ontmoeten deze
mensen elkaar weer. Hopelijk zijn de
financiële zorgen van beide gezinnen
dan afgenomen. De politici zullen
daar hun best voor doen. Voor nu zijn
de gezinnen opgelucht: ‘Een luisterend oor van mensen die wat in de
melk te brokkelen hebben. Dat doet
ons goed’.

Mokum, wat maak je me nou?

Kortgeleden fietste ik mijn vertrouwde route door de straten van
het negentiende eeuwse Amsterdam met zijn smalle hoge huizen, stoere bruggen en intieme pleintjes.
Op elke hoek van dit dierbare stukje stad zit een cafeetje waar
mensen zich warmen aan elkaar. Zo fiets ik al dertig jaar langs
café ‘De Ouwe Reus’. Het is een kroeg met bruine tap en biljart,
koperen toog en een moederlijke serveerster die de vaste klanten
een kelkje oude jenever of een frisse pils schenkt zonder iets te
vragen. Tot mijn ontsteltenis was de vertrouwde gevel met krulletters en een randje kanten vitrage ineens verdwenen. Bij nadere
inspectie bleek er een ‘Ecomania’ gevestigd te zijn met heldere tafeltjes, kleurrijke designstoelen en glimmend mintgroen behang.
Hippe koffie, sappen en exotische vegetarische broodjes waren
in een verwarrende hoeveelheid verkrijgbaar voor de jonge mensen die met hun laptop op het terras zaten. Waar waren Ome
Kor en Tante Lien gebleven, die daar altijd hun rokertje opstaken?
De liedjes van Manke Nelis en de nors klaverjassende mannen?
Met een gevoel van heimwee besefte ik dat ze nooit meer terug
zouden komen.
Amsterdam verandert net als een aantal andere grote steden,
met een onthutsende snelheid. Een nieuwe succesvolle generatie
lijkt de oude buurten over te nemen. Veel buurtbewoners zien dit
met lede ogen aan en voelen zich ontheemd tussen de nieuwe
levensstijlen om zich heen. Ze lijken niet meer mee te doen. Je
zou ook kunnen spreken van sociale uitsluiting: ontstaan door
de instroom van nieuwe rijken, die met grote snelheid de buurtjes van vroeger koloniseren zonder te beseffen wat zij daarmee
onherstelbaar stuk maken. Oude winkeltjes worden uitgekocht,
nieuwe horeca en middenstand, gericht op de kapitaalkrachtige doelgroep, verschijnen in het straatbeeld. Investeerders kopen pittoreske huizen op
als beleggingsobject of maken er een miljoenen
appartement van. Ondertussen blijven de sociale huurders in slecht onderhouden pandjes
wonen, met uitzicht op het vrolijke terras van
het oude hoekcafeetje. De jonge stadsbewoners zien Tante Annie en Ome Piet wel,
maar voelen zich niet bij hen betrokken.
Deze ontwikkelingen hebben te maken met de
toegenomen welvaart, trek naar de stad en
mondialisering. Op zich is het een mooie verandering, bruisend van nieuwe mogelijkheden en culturen! Maar pijnlijk genoeg plukt
lang niet iedereen hiervan de vruchten en
het ooit zo taaie sociale vangnet voor kwetsbare mensen valt weg. Laten we er daarom
samen voor zorgen dat onze oude binnensteden voor iedereen een Mokum blijven!

Margrietha Reinders,
predikant te Amsterdam
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‘Nieuwsgierig zijn naar wat mensen drijft’
Gedetineerden in Nederland hebben recht
op geestelijke zorg. Naast geestelijk verzorgers voor de drie grote godsdiensten, zijn
er nog vier geloofs- en levensovertuigingen vertegenwoordigd. Leentje den Boer is
humanistisch raadsvrouw in een mannengevangenis en vertelt over haar werk, waarin
ze gedetineerden stimuleert om meer van
zichzelf te laten zien.
Brandon Pakker
‘Ik werk als humanist in de geestelijke verzorging. Iedereen die in
Nederland opgesloten wordt, heeft
het recht om zich verder te verdiepen
in zijn of haar geloof- of levensbeschouwing. De geestelijk verzorger
ondersteunt mensen daarbij’, legt
Leentje den Boer uit. ‘Bij de Dienst

Geestelijke Verzorging zijn zeven
geloofs- en levensbeschouwingen vertegenwoordigd, waar gedetineerden
gebruik van kunnen maken. Daar is
het Humanisme er één van. Vooral de
mensen die zich niet thuis voelen bij
een godsdienst komen vaak bij ons
terecht. Je zou globaal kunnen zeggen
dat ik mensen, binnen een setting
waarin ze onvrijwillig opgesloten
zijn, op hun verzoek mag bijstaan bij
levensvragen. Dat kunnen vragen van
allerlei aard zijn, zoals vragen over
hun relatie en familie, vragen over
schuld of over verzoening. Maar het
contact kan ook ontstaan uit behoefte
aan contact met een medemens, zodat een verhaal gedeeld kan worden.’
Wanneer koos u ervoor dit werk te gaan
doen?
‘Ik werkte al bijna 25 jaar op het
gebied van landbouw en milieu, en ik

had een hele leuke baan bij een klein
consultancybureau voor negen jaar.
Maar ik werd vijftig en ik vroeg me af
of ik dit nog tot mijn 65e wilde blijven
doen. Die vraag ben ik toen gaan
onderzoeken. Er was nog iets uit mijn
jeugd wat door omstandigheden was
blijven liggen. Als dertienjarige ging
ik vaak naar een nicht die jarenlang in
een psychiatrische inrichting verbleef.
Dat heeft mij heel erg aangegrepen.
Als kind had ik het idee dat ik daar
wel wilde werken. Ik vond het zo vreselijk dat die mensen daar opgesloten
zaten. Ik wilde psychiater worden,
maar mijn levensverhaal verliep heel
anders. Deze heftige gebeurtenis
kwam dus tijdens mijn zoektocht
rond mijn vijftigste weer naar boven.
Daarvoor had ik nooit zo scherp dat
het nog in mij speelde. Toen heb ik
voor mezelf het besluit genomen om
te stoppen en iets anders te gaan

Humanistisch geestelijk verzorger daagt gedetineerden uit

doen. De kogel was door de kerk, en
ik wist na een maand dat ik humanistiek wilde studeren.’
Wat vindt u het mooiste aan uw werk?
‘Het onverwachte. Ik vind het mooi dat
ik binnen de bajes, die toch een vrij
harde setting is, heel bijzondere ontmoetingen kan hebben met mensen.
Er worden levensverhalen gedeeld die
bijvoorbeeld lang zijn weggestopt, en
die er dan mogen zijn. Ook leren mensen woorden geven aan dingen zie ze
heel erg moeilijk vinden om te vertellen. De ontmoeting geeft de ruimte
om gebeurtenissen die met schaamte
bedekt zijn, in vertrouwen woorden te
geven. Dit soort gesprekken zijn niet
te plannen en zijn vaak onverwacht.
Het ontstaat in de relatie of tussen
de ruimte en de ander(en) en mij, of
tussen de andere mannen. Dit is het
allermooiste aan mijn werk.’

‘Er worden
levensverhalen
gedeeld die
soms lang zijn
weggestopt’

Wat vindt u het meest uitdagende aan
uw werk?
‘Het is echt een uitdaging om de
mensen tijdens bezinningsbijeenkomsten te stimuleren om zelf na te
denken en dat proces aan te jagen. Ik
heb hier natuurlijk geen zeggenschap
over, maar ik probeer hen daarin wel
uit te dagen. Het zelf nadenken, het
loskomen van stereotypen en het oordelen is voor mijzelf al een uitdaging,
maar het is zeker ook een uitdaging
om dat met de mannen te doen. Ik
probeer hier het juiste midden in te
vinden, en ik heb daardoor niet hele
hoge verwachtingen. Een van de
vormen die ik nu heb gevonden en
waar ik meer mee ga experimenteren is het van te voren aankondigen
van thema’s. Zo hebben we het over
‘licht en donker’ gehad, over ‘liefde’
en ‘hoop’. Momenteel ben ik bezig
met het thema ‘opnieuw beginnen’,
en ik vraag de mannen om een eigen
bijdrage aan het thema. Maar ik vraag
ook om tips voor bijvoorbeeld de
muziek en er is ruimte voor verhalen
van lotgenoten. Die verhalen prikkelen en zorgen voor groepsbinding, en
lotgenoten krijgen respect voor elkaar
door stukjes van zichzelf te laten zien
in de toch wel harde bajessetting.’
Is het een risico om jezelf bloot te
geven?
‘Ja, maar tot nu toe gaat dat eigenlijk
heel goed. Mensen krijgen vaak zelfs
applaus voor het delen van kwetsbaarheden. De mensen realiseren
zich het risico dat de ander hierdoor
neemt. Daar wordt op een hele respectvolle manier mee omgegaan. Het
uitdagende is niet alleen ervoor zorgen dat mensen zelf leren nadenken,
maar ook dat ze in een groep nog
meer van zichzelf kunnen laten zien.’
Is dat lastig bij een nieuwe groep?
‘Met sommige van de 25 mannen
die ik wekelijks begeleid tijdens de
bezinningsbijeenkomsten heb ik
een vertrouwensband doordat we
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individueel ook gesprekken hebben.
Van hen weet ik meer en zij weten
ook wie ik ben. Er is ook een sfeer
van respect die er al voor mij bestaat
en nieuwe gedetineerden nemen dit
over, dus hier kan ik op voortbouwen.
Als ik langer op vakantie ben geweest
kan het wel spannend zijn om weer
terug te komen, omdat een Huis van
Bewaring een locatie van komen en
gaan is.’
Wat is nodig om dit werk succesvol uit
te voeren?
‘Geduld hebben is essentieel. Jaap
van Praag (oprichter van het Humanistisch Verbond, red.) heeft ooit
gezegd: ‘Niets verwachten, alles
hopen’. Uitgaan van hoop biedt
mogelijkheden. Moed is ook heel
belangrijk, want je staat als geestelijk
verzorger ook voor de humaniteit
van de detentie. Maar je moet vooral
nieuwsgierig zijn naar wat mensen
drijft. Je moet niet willen begrijpen
om te verklaren, maar je moet de
ander willen verstaan. Je bent ook een
voorbeeldfiguur als je je betrouwbaar
opstelt in een omgeving waarin dat
niet vanzelfsprekend is.’
Wat wilt u tot slot meegeven?
‘Ik denk dat onderwijs en geestelijke
verzorging heel belangrijke kansen
zijn voor de gedetineerden om hun
‘mens zijn’ te blijven ontwikkelen.
Mensen die lang zitten, zijn vaak
bang voor innerlijke afstomping en
vinden resocialisatie vaak moeilijk.
Een bekend gezegde onder bajesklanten is dat de echte straf pas
begint wanneer je weer buiten komt.
Daarom ben ik blij dat ik dit werk mag
doen. Onder andere om mensen binnen de muren van de gevangenis de
handvatten te geven, om na detentie
hun plek in de maatschappij weer te
vinden.’
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Een vreemd gevoel
van thuiskomen
Iedere vier jaar voel ik een gek soort gevoel van heimwee.
Het gevoel dat ik even terug moet naar daar waar ik ter aarde
ben gekomen. Ik wil dan naar het land van mijn ouders. Het
lijkt haast of mijn batterij op is en ik weer even een connectie
moet maken met Marokko. Ik stel me dan ook voor dat ik
met mijn vingers contact maak met het rode zand. Dat ik ’s
avonds, met een hoopje zonnepitten in de hand en de krekels
op de achtergrond, geniet van de warme zomermaanden.
Door mijn kleding, houding en praten, ben ik in Marokko
herkenbaar als buitenlander. Een Europeaan die eens in de
paar jaar het land bezoekt. Wanneer ik op straat uitgebreid
met mijn gezin in het Nederlands ratel is er niemand die me
misprijzend aankijkt, of me een standje geeft. De bewoners
daar zijn gewend dat ze de hele zomer Nederlands, Frans
en Spaans om hun oren krijgen. Op één tante na. Die nam
me apart en zei, ‘Je moet je kinderen berbers leren praten,
straks zijn ze vervreemd van hun moederland’. Ergens heeft
ze gelijk, vind ik. Het is toch een stukje van mij en ik wil mijn
kinderen leren dat zij daar heel trots op mogen zijn. Mijn
oudste van zes kwam steeds naar me toe om de vertaling
van woordjes te vragen. Ze wil graag de taal van haar moeder
leren en dat geeft me een warm gevoel van binnen.
Ik woon, leef en bouw alles wat ik heb op in Nederland. Mijn
toekomst en verleden liggen in de Lage Landen en niet in de
woeste bergen rond mijn geboortedorp. En toch; toen ik dit
jaar in Marokko was, voelde ik een vreemd soort van thuiskomen. Alsof ik de vertrouwde geur van mijn ouders opsnoof
en hun armen om me heen voelde.
Ik moet toegeven dat mijn Hollandse feministische
waarden het in Marokko erg moeilijk hadden.
Ik werd geconfronteerd met vastgeroeste
rolmodellen en de enorme verschillen
tussen rijk en arm deden me pijn. Maar
de rust en de pracht in het land waren
als een warme deken om me heen. De
kamer waar ik ben geboren staat er
nog. En misschien is het dan toch
wel zo. Dat daar waar je wieg heeft
gestaan, een stukje van jou achterblijft. Je eerste wortels krijgen
daar hun voeding. Hoe kort dat
ook is geweest.
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Halima Özen

‘Een beetje respect en fatsoen graag!’
Historicus Yuval Noah Harari, bekend van de boeken ‘Sapiens’ en ‘Homo Deus’, noemt de moderne veeteelt een van
de grootste misdaden in de menselijke geschiedenis. Ook
dit jaar konden we ons niet onttrekken aan de uitwassen
van deze industrie, zoals het fipronil-schandaal, stalbranden en slachthuistaferelen. Unaniem wordt met afschuw gereageerd op dergelijke gebeurtenissen. Dit vormt een schril
contrast met de onverzettelijkheid van de vee-industrie om
zich radicaal te hervormen, maar ook met het goedkope
vlees dat gemiddeld 4,8 dagen per week wordt verorberd.

Nadine Huiskes
Het is niet makkelijk om je aan
de indruk te onttrekken dat een
veganistische levensstijl de enige
diervriendelijke optie is. Maar er is
nog een manier om hier tegenaan te
kijken. Juist omdat de vee-industrie
zo’n enorme wissel trekt op zowel de
dieren als onze aarde, is elke bijdrage
van belang. Naast minder vlees eten
wenden steeds meer mensen zich
tot biologische varianten van dierlijke
producten. Hoewel de omzet van
biologische producten al jaren stijgt,
bevindt nog steeds ruim 95 procent
van alle landbouwdieren zich in de
reguliere vee-industrie.

Het biologische alternatief
Voor het biologisch houden van
dieren gelden Europese richtlijnen,
bijvoorbeeld op het gebied van ruimte
per dier, biologische voeding en het
gebruik van antibiotica. Toch worden
binnen de biologische tak niet alle bezwaren ondervangen. Zo zijn er geen
regels over hoe lang een kalfje bij de
moeder blijft; worden biologische
koeien geslacht wanneer ze niet meer
winstgevend zijn (net als de koeien
uit de intensieve melkveehouderij
zo rond hun zesde levensjaar, terwijl
een koe 15 tot 25 jaar kan worden);
en gelden geen extra regels voor het
transport.
Ook blijft het probleem van manne-

lijke ‘bijproducten’ bestaan. Stiertjes
worden opgefokt als kalfsvlees, terwijl
haantjes vaak binnen een dag worden
vergast of versnipperd omdat ze geen
eieren leggen en veel minder snel
op slachtgewicht komen dan (vlees)
hennen. Momenteel loopt het project
‘Gender screening in Ovo’, dat wordt
gefinancierd door het Ministerie van
Economische Zaken. Hierbij wordt in
een vroeg stadium het geslacht van
broedeieren bepaald, waarna alleen
de vrouwelijke eieren verder worden
uitgebroed ten behoeve van de productie van leghennen. De verwachting
is dat het systeem begin 2018 op de
markt zal worden gebracht.

Pijn en bewustzijn
In ons land worden dagelijks één
miljoen dieren geslacht, waarbij veel
misgaat. Zo blijkt de goedkope maar
pijnlijke CO2-verdoving bij varkens
soms pas na een halve minuut of langer tot bewusteloosheid te leiden. De
Tweede Kamer heeft in 2015 besloten
dat deze methode verboden moet
worden, maar het is nog niet duidelijk
wanneer dit gaat gebeuren.
Vissen worden doorgaans onverdoofd geslacht. Er is veel discussie
over de vraag of vissen wel of geen
pijn ervaren en het wetenschappelijk
onderzoek hiernaar staat zeker niet
stil. Alle gewervelde dieren, dus ook
vissen, hebben in hun brein structuren die veel overeenkomsten vertonen
met de gebieden verantwoordelijk

Essay over onze omgang met dieren

Foto: Pixabay.

‘Wat weten we nu precies over de beleving en cognitie van dieren?’
voor het bewustzijn bij de mens: de
cerebrale cortex. Sommige wetenschappers betwijfelen echter of vissen
een vergelijkbare ervaring van pijn
hebben, omdat zij in tegenstelling
tot vogels, zoogdieren en mensen
niet over een neocortex beschikken,
waarin bewustzijn wordt ervaren.
Desalniettemin vertonen diverse
vissen, octopussen en tienpotigen
zoals kreeften intelligent gedrag, wat
zou wijzen op een zekere mate van
bewustzijn. In zijn boek ‘Zijn we slim
genoeg om te weten hoe slim dieren
zijn?’ benadrukt bioloog Frans de
Waal dat vrijwel elke week een nieuwe
ontdekking het licht ziet over geavanceerde cognitie bij dieren.

Dierethiek
Het nadenken over dieren als wezens
met gevoelservaringen, intelligentie en bewustzijn staat niet alleen
centraal binnen de wetenschap, maar
ook binnen de dierethiek. Veel ethici
hanteren een benadering waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt tussen diersoorten, waaronder de mens.
Zo is de utilitaristische dierethiek van
grondlegger Peter Singer gericht op
het grootste geluk voor het grootste
aantal. Hij gaat daarbij uit van een
gelijke afweging van belangen: het
rekening houden met de belangen (of
behoeften) van levende wezens. Deze
variëren weliswaar tussen mensen en
overige dieren, maar het minimaliseren van pijn en lijden is volgens Sin-

ger een van de belangrijkste belangen
van álle dieren. Voor hem dan ook
reden om geen vlees te eten.
De deontologische dierenrechtenethiek van bijvoorbeeld Tom Regan
haakt in op de leer van Immanuel
Kant, maar wijkt daar op belangrijke
punten ook van af. Zo maakte Kant
wel onderscheid tussen mens en
andere dieren en stelde hij dat dieren
geen rechten en plichten hebben. De
deontologische dierenrechtenethiek
stelt juist dat dieren intrinsieke
waarde hebben en een ‘doel in zichzelf’ zijn, omdat ze net als mensen
autonome behoeften hebben en
hun eigen welzijn en voortbestaan
nastreven. Het is daarom noodzakelijk om dieren rechten toe te kennen,
net zoals we dat doen bij mensen die
(nog) geen plichten hebben, zoals
baby’s en gehandicapte mensen. In
tegenstelling tot de visie van Kant,
vallen de wezens die rechten krijgen
dus niet samen met de wezens die
(ook) plichten hebben.

Balans herstellen
Een belangrijke terugkerende vraag in
de dierethiek is wat we nu precies weten over de beleving en cognitie van
dieren. We kunnen immers geen gesprek met ze voeren, wat betekent dat
we gedrag moeten interpreteren. Hier
vallen we gemakkelijk in de valkuil die
antropomorfisme heet: het toedichten
van menselijke emoties aan dieren.
Toch zijn er wel degelijk belangrijke

overeenkomsten tussen mensen en
andere dieren, ook op emotief vlak.
Zo hebben sommige soorten een
zelf-herkennend vermogen (varkens)
of vertonen herkenbare tekenen van
rouw (koeien). Ook hebben sommige
dieren tijdsbesef en gedragen ze zich
empathisch, ook naar andere soorten
toe.

Innerlijke wereld
Zelfs als een compleet beeld van
de innerlijke wereld van dieren nog
ontbreekt, zijn er legio wetenschappelijke studies over het natuurlijke
gedrag van dieren – bijvoorbeeld als
het gaat om territorium, zoogtijd en
paringsgewoonten - die te denken
geven. Deze behoeften (ernstig)
beknotten kan op zichzelf als moreel
verwerpelijk worden gezien. Juist
wij – de mens – zijn gezegend met
een ethisch kader en een geweten,
waarmee we de wereld een betere plek kunnen maken. Belangrijk
vertrekpunt daarbij is beseffen dat
wat bij wet toegestaan is, zeker niet
automatisch ethisch verantwoord is.
Ieder individu speelt een belangrijke
rol in het dichten van de kloof tussen
enerzijds de extreme antropomorfisering van (huis)dieren en anderzijds de
complete vercommercialisering van
dieren als productiefactoren. Of zoals
bioloog Jelle Reumer het omschrijft:
‘een beetje respect en fatsoen graag!’

Nadine Huiskes is
redacteur van De
Linker Wang
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HOOP
ALS LEIDRAAD

De hogepriesters van het populisme

door Hans Feddema

De filosoof Karl Marx schreef het in 1844:
religie is opium van het volk. Door te wijzen
op de beloning in het hiernamaals, zouden
mensen zich sneller schikken in hun levenslot zodat zij zich makkelijk laten verdoven
en uitbuiten. Lenin maakte er later zelfs van:
religie is opium ‘voor’ het volk. Wat verdooft ons vandaag? Welke leiders verspreiden nu een roes die mensen blind maakt
voor de echte maatschappelijke problemen?
Het rechts-populisme overtreft wat dat betreft ruimschoots de religie.

Theo Brand
Naast wat restanten christelijk fundamentalisme in en rond de Biblebelt
kent ons land ook import-fundamentalisme van christenen en moslims.
Hier groeien mensen op met een
strakke religieuze ideologie die leidt
tot bewustzijnsvernauwing. Hoewel?
Vaak gaat het bij migranten ook om
emancipatie. Voor hen kan religie een
motor zijn van bewustwording, sociale erkenning en ontwikkeling.

Emancipatie
Zelf mocht ik dat eens ervaren als
freelance verslaggever van een regionale krant. Ik maakte een reportage
over een Ghanese kerkdienst – ja, het
swingde de pan uit! – in een grote
parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost. Ik zag en hoorde mensen die in
een lastig parket zaten met tegelijk
veel geestelijke en sociale ‘power’. En
ook enorm veel solidariteit. Ook vanuit diverse moskeeën werken mensen
aan emancipatie, dialoog en integratie en vindt sociaal werk plaats.
Toch kan godsdienst ook conservatief en benauwend zijn. En in het
ergste geval leiden tot geweld. Ook in
Nederland groeien mensen op in een
milieu waarin vastomlijnde godsdienstige waarheden samen een gesloten
ideologie vormen. De veilige wereld

oktober 2017 - nr. 4

van de eigen groep wordt in contrast
geplaatst met de boze buitenwereld.
In die zin is er relatief weinig verschil
tussen fundamentalistische christenen en moslims. Sterker nog: het
anti-islam sentiment dat in de SGPachterban zo sterk aanwezig is, lijkt
soms bijna op een vorm van zelfhaat.
Kijk naar de overeenkomsten: het
bewaken van een traditioneel rollenpatroon tussen mannen en vrouwen,
het taboe op homoseksualiteit en
andere onwrikbare en exclusieve
waarheden op basis van een religieus
boek dat ‘van kaft tot kaft’ waar is en
geen ruimte biedt aan persoonlijke
interpretatie.

Secularisatie
Meer dan negentig procent van de
Nederlandse bevolking is vandaag
– godsdienstig of niet – stukken
vrijzinniger georiënteerd. Leve de
vooruitgang! Maar maakt secularisatie mensen uiteindelijk ook minder
vatbaar voor een overzichtelijk
verhaal, voor het denken in termen
van ‘wij’ tegenover ‘zij’ en het op een
simpele manier lokaliseren en adresseren van het grote kwaad?
Als ik zie hoe politici als Wilders en
Baudet het doen in de peilingen, dan
meen ik dat een groot deel van de
Nederlandse bevolking geneigd is
om zichzelf te laten meenemen in
een roes. Ook CDA-leider Buma weet
dit en suggereert daarom in de H.J.

Schoolezing van 4 september jl. dat
de autochtone bevolking (‘de gewone
Nederlander’) de dupe is van een
‘mislukte integratie’ van minderheden. Buma draait deze plaat grijs en
blijft hangen in cultuurpessimisme.
Hij voedt daarmee negatieve gevoelens die een eigen leiden, vaak los van
de realiteit. Met moreel leiderschap
heeft dat bar weinig te maken.

De Franse wetenschapper Dominique Moïsi ziet in de wereld als hoofdemoties hoop, angst en vernedering. Hoop
in Azië geeft aan dat men zich vrij voelt of dat de vrijheidsstrijd op een respectvolle manier gebeurde, via de weg van
geweldloosheid. Angst geeft aan dat Europa als eerste democratie kreeg en nu welvaart en macht heeft, zaken, waarvoor men bang is die te verliezen. Vernedering als hoofdemotie in het Midden Oosten komt doordat delen daarvan
een westerse kolonie waren, maar ook omdat de democratie er in de vorm van de Arabische Lente zo laat kwam.
Vernedering voedt haat. Als antropoloog voelde ik die haat
al in gesprekken, vooral tegen de Verenigde Staten.

IJdele motieven
Marx had gelijk. Vroeger leende
vooral de gevestigde religie zich om
mensen in slaap te laten sussen en te
laten neerleggen bij hun lot. Vandaag
zijn het de hogepriesters van het
populisme die via de massamedia
roepen dat zij een kant-een-klare oplossing hebben voor alle problemen.
De roes is nu niet gericht op een
denkbeeldige hemel, maar bestaat
als doorleefde angst gevoed door
rancune.
De opium van vandaag wordt ingezet door mannen die tijdens hun
maatschappelijke of politieke carrière
tegen een grens aanlopen. Wat nu?
Vanuit ijdele motieven krijgen ze de
smaak van het populisme te pakken
om vervolgens extreemrechtse broodjes te bakken. Soms denk ik: zouden
ze zelf stiekem niet beter weten?
Dat ondertussen de beginselen van
onze rechtsstaat onder druk staan,
gevoelens van onveiligheid toenemen
en mensen zich minder thuis voelen

Niet de Islam
maar de angst voor de Islam
is vandaag
de ultieme opium van het volk

Zoals empathie de immateriële kant van geweldloosheid
is, zo is haat de energie van tegengeweld. Dat mondt vaak
uit in wraak vanuit een vernederd gevoel. Die wraak is nu
vanuit het Midden Oosten complexer dan ooit door de
fanatieke religieuze dimensie, bij IS en Al-Qaida. Ook al
waren er bij ons ook wel perioden van meedogenloos religieus geweld, hun wraak raakt ons. Het versterkt de hoofdemotie angst bij ons.

CDA-leider Buma voedt negatieve gevoelens die een eigen leiden, vaak los van de
realiteit. Met moreel leiderschap heeft dat bar weinig te maken’

in Nederland, is de prijs die we met
ons allen betalen. En dat door politieke keuzes de sociaaleconomische
ongelijkheid groeit en een nieuwe
onderklasse van zowel allochtonen
als autochtonen ontstaat, wordt domweg ontkend of afgedaan als bijzaak.
Om maar te zwijgen over de klimaatverandering, de gigantische belastingontwijking door multinationals
én de explosieve mondiale groei van
defensie-uitgaven die allemaal vragen
om noodzakelijke maatregelen.

een nieuwe moskee. Maar voor de
échte problemen blijven ze doof en
blind. Het is me volkomen duidelijk.
Niet de Islam maar de angst voor de
Islam is vandaag de ultieme opium
van het volk.

Dat het westen een luchtoorlog tegen IS begon en Iraakse
grondtroepen steunt, is begrijpelijk, maar ook zorgelijk. De
hulp voedt bij IS en andere jongere jihadisten extra haat.
Nederland en andere westerse landen geven hierdoor niet
het voorbeeld van de actieve geweldloosheid van Gandhi.
Dat die strategie niet gevolgd wordt, geeft aan dat we in
een terugslag zitten. Oorlog, zelfmoordgeweld en ons tegengeweld polariseren, ook in de vorm van opkomend populisme.
Wie weet verandert dat gauw en wordt angst bij ons ook
hoop zoals nu in Azie. Als we het in historisch perspectief
zien, is daar nu al reden voor. Recent werd bekend dat het
aantal moorden in 2016 in Nederland weer wat is afgenomen. Andere cijfers laten zien dat er in 1990 wereldwijd
nog 26 gewapende conflicten waren; nu zijn dat er nog 11.
We zijn er nog lang niet, maar we lijken qua vrede echt de
goede kant uit te gaan. Steven Pinker, onderzoeker aan de
Harvard-universiteit stelt op grond van statistisch onderzoek dat we nu in ‘de meest vreedzame tijd leven’ sinds de
middeleeuwen. De aanslagen zoals in Barcelona zijn vreselijk, maar zijn geen reden tot doemdenken en negativisme.
(Dr Hans Feddema is antropoloog,
voorheen universitair docent VU, en publicist)

Doof en blind
Veel mensen zijn geneigd zichzelf
te laten meenemen in een roes. Ze
worden boos en bang bij het zien van
bijvoorbeeld gesluierde vrouwen of

Dit artikel is een lichte bewerking van een
artikel dat onlangs is gepubliceerd op de website
NieuwWij.nl.
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Laudato Si’: de Kamer laat zich niet bekeren
In 2015 zat ik vermoeid op de universiteit.
Ik had drie ontwerpen voor onderzoek voor
me liggen. Ze konden me alle drie onvoldoende motiveren. Ter afleiding keek ik op
mijn telefoon en las grinnikend hoe Paus
Franciscus na zijn bezoek aan Cuba doorreisde naar de Verenigde Staten, waar hij
de Republikeinen in de Senaat de les las
over klimaatverandering. Ook de encycliek
Laudato Si’ werd genoemd, die hij kort
daarvoor had geschreven.
Rick de Vries
Ik dacht terug aan mijn katholieke
basisschool in Eindhoven en aan
onze eigenzinnige Pastor Van Can.
Het begon me te dagen, dat het
geloof dat ik naar de achtergrond had
verbannen, juist de bron van passie

en de Sociale Leer van de Kerk.
Het onderzoek is gebaseerd op de
notie van een ‘discursieve werkelijkheid’: er zijn meerdere wereldbeelden
waaruit onmogelijk één objectieve
waarheid gedestilleerd kan worden.
Deze wereldbeelden worden doorgegeven door talige uitdrukkingen. Het
geheel van argumenten, stijlfiguren
en associaties rondom zo’n wereldbeeld wordt een discours genoemd.
Ook rond milieu en politiek zijn
discoursstudies gedaan en is schematisch in beeld gebracht hoe milieuvisies botsen.
Het leek dan ook logisch om, na
intensief bestuderen van Laudato
Si’, ook Paus Franciscus een positie
te geven binnen deze ordening van
discoursen. Dat bleek niet makkelijk.
Jorge Bergoglio blijkt niet voor één
gat te vangen en dat geldt tevens
voor de opvattingen in zijn encycliek.

René Peters (CDA): ‘Stiekem weet iedereen wel
dat Paus Franciscus gelijk heeft’
en vurig verzet tegen de status-quo
was geweest, die er voor zorgde dat
ik toen al de passie had het milieu te
beschermen.

Integrale ecologie
Begin 2016 begon ik aan een masterscriptie over Laudato Si’ dat uiteindelijk zou leiden tot een handzaam
boekje, uitgegeven door de Katholieke
Vereniging voor Oecumene en de
KNR. De titel moest pakkend zijn:
‘Laudato Si’: Laat de Kamer zich
bekeren?’. Dat bleek ook misleidend,
want het antwoord op die vraag is in
het seculiere Nederland van vandaag
nogal wiedes: ‘Nee!’. Mijn onderzoek
richtte zich vooral op de betekenis
van de tekst in de encycliek en de
dwarsverbanden met de wetenschap

Uiteindelijk gaf de historicus Donald
Worster indirect antwoord op de
vraag waar in de theoretische boekenkast Laudato Si’ het meest thuishoort.
Paus Franciscus bleek in zijn morele
betoog over zuster aarde en de armen
van de wereld te verwijzen naar een
soort ecologie, die niet meer representatief is voor het huidige begrip
ecologie. Deze ‘integrale ecologie’
kende zijn hoogtepunt in de jaren
twintig van de vorige eeuw, in het
gedachtegoed van de Amerikaanse
Filosoof Alfred North Whitehead,
die een vooruitstrevend betoog over
intrinsieke waarde van de schepping schreef in een tijd dat mondiale
milieuproblemen zoals klimaatverandering nog onbesproken of onbekend
waren. Whitehead betoogde dat het

reductionisme in de wetenschap
afbreuk deed aan de heelheid van de
mensheid en de schepping. Hij waarschuwde dat dit rationalisme weldra
afbreuk zou gaan doen aan ethische
overwegingen, wanneer er in de toekomst naar technische oplossingen
of verbeteringen voor producten zou
worden gezocht.
Kritische visie
In 1988 beschreef Etienne Vermeersch, met onder meer verwijzingen naar de dreigende nucleaire
technologie, een drijvende kracht
achter de door Whitehead zo gevreesde ontwikkeling schuil is gegaan: het
WTK-bestel. Dat staat voor Wetenschap, Technologie en Kapitalisme.
Wanneer men kapitalisme vervangt
door het begrip economie komt men
tot het ‘economisch-technocratisch
paradigma’ wat Paus Franciscus in
Laudato Si’ beschrijft. Zo blijkt het
gedachtegoed van Paus Franciscus al
eerder door denkers te zijn geagendeerd. Belangrijk is echter dat deze
kritische visie - die uitgaat van een
manipulatie van mens en dier door
een dwangmatige economische
rationaliteit en ongelijke machtsverhoudingen - nooit gemeengoed is
geworden in de moderne wereld. Het
kreeg slechts steun van hen die zich
in de problematiek interesseerden en
zich ‘intellectueel’ durfden te bekeren.
Na vele literaire omwegen heb ik de
stap naar de Tweede Kamer gewaagd. CDA, ChristenUnie, Denk,
D66, GroenLinks, PvdA, SGP, SP
en Norbert Klein deden mee aan
het onderzoek. De SGP wilde alleen
schriftelijk reageren en het CDA deed
mee door de bereidwilligheid van een
wethouder.
Ik ging met een uitgebreide vragenlijst naar de politici omdat ik
voortijdig de nodige informatie
had verstrekt. Deze informatie had
hen echter vaak niet bereikt. Daarmee kwam ik als onderzoeker in de
kwetsbare positie de antwoorden
mogelijk te beïnvloeden, doordat ik

Milieuvisie Paus Franciscus te radicaal voor Kamerleden

zelf voorlichting moest geven over de
inhoud van de encycliek. Toen vervolgens de antwoorden waren geregistreerd, bleek het verkregen beeld te
versnipperd om algemene uitspraken
te doen. Daarom ben ik de antwoorden schematisch gaan scannen en
‘bevragen’. De resultaten waren soms
verrassend. Zo bleken juist SP en
ChristenUnie het meest bereid de
principes van Laudato Si’ te vertalen
in beleid en bleken D66, GroenLinks
en PvdA zeer terughoudend in het
omarmen van het door paus Franciscus geschetste wereldbeeld.

‘Oude GroenLinks-folder’
Graag neem ik ter illustratie drie
commentaren door. Het betreft Rik
Grashoff (GroenLinks), Eric Smaling (SP) en René Peters (CDA). Rik
Grashoff gaf duidelijk aan dat hij
de moeite die Paus Franciscus had
gedaan om zich te mengen in het
milieudebat waardeerde, maar dat
de Katholieke Kerk hier

rijkelijk laat mee was. Toen hij inging
op de stellingen van Paus Franciscus
en de volgens hem beperkte verenigbaarheid van economische en milieuvriendelijke doelstellingen, reageerde
Grashoff grappend dat het was alsof
hij een ‘oude GroenLinks-folder’ las.
Een groene economie had volgens
hem juist de toekomst, waarin de
tegenstellingen helemaal niet zo
scherp zijn. Wel stelde hij voorop dat
GroenLinks milieu prioriteit geeft
boven de economie. ‘Behoud van
milieukwaliteit is een voorwaarde
voor economische groei en niet andersom.’ Volgens Grashoff is het dus
niet nodig om stappen terug te zetten
in comfort en om ‘soberder’ te gaan
leven. Niet mínder maar juist anders
consumeren.
Eric Smaling, destijds Tweede Kamerlid voor de SP, dacht daar duidelijk
anders over. Hij is beïnvloed door onder meer het rapport ‘Grenzen aan de
groei’ van de Club van Rome en blijft
erbij dat de huidige economie
fundamenteel strijdig is
met belangen van het
milieu. Meer nog legde
hij de nadruk op de
globale onrechtvaardigheid en ontwikkelingsproblematiek
door het huidige kapitalistische handelsmodel. Laudato Si’ is
volgens hem meer een
‘rode’ dan een ‘groene’
encycliek, die het onrecht
voor de armen en de ongelijke behandeling van
mensen en natuurlijke

hulpbronnen aankaart. Hij filosofeerde erover of de ‘ecologische
bekering’ van Paus Franciscus zou
passen in het SP-gedachtegoed. Hij
concludeerde dat de SP best een
beleid voor ‘inleveren in comfort,
milieudruk en ook koopkracht’ zou
kunnen bezigen, maar zonder dat de
conciërge of tuinman getroffen worden. Zijn dagdroom werd echter bij
bestudering van het interviewverslag
door de partij alweer verstoord… Het
zou een persoonlijk standpunt zijn
en niet passen binnen de opvattingen
van de SP.
CDA-wethouder Peters te Oss,
nu Tweede Kamerlid, gaf aan dat
‘stiekem iedereen wel weet dat Paus
Franciscus gelijk heeft’, maar dat je er
als politicus niet naar kunt handelen.
Het is politieke zelfmoord om in een
groeiende economie Nederlandse
burgers koopkracht in te laten leveren
ten bate van het milieu of armen
buiten de landsgrenzen. ‘Dan heb je
als politieke partij geen bestaansrecht
meer.’ Zo is het volgens hem ook met
het Klimaatakkoord van Parijs dat
iedereen onderschrijft, terwijl de haalbaarheid volgens hem erg klein is.

Radicaal
Uit het onderzoek blijkt dat alle
bevraagde politici (behalve PVV-er
Dion Graus) positief onder de indruk
waren van het betoog van Paus Franciscus in Laudato Si’. Men verschilde
wel van mening over de vraag of de
encycliek thuishoort in de politiek en
of hij navolging verdient. Ze waren
het er echter allemaal over eens dat
Laudato Si’ te idealistisch en radicaal
van aard is om het als uitgangspunt
te gebruiken voor toekomstig beleid.
Daarmee heeft de Kamer zich dus
wel laten informeren, maar zeker niet
laten bekeren.

De publicatie ‘Laudato Si’: Laat de Kamer zich bekeren?’
is te verkrijgen via de Katholieke Vereniging voor Oecumene St. Athanasius en St. Willibrord (www.oecumene.nl)
voor €15,- excl. verzendkosten.
Paus Franciscus (Wikimedia Commons).
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Elke school uniek en toegankelijk
Het aangenomen amendement over herziening van artikel 23 van de Grondwet, met
name een herziening van de onderwijsvrijheid, dat werd aangenomen op het GroenLinksverkiezingscongres 2016 zorgde ook
in de partij voor de nodige beroering. Dat
was aanleiding voor De Linker Wang en de
GroenLinks Onderwijswerkgroep tot een besloten expertmeeting over onderwijsvrijheid
op 20 mei jl. Mij werd gevraagd mijn visie
te schetsen hoe we uit de impasses van het
dualistische stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs zouden kunnen komen.
Siebren Miedema
Dit jaar wordt herdacht dat honderd
jaar geleden de onderwijspacificatie
grondwettelijk werd vastgelegd. Als
vervolg op de onderwijsvrijheid die in
1848 in de grondwet was vastgelegd,
kwam in 1917 de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs tot stand. We zien dat vanaf 1848
tot ongeveer 1920 sprake was van een
interpretatie van de onderwijsvrijheid
in ruime zin. Het gaat om de pedagogische identiteit of de pedagogische
zelfstandigheid van de school. Vanaf
1920 is in onderwijspolitiek en onderwijsbeleid deze bredere interpretatie
geleidelijk vervangen door een smallere interpretatie met de focus op de
godsdienstige of levensbeschouwelijke identiteit van de school.

Simplistische gedachte
Juist die smallere interpretatie van het
begrip ‘onderwijsvrijheid’ heeft bij de
veranderde maatschappelijke omstandigheden als ontzuiling, kerkverlating
en secularisatie niet zozeer de vraag
doen opwerpen naar de legitimiteit
van de onderwijsvrijheid, maar wel
die naar de legitimiteit van de verhouding van openbare en bijzondere
scholen. Een verhouding die door de
tijd heen tamelijk gelijk is gebleven.
Hoewel open bijzondere scholen zich
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op een open en gastvrije manier presenteren en op geen enkele manier
leerlingen willen bekeren of willen toe
leiden naar een geloofsgemeenschap,
leverde en levert die ongeveer gelijk
gebleven ratio voortdurend irritatie
op bij tegenstanders van bijzonder
onderwijs. Er wordt uitgegaan van
de simplistische gedachte: ‘Minder
kerkgangers, dus hierdoor minder
ouders die voor bijzonder onderwijs
kunnen kiezen’. De informatie dat,
zoals blijkt uit empirisch onderzoek,
keuzemotieven van ouders samengesteld zijn uit een mix van een aantal
voor hen relevante keuzeaspecten, wil
er bij velen maar niet ingaan.
De laatste jaren zijn er ook voorstellen gedaan om op nieuwe wijze
invulling te geven aan de vrijheid van
onderwijs. Meestal gaat het daarbij
om de juridische aspecten, maar blijft
het duale stelsel onaangetast. De
Onderwijsraad heeft in 2012 echter
een zeer interessant inhoudelijk
advies uitgebracht. De Raad stelt
voor onder de noemer ‘richtingvrije
scholenplanning’ het begrip ‘richting’
voor bijzondere scholen te verruimen.
Dan mogen scholen met een veelheid
aan levensbeschouwelijke of religieuze oriëntaties - ook relatief nieuwe
levensbeschouwelijke oriëntaties,
zoals de boeddhistische - en scholen
op basis van pedagogische visies als
bijzondere school gesticht worden.

Pedagogische autonomie
De Onderwijsraad geeft aan dat ook
de openbare scholen binnen artikel
23 een zekere vrijheid hebben om het
onderwijs naar eigen overtuiging in te
richten. Het openbaar onderwijs kent
ook een bepaalde mate van bescher-

Overstijg het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs

ming ten aanzien van de overheid als
het gaat om de pedagogische autonomie. Daarmee wordt aangegeven dat
er ruimte is voor het kiezen van eigen
les- en leermateriaal en voor het toepassen van een bepaald onderwijs-pedagogisch concept in het onderwijs.
De neutraliteit van het Nederlandse
openbaar onderwijs betekent, aldus
de raad, niet dat er geen aandacht
kan zijn in het onderwijs voor religie
en levensbeschouwing, maar alleen
dat dit gebeurt op een onpartijdige
manier.

Besmette begrippen
Een andere ontwikkeling binnen
het openbaar onderwijs is ook van
belang. Het openbaar onderwijs is
namelijk sinds het begin van de jaren
negentig op ruime schaal verzelfstandigd ten opzichte van de gemeente.
Meestal in stichtingsvorm, de vorm
die naast de verenigingsvorm ook
in het bijzonder onderwijs meer
gangbaar is geworden. Veel openbare
scholen zijn zo opgeschoven van een
publiekrechtelijke organisatievorm
naar een privaatrechtelijke vorm,
waarmee al meer dan vijfentwintig
jaar de ‘verbijzondering van het openbaar onderwijs’ vorm krijgt. Met het
oog op deze ontwikkeling binnen het
openbaar onderwijs zou ik niet, zoals
in het GroenLinks amendement, willen pleiten voor algemeen openbaar
onderwijs, maar lijkt het me logischer
de verdere verbijzondering van ons
stelsel als uitgangspunt te nemen.
Eerder heb ik daarvoor de frase ‘alle
onderwijs bijzonder’ gebruikt, maar
daar ben ik van afgestapt omdat
zowel ‘openbaar’ als ‘bijzonder’
besmette begrippen zijn. Ze zijn

‘Het duale stelsel is een sta in de weg
voor constructief onderwijsbeleid
in een post-seculiere tijd’

beide onderdeel van het duale stelsel.
Ook de term ‘samenwerkingsschool’
maakt als uitzondering op openbaar
en bijzonder nog onderdeel van het
duale stelsel uit. Naar mijn mening
is het duale stelsel een sta in de weg
voor constructief onderwijsbeleid en
constructieve vormgeving van het
onderwijs in een post-seculiere tijd.
Mijn ideaal is om elke school binnen
een monistisch stelsel een unieke
school-in-context te laten zijn met
integrale pedagogische verbinding
van opvoeding, vorming en onderwijs
inclusief burgerschapsvorming en
levensbeschouwelijke vorming. Alle
scholen uniek dus en gericht op goed
onderwijs. Voor het brede aanbod van
het onderwijs zijn de pedagogische
professionals verantwoordelijk. Alle
ouders die vinden dat dit brede aanbod in overeenstemming is met hun
vraag, dienen geaccepteerd te worden
door een school. Zo kan een eigentijdse vormgeving van de vrijheid van
onderwijs gestalte krijgen en komen
we het duale stelsel voorbij.

Doorgeschoten afrekencultuur
De vrijheid van onderwijs moet dus
versterkt worden om professionals
en partners, zoals ouders, maatschappelijke organisaties en anderen
als spelers op het maatschappelijk

middenveld hun eigen pedagogische
verantwoordelijkheid weer ten volle
terug te geven. Daarmee kan ook
tegenwicht geboden worden aan te
grote nadruk op de basics in het onderwijs, op de bijdrage aan de kenniseconomie met als hoofddoel voor het
onderwijs het toe leiden van jongeren
naar een plek op de arbeidsmarkt en
op een louter cognitieve invulling van
het onderwijs. Er kan ook een eind komen aan een doorgeschoten afrekencultuur en sterke nadruk op meetbare
resultaten. Gelukkig is de afgelopen
jaren het thema ‘vorming/Bildung’
weer nadrukkelijk op de agenda gezet.
Hiermee heeft het eigenaarschap
van scholen en professionals een
flinke impuls gekregen en is ook de
aandacht weer gericht op de brede
persoonsvorming van de leerlingen.
Er zit natuurlijk wel een prijskaartje
aan deze vormgeving van de vrijheid
van onderwijs en het benadrukken
van de uniciteit van scholen. Dit raakt
namelijk direct de vraag naar de doordachte en actieve pedagogisch-didactische vormgeving van elke school en
ook de plek van levensbeschouwelijke
vorming en burgerschapsvorming
daarbinnen. Onderwijsvrijheid impliceert namelijk per definitie ook het
publiekelijk willen afleggen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dat vergt een duidelijke doelstelling
van de scholen. Hoe formuleren wij
de kerndoelstelling voor onze professionele handelen met het oog op de
aan onze onderwijs-pedagogische
zorg toevertrouwde leerlingen?

Recht op brede vorming
In lijn met de bredere, pedagogische invulling van de vrijheid van
onderwijs zou ik die als volgt willen
formuleren: het leren functioneren
in een democratische samenleving,
en de eigen, brede persoonsvorming
of identiteitsontwikkeling van elke
leerling. Elk kind op elke school heeft
recht op zo’n brede vorming. Hier ligt
een pedagogisch-politieke taakstelling
voor alle scholen, maar er ligt ook
de politiek-pedagogische taak van de
overheid om de specifieke vormgeving van de algemene doelstelling
van elke school te faciliteren en door
adequaat flankerend beleid mogelijk
te maken en te ondersteunen opdat
die doelstelling ook waar gemaakt
kan worden. Het woord is ook aan de
politieke partijen om de uitwerking
van een monistisch onderwijsstelsel van unieke scholen-in-context ter
hand te nemen.

Siebren Miedema is
als emeritus hoogleraar algemene
pedagogiek en
godsdienstpedagogiek verbonden aan
de Vrije Universiteit
Amsterdam en lid
van GroenLinks en
De Linker Wang.
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een christelijk kabinet?
Wies Houweling
Conferentie ‘Ruimte voor religie’

Groene Kerkendag op 7 oktober in Amersfoort

Is er ruimte voor religie in Amsterdam? Hoe werken
overheid en religieuze organisaties aan goede verhoudingen in de stad? Het Breed Interreligieus Intercultureel
Overleg (BIIO) houdt hierover op 5 oktober een bijeenkomst. Van oudsher kijken Amsterdammers kritisch naar
religie; velen zijn geseculariseerd en geïndividualiseerd.

De Groene Kerkendag is een dag vol ideeën en
inspiratie om in de plaatselijke kerk met duurzaamheid
aan de slag te gaan. Dit jaar is de Groene Kerkendag
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Special ‘Vredesspiraal’ over geweldloosheid
Geweldloosheid staat centraal in een lezenswaardig
themanummer van ‘Vredesspiraal’, het kwartaalmagazine van de vereniging Kerk en Vrede. Naast boeiende
reflecties over actieve geweldloosheid bevat het nummer
onder meer artikelen over het pacifisme van de monnik
Thomas Merton, theoloog G.J. Heering, en journaliste
Doroty Day. Verder een interview met voormalig diplomaat en vredesactivist Edy Korthals Altes (zie bericht
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Moskee in Amsterdam-Noord.
Maar ‘nieuwe’ Amsterdammers brengen hun geloof
mee, hun moskeeën en kerken. Is religie een gevaar?
Wat betekent de scheiding tussen kerk en staat? Wat is
een neutrale overheid? Welke activiteiten vanuit religie
kunnen wel, welke niet gesubsidieerd worden? Er zijn
twee inleiders en keuze uit vijf workshops. Donderdag 5
oktober, 17.30 uur tot 21.30 uur - met maaltijd. Locatie:
Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, nabij NS Station
Lelylaan. Kosten deelname gratis, wel graag aanmelden: bio.nieuwwest@gmail.com.

‘Stop explosieve groei defensie-uitgaven!’
In ‘Vredesspiraal’ zegt voormalig diplomaat en vredesactivist Edy Korthals Altes: ‘Ik ben fel tegenstander
van de astronomische stijging van de defensie-uitgaven
die wereldwijd gaande is; die liggen nu op een
onverantwoord hoog niveau, boven het hoogtepunt
van de Koude Oorlog (…). Het winstoogmerk in de
wapenindustrie moet verdwijnen. De overheid zou de
enige stakeholder moeten worden. De wereldwijde
defensie-uitgaven kunnen dan worden teruggedrongen.
Ik vind de macht die er nu uitgaat van de afzonderlijke
eenheden van het Militair Industrieel Complex angstaanjagend.’ Korthals Altes schreef onlangs het autobiografische boek ‘Van Havik tot Vredesduif’ waarin hij zijn
visie verder toelicht.

Er zijn verschillende christelijke partijen in Nederland, want er
zijn veel verschillende soorten christenen in ons land. Dat heeft
te maken met onze Nederlandse pluriforme identiteit. Twee
christelijke partijen, het CDA en de ChristenUnie gaan deel uitmaken van het nieuwe kabinet. Veel gelovigen stemmen op deze
partijen, maar elke politieke partij in Nederland heeft christelijke
leden en stemmers. Nederlandse christenen zijn een eigenwijs
soort, ze stemmen op alle partijen van de SP tot de PVV. Zo divers is het christendom en dat is het altijd geweest in Nederland.
Soms sluiten zij zich aan omdat de partij zich christelijk noemt,
soms juist niet.
De titel christelijk in de naam van een partij verwijst niet alleen
naar het verleden, de herkomst, maar ook naar de partijprincipes. Waarin verschilt een christelijke partij dan nu van een ‘gewone’ partij? Als een partij het etiket christelijk draagt, zijn er be-

vinden, maar diep in mij is het geloof en het verlangen van deze
wereld een betere en rechtvaardiger plek te maken, voor zoveel
mogelijk mensen. Dat noem ik christelijk en daarom ben ik ook
lid van GroenLinks en een groot fan van Jesse’s ‘we moeten het
samen doen’.
Geen verheerlijking van het christelijk verleden, maar werken aan
een gezamenlijke toekomst. Zoals Janneke Stegeman al zei in
het interview bij Buitenhof op zondag 9 september 2017, in reactie op het romantiseren van het christelijk verleden door Sybrand
van Haersma Buma: ‘In de tijd dat de touwtjes nog uit de voordeuren hingen in Nederland, zaten de vrouwen wel thuis, achter
diezelfde voordeur en de homo’s in de kast’. Niet voor iedereen
is dat verleden zo positief. In naam van het christendom zijn veel
mensen ook benadeeld en vertrapt.

Het bordje christelijk wil nog niet zeggen
dat de uitvoering van de politiek ook christelijk is
paalde verwachtingen. Christelijke waarden en normen worden
hoog gehouden, maar wat zijn die dan en hoe worden ze uitgewerkt? Over de christelijke normen en waarden zijn namelijk niet
alle christenen het eens. Als een bordje christelijk aan een partij
hangt, wil dat nog niet zeggen dat de uitvoering van haar politiek
ook christelijk is. Christenen zullen de eersten zijn om te zeggen dat zij ook maar gewone mensen zijn. Zou je het predicaat
christelijk niet moeten vermijden in de politiek? Kun je niet beter
kijken naar het behaalde resultaat van een partij en spreken over
de christelijke praktijk of uitstraling? Politiek is niet zonder meer
christelijk omdat er een christelijk bordje aanhangt.
Mensen die de term ons ‘Joods Christelijk erfgoed’ vaak in de
mond nemen, bekijk ik met zeer veel wantrouwen. Meestal is
dit namelijk gericht op het verleden, en bedoeld om mensen uit
te sluiten. Onze toekomst is niet joods christelijk, dat moet nu
toch wel duidelijk zijn voor de meeste mensen. Onze toekomst
is pluriform, en dat zullen we met elkaar waar moeten maken.
Voor mij is christelijke politiek, als je het dan zo wilt noemen,
per definitie op de toekomst gericht. Ik geloof in de uitspraak
van Theodore Parker, unitarisch theoloog en predikant uit de
negentiende eeuw, vaak geciteerd onder andere door dr. Martin
Luther King: ‘The arc of the moral universe is long, but it bends
toward justice.’ Sommigen zullen mij misschien te optimistisch

We zullen de samenleving nieuw vorm moeten geven en het
samenleven met elkaar in deze wereld toekomst moeten geven
voor de toekomstige generatie. En in Nederland wisten we als
inwoners van een klein land altijd dat we samen leven met vele
verschillen op deze aarde. We stonden bekend als een van de
tolerantste landen in de wereld, waar mensen samen aan hun
toekomst bouwden. We hebben veel meegemaakt en zijn steeds
een veilige haven geweest voor vluchtelingen, mensen in nood
en andersdenkenden.
Nu worden we bang gemaakt voor de toekomst, en bouwen velen
het liefst een muur. Dat is geen oplossing voor de toekomst, geen
oplossing voor een klein land als Nederland en al helemaal geen
christelijke visie.
Dit nieuwe kabinet mag zich misschien christelijk noemen, maar
mijn christelijke vraag is: hoe ziet de toekomst er uit voor de
zwakke, de kleine en de vluchteling? Vragen over de plannen voor
de zorg, het onderwijs en de opvang van vluchtelingen. Zoals de
plannen er nu voorliggen is dit niet mijn christelijke kabinet.

Wies Houweling is voorzitter van De Linker Wang

Edy Korthals Altes

www.linkerwang.nl.
@DeLinkerWang.
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RECENSIE

Carin Hereijgers

LEVENSBESCHOUWING MOOI AFGEPELD

In de politiek en ook in het gewone
leven halen mensen ergens hun motivatie vandaan om bepaalde keuzes
te maken, op een bepaalde manier
te leven of op een bepaalde manier
naar hun eigen levensverhaal of dat
van een ander te kijken. In de polarisatie van deze dagen is een bepaald
label dat mensen dan voor zichzelf
(of de ander) uitkiezen heel bepalend
in de invulling van alle aspecten van
zo’n persoon. Een katholiek knijpt
overal een oogje toe. Een protestant
is streng. Een atheïst hecht aan maximale zelfbeschikking. Wie Zen is kent
totale rust.
We weten allemaal dat er meer gelaagdheid is, die de omgang van
iemand met zijn of haar levensbeschouwing bepaalt, maar hoe dat er
precies uitziet gaan we meestal niet
precies na. André Grooters, emeritus
hoogleraar culturele en religieuze
antropologie aan de VU, heeft dit

wel gedaan en ook tot in detail. Hij
stelt dat iedereen van humanist tot
hindoe zich op een schaal van nul tot
honderd verhoudt tot een groot aantal keuzes die bewust of onbewust
bepalen hoe individuen tot hun eigen
vorm van levensbeschouwing zijn
gekomen.
Hou je van rust of van reuring? Word
je vooral bepaald door je opvoeding
of door je eigen weg, die je daarna
bent gegaan? Hecht je meer aan
natuur of cultuur? Stel je je meer
leidend of meer volgend op? Heb je
een moderniserende of een traditionele opvatting? Denk je meer lokaal
of mondiaal? Al die keuzes licht hij
kort per pagina toe en aan de overkant van de bladzijde vind je dan de
tegenpool, zodat je voor jezelf kunt
bepalen waar je ergens op die schaal
tussen bijvoorbeeld Apollo en Dionysos staat. En als je aan allebei evenveel waarde toekent zegt dat natuur-
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denken en doen in de basis eigenlijk
gevormd wordt. Voor een deel herkenbaar, voor een deel ook onthullend in de zin dat ikzelf in ieder geval
lang niet bij al die aspecten dagelijks
stil sta.
Het mooiste is dat het juist ook je
blik op anderen verandert. Ook zij
kennen die gelaagdheid. Nuances
die iedere persoon eigen maken en
ook door religies heen verbindingen
leggen tussen progressievere mensen bijvoorbeeld. Door hier aandacht
voor te ontwikkelen zien we uiteindelijk meer overeenkomsten tussen
mensen dan flagrante verschillen.
lijk ook veel over jezelf.
Mocht je je willen oriënteren op
deze manier van denken dan kun je
terecht op de website www.kieswijzerlevensbeschouwing.nl, waar je de
test ook digitaal kunt doen. Zo kun
je ontdekken door welke aspecten je

Kieswijzer levenschouwing.
André Droogers. Amsterdam University Press De Bezige Bij. Amsterdam
2017. ISBN 9789462984257. www.
kieswijzerlevenschouwing.nl

Het leven van varkens en kippen
in de intensieve veehouderij wordt
niet als diervriendelijk gezien. Dan
zien we liever dieren die de ruimte
krijgen. Wakker Dier en Natuur &
Milieu focussen nu vooral op het welzijn van koeien. Melkproductie is pas
duurzaam als koeien veel buiten lopen
en geen geïmporteerd veevoer eten.
De veestapel moet ook kleiner vinden de
milieuorganisaties. Dit vanwege het teveel
aan mest en broeikasgas. Foto: Bob de Vries
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Atheïst en christen:
twee beste vrienden
Brandon Pakker
Ik weet het nog goed. In 2003 ging ik met Ruben en zijn
ouders op vakantie naar Schiermonnikoog. Ik had Ruben
leren kennen tijdens mijn studie op het Grafisch Lyceum,
en al snel werd hij mijn beste vriend. Dat was ook het
begin van vele, urenlange gesprekken over het christendom en de God die daarin de hoofdrol speelt. Ruben was
gelovig opgevoed, maar voor hem was het geloof een persoonlijke zaak. Een paar jaar eerder stuitte hij tijdens een
suf college op een theorie die hem sterkte in zijn geloofsovertuiging. Dit herinner ik mij als het allereerste moment
waarop het christelijke geloof een wezenlijk onderwerp van
discussie werd.
Hoewel ik zelf niet gelovig ben, heeft religie mij altijd
gefascineerd. Mijn filosofische knobbel heeft een lange
geschiedenis. Ik herinner mij een eerste confrontatie met
religieuze teksten toen ik korte tijd op een ProtestantsChristelijke basisschool zat. Elke ochtend werd verwacht
dat we psalmen zongen. Ik had hier moeite mee: waarom
moest ik dit zingen, en wie is die onzichtbare God? In mijn
tienertijd lag ik ’s nachts vaak wakker omdat ik me bijvoorbeeld afvroeg of het universum een begin zonder oorzaak
heeft (God misschien?), of dat er geen begin is en we het
moeten doen met een oneindige ketting van oorzaak en
gevolg. Beide opties leken mij onmogelijk, waardoor die
nachten eveneens oneindig lang duurden.
Tegenwoordig streel ik soms graag mijn ego, omdat ik als
tiener dacht dat ik een goed argument voor het bestaan
van God had ontdekt, zonder dat ik wist dat dit argument
eeuwen eerder al door een ‘echte’ filosoof was geformuleerd. Dit argument wordt de ‘Gok van Pascal’ genoemd.
Al met al heb ik kennisgemaakt met vele argumenten voor
het bestaan van God; die hebben mij vooralsnog niet overtuigd. Maar ik raakte wel bevriend met Ruben, een jongen
die ik rationeel vond. Hoe kan zo iemand wél in het bestaan van God geloven? Al rijdende naar Schiermonnikoog
luisterden we, waarschijnlijk met tegenzin van zijn ouders,
naar Marilyn Manson en System of a Down. Ik keek ernaar
uit. Naast de verwachte gezelligheid, was ik vastberaden
om erachter te komen hoe deze rationele vriend nu kon
geloven in iets dat onzichtbaar leek.

We arriveerden en zetten onze spullen in onze kamer. We
wilden zo snel mogelijk naar buiten, het dichtstbijzijnde
bos in. De natuur was prachtig. De typische geluiden, beelden en geuren maken van een simpele wandeling door een
bos een waar avontuur. Zelfs als God niet bestaat, bedacht
ik, vormde dit levende schilderij een prachtige eenheid
van zintuiglijke prikkels. Ik besefte dat Ruben ook met dit
schilderij geconfronteerd werd, maar dat hij dit door een
andere bril bekeek dan ik. Sinds het begin van onze vriendschap waren we transparant geweest over onze religieuze
opvattingen, en ik vertelde hem dan ook dat ik het lastig
vond om zijn overtuiging in het bestaan van God te rijmen
met het feit dat ik hem rationeel vond. Hij benadrukte dat
hij dat vanuit mijn perspectief kon begrijpen, maar dat hij
juist het gevoel had dat zijn geloof alleen maar rotsvaster
werd wanneer hij de rede hierin betrok.
Ik deed die vakantie mijn uiterste best om God te ervaren.
Ik begon met bidden en zette mijn zucht naar argumentaties even opzij. Mijn doel was om vanuit een onbevooroordeelde houding iets van God te ontdekken in mijn
bewustzijn. Dat is immers de beginpositie van waaruit
menig filosoof vraagstukken benadert. Tijdens die week op
Schiermonnikoog heb ik God niet kunnen ontdekken. Hoe
meer ik over religies en goden lees, hoe onwaarschijnlijker
ik het vind dat God – en zeker een specifieke invulling hiervan – bestaat. Ondanks mijn ongeloof spreken Ruben en ik
nog steeds regelmatig af en blijven we tot in de vroege uurtjes in discussie gaan. Ondanks dat we het fundamenteel
oneens zijn, is onze vriendschap onverwoestbaar. Sterker
nog, we zijn het erover eens dat het juist dit verschil in
opvatting is dat onze vriendschap zo bijzonder krachtig
maakt. Er zijn twee sleutelwoorden die onze discussies
typeren; respect en vriendelijkheid. Wanneer deze waarden
worden omarmd, kunnen meningsverschillen bijzonder
interessant en constructief zijn. Zeker in een wereld waarin
maatschappelijke spanningen door tegengestelde opvattingen sterk toenemen. Laten we elkaar daarom vanuit
respect en vriendelijkheid de linker wang toekeren—met of
zonder God.

Brandon Pakker is
sinds 2017 redacteur
van De Linker Wang

Hoe meer ik over religies en goden lees,
hoe onwaarschijnlijker ik het vind dat God bestaat
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