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4 van de redactie
Ik las het boek ‘Geloven in het ideaal’ van historicus 
Maarten van den Bos ter voorbereiding op het schrijven 
van een artikel over de jubilerende Banning Vereniging 
(pagina 22-23). Het levensverhaal van Willem Ban-
ning (1888-1971) trof mij; hoe deze zoon van een Friese 
haringvisser een leidende rol speelde binnen de SDAP en 
de PvdA. 
Banning was predikant in de Nederlands Hervormde 
Kerk waarin hij na de Tweede Wereldoorlog een leidende 
rol speelde. Tegelijk dacht hij zeer inclusief met oog voor 
verschillen. Ik vind dat bijzonder omdat ik van dominees 
uit voorbije tijden een heel ander beeld heb: star, streng 
en dogmatisch. Banning was uit een ander hout gesne-
den en was vrijzinnig. Toch hoorde hij ook weer niet bij 
de richting die het geloof al denkend wegredeneerde; hij 
had gevoel voor mystiek.
Banning had via de Arbeidersgemeenschap der Wood-
brookers een lijntje met de Quakers, een ondogmatische 
geloofsrichting met christelijke wortels. Hier kent men 
een spiritualiteit van eenvoud en stilte. En een innerlijk 
besef dat in de ontmoeting met ieder mens Christus op 
je levenspad kan komen. Zo’n besef leidt tot openheid en 
zoeken naar vrede, in het klein en in het groot.
Wat me ook opviel is dat Banning in de internationale 
religieus-socialistische beweging de joodse filosoof 
Martin Buber (1878-1965) ontmoette. In zijn filosofische 
werken komt vooral het thema van de dialoog tot uitdruk-
king. Bubers hoofdwerk draagt de titel ‘Ich und Du’ (Ik 
en gij) en behandelt de verhouding van de mens tot God 
en de medemens als existentiële dialogische religieuze 
beginselen. Hier gaat het niet om grote woorden, gelijk 
hebben of dogmatische stelsels, maar om openheid en 
oprecht zoeken. Bij Buber en Banning was dat geworteld 
in de verhalen uit Tenach en Bijbel.
Hoewel in een heel andere context en tijd, 
proef ik iets van die openheid ook in de 
woorden van Kathalijne Buitenweg in deze 
editie van De Linker Wang. Ze zegt onder 
meer: ‘Als er echt een God is die 
bestaat, dan is dat zo boven-begrij-
pelijk, dat je dat niet moet proberen 
te bevatten. Dan vorm je het weer 
naar jezelf.’
Deze uitspraak treft me. Gods-
dienst is niet zelden projectie. 
‘Wie die Mensch ist, so ist sein 
Gott, Darum wird Gott so oft zum 
Spott’ zei Goethe al. Het is altijd de 
ander die je tegemoet treedt, tot 
wie je in verhouding staat. Politiek 
met compassie is een politiek die 
in de ogen van de ander durft te kijken, 
in de ogen van een weerbaar maar 
ook kwetsbaar medemens. Volgens het 
Kerstverhaal is die ander een pasgebo-
ren vluchtelingenkind. Hoe we dit verder 
ook duiden of welk stickertje we er ook op 
plakken… is het allicht deze elementaire 
compassie waarin het hart klopt van veel 
linkse en groene politiek?  

Theo Brand
hoofdredacteur  

van de redactie
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Yfke Nawijn

‘Empathie is meestal heel kort, niet 
iets wat je volhoudt. Maar compassie 
wel. Als je eenmaal compassie hebt, 
kan dat lang duren. Je kunt het ook 
leren. Empathie is veel meer gevoel,’ 
zegt Tarawally. ‘Wat ik probeer te 
zeggen is dat je met compassie on-
rechtvaardigheid kunt vermijden, met 
empathie meestal niet. Met empathie 
maak je bepaalde korte keuzes op 
gevoel naar een individu. Vergelijk 
het met verliefd zijn: je kunt niet je 
hele leven verliefd zijn, dat is iets wat 
stopt.’
Maar het is ook verwarrend om 
compassie en empathie te vergelij-
ken, vindt hij. ‘Je kunt wel empathie 
hebben zonder compassie, maar je 
kunt geen compassie hebben zonder 
empathie. In compassie zit empathie. 
Compassie is een stap verder. Com-
passie is een plus op de empathie. 
Het is actie ondernemen.’

Ons gesprek vindt plaats in de 
week waarin Turkije aanvallen op de 
Koerden in Noord-Syrië uitvoerde. Ta-
rawally noemt dit als voorbeeld: ‘Nu 
gaat iedereen vanuit empathie roepen 
dat het verschrikkelijk is wat er is ge-
beurd, maar met compassie hadden 
we dit al lange tijd kunnen voorko-
men. Want we hebben voorbeelden 
genoeg: we hebben Syrië gehad, we 
hebben Afghanistan gehad, landen 
in Afrika gehad. Het zijn allemaal 
herhalingen van de dingen die wij 
doen, de keuzes die we maken en wat 

daarna komt. Nu kunnen we allemaal 
geld inzamelen om mensen daar te 
helpen, maar met compassie ben je 
het voor. Het gaat om langetermijn-
denken: als politici dat doen, kunnen 
ze verrassingen voorkómen.’

Hoe werkt dat dan?
‘De aandacht moet niet naar één of 
twee gevallen gaan en er moet niet 
kortzichtig gereageerd worden. Dat 

is een soort twitterpolitiek, waarin 
mensen gelijk hun gevoel afreageren 
en daarna is het klaar. Ik kijk zelf niet 
op Twitter, ik ben de roekeloosheid op 
Twitter zat. Twitter is gemaakt voor 
korte berichten en schelden. Politici 
zitten erop om snel te scoren. Ik 
vind dat politici meer offline moeten 
zijn dan online. We zijn veel bezig 
met onze ogen, met kijken naar een 
scherm. We moeten ook luisteren 

‘Politici moeten meer offline dan on line zijn’

‘Medelijden is geen compassie’ schreef 
Babah Tarawally in één van zijn columns 
in dagblad Trouw. Wat is het wel? Een 
gesprek met de auteur en columnist, over 
de tijd nemen, daarná pas actie in actie 
komen. Over zwart-witdenken. En offline 
gaan. 

naar elkaar. Ik pleit ervoor meer tijd te 
nemen. De enige manier die helpt, is 
om niet gelijk te reageren. Mijn oma 
zei altijd: ‘tel tot 10 voordat je iets 
doet’. We hebben koelhoofdige poli-
tici nodig die zich een beetje kunnen 
terugtrekken, analyseren en in een 
breder perspectief kijken voordat ze 
gaan handelen. Die niet gelijk iets in 
de camera roepen en een beslissing 
nemen.’

Wat betekent compassie daarin? 
‘Vaak is een snelle reactie meer op 
empathie gericht dan op compassie. 
En op eigenbelang, wat kan leiden tot 
onrechtvaardigheid. Je kunt het wel 
doen voor de kiezer, die een soort 
consument is op dat moment. Maar 
daarna zijn ze je weer vergeten. Maar 
als je iets doet dat impact heeft op de 
lange termijn, ook als je kritiek krijgt 
in het begin, dan moet je doorzetten 
als je gelooft dat dit tot compassie 

leidt. Dan blijft het hangen in het 
hoofd. Dan weten ze dat je consistent 
bent. Compassie maakt je tot een be-
ter mens. Met compassie ben je con-
tinu aan het leren, aan het aanpassen, 
continu probeer je te verbeteren. ‘

Je baseert je visie op eigen erva-
ringen toen je als vluchteling uit 
Sierra Leone eind jaren negentig 
naar Nederland kwam. 
‘Ik ben geworden wie ik vandaag 
ben door de mensen die ik hier heb 
ontmoet, die mij hebben gevormd. 
Ik weet wat ik heb gedaan waardoor 
ik hen van empathie naar mij tot 
compassie bracht. Want eerst vonden 
de mensen mij zielig: hij komt uit een 
oorlogsgebied, hij is zielig, hij woont 
in een asielzoekerscentrum. Maar 
doordat wij begonnen met elkaar om 
te gaan, ging het langzamerhand van 
empathie naar compassie, waardoor 

de vriendschap langer duurde. Toen 
werd ik niet meer gezien als de zielige 
asielzoeker Babah, maar gewoon als 
Babah die een toekomstperspectief 
heeft en bezig is zijn toekomst te be-
reiken, waarbij hij hulp nodig heeft.’ 

Behalve over compassie schrijf 
je over ‘zwart-witdenken’. De 
VN-rapporteur voor racisme en 
xenofobie stelde begin oktober 
dat de Nederlandse regering 
meer het voortouw moet nemen 
bij het bestrijden van racisme. 
‘Heel terecht, de politici hebben 
gefaald. Het is de partij aan de macht, 
de VVD, die zegt dat ze zich niet wil 
bemoeien met wat de burgers doen. 
Laat de burgers het oplossen. Maar 
burgers kunnen niet alles oplossen. 
Van een leider verwachten we een 
visie, een statement. Niet benzine op 
het vuur gooien door te roepen rot op 
naar je eigen land. Dat is geen leider-

schap. Dan ben je gewoon je bedrijf 
aan het redden. Wat ik zie is dat bur-
gers leiderschap nodig hebben als ze 
het niet meer eens zijn met elkaar, als 
ze in verwarring zijn.  Leiders die hun 
nek durven uitsteken zonder bang te 
zijn dat ze stemmen verliezen: dat is 
politiek leiderschap.’

Zwart-witdenken zie je bijvoor-
beeld ook sterk in de zwarte piet-
discussie, komen we daar uit? 
‘We komen eruit als de politiek stap-
pen neemt. Kijk, het hele feest wordt 
gesteund door subsidie die jarenlang 
gaande is. Dat is het institutionele 
racisme. De subsidie moet stopgezet 
worden. Als iemand zwarte piet wil 
vieren, laat hij dat dan in zijn vrije tijd 
doen van zijn eigen geld. De over-
heid moet er niet voor betalen. Dat 
is onrechtvaardigheid. De roetveeg-
pieten zijn een goede stap. We weten 

allemaal: zwarte piet is een karikatuur 
en die karikatuur staat voor meer 
dingen. Laten we die nu eerst uit onze 
boot vegen. De overheid is voor ieder-
een. Ze moet zich ook realiseren dat 
de democratie er niet alleen is om de 
meerderheid te voorzien. Democratie 
is er ook voor de minderheid. Als je 
compassie hebt, kun je de pijn van de 
ander niet ontkennen.’

Wat houdt jou gedreven om je 
boodschap van compassie uit te 
dragen, terwijl er zoveel is dat 
het tegengaat? 
‘Ja het lijkt zoveel, maar de men-
sen die hard schreeuwen, zijn in de 
minderheid. Het is een kleine groep 
mensen die het hardst schreeuwen. 
Aan de extreem rechts-kant en aan 
de extreem links-kant. Die stemmen 
hebben nu de boventoon maar de 
mensen in het midden zijn in de 
meerderheid. Alleen ze zeggen niet 

zoveel. Daardoor lijkt het nu of de 
harde stemmen representatief zijn 
voor heel Nederland. En ook dat ze 
geholpen worden door de politici die 
hun oneliners gebruiken. Daardoor 
gaan de mensen in het midden twijfe-
len of ze het goed doen of niet.’

Wat wil je de lezer meegeven? 
Tarawally denkt even na. ‘Volg 
gewoon je hart, stel vragen, luister. 
Blijf doen waarvan je overtuigd bent 
dat goed is. Want we hebben te 
maken met het feit dat veel mensen 
die goed doen, niet meer weten of zij 
goed doen, omdat ze aangevallen 
worden door mensen die er iets van 
zeggen. Dat moet jou niet verstoren 
om te doen wat je vanuit je hart doet, 
uit goedheid.’ 

‘Met compassie verbeter je jezelf continu’

Foto: Miriam van

den Berg

Columnist Babah Tarawally over empathie en compassie

‘Democratie is er ook voor de minderheid’
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COMMENTAAR
6

De onrust momenteel in Irak heeft 
een minderheids-meerderheids-
kwestie als achtergrond. Onder 
dictator Saddam Hoessein had-
den de Soennieten meer macht 
dan de Sjiieten. In de tijd van 
VS-president Bush jr. is dat omge-
draaid. Maakten de Amerikanen 
toen een grote fout? Alle macht 
in Irak lijkt nu in handen van de 
Sjiieten. De contacten met het sjii-
tische bewind van Iran zijn nu op-
vallend goed en de aanwezigheid van menig Iraniër in Bagdad 
leidt tot angstverhalen. Democratie is moeilijk, maar waarom 
is er niet gezorgd voor een breed gedragen nieuwe regering 
na het bewind van Saddam Hoessein? Zo mogelijk ook door 
de Koerden, een nationale minderheid in het land. Die positie 
hebben de Koerden tevens in Syrië en Turkije. 

Het Westen heeft na de twee Wereldoorlogen meerdere sta-
ten hun politieke identiteit (terug) gegeven, maar is daarbij 
vergeten ook de Koerden een eigen staat te geven. Die Koerdi-
sche droom van een eigen staat is nog niet weg, maar 20 jaar 
geleden merkte ik al dat de Koerden al blij zijn met publieke 
erkenning van hun cultuur en taal naast het Turks Er waren 
toen Turkse groepen die die wens steunden, naar verluidt ook 
de jonge Erdogan in die tijd. Ziehier de vredesoplossing bij 
uitstek voor landen met grote historische etnische minder-
heden. Een deel van de Koerden greep voor hun acties naar 
geweld, via de PKK. Vergeten wordt vaak dat het grootste deel 
van de Koerden geweldloos bleef. Erdogan staarde zich blind 
op de PKK. Hij meent niets anders te kunnen doen dan tegen 
hen ten strijde te trekken. Dat kostte al veel mensenlevens. 

Elk volk een eigen staat gunnen lijkt prachtig, maar geeft nog-
al wat problemen. Zeker in landen als het Osmaanse Turkije 
met haar glorieuze geschiedenis. De Koerden eigen taal- en 
andere culturele minderheidsrechten geven, lijkt een compro-
mis, zo niet een sleutel tot vrede. Hiermee krijgen de geweld-
loze Koerden de wind in de zeilen en lijkt de angst en het mo-
tief van Erdogan om de PKK te moeten bestrijden met geweld, 
minder acuut te worden. Als dit in Turkije lukt, moet het ook 
een begaanbare weg zijn voor de Koerden in Irak en in Syrië. 

De contacten met die drie landen vanuit de Europese Unie 
of via de Verenigde Naties lijken me erg belangrijk. Zo kan er 
iets positiefs gedaan worden voor de Koerden, namelijk door 
bij Turkije, Syrië en Irak te pleiten voor publieke of officieel 
erkende culturele minderheidsrechten voor hen. Wellicht kan 
Nederland hiertoe zelfs het initiatief nemen.

Dr. Hans Feddema is antropoloog, voorheen universitair 
docent en publicist

Kan elke minderheid wel een 
staat worden?

Brandon Pakker

Hypocriet. Dat is wat ik ben. Of mis-
schien is een gebrek aan zelfbeheer-
sing een betere uitdrukking. Wils-
zwakte, of volgens filosofen akrasia, 
staat voor het willens en wetens doen 
waar je niet achter staat: handelen 
tegen beter weten in. Het leven van 
een filosoof is niet eenvoudig, soms 
voelt het alsof het lichaam slechts 
gemaakt is om het hoofd te dragen. 
Het verlangen naar consistentie 
in het denken vertaalt zich helaas 
niet altijd in een corresponderend 
handelen. Deze discrepantie uit zich 
op verschillende manieren, maar het 
alledaagse scenario van boodschap-
pen doen is herkenbaar en typerend. 
Allereerst: de twijfel. Een filosoof 

doet niet snel boodschappen. Hij 
twijfelt onnodig lang over de perfecte 
vorm van de kiwi en de vraag of 
een chocoladereep wel verdiend is. 
Diezelfde reep legt daarom vaak een 
hele reis af zonder de supermarkt te 
verlaten. Na de twijfel arriveert de 
hypocrisie. 

Dit besef drukt op mijn geweten wan-
neer mijn zwakke wil bezwijkt onder 
de keuze voor het vierkante plastic 
bakje met de bekende vormloze rode 
massa: vlees. Met tegenzin leg ik 
dit in mijn boodschappenmand en 
eenmaal thuis plaats ik dit het liefst 

uit het zicht van mijn partner die mij, 
terecht, weer zal wijzen op mijn wils-
zwakte. Gedurende de jaren heb ik 
vele discussies gevoerd over de vraag 
of vlees eten, en de industrie die 
dit mogelijk maakt, moreel gerecht-
vaardigd is. Tot op heden ben ik hier 
geen valide argument voor tegenge-
komen. Hieronder een korte schets 
van twee veelgehoorde ‘argumenten’ 
voor vlees eten en de kritiek die een 
hypocriete filosoof hier tegenin kan 
brengen.

Zeur niet zo, het is toch lekker!
Dit is een veelgehoorde reactie. Ik 
zou hypocriet zijn wanneer ik zou 
beweren dat ik dit vroeger niet vaak 
genoeg geroepen heb. Dat heb ik dus 
ook nooit geroepen. In de filosofie is 
het niet ongewoon om de onjuistheid 

van een argument aan te tonen door 
gebruik te maken van instrumenten 
als de hyperbool en de analogie. 
Laten we eens bekijken wat hier nu 
werkelijk gezegd wordt: het is ethisch 
verantwoord om dieren te doden 
omdat het eten ervan een prettige 
smaaksensatie oplevert. 

Door het inzetten van een analogie 
en een extreme casus kan de absur-
diteit van dit argument eenvoudig 
worden aangetoond. Want als ‘iets 
lekker’ vinden het enige criterium zou 
zijn om gedrag ethisch te verant-
woorden, kan een pedoseksueel zich 

Vlees eten is niet vanz elfsprekend moreel gerechtvaardigd

Het eten van vlees staat regelmatig ter discussie. In 2018 
aten we als Nederlanders gemiddeld iets meer dan 77 kilo 
vlees per persoon. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn 
zijn er veel bezwaren. Filosoof Brandon Pakker werpt een 
filosofische blik op vlees eten en zijn eigen rol daarin.

op grond van hetzelfde criterium 
verdedigen. Zijn of haar (afkeurens-
waardige) gedrag wordt immers ook 
gemotiveerd door het (perverse) 
zintuiglijke genot dat het oplevert. Er 
bestaat hier geen wezenlijk verschil 
met de argumentatie van de vlees-
eter. Ik heb inmiddels geleerd—al 
was dit eigenlijk geen verrassing—
dat dit voorbeeld het niet goed doet 
op feestjes, maar daaruit volgt niet 
dat de analogie niet juist is. Het laat 
zien dat ‘iets lekker vinden’ nooit het 
enige criterium kan zijn om gedrag 
te rechtvaardigen dat een negatieve 
invloed heeft op de ander. Ook het 
niet-menselijke dier is namelijk intrin-
siek gemotiveerd om te blijven leven 
en heeft er belang bij om niet te lij-
den. Dit belang wordt fundamenteel 
geschonden door de bio-industrie 
en Marianne Thieme heeft gelijk met 
haar opvatting dat de consument 
met mes en vork een enorme invloed 
heeft.

We zijn gemaakt om vlees te eten!
Deze redenering wordt eveneens 
vaak als argument voor vlees eten 
genoemd. Op het eerste gezicht 
klinkt het tamelijk overtuigend. Is het 
bijvoorbeeld niet verdacht toevallig 
dat ons gebit geschikt is om vlees te 
eten en ons darmstelsel relatief kort 
is waardoor vlees sneller verteerd 
kan worden? Als ons lichaam ervoor 
gemaakt is, waarom zouden we er 
dan geen gebruik van mogen of zelfs 
moeten maken? Er wordt hier echter 
een prescriptieve leefregel (‘vlees 
eten is moreel gerechtvaardigd’) 
afgeleid uit een descriptief empirisch 
gegeven (‘een voor vleeseten ge-
schikt lichaam’). De Schotse filosoof 
David Hume laat goed zien dat er 
hier iets misgaat. Er bestaat name-
lijk een duidelijk verschil tussen een 
feitelijk gegeven en een normatieve 
uitspraak. Het is daarbij niet duidelijk 
hoe je het laatste uit het eerste kunt 
afleiden. Meer specifiek maakt de 
voorstander van dit argument zich 

schuldig aan een bekende drogreden, 
namelijk een beroep op de natuur: 
iets is goed omdat het natuurlijk is. 
Maar ook hier kan de inzet van de 
eerdergenoemde instrumenten laten 
zien dat absurde en onwenselijke 
conclusies het gevolg zijn. 

Stelt u zich namelijk eens een wereld 
voor, planeet X, waarop wezens leven 
die in bijna elk opzicht op ons lijken. 

Ook op deze planeet vond natuurlijke 
selectie op basis van evolutie plaats, 
maar de mensachtige wezens die hier 
ontstaan zijn beschikken door toeval-
lige mutaties over een gebit en verte-
ringsstelsel die niet lijken op de onze. 
Deze wezens zijn bijzonder benieuwd 
naar onze wereld en ze besluiten ons 
op te zoeken. Na een korte rond-
leiding in de Efteling verdwaalt de 
extraterritoriale diplomaat genaamd 
Zork in het Sprookjesbos. Zork heeft 
trek en ziet per toeval een kinder-
wagen achter het huis van de vader 
en stiefmoeder van Hans en Grietje 
staan. Op planeet X eet je wanneer je 
trek hebt, moraliteit of geld bestaan 

er niet. Dus Zork waggelt ernaar-
toe en zet zijn tanden in de baby. 
Onze baby’s blijken vol met nuttige 
voedingsstoffen te zitten; en ze zijn 
nog verdomd lekker ook! Tijdens het 
uitbuiken beseft Zork dat mensen-
baby’s veel beter te verteren zijn dan 
die waardeloze baby’s van planeet X. 
Zijn gebit en verteringsstelsel blijken 
van nature perfect afgestemd te zijn 
op het verteren van mensenbaby’s. 

Natuurlijk is dit een idioot verhaal, 
maar het punt is duidelijk: als voor 
de aardse vleeseter geldt dat het eten 
van vlees, en de industrie die dit mo-
gelijk maakt, moreel gerechtvaardigd 
is omdat zijn lichaam hierop is afge-
stemd, dan geldt dit net zo goed voor 
onze Zork. Maar de meeste mensen 
met een greintje moreel besef zien in 
dat dit tot absurde conclusies leidt: 
op grond van een arbitrair natuurlijk 
feit kunnen geen morele leefregels 
afgeleid worden.

Vanavond kies ik voor een veganis-
tisch gerecht. Doet u mee?  

‘Hypocriet, dat is wat ik ben’

Brandon Pakker is 

filosoof en redactielid 

van De Linker Wang

Foto: Pixabay
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Impressie bijeenkomst De Linker Wang

De zaak Catharina Arends maakte 
afgelopen zomer veel los. De 
rechtbank nam in het vonnis een 
duidelijk standpunt in. Een eenmaal 
op schrift gestelde wilsverklaring 
mag als richtsnoer dienen van een 
arts, ook als de betrokken persoon 
daarna wilsonbekwaam is gewor-
den. Dat neemt niet weg dat er voor 
de euthanasiearts gegronde redenen 
kunnen zijn om de wilsbekwame 
doodswens niet in te willigen. 

Machteloos toezien
Over hoeveel gevallen hebben we 
het eigenlijk? Dat is de eerste vraag 
die opkwam uit het publiek. In 
2018 ging het om twee, misschien 
drie gevallen van euthanasie bij 
wilsonbekwame patiënten, lijdende 
aan dementie, met een schriftelijke 
wilsverklaring en met inachtneming 
van de zorgvuldigheidsvereisten.
Constance de Vries, arts bij het 
Expertisecentrum Euthanasie (voor-
heen de Levenseindekliniek), vertelt 
dat er heel wat meer gesprekken 
zijn geweest met potentiële patiën-
ten. Het is niet zo van ‘U vraagt wij 

draaien’. 
De gang naar euthanasie bij wilson-
bekwame patiënten is een langdurig 
en zorgvuldig traject. Zij was ont-
roerd en blij met de uitspraak van 
de rechtbank.
Bert Keizer, specialist ouderen-
geneeskunde, en eveneens werk-
zaam bij het Expertisecentrum 
Euthanasie, is niet gelukkig met de 
uitspraak van de rechtbank inzake 
Catharina Arends om twee redenen: 
hij vindt de wilsverklaring zelf niet 
helder. Ten tweede is hij het niet 
eens met het toedienen van het 
dormicum (een sterk slaapmiddel) 
vooraf, waarbij immers de wil wordt 
uitgeschakeld. De rechter stapte 

hier overheen, in tegenstelling tot 
de toetsingscommissie.
In de zaal zitten geestelijk verzor-
gers werkzaam in een verpleeghuis, 
ethici, individueel geïnteresseer-
den, persoonlijk betrokkenen bij de 
ziekte. Iedereen heeft wel indirect of 
rechtstreeks met de vraag te maken. 
Clairy Polak leest een aantal pas-
sages voor uit haar roman  ‘Voorbij, 
Voorbij’ gebaseerd op haar persoon-
lijke ervaring met dementie. Leo, 
de hoofdpersoon, weet niet meer 
waar hij is. ‘Niet in paniek raken’ 
is Judiths eerste gedachte. De weg 
naar de officiële diagnose, de betut-
teling waar Judith zichzelf in ziet 
glijden: Heb je wel…, moet je niet…? 

De ergernis van Leo. Overal briefjes. 
Judith houdt nog één doel: het Leo 
naar de zin maken. De omgeving: 
is het wel Alzheimer? Judith moet 
machteloos toezien. 

Doodswens
Op een vraag uit het publiek of en 
hoe je de symptomen signaleert 
antwoordt Polak: ‘De frequentie en 
aard van de vergeetachtigheid, de 
opeenstapeling van de symptomen 
en het gegeven dat de ziekte in de 
familie voorkomt kunnen je alert 
maken.’
Bert Keizer vult daarbij aan: ‘Er is 
sprake van plotverlies en gebrek 
aan ziekte-inzicht. Eén op de vijf 
tachtigplussers ontwikkelt een 
vorm van dementie. Er bestaat geen 
medicatie. Factoren die bijdragen 
aan de ziekte zijn leeftijd, vaatziek-
ten, hoge bloeddruk en suikerziekte. 
Het ontbreken van ziekte-inzicht 
betekent niet dat je geen besef hebt 
dat er iets loos is. ‘De lading is aan 

het schuiven’, zegt een patiënt bij-
voorbeeld. Wat is er nu zo erg aan 
het lijden van dementie? ‘Ik ervaar 
mezelf als een sukkel’, verwoordt 
een patiënt, ‘ik voel gewoon hoe ik 
uit elkaar val.’
Constance de Vries heeft in de ze-
ven jaar dat ze werkt bij het Experti-
secentrum Euthanasie wel duizend 
dossiers gezien en veel contact 
gehad met patiënten.  Zij hoort de 
ziekte vaak opvallend verwoord met 
zinnetjes zoals ‘mijn hoofd gaat 
steeds trager’, ‘het is zo kaal in 
mijn hoofd’ en ‘ik ben mezelf kwijt’.  
Het feit dat de patiënt over zijn of 
haar doodswens kan praten geeft 
rust en erkenning voor zijn of haar 
probleem. Jullie letten wel op, jullie 
moeten aangeven als het ‘te laat 
gaat worden’. Wanneer is immers 
het moment daar? Wanneer is de 
grens bereikt dat de patiënt wilson-
bekwaam is geworden? De angst dat 
het te laat zal zijn, is groot.

Rol van familie
Niels van den Berge is het vierde 
panellid, Tweede Kamerlid voor 
GroenLinks en woordvoerder rechts-
bescherming. Hij vervangt fractie-
genoot Corinne Ellemeet, die door 
privéomstandigheden verhinderd 
is. Van den Berge erkent het belang 
van reflectie op het begrip ‘zelfbe-
schikkingsrecht’. Hij wil de ontwik-
keling van de jurisprudentie naar 
aanleiding van de wet goed volgen 
en zien of het nodig is om alsnog 
de wet aan te passen. Vooralsnog 
ziet hij daar geen aanleiding toe. Hij 
wacht de cassatie van de Procureur-
Generaal in belang der wet bij de 
Hoge Raad af. Vragen die bij hem 
rijzen zijn: is er bij de huisarts en 
deskundigen wel voldoende tijd om 
zorgvuldige gesprekken te voeren? 
Wat is of kan de rol van familie 

Vragen rond euthanasie bij vergev orderde dementie 

Euthanasie en dementie, hoe gaat dat 
samen? Wat is de waarde van een eerdere 
wilsverklaring bij wilsonbekwaamheid? Op 
zaterdag 2 november vond een gesprek 
plaats op het partijbureau van GroenLinks 
in Utrecht georganiseerd door De Linker 
Wang: ‘Wie bepaalt straks of je sterven 
mag?’. Journalist Job de Haan leidde het 
gesprek tussen deskundigen. Een impressie 
door redacteur Kathinka Minzinga.

Constance de Vries 

Bert Keizer

Clairy Polak

‘Het is niet zo van ‘U vraagt wij draaien’. De gang naar euthanasie bij 
wilsonbekwame patiënten is een langdurig en zorgvuldig traject’
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Lopend door de buurtsupermarkt valt mijn oog ineens op een 
kleurige rij flesjes boven de koeling met vegetarische hapjes. 
Even knipper ik met mijn ogen: het etiket komt me vaag bekend 
voor. Is het echt…? Inderdaad: ‘Kleiburg dubbelblond’ staat er 
op, een heel nieuw biermerk dat ik nog nooit bij de meeste 
bekende supermarktketen van Nederland heb gezien. Ik geloof 
mijn ogen niet! 
Want het is een ‘christelijk’ biertje, dat hier verkocht wordt, in 
meerdere bijzondere smaken. Vol en moutig kloosterbier van-
uit het Kleiklooster, een geloofsgemeenschap die vanuit een 
flat in de Bijlmer volgens de oude regel van de abdijen wil le-
ven. Gastvrij, delend in spiritualiteit en gebed. Ze brouwen hun 
eigen bier om hun sociale activiteiten te bekostigen. Door hun 
naam te verbinden aan een bijzonder biertje brengen ze hun 
missie, om een warme schuilplaats te zijn voor mensen die 
tijdelijk steun nodig hebben, aan de man. Op het etiket staat 
een groet van de jonge abt Johannes: ‘Vrede en alle goeds‘. 
Wat zou de heilige Benedictus vinden van deze stoutmoedige 
kloosterlingen met hun missie? Hij was de vader van al het 
kloosterleven in Europa, lang voordat Amsterdam ontstond. 
Telkens als een gemeenschap groter werd dan twaalf mensen, 
moedigde hij de kloosterlingen aan een nieuwe groep te begin-
nen op een andere plek. ‘Blijf klein,’ was zijn advies, ’Dan heb je 
meer impact en kracht.’ Later is zijn advies ingehaald door de 
enorme groei van het monastieke leven in West Europa, waar 
duizenden monniken intraden en vele ordes en congregaties, 
abdijen en conventen tot bloei kwamen. 
Schaalvergroting en groei zijn ook nu de tendensen die onze 
tijd beheersen; de macht van het getal regeert helaas vaak 
onze geloofsgemeenschappen en toekomstplannen. ‘Hoeveel 

mensen waren er?’ is een vraag die mij jarenlang 
‘s nachts wakker deed liggen.  Het succes van 
pioniersplekken en andere kerkelijke presentie 

op moeilijke plekken in de samenleving wordt 
immers hardnekkig afgemeten aan de hoe-

veelheid mensen die aangetrokken worden. 
Vader Benedictus zag juist de waarde van 
kleine, geloofwaardige gemeenschappen 
die midden in hun omgeving impact heb-
ben. Vanwege de macht van het kleine en 

waarachtige, de navolging van Christus, en 
het hoopvolle geloof in een andere wereld. 
Die missie is krachtig als een eigenzinnig, 
sociaal, heilig biertje. Goed bier behoeft 
geen krans, proost. 
Het Kleikloosterbier laat zien dat je als 
piepkleine christelijke gemeenschap 
groot kan zijn door de moed te hebben 
je te laten zien, je te laten (be)proeven 
en jezelf en je idealen te delen. Proost 
en Amen! 

Margrietha Reinders is buurtdomi-
nee en pionier in Betondorp

De troost van Vader Benedictus 
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betekenen?
Constance de Vries merkt op dat de 
patiënt leidend is. Directe familie-
leden zijn enorm van belang, de 
neuzen moeten dezelfde kant op 
(komen te) staan. Het belang van 
een schriftelijke wilsverklaring is dat 
je als arts kunt zien dat er goed over 
nagedacht is, net als in het geval 
van een  plotselinge verslechtering 
door een nieuwe beroerte of een 
epileptisch insult. Het is één van 
de factoren die mee weegt bij de 
uiteindelijke beslissing. 
Hier ziet zij ook het belang van de 
rol van geestelijk verzorgers gedu-
rende het ziekteproces, die kun-
nen het gesprek op gang brengen. 
Zonder schriftelijke wilsverklaring 

is het onmogelijk om euthanasie 
te verlenen aan een wilsonbe-
kwame patiënt. Het belang van 
deze rechterlijke uitspraak is dat de 
wilsverklaring opgemaakt bij helder 
verstand, geldt als een vrijwillig en 
weloverwogen verzoek. De schrifte-
lijke wilsverklaring mag de monde-
linge vervangen.

Grens over gegaan?
Kun je in het verdere verloop van de 
ziekte nog communiceren met de 
patiënt als het taalbegrip afneemt? 
Volgens Constance de Vries kan dat 
wel degelijk. Je kunt ook commu-
niceren op het vlak van de emo-
tie. Een rode enveloppe waar de 
wilsverklaring in opgeslagen is blijft 
herkenning oproepen. Door te knik-
ken of te knijpen in de hand kon een 
patiënt aangeven of het moment 
daar was dat het haar wens was om 
tot daadwerkelijke euthanasie over 
te gaan.

Volgens de interpretatie van de 
rechtbank hoeft het volgens de 
wet en de Memorie van Toelich-
ting bij de totstandkoming van de 
wet niet te gaan om een actuele 
stervenswens op het moment van 
euthanasie zelf. De Regionale Toet-
singscommissie Euthanasie was 
in de casus van Catharina Arends 
derhalve strenger dan de rechtbank.
Bert Keizer heeft ten aanzien van 
het begrip wilsbekwaamheid een 
kanttekening. Hij stelt dat wilsbe-
kwaamheid altijd gerelateerd moet 
zijn aan een thema. Ook bij verge-
vorderde dementie kan je duidelijk 
je wil te kennen geven als het gaat 
om de vraag of je bijvoorbeeld een 
brandende sigaret op je huid wilt 
hebben. Nee, dat wil je niet. De 
vrouw in casu was diep ongeluk-
kig, iedereen was het daarover 
eens, maar stelt hij, we zijn een 
grens overgegaan inzake het doden 
van een ‘wilsonbekwame’ patiënt: 

we zeggen dat het moet kunnen. 
Hij is daar bang voor. Wellicht is 
het denkbaar om de patiënt naast 
de schriftelijke wilsverklaring een 
verklaring te laten tekenen waarbij 
de arts toestemming krijgt om - als 
het zover is - een dormicum toe te 
dienen om een nare situatie bij de 
toediening van de euthanasie te 
voorkomen. 

Verder brengen
We eindigen het gesprek met het 
uitspreken van de wens dat het 
maatschappelijk gesprek dat we 
voeren in de samenleving, en ho-
pelijk ook binnen GroenLinks, ons 
verder zal brengen.  
 
Gespreksleiding: Job de Haan.
Verslag: Kathinka Minzinga.
Foto’s: Bas Joosse.    
 

‘Het feit dat de patiënt over zijn of haar doodswens kan praten, 
geeft rust en erkenning voor zijn of haar probleem’

Niels van den Berge 

en Constance de Vries 

tijdens het debat 

Niels van den Berge

‘We raden u aan om op tijd na te denken over uw wensen 
en verwachtingen in de laatste levensfase. En om hierover te 
praten met uw naasten én uw dokter. U kunt dat het beste doen 
voordat u klachten krijgt door ouderdom of ziekte. Dan kunt u 
in alle rust bespreken wat voor u belangrijk is. Heeft u vragen, 
dan kunt u die altijd aan uw dokter stellen. Het is zijn taak om 
u goed te informeren.
Daarnaast kunt u ook op papier vastleggen welke behandelwen-
sen u heeft. Dat kunt u doen in een schriftelijke wilsverklaring. 
Wilt u ook uw wensen rond euthanasie vastleggen? Dan kan 
dat met een schriftelijk euthanasieverzoek.’ 
Bron: https://levenseinde.patientenfederatie.nl

‘We zijn een grens overgegaan inzake het 
doden van een ‘wilsonbekwame’ patiënt’
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Foto’s: Maarten Kools 

Nienke Suelmann

‘Mijn vader groeide op in een gezin 
waar drie broers en zussen zwakzin-
nig waren, maar de katholieke kerk 
bleef maar aandringen op meer kin-
deren. Dat moet zeker voor mijn oma 
ook heel moeilijk zijn geweest. Mijn 
ooms en tante hebben in verschillen-
de instellingen gezeten. Soms zijn ze 
liefdevol behandeld, maar er zijn ook 

vreselijke dingen gebeurd – onder het 
dak van huize Franciscus van Assisi. 
Dit en de intolerantie in Voorthuizen 
tegen niet-gelovigen heeft mijn beeld 
van religie zeker beïnvloed.’
Ze houdt van natuur en discussie. 
Op jonge leeftijd werd ze actief bij 
het NIVON, het Nederlands Instituut 
voor Volksontwikkeling en Natuur-
vriendenwerk. Van jongs af aan ging 
ze mee de bergen in en naar natuur-

vriendenhuizen. Later organiseerde 
ze ook weekenden voor en door 
jongeren. Door middel van spel en 
discussie praatten ze over de relatie 
met ouders, hoe belangrijk het uiter-
lijk is; echt het oude vormingswerk. 
‘Geweldig vond ik dat.’
De relatie met haar ouders is voor 
Kathalijne erg waardevol. Beiden 
houden zich bezig met levensvragen 
en waren vroeger al bewust vegeta-
riër. Ze wilden geen beslag leggen 
op  landbouwgrond in andere landen, 
waar soms ook hongersnood was. 
‘Ik vind het heel leuk dat mijn ouders 
toen al met deze vraagstukken bezig 
waren.’ 
Ook vonden haar ouders het belang-
rijk dat ze van alle religies iets wist. 
‘Zo heb ik een jeugdbijbel. Maar mijn 
ouders vonden het ook wel ingewik-
keld, een aantal zaken die daarin 
stonden. Mijn jeugdbijbel heeft dus 
hele grote stukken doorgestreept 
door de bladzijden heen, waarbij mijn 
vader in de kantlijnen een soort alter-
natieve versie heeft geschreven. Ook 
met de onbevlekte ontvangenis. Mijn 
vader schreef erbij: Jozef en Maria 
hielden erg veel van elkaar. Ze hebben 
daar vast veel plezier aan beleefd, zo 
zijn ze dan ook wel weer.’

Verantwoordelijkheid 
‘Een van de uitspraken van mijn 
ouders was: ‘De mens is de mens 
een zorg’. Dat heb ik altijd heel mooi 
gevonden. Met hen ben ik altijd bezig 
geweest met vragen over op welke 
wijze je zin geeft aan het leven. Ik 
geloof niet dat er uit zichzelf zin in 
het leven is. Dat moet je maken.’ Ka-
thalijne probeert dat door de wereld 
om haar heen iets beter te maken. 

‘Daarbij gaat het niet alleen om grote 
vraagstukken, maar ook om hoe je 
omgaat met de mensen die dichtbij je 
staan. En steeds gaat het erom welke 
zaken je kunt beïnvloeden en wat je 
daarmee doet.’ 
‘Een van de belangrijkste dingen die 
mijn ouders me meegaven, is het 
dragen van mijn eigen verantwoorde-
lijkheid. Dat kan dus ook niet worden 
afgeschoven op een God. Als het over 
religie gaat, vind ik het heel mooi dat 
mensen daar inspiratie aan ontlenen. 
Maar religie kan niet een rechtvaar-
diging zijn voor handelen, zonder 
daar zelf verantwoordelijkheid voor 
te nemen. Een religie is per definitie 
door mensen gemaakt en gevormd. 
Als er echt een God is die bestaat, 
dan is dat zo boven-begrijpelijk, dat 
je niet moet proberen dat te bevatten. 
Dan vorm je het weer naar jezelf. Dan 
probeer je het te vormen naar wat 
jij kunt begrijpen, of hoe jij het kunt 
gebruiken. Dan doe je per definitie 
afbreuk aan iets religieus, aan iets 
goddelijks.’

Vrouwenrechten
In het dagelijks leven denkt Kathalijne 
hier regelmatig over na. ‘Ik heb veel 
met religie te maken. Een van mijn 
grootste drijfveren is de rechten van 

vrouwen. Ik zie toch dat welke religie 
je ook neemt, het doet vaak weinig 
goeds voor de rechten van vrouwen. 
Zodra het geïnstitutionaliseerd raakt, 
de kerk, de Katholieke kerk, de Islam, 
dan komen er gebruiken die niet goed 
uitpakken voor de autonomie van 
vrouwen.’ 
Zo heeft ze zich in de Tweede Kamer 
beziggehouden met huwelijkse ge-
vangenschap. Dat gaat over vrouwen 

‘Laat ieder mens zijn of haar leven zelf  vormgeven’ 

Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid 
voor GroenLinks, komt uit Voorthuizen en 
groeide op in een humanistisch gezin. Op 
haar tiende verhuisde het gezin naar een 
woongroep in Hilversum. Zowel het leven in 
Nijkerk als de rol van de rooms-katholieke 
kerk in de familie van haar vader, bepaal-
den haar kijk op religie. Vrijheid en verant-
woordelijkheid zijn voor haar twee kanten 
van dezelfde medaille. ‘Laat ieder mens zijn 
of haar leven zelf vormgeven.’

die hun eigen religieuze huwelijk 
niet kunnen ontbinden. ‘Ik vond het 
onaanvaardbaar dat vrouwen daar niet 
uit loskwamen. Het kan betekenen 
dat de gemeenschap, of een land als 
Pakistan, nog steeds vindt dat jij nog 
getrouwd bent, terwijl jij misschien 
inmiddels met een ander bent. Als jij 
dan naar het land van herkomst gaat, 
loop je groot gevaar.’ 
Na hard werken heeft ze succes 
geboekt. Maar dat ging niet vanzelf. 
Kathalijne zegt dat zij zich ergerde aan 
het argument van de minister. Hij zei 
dat hij hier niks aan kon doen, omdat 
hij niet over de religie gaat. ‘Maar ik 
ga ook niet over religie. Voor mij staan 
de mensenrechten centraal. En dan 
zie je dat niemand zomaar een beroep 
mag doen op religie, om afbreuk te 
doen aan de mensenrechten van een 
ander. En dat is wel wat hier gebeurt.’ 
Na een intense discussie heeft de 
minister zich laten overtuigen.

Ook was ze voorzitter van de Clara 
Wichmann Proefprocessenfonds, toen 
de uitspraak over de SGP werd ge-
daan. De partij mocht voortaan geen 
vrouwen meer uitsluiten van het pas-
sief kiesrecht. ‘Ik wil niemand dwin-
gen tot politieke participatie. Als er 
geen vrouwen zijn bij de SGP die zich 
kandidaat willen stellen, is dat prima. 
Maar het is niet aanvaardbaar dat het 
vrouwen via de statuten verboden 
wordt actief te worden. Die regel heeft 
de SGP gelukkig moeten veranderen. 
En al bij de erop volgende verkiezing 
bleken er wel degelijk SGP-vrouwen te 
zijn die zelf politiek vertegenwoordiger 
wilden worden.’

Emancipatie bevorderen
Voor Kathalijne is het essentieel dat 
mannen én vrouwen vrij zijn om het 
leven te leiden zoals zij dat zelf willen 
en belangrijk vinden. Tot haar irritatie 
ziet zij veel afgeleide discussies. 

‘Neem het boerkaverbod. Op welke 
wijze draagt dit nu bij aan de eman-
cipatie van vrouwen? Let wel, ik vind 
de boerka ook helemaal niks. Ik vind 
het een vrouwonvriendelijk symbool. 
Ik ken geen land waar vrouwen in 
meerderheid de boerka dragen en 
waar vrouwenrechten goed geregeld 
zijn. Maar is een verbod de juiste 
weg? Leidt het niet juist tot isolatie 
van vrouwen, en van het verscherpen 
van de scheidslijnen? Dan gaat het 
weer om het dwingen van vrouwen. Ik 
wil een andere weg: via sociale con-
tacten, via scholing, via werk. Ik heb 
er genoeg van dat symbolen steeds 
centraal staan. Het gaat mij om de 
rechten en emancipatie van vrouwen.’

Sociale basis
Uit de mensen om haar heen haalt ze 
haar inspiratie. Haar ouders ziet ze 
veel en ook heeft ze een aantal vrien-
dinnen die ieder op hun eigen manier 

Mensenrechten zijn leidend voor Kathalijne Buitenweg 

‘Als er echt een God is die bestaat, dan is dat zo boven-begrijpelijk, dat 
je dat niet moet proberen te bevatten. Dan vorm je het weer naar jezelf’
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inspiratiebronnen voor haar zijn. ‘Ik 
haal energie uit een heel warm nest. 
Dat is geloof ik een van de belangrijk-
ste dingen. In mijn leven heb ik ook 
een aantal rottige dingen meege-
maakt, zoals seksueel misbruik. 
Toch waren mijn ouders er altijd als 
stabiele factor. Natuurlijk krijgt niet 
iedereen evenveel ellende. Soms zien 

mensen het echt niet meer zitten. Dat 
snap ik. Maar ik merk dat enorm kan 
helpen als je een sterke sociale basis 
hebt.’
Daarom maakte ze zich hard voor ze-
denrechercheurs. ‘Net als bij mijzelf, 
is de slachtoffers iets overkomen dat 
niet had mogen gebeuren. Uitban-
nen lukt niet, maar het maakt veel 
uit of er recht aan de situatie wordt 
gedaan. Dat helpt de mensen die het 
is overkomen, om weer verder te kun-
nen gaan.’   
Ook nu Kathalijne darmkanker heeft, 
heeft ze veel mensen om haar heen. 
‘Het was best maf. Ik had ontzettend 
veel plannen gemaakt in de vakan-
tie en begon vol goede moed. Toen 

kwam de uitslag.’ Ze besloot haar 
meeste taken in de Tweede Kamer 
over te dragen, maar wel haar voorzit-
terschap aan te houden van de tijde-
lijke commissie digitale toekomst. 
‘Ik vind het een mooi, groter verhaal 
waar ik heel graag aan bijdraag. Het 
gaat over het waarborgen van auto-
nomie van mensen. Wat is nou echt 

onze langetermijnvisie van het goede 
leven en hoe kunnen we dat combi-
neren met technologie?’ In februari is 
het behandeltraject klaar en hoopt ze 
weer helemaal aan de slag te kunnen. 
‘Het is gewoon stomme pech. Ik heb 
vertrouwen dat het goed gaat aflopen, 
maar natuurlijk vind ik het spannend.’

Vrijheid garanderen
Haar natuurvrienden, humanistische 
levensbeschouwing en politieke 
voorkeur staan met elkaar in verbin-
ding. Mensenrechten zijn de rode 
draad in veel van haar werk. Ze was 
lid van het College voor de Rechten 
van de Mens. ‘Waar mensenrechten 
in essentie om gaan, is dat mensen 
vrij zijn om hun eigen leven vorm te 
geven. Vrij van dwang van de over-
heid door onderdrukking, vrij van 
armoede, discriminatie en vooroor-
delen. Daar komt bij dat mensen in 
gezondheid kunnen leven. Dit geldt 
niet alleen voor de mensen hier 
maar ook elders in de wereld en voor 
toekomstige generaties. Je kunt niet 
jouw vrijheid een belemmering laten 
zijn voor dat van een ander.’
Bij vrijheid hoort verantwoordelijk-
heid, vindt Kathalijne. ‘Dat je echt vrij 
bent om je eigen leven vorm te geven, 
en ook de samenleving. Dat is wat ik 
wil garanderen voor iedereen.’ 
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‘Is religie rechts?’

Zaterdag 18 januari 2020
14.30 uur tot 17.30 uur

Landelijk Bureau GroenLinks, 
Oudegracht 312, Utrecht.

Foto: Pixabay

‘Op welke wijze draagt het boerkaverbod nu 
bij aan de emancipatie van vrouwen?’

Gesprek over hoe links 

moet reageren op de 

rechtse claim van de 

joods-christelijke traditie.

Met een inleiding door 

theoloog Alain Verheij 

en aansluitend een 

nieuwjaarsborrel.

Aanmelden kan tot en met 14 januari via administratie@linkerwang.nl

Vanaf 2020: optie digitaal abonnement

Met ingang van 2020 bieden we dit magazine niet alleen gedrukt aan, maar ook di-

gitaal. U kunt het soort abonnement kiezen dat het beste bij u past. Wie dat wil, kan 

zijn of haar papieren abonnement omzetten in een digitaal abonnement. 

Minder papier draagt ook bij aan een beter milieu. Nieuwe abonnees kunnen 

uiteraard direct een digitaal abonnement nemen.  

Stuur een e-mail met volledige adresgegevens 

naar: administratie@linkerwang.nl. 

Voor een papieren of een digitaal abonnement 

hanteren we dezelfde prijs.
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Kathinka Minzinga

In oktober was een delegatie van 
Palestijnse kerken en christelijke 
organisaties te gast in Nederland. 
Vertegenwoordigers van het Higher 
Committee of Churches Affairs in Pales-
tine, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de 
Bethlehem Bijbelschool en twee pries-
ters vormden de delegatie. Zij hadden 
onder andere een besloten overleg 
met de vaste commissie voor Buiten-
landse Zaken in de Tweede Kamer en 
ze bezochten vertegenwoordigers van 
politieke partijen. 
Tijdens het bezoek lichtten de kerk-
leiders ook geïnteresseerden over 
hun positie en rol in de Palestijnse 
samenleving en hun visie op de 
bezetting. Bishara Awad, emeritus 
president van de Bethlehem Bijbel-
school, maakte diepe indruk met zijn 
persoonlijke verhaal. Zijn vader stierf 

toen hij negen jaar oud was in 1948. 
Hij kwam uit een welgestelde familie 
in Jaffa. Opeens werd het gezin 
dakloos. Zijn leven nam een keer toen 
hij diep doordrongen werd van de 
roeping van Jezus om zijn haat jegens 
de Joden los te laten.
De kerk in Palestina worstelt om 
te blijven bestaan. Er zijn ongeveer 
50.000 christenen in het land. In ze-
ventig jaar tijd hebben de Palestijnen 

tachtig procent van hun land verloren. 
Jeruzalem is geannexeerd, terwijl de 
stad basis is van twee volken en drie 
religies. In Oost-Jeruzalem wonen 
11.000 christenen van Arabische 
afkomst.
Voor zijn land en geloofsgemeen-
schap in Palestina heeft Awad een 
aantal speerpunten, waaronder het 
stoppen van de emigratie. Jonge 
mensen moeten blijven en dat kan 
onder meer door ze goed onderwijs 
te bieden. Helaas zijn de economi-
sche vooruitzichten slecht door de 
voortdurende bezetting en daardoor 
vertrekken velen. De bouw van de 

muur en de infrastructuur maakt dat 
families geïsoleerd raken van elkaar. 
Verder streeft hij naar recht voor zijn 
volk dat in 1947 met zovelen gedwon-
gen werd te vluchten en sindsdien 
rechteloos en zelfs statenloos is. Ook 
de Oslo-akkoorden brachten geen vre-
de. Handhaven en uitvoeren van de 
VN-resoluties is en blijft een legitiem 
vereiste, iets waar de kerken ten volle 
achter staan.

De Christenen kunnen een belang-
rijke taak vervullen voor het land. In 
de eerste plaats als samenbindende 
factor. Solidair staan naast de andere 
inwoners. Keer op keer hoor ik dat 
het huidig conflict geen religieus 
maar een politiek conflict is. Kerkelijk 
bezit wordt zwaar aangeslagen door 
belastingheffingen en de kolonisten 
slaan ook toe op en rondom land en 
goederen van de kerk. 
Om hun taak te kunnen vervullen, 
hebben de kerken steun nodig tegen 
het zionisme. Dit zionisme wordt 
gesteund door de evangelicalen, een 
theologisch conservatieve stroming 
binnen het christendom met veel aan-
hang in de Verenigde Staten en een 
heel kleine groep in Palestina. De op-
roep om de heuvels van Palestina in 
te nemen wordt door Ariël Sharon in 
1998 nog luid en duidelijk verkondigd. 
Al in 1917, bij de Balfour-verklaring, 
werden de behoeften van de 700.000 
bewoners van het land weggestreept 
ten gunste van de nieuwe immigran-
ten, zionisten van het eerste uur. 
Het Vaticaan heeft Palestina als staat 
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Mainstream powervrouwen
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Onlangs organiseerde ik een inspiratiebijeenkomst met een aantal 
vrouwen van Marokkaanse en Turkse roots. Er ontstonden mooie 
gesprekken waarin de uitdagingen in de samenleving en de wereld 
waarin we leven de revue passeerden. Want ja, waar bevinden wij 
ons in dit ‘land van duizend meningen’?

We spraken wensen en angsten uit voor de toekomst, over ac-
ceptatie en tolerantie. Diversiteit en inclusie. Er was passie, vuur 
en emoties gingen over en weer. Na afloop praatte ik na met een 
aantal mensen van de organisatie. Zij waren onder de indruk. En 
noemden de deelneemsters pittige vrouwen, ze waren assertief en 
uitzonderlijk. 

Die opmerkingen zetten mij aan het denken. Want in mijn leef-
wereld waren er veel van zulke vrouwen. Deze vrouwen zijn niet 
uitzonderlijk of zeldzaam. Zij zijn de nieuwe mainstream. Alleen 
blijkt het beeld van de onderdanige, onderontwikkelde vrouw met 
‘niet-westerse’ roots, hardnekkig. Het valt me op dat mensen zich 
soms geïntimideerd voelen door vrouwen zoals mijn gespreks-
partners. Vrouwen die geen shit dulden en dat ook laten horen. 
Daarom worden ze weggezet als agressief en defensief. Terwijl die 
vrouwen juist dat doen wat de samenleving van hen vraagt. Name-
lijk vechten voor een volwaardige plek in diezelfde maatschappij. 

De crux zit ‘m daarom in de beeldvorming. Hoe wij allemaal vin-
den dat de ander zou moeten zijn. Ik maak even een vergelijking 
met een klein kind. Van een kind dat er liefelijk uitziet, verwachten 
we ook beleefd en lief gedrag. Op het moment dat ditzelfde kind 
van zich af bijt, vinden we het fel en brutaal. Terwijl we dat van een 
kind dat druk en aanwezig is makkelijker accepteren. 

Ik geef toe, ik ben ook één van die vrouwen die fel en scherp uit 
de hoek kan komen. Ik ben maar 1,58 en er is me verteld dat ik 
een vriendelijk uiterlijk heb. Al vanaf de middelbare school hoor 
ik aan dat ik pittig ben. Vooral op school en op het werk. ’Goh, 
dat had ik niet van jou verwacht’, hoor ik met enige regelmaat. Ik 
vond dat nooit erg. Ik laat graag mijn tanden zien als er in mijn 

ogen onrecht is. Maar anderzijds zegt dit 
vooral iets over hoe er naar mij gekeken 

wordt. Of ik dat erg vind? Eigenlijk niet. 
Beeldvorming is maar een gedachte 
die niets zegt over de werkelijkheid. 
Assertieve vrouwen worden in de sa-

menleving bekritiseert. Als je eens 
kijkt naar hoe Jinek steeds wordt 

beoordeeld op haar felheid en 
ondertussen Pauw zijn op-
merkingen onderuitgezakt 
over de tafel schiet, zie je 
duidelijk het verschil. Ik hou 
van vrouwen die vol gas door 
het leven gaan om het beste 
eruit te halen. Zij zijn geen 
uitzonderingen meer, maar 
de regel.

Halima Özen

Geloven onder bezetting in Pales tina

Dominee Mitri Raheb van de Evangelisch-

Lutherse Kerk (links) en Amira Hanania, 

directeur van Higher Committee of Churches 

Affairs in Palestine.

Palestijnse kerken worstelen om te blijven 
bestaan. In het land zijn ongeveer vijftigdui-
zend christenen. De  kerken hebben ook te 
lijden onder de Israëlische bezetting, maar 
zij kunnen een belangrijke rol vervullen als 
samenbindende factor in Israël. Om dat te 
kunnen doen, is wel steun nodig.

erkend. De kerken hopen dat Europa 
dat voorbeeld volgt.
Dertien kerken hebben zich verenigd 
in hun standpunt tegen het onrecht in 
het Kairos-document in 2009. Onder 
deze kerken zijn de Grieks-Ortho-
doxen, de Lutherse Kerk en de Rooms 
Katholieken, die het merendeel van de 
gelovigen vormen. De eerste intifada 
in 1987 bracht deze kerken bij elkaar. 
In 2012 is de Higher Committee of 

Churches Affairs in Palestine opgericht, 
met als doel de onderlinge samenwer-
king te stimuleren en een steunpunt 
te zijn voor sociale cohesie en de 
strijd voor vrijheid en zelfbeschikking.
De kerkleiders roepen Nederland op 
om de staat Palestina te erkennen en 
in te zien dat ze niet mogen meten 
met twee maten: waar internationaal 
recht geschonden wordt is het tijd 
voor actie.  

De kerk in Palestina worstelt om 
te blijven bestaan

Mitri Raheb schreef het boek ‘Geloven onder bezetting. Een Palestijnse theo-
logie van verzet en hoop.’ Gedurende duizenden jaren woont de bevolking 
van Palestina in oorlogsgebied. Tijden van zelfbeschikking waren zeldzaam. 
Het is deze context van onderdrukking die de drie monotheïstische gods-
diensten baarde. In het kleine stukje land dat als buffer diende tussen de 
opeenvolgende imperia van Egypte, Mesopotamië, Turkije, Perzië en West-
Europa werden al te vaak oorlogen uitgevochten. Toch zijn er de eeuwen 
door inwoners van het land geweest. Zij zijn de constante factor. Niet de 
imperia die kwamen en gingen, maar de gewone bevolking. Hoe kunnen zij 
ook vandaag overleven en hun angst overwinnen? Langs de weg van creatief 
verzet. Verreweg de meeste Palestijnen zijn niet gewelddadig. Streven naar 
bevrijding loopt altijd via een bepaald stramien, slechts een minderheid zal 
via de weg van strijd haar doel proberen te bereiken. Andere groepen passen 
zich aan, of trekken zich terug in een kleine wereld. Je hebt er die schipperen 
en je hebt hen die via de weg van religie het heil zoeken. Aandacht voor het 
lot van gewone mannen en vrouwen, die conform de prediking van Jezus in 
zachtmoedigheid hun weg willen gaan met behoud van waardigheid, dat is 
de roeping van kerkleiders van de diverse christelijke gezindten in Palestina. 

Foto’s: Kathinka 

Minzinga

Dominee Bishara Awad, 

emeritus president van de Bethlehem Bijbelschool.
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Theo Brand

Vriendelijk verwelkomt De Reuver de 
interviewer in het dienstencentrum 
van de Protestantse Kerk in Utrecht. 
De predikant, sinds 2016 de hoogst 
geplaatste ambtsdrager van de kerk, 
stelt zijn gast op z’n gemak: ‘Zeg 
maar René.’ Samen lopen we door 
een trappenhuis naar de tweede 
etage. We passeren een kantoortuin 
met medewerkers en komen aan 
in een ruime werkkamer. Het kost 
moeite het gevoel te krijgen tegen-
over een kerkelijke autoriteit te zitten. 
Ontspannen omgaan met mensen 
gaat hem makkelijk af, zo blijkt ook 
uit zijn levensverhaal.
Tijdens de laatste jaren van zijn mid-
delbare schooltijd groeide het besef 
dat hij graag bezig wilde zijn met 
geloof, theologie en mensen. ‘Juist in 
die combinatie. Altijd in gesprek met 
mensen, over wat hen bezighoudt 
en over levensvragen. Daar wilde ik 
graag mijn werk van maken. En pre-
dikant worden? Daar ben ik pas later 

naartoe gegroeid.’
Opgegroeid in Capelle aan den IJs-
sel werkte hij op zaterdagen bij een 
bakker en ging met brood langs de 
deur. ‘Dat was een mooie tijd. Ik was 
de enige die naar de kerk ging en dat 
verbreedde mijn horizon. We reden 
met een bus rond om brood rond te 
brengen. Zo bouwde ik een band op 
met mensen. Sommigen vroegen me 
wat ik na mijn eindexamen ging doen. 
Theologie studeren dus. Dat leidde 
tot verrassende gesprekken.’

Wat is de relevantie van kerk-zijn 
en christelijk geloof?
‘Vandaag staan maatschappelijke 
instituties enorm onder druk, er is 
minder een wij-gevoel. We worden als 
mens sterker op onszelf teruggewor-
pen. Dat heb ik gemerkt in gesprek-
ken tijdens kerkelijk recreatiewerk en 
later in het pastoraat. Maar we kun-
nen als mens niet zonder dragende 

verhalen die hoop geven en perspec-
tief bieden.’
‘Ook ben ik ervan overtuigd dat je 
als mens een gemeenschap nodig 
hebt waarin je volop als individu kunt 
meedoen. Waarin mensen zichzelf 
mogen zijn en kunnen bijdragen aan 
het grotere geheel. En dat je vanuit 
zo’n gemeenschap ook samen onder-
steunende dingen doet voor de buurt, 
voor je omgeving, de diaconale kant.’
De Reuver denkt dat er toekomst is 
voor de kerk in een ‘dunnere institu-
tionele vorm’. ‘Geïnspireerd raken en 
in actie komen. Vanuit die ervaring 
zeggen mensen vaak ook: ‘Laat je wat 
meer zien als kerk’.’
De ontkerkelijking is al decennia 
gaande en jaarlijks verliezen kerken 
in Nederland tienduizenden leden. 
De Reuver: ‘Dat baart me zorgen en 
heeft ook effect op de maatschappij. 
Joep de Hart van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP) legt hier de 

‘De grote verhalen vormen de ziel van on ze democratie’

‘We kunnen als samenleving niet zonder 
dragende verhalen die hoop en perspectief 
bieden.’ René de Reuver is scriba – alge-
meen secretaris - van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Door onder meer steun voor 
het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag 
en zijn toespraak bij de Klimaatmars in Am-
sterdam heeft hij laten zien waar de kerk 
voor staat. ‘Het gaat om dieperliggende 
waarden. Onze pluriforme democratie kan 
niet zonder geloofstradities.’

vinger op de zere plek: waar blijft al 
het sociale kapitaal van vrijwilligers? 
Tegelijk is de kerk veel minder een 
machtsfactor dan vroeger. Daar zit 
ook iets positiefs in. Je kunt veel vrijer 
opereren en dat geeft ruimte voor het 
evangelie, het grote verhaal dat men-
sen draagt en kan inspireren.’

Wie zijn belangrijke voorbeelden 
voor u en waarom?
‘Ik wil er twee uitlichten die elkaar 
aanvullen. Dat zijn Henri Nouwen en 
Dietrich Bonhoeffer.’ Henri Nouwen 
(1932-1996) was een rooms-katholiek 
priester die hoogleraar werd in de 
Verenigde Staten en enkele spirituele 
bestsellers schreef. De Reuver: ‘Bij 
Nouwen proef ik de diepe ervaring 
dat je er mag zijn, dat je als mens 
aanvaard bent door God. Dat zet je 
als mens stevig op de grond.’ 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was 
een vooraanstaand Duits kerkleider, 
theoloog en verzetsstrijder tegen het 
nazisme. De Reuver: ‘Ook bij hem 
gaat het om het aanvaard zijn door 
God, maar nadrukkelijker nog om de 
navolging van Christus.’
‘Verder ben ik gevormd door hoogle-
raar christelijke ethiek Gerrit de Kruijf, 
die ik persoonlijk heb gekend. Hij 
overleed in 2013 op zestigjarige leef-
tijd. Dat heeft impact gehad. Het ging 
hem om de verkondigende kracht van 
het evangelie in onze pluriforme sa-
menleving en democratie. De Bijbelse 
boodschap heeft daarin een kritische, 
bevestigende en uitdagende rol. Het 
gaat om een publieke theologie zoals 
ook de voormalige Britse aartsbis-
schop Rowan Williams die uitdraagt. 
Daarin moeten de verschillende rollen 
scherp zijn. De Staat gaat niet over 
zingeving en spiritualiteit. En de kerk 
is geen politieke partij of beweging, 
maar heeft wel een boodschap en 
draagt waarden uit.’

Hoe kan de kerk zijn eigen ge-
luid laten horen?
‘Juist een democratie die pluriform 

is, kan niet zonder de inbreng vanuit 
levensbeschouwing en religie. Dat 
vormt de ziel van onze cultuur en 
maatschappij en daarin laten ook ker-
ken vanuit hun Bijbelse inspiratie hun 
eigen geluid horen. In Nederland lijkt 
het er soms op dat we een dominant 
seculiere cultuur zijn. Stem geven aan 
religie vinden we vaak eng. Maar het 
grootste deel van de bevolking is niet 
atheïstisch, eerder agnostisch. Maar 
godsdienst staat bij mensen vaak wel 
in een kwade reuk, wat deels histo-
risch te verklaren is. Maar daarmee 
doen mensen religie en kerken enorm 
tekort.’
Regelmatig spreekt De Reuver met 
leden van het Kabinet en andere 

politici, zowel in zijn rol als dagelijks 
bestuurslid van de Raad van Kerken 
in Nederland als vanuit het Inter-
kerkelijk Contact in Overheidszaken 
(CIO). ‘Wat me opvalt is dat er van 
links tot rechts waardering is voor het 
werk van kerken op diaconaal gebied. 
Premier Rutte benadrukt telkens weer 
dat hij dit werk van kerken belangrijk 
vindt en dat de maatschappij niet 
zonder kan.’
‘Wel valt me op dat politici met een 
liberale of progressieve achtergrond 
vaker moeite hebben om de eigen-
heid van de kerk te plaatsen en in te 
zien dat kerken niet vergelijkbaar zijn 
met bijvoorbeeld voetbalclubs. Neem 
nu de geestelijke verzorging bij defen-
sie of in gevangenissen. De gedachte 
leeft soms dat dit overbodig is omdat 
er ook psychologen en maatschap-
pelijk werkers zijn. Maar de kracht 
van geestelijk verzorgers is dat zij 
hun werk doen onafhankelijk van de 

overheid. Geestelijk verzorgers bieden 
een vrijplaats voor zingeving vanuit 
de eigen levensbeschouwing van 
mensen. De overheid gaat niet over 
de invulling en de inhoud hiervan.’

Op 10 maart jl. sprak u tijdens 
een kerkelijke bijeenkomst 
voorafgaand aan de Klimaatmars 
in Amsterdam. Waarom is kli-
maatverandering een belangrijk 
issue?
‘Klimaat heeft alles te maken met de 
schepping. De geloofsbelijdenis van 
de kerk begint met ‘Ik geloof in God 
de schepper’. De natuur en de aarde 
zijn ons toevertrouwd. Van Johan-
nes Calvijn is de uitspraak dat we 

de aarde beter moeten achterlaten 
dan dat we haar aantroffen. Maar de 
gedachte dat we de natuur moeten 
redden, is me te maakbaar. Ik geloof 
dat christenen zich mogen inspannen 
vanuit geloofsvertrouwen.’
‘Een bekende tweeslag is: de aarde 
bewerken en bewaren. Dat bewerken 
hebben we goed gehoord. De uitda-
ging is nu vooral om de schepping te 
bewaren. De kerk kan bijdragen aan 
het debat hierover, zowel intern als 
extern. De theologie van de schepper 
is stiefmoederlijk bedeeld in onze tra-
ditie. In het christendom stond heel 
sterk de relatie tussen God en mens 
centraal. De bredere blik die ‘groene 
theologie’ nu biedt is heel waardevol. 
Het gaat om de hele schepping.’
Toch plaatst De Reuver een kantteke-
ning. ‘De mens neemt, ondanks die 
noodzakelijke bredere blik, wel een 
unieke plaats in. In het scheppings-
verhaal lezen we dat alles naar zijn ei-

René de Reuver ziet de secularisatie ook als zegen

Foto’s: 

Sandra Haverman ‘Mensen van allerlei godsdiensten en 
levensovertuigingen kunnen bondgenoten zijn’

‘Geestelijk verzorgers bieden een vrijplaats voor zingeving. De overheid 
gaat niet over invulling en inhoud hiervan’
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gen aard geschapen is, maar de mens 
is geschapen als beeld en gelijkenis 
van God. In dat besef klinkt ook onze 
verantwoordelijkheid mee.’
‘Discussies over bijvoorbeeld de stik-
stofcrisis hebben allerlei juridische en 
politieke kanten. Als kerk moeten we 
niet in de uitwerking zitten, maar juist 
een laag dieper gaan. Vragen moeten 
fundamenteel zijn, want zo kan het 
niet verder. Wat zeggen de klimaatcri-
sis en verlies aan biodiversiteit over 
onze omgang met de natuur en onze 
productiewijzen? Als kerk willen we 
niet met de vinger wijzen en mensen 
vastpinnen, maar juist werken aan 

bewustwording. Deemoedig zijn 
hoort daarbij en ook de zonde durven 
benoemen. In elk geval mogen we het 
dieperliggende probleem niet ontken-
nen of bagatelliseren. Als kerk geven 
we stem aan wie of wat geen stem 
heeft, zoals de natuur.’

Wereldwijd en nationaal groeit 
de kloof tussen arm en rijk. 
Hoe staat de Protestantse Kerk 
tegenover deze ontwikkeling?
‘Op vrijdag 8 november heb ik na-
mens de gezamenlijke kerken samen 
met bisschop Gerard de Korte een 
armoederapport aangeboden aan 
staatssecretaris Van Ark. Daarmee 
geven we aan dat we een groeiend 
probleem zien en dat er wat aan 
gedaan moet worden. En dat we 
oog hebben voor de mensen die het 
betreft. Zelf ben ik predikant geweest 
in de Moerwijk in Den Haag en heb 
toen meer oog gekregen voor mensen 
die lijden door armoede. Voor God 
is elk mens waardevol, niet alleen de 
succesvolle mens. Als kerken bieden 
we hulp en zullen we het probleem bij 
de politiek blijven agenderen.’

Hoe beoordeelt u de opkomst 
van het rechts-populisme?
‘Het hangt samen met het wegvallen 
van de grote verhalen en andere grote 
veranderingen, denk aan globalise-
ring. Mensen verlangen terug naar 
vroeger en romantiseren het verleden. 
Vanuit onze contacten met andere 
kerken in Europa horen we dat dit 
overal speelt. Nationalisme groeit 
en aanhangers claimen daarbij het 
christendom.’
‘Het is een doodlopende weg. De 
boodschap van de Bijbel is geen hang 
naar vroeger en is juist gericht op de 

toekomst. Maar ik kan me er iets bij 
voorstellen vanuit mijn ervaringen in 
Moerwijk. In een portiekflat worden 
soms vijf verschillende talen gespro-
ken, maar geen Nederlands terwijl de 
veiligheid in de wijk afneemt. Mensen 
voelen zich ontheemd, verlangen 

terug naar vroeger en denken ‘we 
hebben nu genoeg buitenlanders 
hier’. Vervolgens stemmen ze PVV 
omdat deze partij het nadrukkelijk 
aan de orde stelt.’
‘Toen de gemeente Den Haag voor-
stelde dat in Moerwijk extra woningen 
voor vluchtelingen moesten komen, 
hebben we als kerk daartegen gepro-
testeerd. Niet omdat we tegen de 
opvang waren, maar wel vanwege de 
keuze voor Moerwijk. Kon het niet er-
gens anders in de stad, waar minder 
problemen zijn en minder onvrede is? 
Waarschijnlijk was het realiseren van 
huisvesting elders in de stad voor de 
gemeente te duur.’

Ziet u anderen, zoals moslims 
en niet-gelovigen, als bondgeno-
ten?
‘Ja, mensen van allerlei godsdiensten 
en levensovertuigingen kunnen 
bondgenoten zijn. Ik geloof in een 
combinatie van expliciet en inclusief. 
Daarmee bedoel ik: als kerk expliciet 
staan voor je eigen verhaal en traditie. 
Dat doe je met elkaar en ook samen 
met anderen. En daarmee handel je 
inclusief. Breng je eigen traditie in 
met het oog op het grotere geheel. 
Juist dan wordt het gesprek tussen 
mensen interessant en gebeuren er 
mooie dingen.’ 

Dit artikel is onlangs gepubliceerd op 
NieuwWij.nl.

‘Als kerk geven we stem aan wie of wat 
geen stem heeft, zoals de natuur’ Sieuwert Haverhoek 

Wie was deze Lev 
Nikolajewitsj Tolstoj 
(1828-1910) en 
waarom werd hij be-
wonderd door grote 
persoonlijkheden van 
de twintigste eeuw? 
Tolstoj was beroemd 
om zijn romans 
‘Oorlog en Vrede’ 
en ‘Anna Karenina’. 
Maar hij raakt, na een 
avontuurlijk leven, 
rond zijn vijftigste le-
vensjaar in een diepe 
existentiële crisis. 
Door nood gedreven 

zoekt hij naar de zin van het leven bij 
allerlei religies. Tenslotte vindt hij ant-
woorden in de Bergrede van Christus. 
Terwijl hij die leest komt de gedachte 
in hem op: Wat is het in mij dat naar 
waarheid zoekt? Als in een flits beseft 
hij: God, en Hij leeft in mij! En dus 
leeft God in ieder mens! Tijdens deze 
mystieke ervaring wordt de ware bete-
kenis van de Bergrede hem duidelijk, 
namelijk dat alle mensen gelijkwaar-
dig zijn en dat de Leer van Christus 
bestemd is voor ieder mens. 

Verboden christelijk oeuvre
Hij schrijft zijn ervaring en de terugblik 
op zijn leven neer in ‘Mijn Biecht’, 
waarin hij schoon schip maakt met 
zijn verleden. Hij werkt zijn nieuw 
verworven visie verder uit in ‘Wat Ik 
Geloof’ en ‘Mijn Kleine Evangelie’ en 

in het magnum opus van zijn christe-
lijke werken ‘Het Koninkrijk Gods is 
Binnen in U!’ tot een radicale religie-
overstijgende theologie. Deze boeken 
werden alle door de Russische cen-
suur verboden vanwege de kritiek op 
Kerk en Staat, die Tolstoj beschouwde 
als instituties die samenwerken in 
het onderdrukken en uitbuiten van 
de arme, gelovige massa. De manus-
cripten werden naar het buitenland 
gesmokkeld, waar ze worden vertaald 
en verspreid. Tolstoj besluit nu dat zijn 
christelijke boeken vrij van auteurs-
rechten moeten zijn om zijn univer-
sele vredesboodschap een zo groot 
mogelijke internationale verspreiding 
te geven. 

Theologie voor wereldvrede
De verdienste van Tolstoj is dat hij de 
boodschap van universele wereldvrede 
een theologische basis heeft gegeven 
met zijn radicale interpretatie van de 
Bergrede van Christus. Zijn visie staat 
haaks op de houding van de dogmati-
sche kerken die geweld vanaf de vierde 
eeuw mede hebben gelegitimeerd en 
gepraktiseerd in Kruistochten, inquisi-
tie en kettervervolgingen. Tolstoj biedt 
een uitweg uit het geweld en ‘wij-zij’-
denken in al zijn werken van na 1880. 
Maar hij is overal, ook in Nederland, 
doodgezwegen zoals met veel profe-
ten in de geschiedenis is gebeurd. 

Missie
Zijn missie was de mensheid weer 
terug te brengen naar de weg, de waar-
heid en het leven die Christus wees 
naar een toekomst van liefde, vrede en 
gerechtigheid. Hij ziet daarin een taak 
voor een nieuwe christelijke beweging 
in al haar pluriformiteit zoals het 
geval was vóór het concilie van Nicea. 
Volgens Tolstoj is van de Kerk als 
instituut geen heil meer te verwachten. 
Mensen dienen slechts de leefregels 
van Christus na te leven. Deze leidt hij 
af uit de Bergrede: a. niet boos worden 
en geen boosheid uitlokken; b. blijf 
trouw aan je eerste (ge)liefde; c. nooit 

een eed zweren en niet oordelen of 
veroordelen; d. het kwaad niet met ge-
weld bestrijden maar met vreedzame 
middelen en e. nationalisme is uit den 
boze, dus geen wij-zij-denken.
Als mensen deze leefregels toepassen, 
dan komt in de visie van Tolstoj het 
Koninkrijk Gods dichterbij. Interessant 
en baanbrekend is dat deze leefre-
gels, ontdaan van dogma’s, door alle 
volken, religies en culturen kunnen 
worden onderschreven en aldus een 
basis vormen voor een universele 
wereldvrede. Dat is het profetisch 
perspectief dat Tolstoj schetst.

Betekenis 
Deze visie van Tolstoj kan juist in onze 
tijd van grote betekenis zijn nu de 
mensheid is in een cruciale fase van 
haar bestaan is beland, waar sociale 
ongelijkheid, overconsumptie, (kern)
bewapening, milieuaantasting en uit-
putting  van grondstoffen het leven op 
aarde ernstig  bedreigen. Een nieuwe 
visie is noodzakelijk en Tolstoj inspi-
reert ons tot radicale morele keuzes. 
Zijn vredesboodschap en geloofsvisie 
zijn tijdloos en bijzonder actueel.
Het denken van Tolstoj komt sterk 
overeen met christelijke denkers als 
Huub Oosterhuis, Brian McLaren, 
Gregory Boyd en Karen Armstrong, die 
echter niet naar Tolstoj verwijzen. Toch 
was hij hen minstens tachtig jaar voor. 
Zijn christelijke visie verdient daarom 
meer aandacht. 

Het profetische geluid van Lev Tolstoj

Gandhi werd met zijn leer en praktijk van 
geweldloze weerbaarheid sterk beïnvloed 
door Tolstoj. Albert Schweitzer noemde hem 
de grootste vredesactivist van het fin de 
siècle. Het vredesactivisme van de wereld-
beroemde schrijver van boeken als ‘Oorlog 
en Vrede’ en ‘Anna Karenina’ verdient meer 
aandacht.

Sieuwert Haverhoek (1945) 
vertaalde de latere geschriften 
van Tolstoj vanuit het Engels. Hij 
geeft lezingen over Tolstoj en zijn 
gedachtegoed. E-mail:  sieuwert.
haverhoek@gmail.com. De ver-
taalde werken worden gratis ter 
beschikking gesteld. Het betreft 
‘Wat Ik Geloof’, ‘Het Koninkrijk 
Gods is Binnen in U!’, ‘Brief aan 
een Hindoe’, ‘De Wet van de 
Liefde en de Wet van Geweld’ en 
‘De Eerste Stap’. 
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Theo Brand

Vrijzinnig predikant en sociaaldemo-
craat Willem Banning (1888-1971) 
speelt een hoofdrol in deze zoektocht. 
Zijn ideeën bieden volgens Van den 
Bos een antwoord op hedendaags 
populisme en neoliberalisme.
De Arbeidersgemeenschap der Wood-
brookers werd in 1919 opgericht en 
heet nu Banning Vereniging, genoemd 
naar de man die de beweging vleugels 
gaf. De beweging bestaat nu honderd 
jaar en dat is de aanleiding voor het 
boek. Willem Banning oefende grote 
invloed uit op de sociaaldemocratie 
in de twintigste eeuw en zocht naar 
een verbinding tussen christendom en 
socialisme.
Banning was in 1946 één van de 
oprichters van de PvdA die sociale ge-
rechtigheid nastreefde en als nieuwe 
brede volkspartij een levensbeschou-
welijke ‘doorbraak’ voor ogen had. De 
partij wilde vanuit ‘democratisch so-
cialisme’ een politiek tehuis zijn voor 
humanisten, katholieken, protestanten 
en anderen; in het toen sterk verzuilde 
Nederland bleek dat uiteindelijk een 
brug te ver.

Onzekere tijden
Het religieus socialisme bestond al 
langer. In 1919 werd de Arbeiders-
gemeenschap der Woodbrookers 
opgericht als onderafdeling van een 
vereniging van Nederlandse reünis-

ten van het Britse vormingscentrum 
‘Woodbrooke’ van de Quakers, een 
ondogmatische geloofsrichting met 
christelijke wortels. Naast een plaats 
voor ontmoeting, vorming en dialoog 
tussen mensen met diverse ideologi-
sche of religieuze achtergronden, was 
de beweging in de begintijd ook een 
laboratorium voor ideeënvorming over 
politiek, kerk en samenleving.
Eind negentiende eeuw kende Neder-
land een heel moeizame relatie tussen 
christendom en socialisme. Het leken 
twee onverzoenlijke ideologieën. 
In 1902 bracht een groep sociaal 
bewogen vrijzinnige predikanten in 
Friesland daar verandering in. Zij 
richten het blad De Blijde Wereld 
op, het eerste christen-socialistische 
tijdschrift van Nederland.
Het waren onzekere tijden waarin 
gezocht werd naar nieuwe wegen. 
Een interessante bijdrage aan het 
theologische debat leverde de jonge 
remonstrantse theoloog en hoogleraar 
Karel Roessingh die in 1914 opriep tot 
een geestelijke strijd. Van den Bos: 
‘Zonder de vrijheid van denken die het 
theologisch modernisme opgeleverd 
had te verlaten, was het zaak de oude 
mystiek opnieuw te ontdekken. En 
zonder de verstikkende kanten van 
de oude gemeenschap te vergeten, 
was het zaak te zoeken naar nieuwe 
vormen van samenhang.’ 

Uitwassen van het kapitalisme
Willem Banning zat bij Roessingh 
in de collegebanken. Dat was erg 
bijzonder in een tijd van grote 
standsverschillen; Banning was zoon 
van een haringvisser in Friesland. 
Maar via  bijzondere omwegen kon 
hij theologie studeren in Leiden. In 
1916 maakte Banning kennis met de 
Woodbrookers. In deze groep werd de 
noodzaak gevoeld meer aandacht te 
hebben voor de arbeidersbeweging en 
vanuit een christelijke inspiratie bij te 
dragen aan het ‘gemeenschapsideaal’ 
van arbeiders. Het vrijzinnig protes-
tantisme en socialisme werden met 

elkaar verbonden. Onder het motto 
‘het socialisme is een prachtig ding, 
maar mijn ziel verkommert’ werden 
in vormingscentra cursussen georga-
niseerd. 
Verheffing was een belangrijk begrip. 
Er waren veel lijnen met de SDAP 
(voorloper van de PvdA) en vanuit een 
religieuze inspiratie moest de socialis-
tische beweging worden versterkt. Vol-
gens Van den Bos wilde Banning ‘de 
aard van het socialisme veranderen’. 
Met respect voor de analyse van Karl 
Marx en zijn strijd tegen het schamele 
lot van de arbeider, wilde Banning 
het marxisme ‘voorbij komen’. De 
gedachte dat economische ontwik-
kelingen vanzelf een socialistische sa-
menleving dichterbij zouden brengen, 
zoals Marx had bedacht, noemde hij 
een gevaarlijke illusie. Het kon leiden 
tot moedeloosheid en daardoor ook 
geweld. 

Zonder bezieling geen politieke vernieu wing

‘Geloven in het ideaal van een politiek die 
teruggaat op doorleefde waarden en op-
vattingen van mensen, is niet ouderwets. 
Evenmin als geloven in het ideaal van een 
samenleving die van diversiteit haar kracht 
durft te maken.’ Historicus Maarten van den 
Bos (1984) schreef het boek ‘Geloven in het 
ideaal’ over een zoektocht naar de spiri-
tuele bronnen van sociale en progressieve 
politiek. 

Van de Bos: ‘Juist daarom moest het 
streven naar een nieuwe, rechtvaardi-
ge samenleving gebaseerd worden op 
een ‘zedelijk idealisme’ en op de weg 
der geleidelijkheid.’ De opkomst van 
het nationaal-socialisme zag Banning 
met lede ogen aan. Hij zag het als 
een aanklacht tegen de uitwassen van 

het kapitalisme. En de opkomst ervan 
kwam volgens hem door het tekort-
schieten van het socialisme.
Banning werd een invloedrijk man 
binnen de vooroorlogse SDAP, 
werd tijdens de Duitse bezetting 
met honderden andere prominente 
Nederlanders geïnterneerd in Kamp 
Sint-Michielsgestel en stond in 1946 
aan de wieg van de Partij van de 
Arbeid. Tot diep in de jaren vijftig 
bleef hij invloedrijk, zowel in de PvdA 
als binnen de Nederlands Hervormde 
Kerk als denker en vernieuwer. 

Uit de mode
In de jaren zestig raakten de ideeën 
van Banning uit de mode. Binnen de 
PvdA kwam onder meer Nieuw Links 
op. Het marxisme werd weer maat-
gevend en godsdienst leek te horen 
bij voorbije tijden. De ontkerkelijking 
nam een vlucht en de Arbeidersge-
meenschap der Woodbrookers zocht 
nieuwe wegen. Het oude vormings-
werk verdween; debat en dialoog 
bleven. Auteur Maarten van den Bos 
schrijft dan ook: ‘Als dit boek iets wil 
zijn, dan is het een herwaardering 
van een traditie die in de jaren zestig 
en zeventig ten onrechte als verou-
derd bij het ideologisch grofvuil werd 
gezet.’
Nadat de beweging onder meer Tref-
punt voor Zingeving en Democratie 
heette en een samenwerking aanging 

met debatcentrum De Rode Hoed in 
Amsterdam (van Huub Oosterhuis) 
werd in 2014 de naam veranderd 
in Banning Vereniging. De PvdA 
verkeerde in een crisis en kreeg een 
enorme klap bij de Tweede Kamerver-
kiezingen van 2017; de partij kwam 
met slechts negen zetels terug in de 

Tweede Kamer. 
In zijn slotbeschouwing analyseert 
Van den Bos de huidige tijdgeest. Zo-
wel populisme, rechts-nationalisme 
als neoliberalisme winnen aan kracht. 
Sterker nog: ze versterken elkaar. 
Oorzaak hiervan lijkt een sterk op 
zichzelf teruggeworpen zijn van het 
individu en daarmee ook een gebrek 
aan gemeenschapszin en bezieling. 
Dit gebeurt terwijl het marktdenken 
alles domineert, ook binnen de over-
heid, en ondertussen ressentiment en 
xenofobie groeien. Het personalisme 
en bezielde socialisme van Banning is 
daarmee volgens Van den Bos uiterst 
actueel. Het kan een kompas zijn om 
een nieuwe weg te vinden. 
Mensen die geloven in een groene 
en sociale wereld met oog voor de 
spirituele kant van de mens, staan 
nu vaak met lege handen. Ze wor-
den ingehaald door grote groepen 
mensen die geloven in gedachten 
als ‘laat iedereen het zelf uitzoeken’, 
‘eigen volk eerst’, ‘de politiek is niet 
te vertrouwen’ en ‘vrijheid is vooral 
het gaspedaal diep indrukken’.

Nieuwe coalities
De echo van Banning is daarmee 
groter dan een sociaaldemocratisch 
onderonsje. Het houdt Nederland een 
spiegel voor en inspireert tot nieuwe 
politieke en levensbeschouwelijke co-
alities om samen het tij te keren van 

cynisme, xenofobie, consumentisme, 
mondiaal kapitalisme en ecologische 
onverschilligheid.
De positieve waardering van de 
potentieel vernieuwende kracht van 
spiritualiteit en het eigentijds 
aanboren van religieuze bronnen, is 
breder aanwezig in de politiek. De 

Banning Vereniging kent geestver-
wanten bij GroenLinks en De Linker 
Wang en in de zoektocht naar nieuwe 
wegen mag niemand buiten beeld 
blijven. Daarbij denk ik aan vernieu-
wende krachten binnen bijvoorbeeld 
CDA, D66, SP, ChristenUnie en NIDA 
en ook aan kerken, moskeeën, 
tempels, synagogen en humanisti-
sche groepen. De maatschappelijke 
urgentie biedt daartoe alle reden. En 
de zoektocht van Willem Banning, 
hier slechts kort aangestipt,  biedt 
daartoe interessante aanknopings-
punten. 

Geloven in het ideaal: 100 jaar Banning Vereniging

Maarten van den Bos (1984) is 
historicus. Na bijna tien jaar 
onderzoeker en universitair docent 
te zijn geweest, is hij nu algemeen 
secretaris van de Banning Vereni-
ging en fractievoorzitter van de 
PvdA van Lingewaard.

‘De echo van Willem Banning is groter dan een sociaal-
democratisch onderonsje. Het houdt Nederland een spiegel voor’

Geloven in het ideaal. 
Geschiedenis en 
actualiteit van de 
Arbeidersbeweging 
der Woodbrookers. 
Maarten van den Bos. 
Uitgeverij Verloren, 
2019.
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Samuel Lee nieuwe theoloog des vaderlands
Theoloog Samuel Lee is het komende jaar 
‘theoloog des vaderlands’. Lee (49) is de op-
volger van Stefan Paas en is verbonden aan de 
Vrije Universiteit. Hij is de eerste theoloog des 
vaderlands met een migratie-achtergrond en is 
voorganger in Amsterdam-Zuidoost. Volgens 
juryvoorzitter Tom Mikkers geeft Lee een gezicht 
aan ‘een onderbelichte kant’ van de theologie 
in Nederland, namelijk de migrantenkerken. Tot 
jonge theoloog des vaderlands werd Mark de 
Jager gekozen. Hij studeert theologie in Kam-
pen. Het boek Groene Theologie van Trees van 
Montfoort werd verkozen tot het theologische 
boek van het jaar.

Vredesconcert: Salaam, Shalom, Selam
Muziek verbindt. Het Arabisch-Turks-Hebreeuws 
Koor weet dit als geen ander. Onder leiding van 
Noam Vazana en Selim Dogru worden er mu-
zikale verbindingen gelegd tussen de Arabisch 
Turkse en Hebreeuwse cultuur. Laat je meevoe-
ren door de prachtige stemmen van dit bijzon-
dere koor en geniet van de prachtige muziek. Op 
zondag 15 december vindt het debuut van het 
Arabisch-Turks-Hebreeuws Koor plaats in het 
Verhalenhuis Haarlem. Meer informatie: https://
verhalenhuishaarlem.nl/event/vredesconcert-
salaam-shalom-selam/.

Toneelstuk over Winnie Mandela
Tot 12 maart 
2020 tourt een 
voorstelling 
over Winnie 
Mandela door 
Nederland en 
België. In het 
toneelstuk Dear 
Winnie wordt 
ingegaan op het 
leven van Win-
nie Mandela. Voor regisseur Junior Mthombeni 
staat zij symbool voor een progressieve kracht 
in het door apartheid verdeelde Zuid-Afrika. 
Mthombeni zet Mandela als inspiratiebron op 
het toneel. De voorstelling zoomt ook in op 
mensen die vandaag hun eigen strijd voeren. 
Meer informatie: https://nnt.nl/voorstelling/
winnie/.

Oecumenelezing 2020
In de Geertekerk in Utrecht is op vrijdag 17 
januari 2020 de jaarlijkse oecumenelezing. Het 
thema is ‘In christus - en in Nederland. Op 
zoek naar geloofwaardige identiteit.’ Religie in 
Nederland verandert, ook de christelijke traditie. 
Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit 
is, in 2020 en daarna. Met universitair docent 
praktische theologie Mirella Klomp (foto) en 
contextueel bijbelwetenschapper Peter-Ben Smit. 
Columnist Enis Odaci reisde door het Neder-
landse christendom. Hij vertelt over inspireren-
de en schurende momenten. Het programma is 
van 15.00 tot 17.00 uur. Informatie en opgave: 
www.raadvankerken.nl.
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LEVEN VOLTOOID, DISCUSSIE GESLOTEN?

‘Het is mijn inzet om de steeds sterkere tendens om iedere 
maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom 
tegen te gaan. We weten van alles de prijs, maar van bijna 
niks de waarde’, zei Jesse Klaver toen hij in 2015 Bram van 
Ojik opvolgde als fractievoorzitter van GroenLinks. Er zijn 
waarden waar geen prijskaartje aan gehangen kan worden, 
waarden die in de politieke realiteit het onderspit dreigen 
te delven, indachtig de dichtregel: Alles van waarde is weer-
loos (Lucebert). Zo’n waarde is zeker het levenseinde van 
de mens, op welke manier het zich ook aandient. En na de 
geruchtmakende rechtszaak over euthanasie bij dementie, zal 
dit thema de komende tijd actueel blijven in de discussie over 
Voltooid Leven. Pia Dijkstra (D66) komt begin 2020 zelf met 
een wetsvoorstel. 

Ook binnen GroenLinks zal hierover het debat gevoerd moe-
ten worden, nu het partijbestuur de speerpunten voor het 
volgende verkiezingsprogramma gaat inventariseren. Maar ik 
ben daar allerminst gerust op. Toen ik namelijk zocht wat in 
het huidige verkiezingsprogramma daarover staat, las ik in de 
78(!) pagina’s van het document, slechts de volgende regels: 

‘Mensen die vinden dat hun leven voltooid is kunnen, ook als er 
geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische 
zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij 
een beroep doen op professionele stervensbegeleiders.’ 

Het gaat hier over een vraagstuk van leven en dood, zonder 
dat er sprake is van een medische calamiteit en dat wordt dan 
in twee zinnen afgedaan? Inmiddels heb ik tientallen bijdra-
gen over dit onderwerp in de media voorbij zien komen, maar 
GroenLinks schitterde vooral door afwezigheid. Of heeft men 
besloten: dit stokpaardje van D66 mogen zij zelf berijden en 
omdat wij denken dat hun voorstel progressief is, sluiten ons 
wij erbij aan? Eén voordeel: je hoeft er dus ook niet meer over 
na te denken.

Ik vind dat een laakbare standpuntbepaling en pleit voor (her)
opening van de interne partijdiscussie. Ik noem daarvoor drie 
redenen: 
a.  principieel: het is een verworven recht dat niemand een 

ander de wet mag voorschrijven als het gaat om zijn eigen 
leven (autonomie). Maar dat recht op zelfbeschikking is 
niet absoluut. Zie alleen al de paradoxale redenering van 
de voorstanders waarin tegelijk met het beroep op die 
zelfbeschikking een beroep wordt gedaan op de overheid 
(wetgeving) en op de arts (uitvoering). Bovendien: een 
mens leeft niet voor zichzelf alleen, al heeft een groot deel 

van de kwetsbare burgers wel dat gevoel. In het gedegen 
(promotie)onderzoek door Els van Wijngaarden (Voltooid 
Leven, 2016) concludeert zij dat we niet de doodswens, 
maar de mogelijke ontstaansgrond ervan centraal moeten 
stellen. Dus: niet een Waardig Levenseinde (D66), maar 
een Waardige Levensavond.

b.  praktisch: het voorstel van D66 zorgt voor een onge-
wenst psychologisch effect op (veelal oudere) mensen 
die grotendeels afhankelijk zijn van of aangewezen op 
anderen. Zij zullen zich gaan afvragen of zij niet overbodig 
zijn, alleen nog maar dankbaar voor alle hulp, zelf geen 
bijdrage meer leveren, kortom of hun leven niet voltooid 
is. En bedenken ze dat niet zelf dan is daar het risico dat 
hun omgeving hen daar wel op zal wijzen uit eigenbelang 
of door de druk van het maatschappelijk belang (kosten 
ouderenzorg).

c.  partijpolitiek: waarom gedraagt GroenLinks zich als bij-
wagen van D66, en niet indachtig de eigen uitspraken van 
Jesse Klaver? Bovendien: wie straks wil gaan meeregeren 
zal zeker te maken krijgen met het CDA. Uitgerekend deze 
partij publiceerde recent een stevig discussierapport met 
de volgende passage, waar ik als GroenLinkser trots op 
zou zijn:

‘Lichamelijk gebrek en sociaal isolement zetten In andere 
levensfases ons aan tot betrokkenheid op elkaar. Waarom zou 
dat voor de laatste levensfase niet gelden? Zorg is niet in de 
eerste plaats een medische handeling, product of pil, maar 
een betekenisvolle relatie. In de tweede plaats wordt het men-
selijk leven gezien als een vorm van rationele zelfbeschikking. 
Het leven lijkt aan meetbare proporties en functionaliteit te 
moeten voldoen om menswaardig te zijn. 
De waardigheid van de mens wordt echter niet bepaald door 
wat hij kan, maar is met het bestaan als mens gegeven. 
Hoogbejaarde ouderen helpen ons bij uitstek om te oefenen 
in de omgang met de imperfectie van het leven en de kunst 
van het loslaten. Deze thema’s horen immers niet alleen bij 
de ouderdom, maar tekenen in meer of mindere mate het hele 
leven. De waardigheid van ouderen vereist dat we naar hen 
omzien en ook naar hen ópzien. Dat maakt zowel ouderen als 
jongeren humaner.’

Leven voltooid, discussie geopend.

Job de Haan is bestuurslid van De Linker Wang

Job de Haan
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Jawel, al weken lang staat er een boek 
in de top drie van Neerlands bestsel-
lerslijst met als belangrijk hoofdstuk 
‘de andere wang’. Begint de gedachte 
van compassie, de zoektocht naar 
zingeving voor de mens en nieuwe 
oplossingen voor de toekomst ein-
delijk breder gehoor te vinden?  Daar 
lijkt het op.  De Wereld Draait Door 
en andere grote media hebben met 
plezier aandacht gegeven aan het 
verhaal. Rutger Bregman schreef dit 
succesvolle boek: ’De meeste mensen 
deugen’. Hij is ook de auteur van het 
inmiddels in 32 talen vertaalde ‘Gratis 
geld voor iedereen’. Bregman presen-
teert zijn optimistische verhaal ook 
nu met een zekere bombast in een 
grote uitgave met als ondertitel ’ Een 
nieuwe geschiedenis van de mens’. 
Het kan geen kwaad dat hij zijn bood-
schap met een grote stelligheid onder 
de aandacht brengt. In het hoofdstuk 
‘de andere wang’ herhaalt Bregman 
het verhaal van Michael Moore uit zijn 
film ‘Where to invade next’ over de 
Noorse gevangenissen, waar gedeti-

neerden als medemensen behandeld 
worden en relatief autonoom kunnen 
leven. Zo kunnen ze een nieuw leven 
opbouwen en dalen de recidivecijfers 
in Noorwegen al jaren. De gevan-
genissen zijn bovendien goedkoper 
en bewaarders werken er ook graag. 
Behandel mensen – ook misdadi-
gers – met vertrouwen en je zult 
vertrouwen terug krijgen. Dit geldt 
voor misdadigers, maar ook voor sol-
daten of werknemers of kinderen op 
school. Of voor de burgers in Alaska 
die weliswaar in een grimmig koud 
landschap wonen, maar wel mogen 
meedelen met het dividend van de 
staatsolieopbrengsten en daarom een 
van de gelukkigste en gezondste be-
woners van de VS zijn. Bregman legt 
wetenschappelijk sociologische en 
psychologisch bewijs langs de strijd 
tussen de oude filosofen Hobbes en 
Rousseau. Zij konden hun theorie 
nog niet staven, maar tegenwoordig 
is er veel onderzoek naar gedaan. 
Natuurlijk hechten machthebbers in 
hun zucht naar controle aan de theo-

rie van Hobbes dat mensen behoefte 
hebben aan disciplinering. Beschaving 
zou maar een laagje vernis zijn. Maar 
mensen weten dat in de dagelijkse 
werkelijkheid iedereen in eerste in-
stantie behulpzaam is. Als een toerist 
je de weg vraagt, stel je haar niet 
teleur. Als iemand aan tafel je het zout 
vraagt, stuur je geen factuur nadat je 
het hebt doorgegeven.  Alle dagelijkse 
behulpzaamheid en samenleven van 
mensen wordt echter meestal voor lief 
genomen en is nauwelijks zichtbaar 
in het maatschappelijk debat. Maar 
als we het wel zichtbaar maken, zoals 
Bregman doet, kan het ons helpen 
vertrouwen te krijgen in onszelf, onze 
naasten en de mogelijkheden voor 
een betere toekomst van de wereld. 
GroenLinks als partij kan zich ook 
herbronnen aan dit boek, dat niet 
gebaseerd is op een soort wens, maar 
op een feitelijke werkelijkheid, die 
effectief en praktisch is: de meeste 
mensen deugen nu eenmaal. 
Het is jammer dat Bregman kerken 
aan de kant van de machthebbers en 

onderdrukkers zet. Juist veel geloofs-
gemeenschappen van verschillende 
religies beoefenen al jaren wat hij 
beschrijft en geven ook een antwoord 
op de groei van apathie en depressie. 
Juist daar wordt de positieve zinge-
ving en compassie geleefd.  We wisten 
het al en toch goed dat het nog eens 
begrijpelijk en 
wetenschappelijk 
onderbouwd is 
beschreven: de 
andere wang 
helpt je aan een 
constructieve, 
andere kijk op de 
werkelijkheid.  

De meeste men-
sen deugen. Een 
nieuwe geschiede-
nis van de mens. 
Rutger Bregman, Uitgeverij de Corres-
pondent, 2019 ISBN: 9789082942187.

Carin Hereijgers DE ANDERE WANG VAN BREGMAN 

Deze afbeelding is te vinden in de Aya Sofia in 
Istanbul. De moskee was van 537 tot 1453 de 

grootste christelijke kathedraal ter wereld. In 1934 
werd de moskee door Mustafa Kemal Atatürk 
tot een seculier gebouw gemaakt en werd het 

een museum. Oude mozaïeken werden opnieuw 
zichtbaar gemaakt. Het gebouw staat sinds 

1985 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. 
De afgelopen jaren is de roep om het gebouw 

opnieuw tot gebedsruimte voor moslims te 
bestemmen toegenomen. De regerende AKP 

van Recep Tayyip Erdogan is pleitbezorger van 
het idee. Tegenstanders zien in de plannen een 

verdere poging tot islamisering van het land. Dat 
deze afbeelding dan zou moeten verdwijnen is 
nog maar de vraag; ook voor moslims is Jezus 

(Isa) een belangrijke profeet. 

Foto: Theo Brand
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Armoede gevolg van 
politieke keuzes

‘Kunt u leven van 50 euro per week?’ 
Dat was de vraag in een e-mail die in 
juli bij mij binnen kwam. De e-mail 
was afkomstig van Warm Rotterdam, 
een netwerk van organisaties en 
ervaringsdeskundigen die strijden 
tegen armoede. Om bewustwording 
in de samenleving en politiek over ar-
moede te vergroten, bedachten ze de 
50 euro-challenge. Ieder Rotterdams 
gemeenteraadslid kreeg de vraag om 
een week lang te leven van 50 euro en 
daar via (social) media aandacht aan 
te besteden. Vier van de vijf fractie-
leden van GroenLinks Rotterdam, 
waaronder ikzelf, en zes raadsleden 
van andere partijen deden mee aan de 
challenge.
Wat al die raadsleden gemeen heb-
ben, is een drive om armoede aan 
te pakken. En dat is hard nodig. Een 
paar cijfers: één op de zes Rotter-
dammers heeft schulden, dat zijn 
100.000 mensen. Van hen hebben er 
27.000 problematische schulden, wat 
betekent dat ze niet zonder hulp uit 

de schulden kunnen komen. Eén op 
de vijf Rotterdamse kinderen groeit 
op in armoede, namelijk in een gezin 
dat rond moet komen van minder dan 
110 procent van het wettelijk sociaal 
minimum. Rotterdam heeft hiermee 
de trieste titel van armoedehoofdstad 
van Nederland, maar in veel andere 
gemeenten zijn de cijfers niet veel 
beter.
Mijn vriendin Regien en ik besloten 
om in de eerste week van oktober mee 
te doen met de challenge. Dat deden 
we een beetje met een bezwaard 
gemoed, omdat een week leven met 
50 euro natuurlijk niet te vergelijken 

is met jarenlange armoede. Maar we 
zagen onze actie als een kans om 
aandacht te vragen voor die honderd-
duizenden Nederlanders die zich wel 
voortdurend zorgen maken of ze met 
hun budget het einde van de week 
halen. 
Onderdeel van de challenge was een 
workshop met ervaringsdeskundigen. 
Mensen die zelf jarenlang in armoede 
hebben geleefd en bereid waren 
daarover met gemeenteraadsleden 
in gesprek te gaan. Dat leverde aan 
de ene kant schrijnende verhalen op, 
bijvoorbeeld van Marian die vertelde 
hoe pijnlijk het is als je kind niet mee 
kan doen met sociale activiteiten zoals 
feestjes. 
De workshop liet aan de andere kant 
ook zien hoe vindingrijk veel men-
sen zijn die in armoede leven. Zoals 
Joop die in de supermarkt altijd in de 
onderste schappen kijkt, want daar 
liggen de goedkoopste boodschap-
pen. Of aan het einde van de dag 
naar een vaste kraam op de markt 

gaat, want daar staat een koopman 
die nog goede groente en het fruit 
over heeft en dat voor weinig geld 
wegdoet. Of Astrid die merkjes op 
de kleding van haar kinderen naaide 
zodat ze op school niet buiten de boot 
vielen. Daarmee vergeleken stellen 
de ervaringen van Regien en mij niet 
veel voor. Toch vielen ons in een week 
drie dingen op die iets zeggen over ar-
moede in onze moderne samenleving.

1. Als je weinig geld hebt, wordt je we-
reld kleiner. Openbaar vervoer, zeker 
de trein, is bijna niet te betalen met 50 
euro per week. Laat staan een auto. Je 

actieradius wordt vooral bepaald door 
wat je te voet of per fiets kunt afleg-
gen. Regien en ik hebben geluk dat 
we gezond en goed ter been zijn, voor 
veel anderen geldt dat niet.

2. Weinig geld voor boodschappen 
betekent veel plannen, organiseren, 
vooruitdenken en hopen dat je geen 
onverwachte kosten moet maken. Het 
betekent dus veel stress. Zomaar even 
de supermarkt inlopen en kopen waar 
je trek in hebt, is er niet bij. Uit eten 
gaan is een luxe die je je sowieso niet 
kunt veroorloven.

3. Familie en vrienden waar je terecht 
kunt en die je ondersteunen als dat 
nodig is, zijn ontzettend belangrijk. 
Als vangnet, maar ook als afleiding 
van de dagelijkse stress. Veel sociale 
dingen die de meeste mensen zonder 
nadenken kunnen doen, zoals even 
koffiedrinken op een terrasje of naar 
de bioscoop gaan, zijn onbereikbaar 
met 50 euro per week.

Door mee te doen met de armoede-
challenge heb ik nog meer respect 
gekregen voor de vaardigheden en het 
doorzettingsvermogen van mensen 
die jarenlang in armoede leven. Het 
heeft me ook nog gemotiveerder 
gemaakt om me in te zetten voor 
een eerlijkere verdeling van welvaart 
in ons rijke land. Armoede is geen 
natuurverschijnsel, maar een keiharde 
consequentie van de keuzes die we als 
samenleving en politiek maken.

Eén op de vijf Rotterdamse kinderen 
groeit op in armoede

Jeroen Postma

Jeroen Postma 
is raadslid voor 
GroenLinks in 
Rotterdam en lid van 
het partijbestuur.


