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2019 Is weer zo’n typisch verkiezingsjaar. Binnen tien
weken mogen we twee keer naar de stembus voor drie verkiezingen. Waar het in maart draaide om het waterschap
en de Provinciale Staten – en volgens sommige partijen
ook de Eerste -en Tweede Kamer – is het in mei Europa.
‘Brussel’ heeft veel invloed, er is nauwelijks een onderwerp te bedenken waar de Europese Commissie niet iets
van vindt. Het verbod op te rechte bananen of te kromme
komkommers? Europa bepaalt. Welke ingrediënten er in
ons voedsel zitten, of hoeveel geld de industrie moet betalen voor CO2-uitstoot? Europa bepaalt. Wat er gebeurt als
Europese wetten niet meer gelden, zullen de Britten laten
zien met de Brexit.
Bij de komende Europese verkiezingen staat Tineke Strik
voor GroenLinks op de tweede plaats, direct achter Bas
Eickhout. ‘Europa staat op een kruispunt’, stelt ze. Als het
aan haar ligt, voert Europa de komende jaren een solidair
beleid, met meer aandacht voor het klimaat en de rechtsstaat. Dat is een ander Europa dan nu. Voor maatregelen
is in Brussel draagvlak over de hele linie nodig, fractiegrenzen doen er uiteindelijk niet meer toe: in verscheidenheid verenigd, net zoals het Europese motto luidt.
Europa zorgt voor verbondenheid; of we nou willen of
niet. Brussel verbindt ons ook met landen in Oost-Europa.
Daar profiteren we ook van, door arbeidskrachten te
werven en goederen en diensten te leveren. Europa heeft
veel invloed en verenigt door wetten en regels; niet zozeer
op gevoel, ik ken weinig mensen die zich als Europeaan
identificeren.
Maar op sommige terreinen, houdt Europa zich opvallend
afzijdig. Een voorbeeld daarvan is het conflict in Kameroen, waar in 2016 demonstraties tegen de overheersing
van het Frans als voertaal, werden neergeslagen. Sindsdien vallen er dagelijks doden. De Europese belangen om
in te grijpen zijn, volgens ontwikkelingswerker Marianne
Lindhout simpelweg te klein.
Terug naar Nederland, waar ook niet altijd verbondenheid
is. Ons slavernijverleden, bijvoorbeeld, wordt nog niet
door iedereen erkend. Bianca Gallant strijdt sinds een paar
jaar voor de erkenning van het verleden. In die erkenning
blijkt dat Nederland nog lang niet tot nieuwe inzichten is
gekomen. ‘Onwil en onbegrip overheerst’, zegt Gallant.
Op die onwil en dat onbegrip lijkt het rechts-populisme
goed te varen; Thierry Baudet speelde in zijn campagnes
vooral in op angst en onvrede, ook voor en over Europa.
Zijn partij vaart er voorlopig wel bij.
Maar zonder samenwerking en
verbondenheid, ook in Europees
verband, komen we niet ver. Maar
dan moet de Europese Unie wel
meer willen zijn dan alleen een
vrije markt en een economische
samenwerkingsregio. Europa kan veel
sterker inzetten op zaken als klimaatbeleid, duurzaamheid,
gelijke kansen en mensenrechten. Er valt dus zeker
weer wat te kiezen op
23 mei.
Bas Joosse,
eindredacteur
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‘Wij willen een ander Europa’
‘Als je solidariteit wilt, dan moet je Europa
sterker maken.’ Tineke Strik is de nummer
twee van GroenLinks voor de verkiezingen
voor het Europees Parlement op 23 mei. Ze
neemt veel kennis over migratierecht mee
naar Brussel. Op dit beleidsterrein ziet ze
voor Europa een belangrijke rol. ‘Eén van
mijn prioriteiten is dat elke asielzoeker
daadwerkelijk toegang heeft tot een goede
procedure.’
Kathinka Minzinga
Europa leeft bij GroenLinks, het heeft
vrede en stabiliteit gebracht. De kandidatencommissie ziet in jou een effectieve
Europarlementariër. Wat is volgens jou
de belangrijkste focus voor de Groenen in
de komende tien jaar?
‘Europa staat op een kruispunt. Na
vele jaren stabiliteit zie je dat, ten
gevolge van de opkomst van het populisme, het wij-zij denken is toegenomen met accenten op verschillen. Dat
zie je bijvoorbeeld als het gaat over
de plek van migranten of over de rol

bedreigend is voor onze waarden. Die
kernwaarden van de rechtsstaat zijn
fundamenteel om de democratieën in
stand te houden. Het is belangrijk dat
de landen één richting opkijken als het
gaat om de vraag op welke waarden
onze samenleving nu gebaseerd moet
zijn.

‘We willen een ander Europa,
maar er moet wel samenwerking zijn’
van het kapitaal, maar je ziet het ook
tussen de lidstaten onderling. Door
de schuldencrisis hebben de zuidelijke
lidstaten het heel zwaar. Ik vind dat ze
teveel aan hun lot worden overgelaten.
Dat gebeurt ten aanzien van armoede,
maar ook ten aanzien van vluchtelingen. Dan heb je de Oostelijke lidstaten
met een geheel eigen problematiek.
Eenmaal binnengetreden trekken ze
zich minder aan van de regels van
de EU. Dat zou kunnen leiden tot
een implosie van de EU, wat heel erg
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Ik zou ook heel graag hebben dat mensen meer vertrouwen en geloof hebben in die Europese samenwerking.
Dan moeten ze beter zien en ervaren
wat de betekenis van Europa voor
hen persoonlijk is. Nu worden grote
bedrijven ontzien, er is belastingontwijking, de marktwerking staat voorop.
Zo voelen mensen zich in de kou
staan en voed je populisten. Sinds de
economische crisis is het wantrouwen
scherper geworden. Ik werk graag aan
meer solidariteit tussen de lidstaten

en voor mensen die minder kansen
hebben. Het huidige Europese beleid
komt voort uit politieke keuzes die
niet de onze zijn. Wij willen een ander
Europa, maar er moet wel Europese
samenwerking zijn.’
Wij hebben een mooi verkiezingsprogramma vastgesteld. Hoe kun jij aan de
hand van ons partijprogramma mensen
enthousiasmeren om te stemmen voor
Europa?
‘Wij kunnen in Europees verband iets
doen aan de thema’s die mensen
belangrijk vinden: de klimaatproblematiek gaat de grenzen over. Onze
welvaart, de democratie, de behandeling van minderheden, de landbouw,
de natuur: we kunnen dat al lang niet
meer alleen. Als je bang bent voor het
recht van de sterksten en je wilt solidariteit, dan zul je Europa sterker moeten
maken. Als mensen meer zekerheden
willen, kunnen ze ook overtuigd worden om richting Europa te kijken. De
globalisering is een feit en de handel
is grensoverschrijdend, door samenwerking kun je zorgen dat werknemers
beter beschermd worden, dat er een
minimum aan welvaart wordt gegaran-

Eerste Kamerlid Tineke Strik strijdt voor een solidair Europa

deerd. Dan wordt het wel een ander
Europa. De angst speelt dat mensen
uit andere lidstaten arbeidskrachten
in Nederland wegconcurreren. De
Detacheringsrichtlijn is gerepareerd,
maar nog niet volledig. Wat ons betreft
mag er geen financieel voordeel te
halen zijn uit het feit dat je iemand uit
een ander land in dienst neemt. Verder
moet je blijven investeren in je eigen
mensen. Maar een grote arbeidsmarkt
heeft ook veel voordelen, waar ook
veel Nederlanders gebruik van maken.
Over de grenzen kijken verrijkt ons. En
samen sta je ook sterker ten opzichte
van de rest van de wereld.
Ik ben voor een transparant besluitvormingsproces. We moeten weten
wat de ministers van de lidstaten
zeggen, dat moet openbaar zijn. Naar
buiten komt nu alleen een gezamenlijk
besluit. Er worden politieke keuzes
gemaakt in de Raad van Ministers. Het
zijn onze ministers.
Ik sta voor de prioriteiten van ons verkiezingsprogramma: klimaat, solidariteit, de rechtsstaat, zorgen dat landen
weer lucht krijgen zodat ze weer kunnen investeren in hun publieke sector.’

daadwerkelijk toegang heeft tot een
goede asielprocedure. Momenteel
werk ik aan een rapport voor de Raad
van Europa waarin ik laat zien dat veel
landen aan hun grenzen asielzoekers
terugsturen zonder enig individueel
onderzoek. Het Europese Hof voor
de Rechten van de Mens eiste in 2012
dat het land waarheen een asielzoe-

enorm. Het heeft eraan bijgedragen
dat ook zijn eigen partij, de EVP,
kritisch is naar president Victor Orbán.
Deze uitingen zijn een enorme steun
voor de mensen die daar wonen. Het
feit dat ze gehoord en gezien worden
en dat er voor hen wordt opgekomen,
motiveert hen om te blijven knokken.
Het belangrijkste moet immers bin-

‘We moeten onderhandelen en
draagvlak krijgen per onderwerp’

Welke partijen zijn onze partners binnen
het Europarlement?
‘Scheidslijnen lopen per thema door
verschillende fracties heen. We moeten
onderhandelen en draagvlak zoeken
per onderwerp. Stapje voor stapje
zaken voor elkaar krijgen. Ik hoop in
de LIBE-commissie te komen, dat is
de Commissie Burgerlijke vrijheden,
justitie en binnenlandse zaken. Als
jurist met een wetenschappelijke carrière en netwerk kan ik daar veel kennis
binnenbrengen.’

ker teruggestuurd wordt, veilig moet
zijn. Sindsdien zoeken de lidstaten de
mazen op. Bij terugzending worden
mensen vastgezet in transitlanden
zonder dat daar een asielprocedure is.
Binnen de EU zal ik mij ook hier graag
voor inzetten. De lidstaten moeten
zich houden aan verdragen en de
eigen Europese normen. Om meer
speelruimte te hebben, sluiten landen
nu informele overeenkomsten met
derde landen; dit is een grijze zone
zonder rechterlijke of democratische
controle. Ik wil dat meer naar het
parlement toetrekken. In het algemeen
wordt het effect van nieuwe wetgeving
onderzocht door middel van impact
assessment, maar bij het aangaan van
dergelijke migratiedeals gebeurt dat
niet. Wat zijn de effecten op de mensenrechten? Door feiten aan te dragen
en deze ten grondslag te leggen aan
resoluties, kun je de Commissie en de
lidstaten dwingen om daar iets mee te
doen.’

Heb je op het terrein van het Europees
asielbeleid ook invloed als Europarlementariër?
‘Jazeker, het Europees Parlement is
medewetgever, dus voor alle richtlijnen
en verordeningen is de instemming
van het Parlement nodig. Eén van
mijn prioriteiten is dat elke asielzoeker

In hoeverre is het Europarlement, als je
bijvoorbeeld kijkt naar de rechtsstatelijke
ontwikkeling van Hongarije, een papieren tijger?
‘Je maakt niet in één keer grote stappen, maar toch zijn de effecten van
het rapport van Judith Sargentini en de
stappen van de Europese Commissie

nenslands gebeuren. Er is nu een
fonds opgericht voor rechtsstatelijke
ontwikkeling. Het geld gaat nu niet
rechtstreeks naar de regering, maar
naar organisaties die de rechtsstaat
opbouwen. Tegelijkertijd moet de EU
veel meer doen om te voorkomen dat
de Europese normen en waarden niet
overal gelden. Regeringsleiders moeten elkaar aanspreken en schendingen
moeten ook echt gevolgen hebben
voor de betreffende regering.’
In het verkiezingsprogramma zie ik het
woord ‘eerlijk’ steeds weer terugkomen.
Dat is eigenlijk een waarde, vind je niet?
‘Het betekent in wezen solidariteit: dat
iedereen tot zijn recht komt en dat
lasten eerlijke verdeeld worden. Daar
staan we voor!’

Tineke Strik staat tweede op de
kandidatenlijst van GroenLinks
voor de verkiezingen van het Europarlement. De afgelopen twaalf
jaar was ze Eerste Kamerlid en
fractievoorzitter. In die periode
was zij ook lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad
van Europa. Strik is universitair
hoofddocent migratierecht aan
de Radboud Universiteit.
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Een ongekende oorlog in Kamero en
De Republiek Kameroen ligt in de oksel van
Afrika. Het is elf keer zo groot als Nederland
en telt bijna 25 miljoen inwoners. Er zijn ruim
230 stammen met elk een eigen taal. Aan
de westzijde zijn Pidgin Engels en Engels de
voertaal, aan de oostzijde is dat het Frans.
Sinds 2016 is een gewelddadig conflict gaande in het Engelstalige deel. De strijd wordt
steeds bloediger met veel slachtoffers aan
beide zijden. Europa of de VN zouden hoognodig een bemiddelende rol moeten spelen.

Marianne Lindhout

Het conflict in Kameroen voltrekt
zich grotendeels buiten het zicht van
de grote media. De belangen, vooral
de westerse belangen, zijn niet groot
genoeg. Of de belangen zijn juist zodanig dat men liever de ogen sluit.
Een korte schets van de geschiedenis
van het land geeft inzicht. Bij de conferentie van Berlijn (1878-1880) werd
de kaart van Afrika verdeeld over de
toenmalige grootmachten. Het gebied
van Kameroen werd toegewezen aan
Duitsland als kolonie. Na de Eerste
Wereldoorlog werd het land door de
Volkerenbond opgedeeld tussen Frankrijk en Groot-Brittannië en werden het
mandaatgebieden.

In 1960 werd het Franse deel onafhankelijk. Een jaar later was er een
referendum aan de Engelse kant waarbij de mensen konden kiezen tussen
aansluiting bij het naburige Nigeria
of bij Franstalig Kameroen. Het werd
het laatste. In 1961 werd de Federale
Republiek Kameroen opgericht waarbij
de twee delen samengingen. Ahmadou
Ahidjo werd president van het land.
In 1982 droeg hij de macht over aan
Paul Biya. Dit was een van de weinige
machtsovernames op het Afrikaanse
continent die zonder bloedvergieten
gepaard ging.
Paul Biya is één van de langstzittende
presidenten van Afrika. Het moet
gezegd dat er onder zijn bewind lange
tijd een redelijke stabiliteit heerste in
het land. Maar dit ging ten koste van
fundamentele mensenrechten. Het
is een publiek geheim dat het regime
geheime martelkamers had (en nog
steeds heeft) voor politieke opponenten. En corruptie en machtsmisbruik
op alle niveaus is aan de orde van de
dag.
Ondanks de invoering van een meerpartijenstelsel begin jaren negentig,
halen bij elke verkiezing de president
en zijn partij een grote meerderheid.
De oppositie is verdeeld en de clan
van de president houdt met alle middelen stevig vast aan de macht.

met Engeland, Frankrijk en ook België
als gewilde bestemmingen.
Sinds 2016 is er een gewelddadig
conflict in het Engelstalige deel van
Kameroen. Het begon in oktober dat
jaar met demonstraties van advocaten
en leerkrachten tegen de Franstalige
invloed in het onderwijs en het justitieapparaat. Nieuwe verordeningen
in die domeinen zouden deze invloed
nog groter maken. De demonstraties
werden hard neergeslagen door het Kameroense leger, bestaande uit voornamelijk Franstalige militairen met aan de
top veelal personen van dezelfde clan
als de president.

Vrees voor burgeroorlog
De protesten en de onrust breidden
zich daarna snel uit. Het conflict is
sindsdien steeds gewelddadiger geworden en er vallen veel, vaak ook onschuldige, slachtoffers aan beide zijden.
Dagelijks zijn er berichten over dodelijke aanvaringen tussen het leger, de
veiligheidstroepen en de separatisten
(‘Ambazonians’) die naar onafhankelijkheid streven. Dit gebeurt zowel op het
platteland als in de grote steden.
De huidige roep om onafhankelijkheid
door de Ambazonians wordt vooral gevoed door Kameroeners in het buitenland. De sociale media spelen hier een
belangrijke rol. Veelal jongeren, die toch
in een uitzichtloze situatie zitten, geven
gevolg aan hun oproep en hebben het

‘Het conflict breidt zich uit naar andere regio’s in het land,
maar ook naar buurlanden’
Frankrijk heerste over haar deel zoals
ze gewend was in haar koloniën: op
een centralistische wijze. De Britten
gingen daarentegen uit van bestaande
structuren en een vorm van indirect
bestuur. Tot op de dag van vandaag
bestaan de verschillen in de twee
gebieden.
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De bevolking bestaat, zoals in zoveel
Afrikaanse landen, voor een heel groot
deel uit jongeren. Velen hebben een
schoolcarrière en zelfs universiteit kunnen doen, maar wat hen wacht na het
afstuderen is meestal een uitzichtloze
werkloosheid. Veel mensen proberen
het land te verlaten, men trekt richting
Verenigde Staten of richting Europa,

Europa en de Verenigde Naties houden zich afzijdig

gevoel dat ze niets te verliezen hebben.
Er heerst een vorm van straffeloosheid
van ongekende omvang. Regelmatig
worden leerlingen en leerkrachten van
scholen gekidnapt en huizen, auto’s,
taximotoren en huisraad in brand
gestoken. Onschuldige bewoners van
steden, dorpen en scholen zijn daar al
ruim twee jaar het slachtoffer van. Het

openbare leven ligt grotendeels plat,
scholen functioneren niet. Vrouwen
durven niet meer naar hun stukje land
om voedsel te verbouwen. Er is een
spiraal van geweld ontstaan, waarbij
voor elke gedode militair of politieman
tientallen burgers gedood worden,
dorpen platgebrand en ziekenhuisjes
in brand gestoken.
Een census van het centrum voor
mensenrechten en democratie in
Afrika (CHRDA) geeft aan dat er nu
al zo’n vijfhonderdduizend mensen
hun dorp of stad hebben moeten
ontvluchten. Deze intern ontheemden
trekken veelal naar de grote steden
aan de Franstalige kant. Daarnaast zijn
ruim dertigduizend mensen naar het
naburige Nigeria gevlucht.
In december 2018 deed hetzelfde
CHRDA verslag van onlusten en
brandstichtingen net over de grens
met de West Provincie (Franstalig
gebied). Te vrezen valt dat het conflict
zich uitbreidt naar de rest van het
land en meer en meer een etnische
component krijgt. De vrees voor een
burgeroorlog lijkt reëel.

Economie ingestort
Human Rights Watch bracht op 19 juli
2018 een rapport uit: ‘These killings
can be stopped’. Met satellietbeelden

en getuigenverklaringen wordt een
beeld geschetst van de omvang en de
gruwelijkheid van het conflict.
Onlangs zijn er beschuldigingen
geuit van het gebruik van chemische
wapens door het Kameroense leger in
hun strijd tegen de separatisten. Aan
de andere kant begaan de Ambazonians ook ernstige schendingen van
de mensenrechten met het doden
van zowel burgers als militairen. Ook
aan hun eigen kant: eenieder die niet
aan hun opgelegde boycot van het
onderwijs en openbare instellingen
meedoet, loopt gevaar.
De burgers zitten klem tussen de twee
partijen. Regelmatig wordt een ghost
town of lock down afgekondigd. Dat
zijn dagen waarbij men binnen moet
blijven en alles gesloten is. Zo was er
in februari een tiendaagse lock down
rond de Dag van de Jeugd, normaal
een grote feestdag in het hele land met
overal optochten en marsen. Mensen
mochten niet naar buiten. Deed je
het wel, dan riskeerde je je leven. De
economie is ondertussen volledig ingestort. Mensen hebben geen inkomsten, en ook de informele economie
draait niet meer. Mensen die in het
onderwijs werken zitten thuis zonder
salaris, veel scholen zijn gesloten.

Wat kan het Westen doen? Het regime
van president Paul Biya staat op goede
voet met Frankrijk. In het noorden
woedt een strijd tegen de terroristenbeweging Boko Haram dat vanuit
Nigeria Kameroen infiltreert. Het
Westen ondersteunt het Kameroense
leger met wapens en trainingen. Overigens vinden daar ook grove mensenrechtenschendingen plaats door het
Kameroense leger. Dit alles is voor het
Westen mogelijk een drempel om zich
al te veel te bemoeien met het uitvoerig geschetste conflict in het Engelstalige deel van Kameroen. De laatste
maanden gebeurt dit desondanks wel
steeds meer. Met name de Verenigde
Staten spreekt zich steeds duidelijker uit. Ook de Verenigde Naties en
Europa laten sinds maart voorzichtig
van zich horen. Maar tot nu toe is het
onvoldoende: de regering Biya trekt
zich er niets van aan. En voor het grote
publiek blijft het conflict onzichtbaar.

Protest tegen geweld
in Kameroen.
Foto: Marijke
Timmermans.

Aansporen tot actie
Een conflict zoals in Kameroen lijkt
op het eerste gezicht een lokaal
probleem, een binnenlandse aangelegenheid. Maar het conflict breidt zich
uit naar andere regio’s in het land en
ook de buurlanden raken betrokken.
Nigeria zit al met een groot probleem
van binnenlandse ontheemden vanwege Boko Haram en daar komt nu de
stroom vluchtelingen uit Engelstalig
Kameroen bij.
Als dit zo doorgaat zullen veel
vluchtelingen op illegale of legale wijze
proberen naar Europa te komen.
Cynisch genoeg is dat misschien wel
het belang van het Westen dat kan
aansporen tot actie. Europa of de
Verenigde Naties zouden meer
moeten doen en echt een bemiddelende rol moeten spelen om de
strijdende partijen rond de tafel te
krijgen. De neerwaartse spiraal zal
ergens doorbroken moeten worden. 
Marianne Lindhout was ontwikkelingswerker in Kameroen.
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SuperWaar biedt duurzame keuzes in de supermarkt
In supermarkten is veel aanbod. Die keuzevrijheid zorgt voor dilemma’s: wat is een
duurzame en verantwoorde keuze? Met zijn
workshop ‘God in de supermarkt’ wil Alfred
Slomp mensen daar over na laten denken.
Het gaat om kleine stapjes. ‘Het is beter dat
een grote groep mensen een kleine stap zet,
dan een eenling die een grote stap zet.’

Ina Scholma-Huisman

Voor we na schooltijd aan het
gesprek beginnen, loopt Alfred met
twee zakjes saucijzenbroodjes naar
de mannen achter de receptiebalie:
‘Hebben jullie nog trek of nemen
jullie ze mee naar huis?’ Ze bedanken
voor het aanbod en dan zit Alfred
met de broodjes in zijn maag: ‘Ze
zijn vers, gemaakt door leerlingen.
Het is jammer om ze weg te gooien,
maar wij eten thuis geen vlees.’ Dit
voorval is een kleine illustratie van de
dilemma’s waar je mee kunt zitten als
je bewust wilt omgaan met voedsel.
Alfred vertelt dat hij al op jonge
leeftijd ervoer hoe kwetsbaar mensen zijn. Dat kwam door het vroege
overlijden van zijn ouders. Hij zag de
kwetsbaarheid bij zichzelf, bij mensen
om zich heen en kreeg daardoor oog
voor de kwetsbaarheid van de wereld
waarin we leven. Zijn broer ging in
Wageningen studeren, deed daar
kennis en inzicht op en ging minder
vlees eten. Interessante gesprekken
volgden, ook met Arjan Schoonhoven,
een andere student in Wageningen,
met wie Alfred bevriend raakte. Zo
kreeg hij hart voor rechtvaardigheid
en duurzaamheid.

Workshop
Alfred: ‘Arjan en ik hebben samen de
workshop ontwikkeld. Een intensief

‘Beter inconsequent goed
dan consequent fout’
maar mooi proces. Op dit moment is
hij er door ziekte minder bij betrokken, maar het is en blijft een project
van ons samen. Hij is het creatieve
brein achter de opzet van de workshop en de werkvormen die we
gebruiken.’ In de gesprekken die ze
hadden, ging het over de schoonheid
van de natuur en hoe triest het is dat
die wordt aangetast. Ze hadden het
over de verdeling van arm en rijk en
over eerlijke handel. Ook met anderen
ging het regelmatig over onderwerpen
als milieu en dierenwelzijn. En toen
kwam vijf jaar geleden de vraag of ze
een workshop konden geven.
De workshop ‘God in de supermarkt’
geeft Alfred op dit moment zo’n
twee keer per week. Alfred: ‘Ik ben
per week een halve dag minder gaan
werken, zodat ik meer tijd heb voor
de workshops en het schrijven van
een boek.’ Een heel bijzondere ervaring was de workshop die hij begin
dit jaar in Leersum in de Albert Heijn
mocht geven. Direct na sluitingstijd

gelovig opgevoed zijn, kunnen vaak
niks met die combinatie van God en
de supermarkt.’ Om die reden wordt
de naam zo langzamerhand gewijzigd
in ‘SuperWaar’. Voor het tweetal zelf
blijft gelden dat ze geïnspireerd zijn
door wat de Bijbel zegt over armoede
en gerechtigheid. Alfred: ‘Ik vraag wel
eens aan christenen hoeveel Bijbelteksten er gaan over homofilie of seks
voor het huwelijk. Dat zijn er niet zo
veel. Dat er meer dan 2000 teksten
gaan over armoede en gerechtigheid,
kunnen ze soms nauwelijks geloven.’
Hij betreurt het dan ook te moeten
constateren dat gelovigen gemiddeld niet zo actief zijn als het gaat
om milieu en duurzaamheid. Alfred:
‘Maar wij merken dat het steeds meer
een thema wordt onder christenen en
daar word ik blij van.’

zette de bedrijfsleider stoelen neer
en zo, midden tussen de schappen
en de posters met aanbiedingen, kon
het gesprek met de klanten beginnen.
Over de keuzes die je als consument
kan maken en de impact die die
keuzes hebben. Want het is zoals
in de aankondiging van het boek al
staat: ‘Je hebt het niet gemakkelijk
in de supermarkt. Je vraagt je af wat
je vandaag zult eten en bij elk schap
moet je de afweging maken tussen
lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk
voor de producent.’ Inmiddels is er
voor de tweede keer een workshop in
de supermarkt gegeven en een derde
is aangevraagd.

Bijbelse inspiratie
‘Onze workshops zijn zeker niet belerend of sturend,’ zegt Alfred, ‘Geloof
en politiek laten we er bewust buiten.’
Dat klinkt wat vreemd als je bedenkt
hoe de workshop heet. Alfred: ‘Dat
klopt. Sommige christenen vinden de
titel ontheiligend en mensen die niet

SuperWaar - Je volgende stap in
duurzaam boodschappen doen
Alfred Slomp
ISBN: 9789492688019
Uitvoering: paperback
prijs: € 19,99
Uitgeverij: De Vuurbaak

Gedragsverandering
Hij vertelt dat het een keer ging over
de keuzes die er zijn als je kip koopt.
Scharrelkip, biologische kip, of zoals
gezegd werd: ‘de kip die door Wakker
Dier ook wel plofkip wordt genoemd’.
Een kippenboer verliet daarop de zaal.
Alfred: ‘Dat illustreert hoe gevoelig
voedsel kan liggen.’ Het is belangrijk
om deelnemers aan de workshop
geen schuldgevoel te bezorgen. Ze
moeten ook niet het gevoel krijgen
voor een onmogelijke opgave te
staan. Het scheelt dat de beide workshopleiders uit het onderwijs komen
en ervaring hebben in de begeleiding
van het proces van gedragsverandering dat ze voor ogen hebben. Alfred:
‘Het is beter dat een grote groep
mensen een kleine stap zet, dan een
eenling die een grote stap zet.’ En:
‘Beter inconsequent goed dan consequent fout.’ Dat geldt ook voor thuis.
De kinderen van 8 tot 13 jaar eten
daar wat de pot schaft, maar beslissen zelf wat ze eten als ze niet thuis
zijn. Alfred: ‘We praten erover, maar ik
leg ze mijn keuzes niet op.’
En dan is er nu het boek. Alfred heeft
het op verzoek van de uitgever
geschreven. Die zei: ‘Ik praat regelmatig met vrienden en kennissen
over vegetarisch eten. Als ze geïnteresseerd raken, is er geen boek dat ik
ze ter verdieping aan kan raden. Kun
jij dat boek niet schrijven?’ Dat werd
SuperWaar, met als ondertitel: ‘Je
volgende stap in duurzaam boodschappen doen’. Schrijver en uitgever
verwachten dat het boek zal aanslaan.
Alfred vertelt dat de hoofdstukken een
vaste opzet hebben. Alle aspecten van
duurzaam eten worden besproken,
net als de dilemma’s waar je tegenaan loopt. Verder staan er in het boek
praktische tips, heerlijke recepten en
inspirerende voorbeelden. 

Gods gabber

’Weet u wat ik het aller moeilijkst vindt van mijn beroep?’
De buurtagent met zijn gegroefde gezicht kijkt mij aan vanonder zijn pet. Al jaren komen wij elkaar regelmatig tegen;
bij wijkoverleggen, pleinfeesten, of op straat. In gedachten
noem ik hem ‘gabber van God’, omdat hij altijd voor iedereen klaar staat, gewapend met vriendelijke straathumor.
Nu loop ik hem tegen het lijf bij een bijeenkomst voor buurtbewoners rond inbraakpreventie en vraag hoe het gaat in
de wijk. ‘Ik heb heel wat gezien aan criminaliteit hier in de
stad. Moord en doodslag. Maar vanmorgen moest ik een
oud vrouwtje oprapen van haar keukenvloer. Ze was gevallen over een opstaand randje van het vloerkleed en had er
twee dagen gelegen. Uiteindelijk heeft de glazenwasser haar
opgemerkt, door het keukenraam. Blauwe plekken, overal.
Daar kan ik wel om janken. Weet u dat?’
Enigszins beschaamd knik ik. Nou en of ik dat weet! Dagelijks bereiken mij verhalen over vereenzamende ouderen. Ik
weet hoe moeilijk deze groep mensen echt serieus wordt genomen als het om beleid voor de toekomst gaat. Ook door
kerkpioniers als ik… die als opdracht hebben levensvatbare
en aantrekkelijke gemeenschappen te stichten, gericht op de
nieuwe generatie, zoals bijna alles in onze groeiende metropool. Ouderen lijken een pijnlijke en lastige blinde vlek
te vormen. ‘Het is niet mijn doelgroep’ zei laatst een jonge
ondernemende collega tegen mij. Hij heeft meer met jonge
hoogopgeleiden die hun weg zoeken in de overspannen wereld van de grote stad. Ome Klaas, die alleen maar lagere
school heeft gehad en daarna timmerman werd, valt ver
buiten zijn horizon, evenals de manier waarop Klaas rondkomt van zijn AOW. ’Wij richten ons alleen op dertigers en
opwaarts mobielen‘, verkondigde de sympathieke, frisse dominee vrolijk.
Is het vreemd dat ik soms boos word over de
richting van opiniemakers en beleidsbepalers in onze kerk en samenleving? Bejaarde
mensen worden blijkbaar gezien als een
weinig interessant probleemgebied,
waarover de wijk- en de mantelzorg
zich moet ontfermen. Maar juist zij, die
niet bij een gewilde doelgroep horen,
kunnen vaak enorm veel bijdragen aan de
gemeenschap.
Het is de doorgewinterde wijkagent die
mij wijst op de talenten van de mevrouw
met de blauwe plekken. ’Ze heet Sjaan
en ze heeft 8 kinderen gehad. Misschien
vindt ze het leuk om samen met jou
aardappels te schillen voor de buurtmaaltijd!‘ Met een knipoog en een
zwaai van zijn hand loopt hij weg, de
wijk weer in. Gods gabber.
Margrietha Reinders is buurtdominee en pionier in Amsterdam
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Hoop doet leven op Palestijnse heu veltop
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van
de Palestijns-christelijke familie Nassar.
Ondanks de voortdurende dreiging van
landonteigening door de Israëlische autoriteiten, zet Daoud Nassar zich met zijn familie op een geweldloze en creatieve wijze in
voor hun bestaan vanuit de gedachte ‘Wij
weigeren vijanden te zijn’.

Meta Floor

Op een heuveltop ten zuidwesten
van Bethlehem bevindt zich Tent of
Nations. Het bedrijf wordt omringd
door vijf Israëlische nederzettingen,
ook wel bekend als Gush Etzion, in
Gebied C op de Westelijke Jordaanoever. Dit gebied beslaat ongeveer 60
procent van de Westelijke Jordaanoever en wordt door Israël grotendeels
gebruikt voor nederzettingen, militaire gebieden en natuurgebieden.

Bedreigingen
Daoud Nassar, Palestijns christen,
woont samen met zijn familie net
buiten Bethlehem, waar zijn grootvader in 1916 dit stuk grond kocht en
waarvan zij de eigendomspapieren
hebben. Israël heeft dit gebied echter
uitgeroepen tot staatseigendom,
waarop het gebied is volgebouwd met
Joodse nederzettingen. Op diverse
manieren probeert Israël de familie te
doen vertrekken, zodat ook deze heuveltop ingenomen kan worden door
een Israëlische nederzetting.
Nassar vertelt dat hij geconfronteerd
wordt met meerdere bedreigingen:
‘Als eerste oefent de Joodse kolonistenbeweging veel druk uit. Dit gebeurt
niet alleen met fysiek geweld, zoals
het in brand steken van olijfbomen,
maar ook door de familie miljoenen
dollars aan te bieden en zelfs een
open cheque. Onze reactie was ‘onze
moeder is niet te koop’. Ons land is
onderdeel van onze identiteit en het
is ondenkbaar dat we hier afstand van
zouden nemen.Ten tweede zijn wij al
jarenlang verwikkeld in verschillende
rechtszaken met de staat Israël.

weer nieuwe afbraakbevelen kwamen.
Dit kostte veel tijd en energie. En in
maart kwamen er nog drie, die al in
december bleken te zijn neergelegd.
Die hadden we dus helaas niet op
tijd gevonden. Dit geeft veel stress en
onzekerheid.
Een derde strategie lijkt te zijn dat wij
geïsoleerd worden. De afscheidingsmuur, die door de staat Israël formeel
wordt gebouwd om zelfmoordaanslagen te voorkomen, zal gebouwd
worden tussen ons landbouwbedrijf
en de plaats Bethlehem. Als dit daadwerkelijk gaat gebeuren, zullen wij
afgesloten worden van school, kerk
en winkels in Bethlehem. Dat betekent dat het leven nog ingewikkelder
gaat worden.’

De vierde weg
Daoud Nassar legt uit dat dat de
Israëlische bezetting tot gevolg heeft
dat veel Palestijnen op één van de
volgende drie manieren reageren.
Hij vertelt: ‘Als eerste groep zijn
er Palestijnen die geloven dat het
gerechtvaardigd is om geweld te
gebruiken. Een tweede groep heeft de
overtuiging dat ze een speelbal zijn

‘Ons land is als onze moeder. We zorgen voor haar.
We zullen haar nooit verkopen. We zullen haar nooit verlaten’
Deze gebieden zijn niet toegankelijk
voor Palestijnen. Palestijnen in gebied
C hebben zeer beperkt tot geen toegang tot stromend (drink-)water, elektriciteit en bouwvergunningen. Dit
wordt hen systematisch onthouden
door de Israëlische autoriteiten die
sinds de Oslo-akkoorden in 1995 hier
zowel militair als civiel gezag hebben.
Ruim zeshonderdduizend joodse Israëliërs leven in deze nederzettingen
die illegaal zijn volgens artikel 49 van
de Vierde Geneefse Conventie van het
internationaal recht.
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Ondanks het feit dat wij eigendomspapieren hebben die teruggaan tot
het Ottomaanse tijdperk, zijn we al
meer dan 150.000 euro kwijt aan
juridische procedures.’
‘Ook weigeren de Israëlische autoriteiten om bouwvergunningen af te
geven en hebben zij een afbraakbevel
afgegeven voor alle bebouwing op het
terrein. Zo ben ik in januari van dit
jaar iedere zondag druk geweest met
het verkrijgen van de benodigde formulieren bij een speciaal bureau van
de Israëlische autoriteiten omdat er

geworden van internationale krachten
waar we zelf geen invloed op kunnen
uitoefenen. Dit leidt tot een apathische houding. Een derde groep is alle
vertrouwen verloren, en zij – vaak de
hoger opgeleiden – kiezen ervoor het
land te verlaten en elders een nieuw
leven op te bouwen.’
‘Zelf kies ik met mijn familie voor de
vierde weg. Steeds meer Palestijnen
doen dat. Dat is de weg van actief,
geweldloos verzet. Wij weigeren
vijanden te zijn, van wie dan ook. Wij
weigeren ook slachtoffers te zijn. Wij

Familie Nassar laat zich niet verdrijven en kiest voor vrede

willen tegenstand bieden en uitdagingen overwinnen, niet door een
negatieve instelling, maar door onze
frustratie om te buigen in constructieve daden. Vrede is niet alleen de
afwezigheid van conflicten, het is
ook een mentaliteit. Het is de kunst
innerlijke vrede te ervaren te midden
van conflict.’
‘We zijn begonnen met de Tent of
Nations omdat het ons helpt met de
situatie om te gaan – om frustraties
te kanaliseren. We willen investeren in
een constructieve weg. En om hoop
te brengen aan bezoekers die kunnen
zien dat je altijd iets kunt doen in een
moeilijke situatie – ook al is het klein.
Je kunt in een cirkel blijven zitten,
maar je moet daar uitspringen en het
vanuit een ander perspectief zien.
We willen het negatieve niet op een
negatieve manier beantwoorden. Ons
antwoord op haat is liefde.’

Bruggen bouwen
Daoud vertelt hoe belangrijk hij het
vindt om zijn woede en frustratie te
blijven ombuigen tot een constructieve kracht. Hij is hierin uitermate
creatief. Omdat hij geen toestemming
krijgt van de Israëlische autoriteiten
om te bouwen op zijn land, is hij begonnen met het opknappen van een
groot aantal grotten. ‘Bovengronds´
bouwen is niet toegestaan, daarom
maar ´ondergronds’.
Enthousiast vertelt hij over de
activiteiten die hij samen met zijn
familie organiseert: ‘Jongeren komen
helpen bij het planten van olijfbomen,
kinderen komen op zomerkamp,
Palestijnse vrouwen leren de Engelse
taal spreken en te werken met computers. Op deze manier wordt niet
alleen de Palestijnse gemeenschap
versterkt, maar leren mensen ook om
de ander te zien als mens. Dat is het
belangrijkste doel: het vijanddenken
doorbreken en mensen leren om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor
hun situatie.’

Solidariteit wereldwijd
Daoud Nassar weet zich wereldwijd
door velen gesteund, ook in Nederland is er een groeiende beweging van
betrokkenheid en steun. De aanwezigheid van buitenlandse bezoekers en
vrijwilligers biedt bescherming. Dit
geldt ook voor de aandacht wereldwijd, zowel vanuit kerken als op
politiek niveau. Zo ontving hij op 13
december 2018 de Duits-Franse ‘Prijs
voor Mensenrechten en Inzet voor de
Rechtsstaat’. Een jaar eerder ontving
hij de vredesprijs van de Wereldraad
van Methodistenkerken.
Naast deze internationale erkenning
is de morele support ook van groot
belang. Daoud spreekt zijn dankbaarheid hiervoor uit en zegt: ‘Doordat er
mensen wereldwijd, en ook in
Nederland, in vriendschap en
solidariteit om ons heen staan, lukt
het ons om hoop levend te houden.
We hebben geen behoefte aan
buitenstaanders die ons vertellen wat

we moeten doen. We hebben
vrienden nodig die zich aansluiten bij
onze strijd en onze visie. Samen
maken wij een verschil en houden we
hoop levend. Mensen die kortere of
langere tijd vrijwilligerswerk willen
komen doen, zijn van harte welkom!’ 

Daoud Nassar en zijn
moeder Meladeh.

Meta Floor is voorzitter van Stichting
Vrienden van Tent of Nations Nederland. Zie: www.tentofnations.nl.
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COMMENTAAR

BAUDET ALS UITROEP- OF
VRAAGTEKEN?
Zelf was ik ooit Statenlid van ZuidHolland, toch voel ik me meer Leidenaar dan Zuid-Hollander. Over
het algemeen zijn provincies niet
‘in’. Toch bleven de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart niet
onopgemerkt. Het kabinet verloor
in de Eerste Kamer haar meerderheid en Thierry Baudet leverde een
prestatie. Hoe hij handenschuddend en soms dansend veel mensen mobiliseerde voor zijn club,
maakte indruk. Zijn jongensachtige en ‘ik ken mijn klassieken’-uitstraling charmeerde. Prima, deze benutting van democratie. Grote vraag is echter zijn ideologisch denken, inclusief
zijn ideeën in de door tv uitgezonden overwinningsspeech. Dit
te meer omdat in Europa, denk ook aan Brexit en de gele hesjes, populistisch onbehagen troef is, iets waar Baudet garen bij
wist te spinnen. Een ‘nee-beweging’ lijkt dominant naast verwarring en tegenstellingen, waardoor zondebokmechanisme,
zelfs antisemitisme weer floreren. Behalve ‘nieuw rechts’ is er
gelukkig ook bevlogen engagement en vitale spiritualiteit in de
samenleving.
Al voor Baudet politicus werd, toog hij naar Frankrijk om zijn
dissertatie aan holocaust-ontkenner Le Pen aan te bieden,
van wie hij ook de omstreden term ‘boreale’ (=zuiver witte)
samenleving schijnt te hebben overgenomen. Even zorgelijk
lijkt dat hij flirt met een zekere Jared Taylor in de VS, die de superioriteit van het blanke ras bepleit. Politicoloog Sytze Faber
ziet in het Friesch Dagblad bij Baudet een parallel met het nazisme. Dat eveneens via verkiezingen, in een onzekere tijd en
via de retoriek: ‘onze natie is in gevaar’. Dat gevaar kwam niet
door migratie, globalisering of EU, maar door ‘een internationaal complot onder joodse leiding’. De parallel lijkt dat nu
onze natie en ons witte ras volgens Baudet in gevaar zijn door
migratie, globalisering of Europa. Vooral de bestuurderselite
moet het ontgelden Opvallend is verder hoe Baudet afgeeft
op journalisten, wetenschap, onderwijs, kunst en architectuur.
Ik schets graag ook positieve trends in Europa, bijvoorbeeld
dat een progressieve vrouw met warme EU-gevoelens president van Slowakije werd en dat nu een goed EU-debat gaande
is. Het is jammer dat Baudet de ‘nee-beweging’ heeft weten te
versterken, ook omdat veel kiezers minder hebben doorzien
welke bedenkelijke ideeën hij er op na houdt.
Naast PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66, ligt er vooral
voor de partijen in het midden nu de uitdaging met een authentiek ‘groot verhaal’ te komen. In ieder geval zo positief
mogelijk en overtuigend oplossingsgericht om een einde te
helpen maken aan de nogal grote onvrede onder de mensen;
hun ‘nee’ ombuigen naar ‘ja’. Wie weet lukt het.

‘Mijn omgang met d e kerk is een spannend gebied’
Voor Bianca Gallant was het lange tijd helemaal niet vanzelfsprekend om stil te staan bij het slavernijverleden. Een
wereldwijd project over de rol van kerken in de koloniale
tijd veranderde haar standpunt. ‘Ik voel me verantwoordelijk om dóór de kerk er iets aan te doen.’
Douwe de Roest
Bianca verwelkomt me op een school
in Amsterdam-Zuidoost. Ze is geboren in Suriname als achterachterkleindochter van een slaafgemaakte vrouw
uit Ghana en groeide op in Nederland. Ze werkt als onderwijsadviseur
en is betrokken bij de Lutherse kerk in
Amsterdam.
‘Ik was zelf nauwelijks bezig met het
slavernijverleden. De generatie vóór
mij is vooral bezig geweest om in Nederland te overleven en een bestaan
op te bouwen en niet om na te denken over slavernijverleden,’ zegt ze,

verband van 32 kerken, veranderde
het perspectief van Bianca. Namens
de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) bezocht ze de bijeenkomsten
van de CWM. Deze organisatie heeft
wortels in het koloniale tijdperk en
komt voort uit drie zendingsorganisaties. In de jaren zeventig ontstond de
huidige organisatie vanuit groeiend
besef dat alle lidkerken volkomen
gelijkwaardig zijn aan elkaar.
‘De CWM onderzoekt haar eigen
rol in de koloniale tijd. Kerken en
zendingsgenootschappen maakten
zelf weliswaar vaak geen mensen tot
slaaf, maar werden wel door slaveneigenaren gefinancierd, zendelingen

‘Slavernij ís niet lang geleden’
‘Mij is dat ook niet geleerd. Mijn houding over het slavernijverleden was
altijd: we moeten dóór. Ik had zelf
geen last van discriminatie en mijn
idee was dat er geen probleem wás.
Die houding is er veel onder Surinamers hier en in Suriname. Ik zie dat
de volgende generatie, de twintigers
en dertigers, veel actiever zijn. Die
lopen meer aan tegen de erfenis van
het slavernijverleden. Deze generatie
is opgevoed met het idee dat ze volkomen gelijke kansen hebben, maar
het is bewezen dat mensen van kleur
en mensen met een niet-Nederlandse
achternaam doorgaans niet vooropgesteld worden.

Rol van kerken
Een project van de Council for World
Mission (CWM), een wereldwijd

reisden op slavenschepen of erfden
plantages. Ze werkten mee aan een
koloniale theologie en wereldbeeld.
Een gangbare opvatting was dat een
tot het christendom bekeerde slaaf
geciviliseerder, betrouwbaarder en
dus meer waard was dan een nietbekeerde.
De andere kant is dat zendelingen
wilden dat mensen vrij waren om het
geloof te ontvangen en naar de kerk
te gaan. Dit bracht ze in botsing met
de kolonisator. Veel zendingsbewegingen, ook van kerken die nu in de
CWM bij elkaar komen en die van
de (Duitse) Evangelische Broedergemeente die in Suriname actief waren,
werden daardoor voorvechter voor de
afschaffing van slavernij.’
Het project ‘Legacies of Slavery’

bracht mensen samen in Londen,
Ghana, Jamaica en de Verenigde
Staten. ‘In Londen zag ik de havens
vanwaar de schepen vertrokken en de
armoede van Afrikaanse en Caribische gemeenschappen in Londen. Zij
hebben weinig kansen en ervaren veel
racisme dat een uitvloeisel is van de
koloniale houding. In Ghana is het
fort Elmina, één van de vele forten
van waaruit de Nederlanders groepen
mensen slaaf maakten en verhandelden. Daar heerst vooral woede over
het koloniale verleden. Vanuit het
Caribisch gebied zijn mensen boos op
Europa, maar ook op Afrikanen, omdat groepen elkaar hebben verkocht.
Ghana en Jamaica hebben allebei nog
altijd kwetsbare perspectieven en zijn
afhankelijk van westerse bedrijven en
toerisme. In Jamaica viel op hoe het
land is kaalgeplukt. Voor de jongeren
is er weinig perspectief.’
Na dit project is er voor Bianca veel
veranderd. ‘Voor mij heeft dit proces
persoonlijk veel gedaan. Ik heb het
thema slavernijverleden lang ontkend
en besef dat ik daar veel zwarte mensen die dit wél hebben gevoeld, tekort
heb gedaan. Er is een nieuw activisme
in mij ontstaan, vanuit de binding
met de kerk en mijn geloof.’

Hoe ziet die binding met kerk en
geloof eruit?
‘Ik voel me zelf in de kerk fijn, ik word
er gerespecteerd en gewaardeerd.
Maar ik heb ook gezien hoe mijn kerk
en vele andere kerken een rol hadden
in het slavernijverleden. Dat maakt
mijn omgang met de kerk een spannend gebied. Er zijn ook mensen die
vanwege de rol van de kerk toen nu
niets meer van de kerk willen weten
en bijvoorbeeld terug willen naar eigen Surinaamse of Afrikaanse religie
van voor de slavernij. Ik begrijp dat,
maar ik zelf voel me juist verantwoordelijk om dóór de kerk er iets aan
te doen. Als Lutherse kerk scharen
we ons achter de verklaring van de
Raad van Kerken uit 2013. Die richt

zich op witte én zwarte mensen. Die
verklaring is uitgebracht rond 150 jaar
Keti Koti. Er is toen excuses aan de
overheid gevraagd, maar de overheid
heeft zich niet verontschuldigd. De
Raad van Kerken heeft zich wél verontschuldigd en verantwoordelijkheid
genomen.’

Waarom is het voor jou belangrijk om
via de kerk en geloof over het slavernijverleden te spreken?
‘Kerken kunnen plekken zijn waar
ruimte is voor gesprek over fouten
uit het verleden. In christelijk geloof
is er een gedeeld besef van ‘zondigheid’ en gebrokenheid van mensen.
Want volgens mij is dát voor veel
witte mensen het ingewikkeldst:
om echt toe te geven, te erkennen
en verantwoordelijkheid te nemen
dat dit is gebeurd. In de moeite met
excuses zie ik dat mensen dat niet
écht willen toegeven. Daarnaast heeft
het vanuit de overheid ook te maken
met angst voor claims. Maar onwil en
onbegrip overheerst. Mensen zeggen:
mijn voorouders hebben er niks mee
te maken gehad. Of ze hebben de
houding die ik ooit had: het is lang
geleden, laten we doorgaan. Maar het
ís niet lang geleden. En Nederland
heeft als geheel wel geprofiteerd van
de slavenhandel en het werkt tot nu
door. De kerk biedt door het besef van
gebrokenheid, ruimte voor erkenning
van het verleden. En er is plek voor
vergeving en waarden als liefde voor
elkaar. De kerk kan ook werken aan
een maatschappij waar aan iedereen
recht gedaan wordt. In Amsterdam
werken we met elkaar samen – zwart
en wit – ook aan de herdenking van
dit verleden.’
Hoe kunnen kerken hier mee aan de
slag?
‘Voor elke organisatie die hiermee
bezig wil begint het met onderzoek
om de feiten op tafel krijgen over het
eigen verleden. Mensen die nu nog
onverschillig zijn over dit thema –

Bianca Gallant.
Foto: Roy Gallant

zowel zwarte als witte mensen, maar
voornamelijk witte mensen – moeten
zich bewust worden hoe erg het is
geweest en hoe het doorwerkt in deze
tijd. Wij werken samen met het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Andere, seculiere
groepen hebben weer eigen ervaringen en expertise. Mooi aan hen is dat
zij stimuleren om naar de kracht van
slaven te kijken. Het beeld van een
slaaf is een geketend iemand, weerloos. Maar het gaat niet om zielige
mensen. Het waren sterke mensen,
spirituele mensen, mooie mensen,
die slaaf zijn gemaakt. Als ik dat hoor,
komt dat echt bij me binnen.’

Voor veel mensen ligt dit thema ver
weg. Wat kunnen bijvoorbeeld kerkelijke gemeentes en parochies doen?
‘Ik snap dat het ver weg voelt. Hier in
Amsterdam is het actueel. En ik zou
toch zeggen dat er overal wel
connecties zijn. Als de PKN dit breder
op zou pakken, kan er in ieder geval
met Keti Koti steeds breder iets mee
worden gedaan. In Nederland zijn
niet veel gemengde kerken. Mensen
hebben vaak een eigen migrantenkerk. Daardoor missen we veelkleurigheid. Het is daarom mooi als je dit
thema kunt oppakken met een andere
gemeente.’

Hans Feddema is antropoloog, historicus, oud Statenlid en publicist.
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Armoede blijft belangrijk thema voor Ab Harrewijn Prijs
De aanmeldingen voor de Ab Harrewijn
Prijs zijn veelal een reflectie van de plekken
aan de rafelranden van de samenleving
waar de nood het hoogst is. De vijf door
de jury geselecteerde initiatieven van 2019
laten zien dat armoede nog altijd een prangend probleem is in Nederland. De jury, dit
jaar voor het eerst onder leiding van Kees
Vendrik, maakt de uiteindelijke winnaar
bekend op 13 mei.
Christian Jongeneel

Op 8 maart, internationale vrouwendag, kwam een groep bijstandsvrouwen bij elkaar in een stijlvol restaurant in de bossen bij Breda. Ieder van
hen had een date met een topman.
Voorafgaand aan het gesprek met
de lunch had ieder van de vrouwen
een intensieve training gevolgd om
de vaardigheden en het zelfvertrouwen op te krikken. De uitkomst was
daarom een beetje voorgekookt: na
afloop konden alle acht de vrouwen
melden dat ze een baan hadden. Een
enkeling kreeg zelfs meteen een vast
contract aangeboden.
Het evenement was het geesteskind
van Nora Kasrioui, de winnares
van de Ab Harrewijn Prijs 2018. De

gedachte is eenvoudig: persoonlijk
contact is essentieel om mensen
die jaren buiten het arbeidsproces
verkeerd hebben, werkelijk tot hun
recht te laten komen bij een potentiële werkgever. Of zoals een van hen
het uitdrukte tijdens de presentatie:
‘We nemen mensen aan om wat ze
kunnen en we ontslaan ze om wie ze
zijn.’

mensen die een maatschappelijke
misstand zien en besluiten daar
iets aan te doen. De Prijs richt zich
daarbij op mensen die het vrijwillig
oppakken, vaak vanuit een eigen achterstandssituatie. Ook dit jaar was het
eenvoudig vijf prachtige genomineerden voor te stellen. In willekeurige
volgorde:

Nominaties
Ieder jaar krijgt de Ab Harrewijn Prijs
tien tot twintig kleinschalige initiatieven aangedragen om mee te dingen
naar de prijs. Dat is het topje van een
ijsberg, want Nederland kent vermoedelijk vele duizenden initiatiefnemers,

• Ilvien en Richard Noordhoek van
Free Food Experience, Utrecht. In
de Utrechtse wijk Leidsche Rijn
startten zij een eetproject. Omdat
ook in de als welvarend bekend
staande wijk armoede bestaat.
Meer informatie: www.freefoodexperience.nl
• John en Corrie Tamerus namens
OverHoop, Woerden. OverHoop is
een koffiebranderij waar mensen
met weinig geluk in het leven het
vak van koffiebrander en barista
leren. Aan de branderij is ook een
schenkerij verbonden, die zorgt
voor inkomsten. Meer informatie:
www.overhoopkoffie.nl
• Ilona Ordelman, drijvende kracht

Een jaarabonnement nemen of cadeau geven?
Ga naar ► www.linkerwang.nl/aanmelden
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Mijn vader wordt oud. Hij zal het me enorm kwalijk nemen
dat ik dit denk en schrijf. Maar ik zie in de groeven van zijn gezicht dat zijn leven niet gemakkelijk was. Hij had een strenge
vader, die hem al in zijn jonge jaren strak hield. Mijn opa was
soldaat, vocht tegen zowel de Spanjaarden als de Fransen, en
nam dat regime mee naar huis. Mijn vader is inmiddels 72
jaar, maar hij voelt zich nog jong en sterk. En eerlijk is eerlijk:
hij is in sportievere staat dan ik.

Dit is het topje van de ijsberg
De persoonlijke benadering geeft topmannen de mogelijkheid om mensen
aan te nemen om wie ze zijn, niet
wat ze op hun cv hebben staan. Het
bevalt – ook bij de vierde editie had
Kasrioui geen gebrek aan topmannen. Bij de uitreiking van de prijs dit
jaar komt Kasrioui meer vertellen
over haar resultaten en waar ze het
prijzengeld voor heeft ingezet.

Help mee! Met nieuwe abonnees kunnen
wij dit magazine blijven uitgeven!

Mijn vader de gastarbeider

achter Bij de Halte, Deventer. Bij
de Halte is een ontmoetingsplek in
de wijk Zandweerd, waar buurt, bedrijfsleven en zorg samenkomen.
Meer informatie: www.bijdehalte.nl
• Henk Beijen, Cor de Greef en Will
Hage van De Vuurtoren, Bergen
op Zoom. De Vuurtoren, gevormd
naar aanleiding van massaontslag bij Philip Morris, biedt een
ontmoetingsplek voor lotgenoten.
Geen website.
• Erik Pezij van Ieder Kind een Sint
te Vriezenveen. De stichting zorgt
dat Sinterklaas langs komt bij
kinderen die niet gewend zijn veel
cadeautjes te krijgen, laat staan dat
Sint aan huis komt. Meer informatie: www.iederkindeensint.nl
Wie meer over de genomineerden wil
weten kan hun websites bezoeken,
maar ook de uitzendingen beluisteren die radio 5 in de aanloop naar de
uitreiking maakt: https://www.nporadio5.nl/zininweekend De genomineer-

den krijgen elk sowieso 1500 euro om
aan hun activiteiten te besteden. Voor
de winnaar is er 5000 euro.

Uitreiking
Na eerder Paul Rosenmöller en Ineke
van Gent is het juryvoorzitterschap
vanaf dit jaar in handen van Kees
Vendrik, die net als zijn voorgangers
een collega van Ab Harrewijn was ten
tijde van diens lidmaatschap van de
Tweede Kamer (van 2008 tot zijn
overlijden in 2012). Vendrik is
tegenwoordig hoofdeconoom bij
Triodos Bank en binnenkort senator
voor GroenLinks.

De bekendmaking van de
Ab Harrewijn Prijs 2019 zal
plaatsvinden op maandag
13 mei vanaf 15.00 uur in de
Pauluskerk te Rotterdam,
Mauritsweg 20 (3 minuten
lopen vanaf R’dam CS).

Maar ik weet dat er een moment gaat komen dat zijn gezondheid achteruit zal gaan. Gek genoeg voel ik daardoor ineens
de drang om hem opnieuw te leren kennen, maar ook om zijn
verhaal te vertellen. Nadat mijn zusje afgelopen jaar het ouderlijk huis verliet, ben ik mijn ouders voor het eerst als senioren gaan zien. Dat gaat gepaard met het idee dat de kans bestaat dat zij er de komende twintig jaar niet meer zullen zijn.
Misschien is het juist daarom dat ik de urgentie voel om het
verhaal van mijn vader te vertellen. Nu ik zelf kleine kinderen
heb, wil ik hen kunnen vertellen waar hun ‘echte’ roots liggen
en hoe ongelofelijk trots ze mogen zijn op opa die een groot
offer heeft gebracht om ons te brengen waar we nu zijn. Mijn
vader kwam als gastarbeider in de jaren zeventig naar Nederland. Een jonge man die op zoek ging naar een beter leven.
Een gelukszoeker. Want zelf de kost kunnen verdienen voor je
gezin is, wat mij betreft een primair recht op geluk. Nu heeft
de term gelukszoeker een vreselijk negatieve lading, het heeft
de bittere nasmaak van een profiteur. Terwijl geluk iets is wat
elk levend wezen hier op aarde nastreeft. En ik denk ook dat
hij en mijn moeder het geluk hebben gevonden. Ze hebben
een gezin van zeven kinderen die allemaal hun weg in de samenleving hebben gevonden. Daarnaast mogen ze genieten
van maar liefst negen kleindochters en twee kleinzonen.
Ik ben het kind van een man die zonder fatsoenlijke bescherming de baksteenoven in liep en handmatig pallets stenen
opstapelde. Hij beweert overigens nog steeds dat die oven de
reden is van zijn vervroegde kaalheid. Een man die mijn geboorte niet heeft meegemaakt. Sterker
nog, ik werd geboren toen hij hier in
Nederland was. Mijn opa heeft mij
mijn naam gegeven en mijn vader
hoorde weken later via een cassettebandje dat hij een dochter
had gekregen, nadat hij vier zonen op de wereld had gezet.
De keuze voor geluk door
mijn ouders heeft mij
het kind van een gastarbeider gemaakt, een
enorm trots kind.
Halima Özen
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‘Populisme is een taboe in de kerk’
‘Hoe profetisch moet je zijn? Kerken laten
graag zien hoe barmhartig ze zijn. Maar
als iemand zegt op de VVD of Forum te
stemmen, blijft het stil. Het populisme is een
taboe in de kerk.’ Theoloog, predikant en
actief D66-lid Joost Röselaers wil de maatschappelijke onvrede graag op tafel hebben. ‘Ik zie veel mensen in bubbels, maar
mis de verbinding.’

partij? En die als vrijzinnig predikant
regelmatig de kolommen haalt van
onder meer NRC en de Volkskrant?
‘Ik voel me eigenlijk geen Nederlander, veel meer een wereldburger,’
zegt hij. Tot zijn elfde woonde hij
in Genéve en daarna tot bijna zijn
achttiende in Senegal. Zijn vader
was functionaris voor de Verenigde
Naties.

Jezuïeten
Theo Brand

Joost Röselaers.
Foto: Bettina Traas.

Joost Röselaers loopt het café van
debatcentrum De Balie in Amsterdam
binnen. Het is druk en lawaaierig.
Voor het interview lopen we de trap
op. Hij maakt een vriendelijke indruk.
Wie is deze 39-jarige theoloog die
actief is bij D66 als hoofdredacteur
van Idee, het tijdschrift van het
wetenschappelijk bureau van deze

Zijn tienerjaren in Afrika hebben hem
gevormd, zo wordt duidelijk. ‘Senegal
is een overwegend islamitisch land
met een katholieke minderheid. Er is
ruimte voor verschillen en er is ook
relatief veel tolerantie. Ik ging naar
een Franse school die werd geleid
door paters van de Jezuïetenorde. Ik
zat daar samen met andere tieners,
veelal uit Afrika. Het geloof maakt op
een natuurlijke manier deel uit van
het leven in Afrika. Veel gesprekken
hingen daar ook mee samen.’

‘De Jezuïeten zijn sterk intellectueel
aangelegd en ook maatschappelijk
betrokken. De docenten hebben me
in dat opzicht gevormd. Het ging op
school om meer dan alleen rekenen
en taal, ook over hoe je in het leven
en de wereld staat. Het geloof hield
me enorm bezig. Regelmatig sprak ik
ook met de vader van één van mijn
beste vrienden. Die zei tegen me dat
ik misschien wel theologie moest
gaan studeren.’

Creatieve kant
Toen hij op 17-jarige leeftijd met zijn
ouders terugkeerde naar Nederland
was dat een cultuurshock voor hem.
‘Nederlanders zijn vaak zo direct, op
het onbeleefde af. Vaak hebben ze
meteen een grote bek. Ik was dat niet
gewend. Op school bij de Jezuïeten
in Afrika ging het er formeel en netjes
aan toe. In Nederland was dat heel
anders.’
Een tussenjaar op de antroposofische
Vrije Hogeschool in Zeist gaf hem de
kans om te wennen aan Nederland en
ook andere talenten te ontwikkelen.
‘Mijn creatieve kant werd aangesproken. Er was ruimte om te zingen en
viool te spelen.’ Na dit tussenjaar
begon hij met een studie theologie in
Leiden waarna hij -in het voetspoor
van zijn vader- diplomaat wilde
worden, in dienst van Buitenlandse
Zaken.
‘Ik zat in de selectieprocedure en in
de laatste ronde werd ik afgewezen.
Dat ik als theoloog diplomaat wilde
worden, konden de ambtenaren van
BuZa niet echt goed plaatsen. Als
jurist had ik veel meer kans gemaakt.
Nu denk ik: een theoloog met een
brede kijk en met kennis van religie
en cultuur is juist goud waard in de
diplomatieke wereld.’

Ongemak
Het ongemak en de onkunde omtrent
religie merkt hij ook vandaag. Röselaers: ‘Ik ben nu hoofdredacteur van
Idee, het tijdschrift van het weten-
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Joost Röselaers ziet bubbels en mist verbinding

schappelijk bureau van D66. Ik ben
blij dat binnen de partij ruimte wordt
geboden aan wat ik nu inbreng. Tegelijk kan ik er niet omheen dat D66
tekortschiet als het om religie gaat. Al
verandert het ongemak wel van kleur:
vroeger was het uit een anti-gevoel,
tegenwoordig veeleer omdat zij volstrekt onbekend zijn met het geloof.
Veel partijleden weten er geen raad
mee, terwijl ze ook wel zien dat het
om veel meer gaat dan wat er binnen
oude kerkelijke instituten gebeurt.’
Dat starre of excessieve vormen van
religie, met name binnen de islam,
weerstand oproepen, begrijpt hij
goed. ‘Maar dat religie meer is dan
dat, gaat er bij veel D66-ers nog
steeds moeilijk in. Dat geloof mensen

is waar. Maar door je te verbinden en
vragen te stellen kom je altijd verder
dan door met oordelen te komen.’
De kerk speelt in de Britse maatschappij een meer vanzelfsprekende
en prominente rol, merkte hij. Toen
Röselaers in 2017 terugkeerde uit
Londen werd hij predikant bij de
vrijzinnige geloofsgemeenschap
Vrijburg in Amsterdam. Ook werd hij
algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. In die rol en
met zijn Londense ervaringen is hij
anders gaan nadenken over de rol van
de kerk in de samenleving. ‘De kerk
moet weer present zijn. De zingevingsvraag is groter dan ooit.’

kerk biedt rituelen en heeft gewijde
ruimtes. Waar hoor je nog een verhaal
dat je tegenspreekt en dat op een
vriendelijke manier vraagt of je als
mens wel goed bezig bent en oog
hebt voor de ander?’

Emancipatie
Volgens Röselaers speelt het typisch
Nederlandse verschijnsel van verzuiling en ontzuiling een rol in ons ongemak met kerk en religie. ‘De protestantse en katholieke zuilen claimden
min of meer het christendom. Zo viel
de kerk ook ten prooi aan kleinburgerlijkheid en hokjesdenken. Ontkerkelijking betekende vaak bevrijding en
emancipatie. Veel mensen ontworstelen zich nog steeds.’

‘Dat geloof mensen ook vrijheid en kracht kan geven,
daarvoor bestaat niet altijd evenveel openheid
ook vrijheid en kracht kan geven en
dat religieuze tradities inzichten en
wijsheden bevatten en ook beweeglijk zijn, daarvoor bestaat niet altijd
evenveel openheid.’

Zingevingsvragen
Hij was vier jaar als predikant verbonden aan de Nederlandse Kerk in
Londen (Austin Friars). Daar was hij
een graag gezien gesprekspartner en
had ook contacten met mensen in de
Londense bankensector. ‘Dat waren
meestal niet de financiële diehards,
maar juist de bankiers die wat meer
open stonden voor zingevingsvragen.’
De banken lijken vaak de spil te
zijn van een verziekt kapitalistisch
systeem. Hoe ging Röselaers daarmee om? ‘Mijn ervaring is dat je met
moraliseren niet ver komt,’ zegt hij.
‘Vaak is het stellen van vragen al genoeg om iemand wat aan het denken
te zetten. En het gaat om een systeem
waar veel mensen ook profijt van hebben. Maar anderen ook weer niet, dat

Yoga en mindfulness
‘Wij zijn als kerk te veel in de seculariseringsgolf meegegaan en ook te
bescheiden geworden. Vaak ook vanuit een bepaald schuldgevoel dat we
het vroeger verkeerd hebben gedaan.
Daar moeten we nu echt van af. We
moeten onze plaats in de samenleving opeisen, ook met de overtuiging
dat we iets te bieden hebben.’
Voor existentiële vragen is volgens
Röselaers nu een leegte. Veel jongeren kampen bijvoorbeeld met burnout. Met alleen yoga en mindfulness
redden we het volgens hem niet. Hoe
waardevol ze als technieken ook zijn
voor lichaam en geest, ze hebben
volgens hem niet iets wezenlijks te
bieden. ‘Het christendom is waardevoller. Het Humanistisch Verbond of
de School of Life vind ik allebei heel
sympathiek, maar de kerken staan in
een veel diepere en langere traditie.’
‘In de kerk vertellen we de oeroude
verhalen uit de Bijbel en wat ze vandaag te zeggen kunnen hebben. De

Maar intussen is de roep om zin
en betekenis juist aan het groeien,
ondervindt hij. Met interesse ziet hij
vormen van ‘religieloos christendom’
ontstaan die bij nadere beschouwing
ook in het verleden al bestonden.
‘Bewegingen van onderop waarin
mensen buiten de kerkelijke instituten
om zoeken naar innerlijkheid en zich
laten inspireren door Bijbelverhalen
en de persoon van Jezus.’

Luisteren
Ook signaleert Röselaers een
toenemende maatschappelijke
onvrede die zich uit in steun aan
populistische partijen. ‘Deze ontwikkeling gaat gepaard met een enorm
onvermogen van niet-populisten om
met populisten en hun aanhangers
om te gaan. Met populisten bedoel ik
politici als Baudet en Wilders. Wat is
de emotie die ervoor zorgt dat zij
steun krijgen? Is het angst? Is het
onvrede? Als kerken zouden we hier
veel beter naar moeten luisteren.’ 

Dit is een iets ingekorte
versie van een interview
dat onlangs verscheen
op online platform
NieuwWij.nl.
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De burger verlangt naar een bezielend p olitiek verhaal
De samenleving seculariseert steeds verder
en tegenstellingen worden sterker zichtbaar.
De verkiezingen op 20 maart lieten dat nog
scherper zien. Theoloog des Vaderlands
Stefan Paas signaleert dat voor het gedachtegoed van Forum voor Democratie ook in
religieuze kringen steun is. De verschillen
tussen links en rechts hebben een levensbeschouwelijke spanning als kern, stelt hij.
Brandon Pakker
Een baken van rust. Dat is wat ik
ervaar wanneer ik binnenstap in het
huis van Stefan Paas, hoogleraar missiologie en Theoloog des Vaderlands.
De stilte van Baambrugge, waar Paas
al lange tijd met plezier woont, doet
me mijn stadse leven even vergeten
en herinnert mij aan de kinderjaren die
ik doorbracht in een soortgelijk dorp.
Het interieur is een bijzondere samenstelling van op het eerste gezicht
ouderwets ogende meubelstukken.
Het geheel straalt een type huiselijkheid uit dat moeilijk te beschrijven
is. Paas herkent mijn blik en legt uit:
‘Mijn vrouw heeft de gave om binnen
een mum van tijd vele winkels in te
lopen en van oude meubelstukken die
ze daar vindt een geheel te maken’.

naar de samenleving brengt: ‘Ik maak
veel gebruik van Twitter, en ik schrijf
boeken waarin mijn interesse voor
de politiek te zien is. Ook ben ik van
plan om een serie podcasts te gaan
maken over de plek van de Bijbel in de
samenleving. Het idee is om dan te
bekijken hoe er vanuit de Bijbel licht
geworpen kan worden op hedendaagse maatschappelijke discussies. Kijk
bijvoorbeeld naar de overwinningsspeech van Baudet, die zat vol met
religieuze verwijzingen. Die speech
had een apocalyptische toon en dit
doet me bijvoorbeeld denken aan het
boek Openbaring. Het valt me op dat
in gelovige kringen waarin veel interesse voor dit thema bestaat, er ook
veel steun is voor dit soort politieke
bewegingen. De nood aan bezielende
verhalen, die verder gaan dan koopkrachtplaatjes of statistieken, toont
zich in de hedendaagse politiek. Hier
valt vanuit de theologie wel wat over te
zeggen.’
Het gefluit van een klassiek ogende
theepot trekt onze aandacht. Ondertussen denk ik aan de politieke aardverschuiving die tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen concreet werd; ik
vraag Paas waar hij maatschappelijke
spanningen ziet. ‘Wat mij opvalt is de
raadselachtige spanning tussen cijfers
die aangeven dat we bij de veiligste,
welvarendste en gelukkigste landen

‘De zorg is dat men elkaar
als vijanden gaat zien’
Bezieling in de politiek
We nemen plaats aan een lange,
houten tafel. Een samenleving waarin
de secularisering doorzet en (politieke) tegenstellingen steeds sterker
zichtbaar worden, leent zich goed voor
een gesprek met de verkozen ambassadeur van de theologie. Ik vraag hem
hoe hij vanuit deze rol de theologie
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op de planeet horen en een stroom
in de bevolking die zich daar niet in
herkent. Ik denk dat de kern hiervan
een levensbeschouwelijke spanning is,
namelijk tussen klassiek rechts, met
haar binding aan de eigen grond, traditie, familie en persoonlijke vrijheid,
en daar tegenover een klassiek links
verhaal, dat streeft naar een wereld

Theoloog des Vaderlands Stefan Paas

waarin iedereen gelijkwaardig is en we
in harmonie met de planeet leven. Die
verhalen lijken lange tijd onderdrukt
te zijn geweest door een technocratisch discours, maar nu bubbelen
ze bijvoorbeeld op in de klimaat- en
immigratiediscussies. Forum voor
Democratie heeft haar sprong ook
kunnen maken op basis van wat door
veel mensen als een bezielend verhaal
wordt ervaren. En Klavers succes is in
die zin ook te verklaren door het planetaire verhaal waar hij mee kwam.’

Links versus rechts
Ik neem een slok van mijn thee en
vraag hoe Paas hier vanuit de theologie naar kijkt. ‘De zorg is dat men
elkaar als vijanden gaat zien. Op
rechts vertaalt zich dit vaak naar een
Calimero-complex, waarbij links als
elitair en betuttelend wordt gezien. Je
ziet dan een pervers genoegen in het
feit dat men veracht wordt. Daartegenover zien we aan de linkerkant
een woede of weerzin tegen alles dat
vooruitgang tegenhoudt. Vanuit de
christelijke theologie is belangrijk dat
in de tijd dat Jezus zijn bezielende
Koninkrijk van God kwam prediken,
niet vergeten wordt dat er in dat Koninkrijk ook een kruis stond. Daarmee
gepaard gaat het lijden, het kwaad en
ons onvermogen om dit laatste zonder
hulp te overwinnen. Het onderkennen van het kwaad in jezelf vormt een
begin van het zoeken naar die hulp.
De neiging om het kwaad op anderen
te projecteren is heel gevaarlijk en
helpt ons niet verder, en die neiging
zie ik terug in de spanning tussen links
en rechts.’ Hoe uit die neiging zich
binnen het linkse kamp? Stefan neemt
even de tijd en vervolgt: ‘Een van de
klassieke kritieken op links is dat de
sterk idealistische en bevlogen mensen ontzettend bitter kunnen worden
bij zaken die hen tegenstaan. Houden
van de mensheid en de pest hebben
aan rechtse mensen, zeg maar. Links
kan een stap vooruit maken door dat
ideaal van een egalitaire en geweldloze

‘De neiging om het kwaad op anderen
te projecteren is heel gevaarlijk’
wereld ook de weg ernaartoe te laten
bepalen. Het contact met de ander
behouden, hoe moeilijk dat ook is. Niet
alleen door begrip voor zijn eigenheid
en verlangen, maar ook voor zijn wrok
en boosheid. Zonder dit begrip loop je
het risico op een inconsistente utopie,
waar de Poolse filosoof Leszek Kolakowski op doelde toen hij sprak over
de weg naar het paradijs dat is bezaaid
met bloed en onrecht.’

Burgers van de aardse staat
Met dat paradijs in mijn achterhoofd,
vraag ik of hij heil ziet in confessionele
politiek. ‘Wetten kunnen alleen gemaakt worden als je een meerderheid
vindt. Ook in levensbeschouwelijke
zin is ons land verdeeld, je zult dus
een common ground moeten vinden.
Politieke partijen vertegenwoordigen
burgers, dus als er partijen zijn die
vanuit een specifieke christelijke overtuiging politiek bedrijven, zie ik niet in
wat daar mis mee is. Dat geldt net zo
goed voor partijen die zich op andere

godsdiensten baseren, zoals de islam.
Mijn standpunt is dat je anderen moet
behandelen zoals je zelf behandeld
wilt worden. Als burgers van de aardse
staat, zoals Augustinus dat zei, zijn
we gelijken en er mag geen zweem
van secundair burgerschap ontstaan
door verschillen in geloofsopvattingen.
Belangrijk is wel dat confessionele partijen zich niet opstellen als een sterke
arm van de kerk. De scheiding tussen
kerk en staat is belangrijk, het kan
niet zo zijn dat de kerk via de politiek
haar wil oplegt aan mensen die geen
christen zijn. Dat is in het verleden
vaak genoeg gebeurd, en afgedwongen geloof is ook vanuit de christelijke
traditie echt verkeerd.’
Afgedwongen geloof en authenticiteit
sluiten elkaar uit, bedenk ik me op het
moment dat Paas de kopjes wegzet en
de hond des huizes hem trouw volgt.
‘Natuurlijk,’ vervolgt hij wanneer hij
weer aan tafel aanschuift. ‘Natuurlijk
kun je je als samenleving afvragen

waar dwang ophoudt en vorming
begint. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat
op elke school godsdienstonderwijs
gegeven moet worden, omdat mensen
er anders op geen enkele manier mee
in aanraking komen. Ik zeg niet dat ik
dat verdedig, maar dat zou kunnen. Is
dat dwang? In zekere zin wel, want je
wordt gedwongen om de les te volgen,
maar met kunstonderwijs en muziek is
dat ook zo. Daar kun je thuis ook niets
aan vinden. Het gaat erom wat voor
belang de samenleving wil hechten aan
de verschillende soorten vorming.’
Met een ferme handdruk sluiten we
later een drie uur durend gesprek af.
Ik kijk terug op een inspirerende
dialoog. 
Stefan Paas (1969) is theoloog en hoogleraar missiologie en interculture theologie aan de VU in Amsterdam
en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. In 2018 werd Paas uitgeroepen
tot Theoloog van het Jaar.
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DE ZIEL VAN EUROPA
Helene Timmers
Verhalen van gastarbeiders gezocht

Wereld Assemblee Religies voor Vrede

‘Mijn vader kwam als gastarbeider in de jaren
zeventig naar Nederland’, zegt columnist Halima
Özen. Met Het Zuidelijk Toneel uit Tilburg is
ze bezig om een voorstelling op te zetten over
gastarbeiders. Het programma wordt gevuld met
mensen die graag het verhaal van gastarbeiders
willen delen. Die verhalen zoekt Halima nu. Of
het nu gaat om vaders, ooms, opa’s of helemaal
geen familielid maakt niet uit. ‘Misschien heb
je wel jarenlang naast een gezin gewoond van
wie de vader gastarbeider is geweest. Of heb je
zelf taalles gegeven aan gastarbeiders? Ik wil het
allemaal weten’, zegt Halima. Tips kunnen doorgegeven worden via mijnvaderdegastarbeider@
gmail.com

In het Duitse Lindau vindt van 20 tot 23 augustus
de tiende Wereld Assemblee van Religies voor
Vrede plaats. Op de bijeenkomst worden 800 tot
900 vertegenwoordigers van wereldgodsdiensten
verwacht. De bijeenkomst heeft als thema Caring
for our common future. Dat thema uit zich onder
andere in het streven naar vrede, bescherming
van de aarde en de duurzaamheidsdoelen van de
Verenigde Naties. Religies voor Vrede in Nederland organiseert op 11 mei een voorbereidende
bijeenkomst met deskundigen in Utrecht. Ook
jongeren nemen aan deze bijeenkomst deel.
Meer informatie is te vinden op www.religiesvoorvrede.nl.
Tentoonstelling over ‘oerkennis’

14 en 15 juni: Vredesactie bij vliegbasis Volkel

Er zijn Luchtmachtdagen op vliegbasis Volkel
op 14 en 15 juni waar 280 duizend toeschouwers
worden verwacht. Er liggen kernbommen uit de
jaren zestig die door nieuwe en ‘betere’ vervangen dreigen te worden. Actievoerders verzamelen
op vrijdag 14 juni vanaf 17.00 uur in gemeenschap De Weyst. Na soep en afwas worden de
plannen besproken en volgt een geweldloosheidstraining. Daarna is er tijd voor ontspanning. De
volgende ochtend wordt vroeg ontbeten en gaan
de actievoerders op de fiets om tien kilometer
naar de hoofdpoort van de vliegbasis af te leggen.
Daar verzamelen zij met spandoeken om folders
uit te delen. Elk half uur is er een moment van
stilte en reflectie. Meer info en aanmelden: noelhuis@antenna.nl (Bron: www.kerkenvrede.nl).

In het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam
is tot en met 25 augustus een tentoonstelling
te zien over kabbala. Kabbala betekent letterlijk
‘oerkennis’ en is de benaming voor kennistradities waarmee joodse mystici het bestaan proberen te doorgronden. De tentoonstelling Kabbala.
De kunst van de joodse mystiek legt uit wat de
traditie inhoudt. De hoofdtentoonstelling vindt
plaats in het Joods Historisch Museum. Daar
gaan bezoekers in een ‘decompressieruimte’
over van de alledaagse wereld naar de onbekende
wereld van kabbala. Meer informatie is te vinden
op de website van het Joods Cultureel Kwartier:
www.jck.nl

Een motto! Ik heb nooit geweten dat Europa een motto heeft.
Om ruzie onder de leden te voorkomen is het in een taal opgesteld die niet meer gesproken wordt, het Latijn. Het motto luidt:
In varietate concordia. Er is een officiële Nederlandse vertaling:
verenigd in verscheidenheid. Ik snap wel dat deze tekst nooit is
blijven hangen. Hij klinkt oubollig degelijk, je struikelt over de
woorden en mist de verbinding.
Tijd om eens naar het origineel te kijken, in varietate concordia.
Bij concordia denk ik eerder aan harmonie. Kijk, daar zit al gelijk
meer muziek in. In dat ene woord klinken alle verschillende
Europese stemmen door, die vervolgens samen tot een mooi
geheel komen.

Europa is wat wij ervan maken
En dan dat ‘verscheidenheid’. De keuze voor dit woord zette
me op het verkeerde spoor. Ik nam aan dat het motto uit de
beginjaren van een gezamenlijk Europa stamde en daardoor
een ouderwetse klank kreeg. Het motto blijkt echter pas in 2000
uitgedacht te zijn. Dan kan je het hedendaagser interpreteren, in
termen als diversiteit of pluraliteit. De multiculturele samenleving mag erin door klinken, waardoor je niet alleen uitdrukt dat
er tussen de landen verschillen zijn, maar ook binnen de landen.
Harmonie in diversiteit. Daar kunnen we mee verder!
Bij de oprichting van de voorouder van onze Europese Unie, de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, stelde de Franse
minister van Buitenlandse Zaken met de Luxemburgse naam
Schuman in vloeiend Engels: ‘Europe must acquire a soul.’
Europa, deze nieuwe internationale onderneming, heeft een ziel
nodig.
Al vanaf het begin is het dus duidelijk dat een verenigd Europa
meer behelst dan een optelsom van economische belangen.
Meer dan een oppervlakkige politieke samenwerking. Europa
verdient bezieling en enthousiasme. Europa moet gaan leven.
De eenwording van Europa is verbonden met een ideaal dat
voortvloeit uit het bloedige verleden: nooit meer oorlog. De oorlogen en strijd die het continent getekend hebben, transformeren in een zoektocht naar het gemeenschappelijke. Wat verbindt
de Europese landen met elkaar en hoe kunnen de bewoners
vriendschappelijk samenleven? Waar precies kunnen we die ziel
van Europa vinden? Ligt die in gedeelde waarden? Of slechts in
gezamenlijke instituties? In de samenlevende bewoners?
Wat is Europa eigenlijk? Het is niet enkel een aantal landen die

op hetzelfde continent liggen en die een gemeenschappelijke
geschiedenis delen. Het gezamenlijk verleden wijst naar een
Europese identiteit in alle diversiteit.
De grote oorlogen van de twintigste eeuw behoren tot het
verleden, waarmee het ideaal dat Europa verbindt - nooit meer
oorlog - achterhaald lijkt. Dat neemt niet weg dat we een gedeelde
problematiek hebben. In verschillende Europese landen hebben
terroristen toegeslagen. De financiële crisis kent geen grenzen
en de klimaatverandering beperkt zich niet tot een enkele regio.
Deze problemen zijn te groot om door afzonderlijke natiestaten
opgelost te worden, hier vinden we alleen een uitweg als we het
samen aanpakken.
Tegelijkertijd is Europa meer dan de optelsom van de afzonderlijke volkeren, bij elkaar gehouden door gezamenlijke problematiek.
Het wordt boven alles gedragen door de onderliggende waarden
die we delen. Daarbij denk ik aan duurzaamheid, democratie, pluralisme, vrijheid. Gelijke rechten. Een maatschappij waar burgers
van verschillende pluimage samenleven. Een droom van vrede.
Deze waarden vormen de ziel van Europa. En deze ziel wordt
belichaamd in ons, Europese burgers. Met een knipoog naar
Augustinus: Wij zijn de ziel van Europa. Europa is wat wij ervan
maken! Dat is de meerwaarde van één Europa, boven een Europa
dat alleen een economisch doel dient.
Populisten stellen deze waarden ter discussie en wijzen opvallend genoeg juist die diversiteit die de kern vormt van Europa
af. Populisme trekt scherpe scheidslijnen tussen mensen, maakt
onderscheid tussen hen die bij het volk horen en zij die daar geen
deel van uitmaken. Populisten staan voor een identiteitspolitiek
die botst met de pluralistische Europese grondtoon en zijn wantrouwig ten opzichte van Europese idealen en solidariteit. Daar
moeten we ons tegen teweerstellen. Laten we het Europese motto
hier in stelling brengen: harmonie in diversiteit.
Het kost nog wel eens moeite om van Europa te houden. Laten
we de regeltjes, de geldverspilling, het circus met rechte bananen
en kromme komkommers op de koop toe nemen. In aansluiting
bij ‘onze’ spitzenkandidaat, Bas Eickhout, wil ik dit nog zeggen:
We zijn trots op wat Europa heeft bereikt. Nu willen we een groener, duurzamer en socialer Europa. In harmonie en met diversiteit
kunnen we vormgeven aan een samenleving waar burgers in alle
schakeringen thuis zijn.
Daarom: ga stemmen!
Helene Timmers is secretaris van het bestuur van De Linker Wang.
Op deze plek schrijven de bestuursleden Martin Damen, Job de
Haan en Helene Timmers om beurten een column.

www.linkerwang.nl.
@DeLinkerWang.
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RECENSIE

Carin Hereijgers

STATISTIEK ALS MEDICIJN

Het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) lijkt niet de aangewezen organisatie om verhalen te vertellen. Bij statistische analyses denk je niet meteen
aan verhalen, perspectief of hoop.
Directeur Kim Putters heeft zichzelf
echter de opdracht gesteld om juist
de verhalen achter de analyses te vertellen. Hij doet dit met verve via diverse media. Het is zijn antwoord op
factfree politics. En op de eenzijdigheid van alleen beleidstaal en koopkrachtplaatjes. Hij zegt: ‘Niemand is
gemiddeld’ en: ‘Er zijn allerlei soorten
verschillen’. Veelvuldig roept hij ook
anderen op om vanuit hun kennis
een goede visie te smeden, waaraan
het land weer perspectief ontleent.
Hij doet deze oproep zeker ook aan
premier Rutte. Putters stelt: in een
land waar veenbrand smeult is een
andere manier van samenwerken
nodig, want ‘de roep vanuit de samenleving wordt luider en die kan

in de komende periode ook leiden
tot een herschikking van het politieke landschap. De ‘oude’ politieke
middenpartijen ontstonden destijds
ook in reactie op grote maatschappelijke kwesties.’ Putters refereert bij
het zoeken naar visie ook naar traditionele verhalen als die van de kerk.
Ontkerkelijking wil nog niet zeggen
dat die verhalen niet meer leven. Hij
promoot ook andere evenementen en
plaatsen waar maatschappelijke interactie plaats vindt, zoals bij sport, in
musea en in bibliotheken. De meerwaarde van ontmoeting en het delen
van verhalen laat hij helder zien.
Soms is de boodschap van de SCPcijfers ook ongemakkelijk. Putters
zegt dat het maatschappelijk gevoel
rond migratie en integratie als probleem al jaren bovenaan de lijstjes
staat en dat dit nog steeds niet goed
ondervangen wordt. Mijns inziens
wakkert hij zelf dat ‘gevoel’ mede aan
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door het meermalen te noemen zonder de werkelijkheid van geslaagde integratie van heel veel mensen daarbij
duidelijker te onderkennen.
Ook lijkt de lengte van Putters’ stukjes voor het Financieele Dagblad de
nuance in de weg te zitten. Hij benoemt vaak ‘moslims’ als het voornaamste probleem, zelfs als gaat over
de Muur die Trump wil bouwen. Als
migratie een probleem is, reduceer
het dan niet tot een religieuze groep.
Putters waarschuwt regelmatig tegen
zondebokpolitiek. Het zou helpen als
hij ook hier onderkent dat ‘niemand
gemiddeld’ is.
Hoe komt het dat mensen zeggen
‘met mij gaat het goed, maar met ons
gaat het slecht’? En wat gaat er dan
goed? Hij is blij met de ontwikkeling
van de Brede Welvaarts Monitor, ontstaan uit de Tweede Kamercommissie
Grashoff, die veel meer zicht biedt op
het maatschappelijk en persoonlijk le-
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In meerdere landen is de beweging Grandparents for
Climate gestart, sinds enkele jaren ook in Nederland.
Grootouders vragen aandacht voor klimaatverandering en werken ook aan oplossingen.
De afdeling Zwolle van Grootouders voor het Klimaat
timmert aan de weg in de Zwolse binnenstad.
Dat doen ze nu ook enkele keren in de aanloop naar de
verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei.
Zie: https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/
Foto: Theo Brand

ven van mensen. Dit gaat beleidsmakers helpen met betere adviezen, die
Putters dan weer graag op radio, tv en
in zijn columns toelicht.
Veenbrand, smeulende kwesties in de
welvarende samenleving. Kim Putters,
2019 Prometheus. Amsterdam, ISBN:
9789044640090
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Broedplaats van twijfel
Suzanne van den Eynden
Weinig politici zullen voorafgaand aan
een stevig Kamerdebat in hun werkkamer bij wijze van bemoedigend mantra
de bekende uitspraak van filosoof René
Descartes (1596-1650) opdreunen. Oog
in oog met een bloeddorstige oppositie
of onaangenaam verraste coalitiepartners is ‘ik denk, dus ik besta’ meestal
niet het meest behulpzame motto.
Weliswaar diende de destijds baanbrekende filosofische methode van
Descartes tot het vinden van de absolute waarheid, dat ene waarin hij zich
onmogelijk kon vergissen (en wat dus
een bruikbaar argument kan opleveren
tijdens een debat). Maar de weg naar
die waarheid was bij Descartes geplaveid met iets dat voor politici in het
heetst van de strijd een stuk minder
aantrekkelijk is, namelijk twijfel. Twijfel

zich standvastig toont; een aarzeling
en een ‘draai’ in een debat zijn al snel
verdacht en worden beschouwd als
tekenen van incompetentie. Ik twijfel,
dus ik bak er niets van.
Het meest bekende slachtoffer van
openlijke twijfel is natuurlijk Wouter
Bos. In de VPRO-documentaire De
Wouter Tapes uit 2007 nam de toenmalig leider van de PvdA, minister en vicepremier vriend en vijand openlijk mee
in zijn wikken en wegen over beslissingen tijdens de campagne in aanloop
naar de Tweede Kamerverkiezingen.
In een poging ontwapenend open
te zijn en de (potentiële) kiezer een
kijkje achter de schermen te geven van
een zoekende partij in campagnetijd,
groef Bos echter zijn eigen graf. Zoals
Volkskrant-recensent Wim de Jong het

genwoordigd worden door mensen die
ons in ieder geval de indruk geven die
waarheid in pacht te hebben.
Helemaal onlogisch is dat natuurlijk
niet. Waar kinderen willen kunnen
vertrouwen op ouders die hen bij een
kapotte knie of ruzie met vriendjes
liefdevol en overtuigend toespreken
dat het echt allemaal weer goedkomt,
hebben volwassenen ook behoefte aan
leiders die hen het gevoel geven dat
het land tegen een stootje kan. Dat
we, om met Matthijs van Nieuwkerk te
spreken, vanavond weer rustig kunnen
gaan slapen. Een minister die bij De
Wereld Draait Door toegeeft ook niet te
weten wat hij moet doen om het land
door een crisis te loodsen, stort een natie mogelijk nog verder de afgrond in.
In die ruimte tussen politiek nood-

‘Openlijk getwijfel van politici betekent doorgaans
politieke zelfmoord, zeker met verkiezingen in zicht’
aan alles waarin hij zich mogelijkerwijs
vergissen kon, twijfel aan alles wat hij
ooit onbewust voor ‘waar’ had gehouden.
Resultaat van Descartes’ getwijfel was
de constatering dat het denken zélf datgene is waarvan aan het bestaan niet
getwijfeld kan worden, omdat het bestaan ervan juist door die twijfel werd
bevestigd. Oftewel: ik denk (twijfel),
dus ik ben.
Het omgekeerde van Descartes’
uitspraak – ik ben, dus ik denk – geldt
al even sterk, niet in de laatste plaats
voor politici. Alleen dient vandaag die
twijfel, die verbonden is aan zowel het
menszijn als aan het politieke ambacht in een democratie, in de politiek
veilig achter gesloten deuren plaats te
vinden. Een politicus wordt immers
doorgaans pas als geloofwaardig en
competent gezien wanneer hij of zij
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verwoordde: ‘In het retrospectief van
de geleden verkiezingsnederlaag heeft
De Wouter Tapes dus iets schrijnends
en wanhopigs; de imagoschade bij kijkers als gevolg van als die transparantie lijkt me behoorlijk. Valt het Bos en
de PvdA geheel aan te rekenen dat ze
er in de film zo schlemielig uitkomen?’
‘Wanhopig’, ‘schlemielig’. Wie nog
overwoog om het publiek deelgenoot
te maken van twijfel, kijkt na dergelijke
kwalificaties wel uit. Gifbekers delen
we in Nederland gelukkig niet meer uit.
Zoals de beker waarmee Socrates het
moest bekopen nadat hij in het oude
Athene pogingen deed de jeugd aan
het twijfelen en dus nadenken te brengen. Maar openlijk getwijfel van politici betekent doorgaans wel politieke
zelfmoord, zeker met verkiezingen in
zicht. In haar eigen zoektocht naar de
waarheid wil het volk geleid en verte-

zakelijke maar in de politieke arena
problematische twijfel bevindt zich het
bestaansrecht van wetenschappelijke
bureaus van politieke partijen. Het zijn
in feite mini-universiteitjes die, op afstand van de waan van de dag, politici
van ‘hun’ partij voeden met kennis en
inzichten. Kennis die via de methodische twijfel is vergaard. Wetenschappelijke bureaus onderzoeken, wegen af,
bevragen en toetsen: zijn dit de meest
logische standpunten voor de partij?
Wat is eigenlijk de onderbouwing van
ons verhaal? Het zijn onafhankelijke
broedplaatsen van twijfel die toch voldoende als ‘eigen’ worden ervaren door
politici om er hun interne discussie en
twijfels veilig te kunnen parkeren.
Wetenschappelijke bureaus moeten
twijfelen om er te mogen zijn, zodat
politici dat – althans in het openbaar juist niet meer hoeven doen.

Suzanne van den
Eynden is hoofdredacteur van
tijdschrift de Helling, uitgave van
het wetenschappelijk bureau van
GroenLinks.

