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Bestaat er een
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Jesse Klaver over de noodzaak
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Hoe kunnen sommige christenen in vredesnaam positief getriggerd zijn door extreemrechts? Komt dat misschien omdat Links
zijn neus ophaalt voor godsdienst? Alain Verheij waarschuwt:
‘Neem gelovigen serieus, engageer die kracht en maak dankbaar gebruik van het maatschappelijk kapitaal. De relevantie
van linkse politiek en levensbeschouwing gaat toenemen, maar
heb als links dan wel oog voor levensbeschouwing in al zijn
diversiteit.’
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Juist met dit magazine willen we laten zien
dat levensbeschouwing, geloof en compassie bouwstenen zijn voor een politiek gebaseerd op diepere waarden die gericht is op
verandering. Wat dat betreft ligt er een
schone taak en belangrijke toekomst
voor De Linker Wang, een missie
waarvoor steeds nieuwe mensen
zullen opstaan.
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door
Jesse
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Geen vrijheid zonder verbinding. Geen vrijheid zonder gerechtigheid. Met deze zinnen vat ik de indrukwekkende rede samen
die Jesse Klaver in januari uitsprak bij ‘In Vrijheid Verbonden’
waar de grootste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland elkaar sinds vijftien jaar jaarlijks treffen in aanwezigheid
van Prinses Beatrix. Een treffende zin uit Klavers toespraak luidt:
‘De muur viel, maar we lieten na nieuwe bruggen te bouwen.’

Mensen uit kerken en andere levensbeschouwelijk betrokkenen
gaan hier principieel niet in mee. Dat blijkt onder meer uit de
interviews met algemeen secretaris Christien Crouwel van de
Raad van Kerken in Nederland en doopsgezind predikant Fulco
van Hulst. Ook uit het verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst
van De Linker Wang (‘Is religie van rechts?’) blijkt dat er een
principiële onderstroom is tegen het gure rechtspopulisme.
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van de redactie

Het bouwen van bruggen en het verbinden van verschillen
is noodzaak om als samenleving niet te ontsporen. Extreemrechtse politici in Nederland, zoals Baudet en Wilders, laten
helaas niet na om mensen op basis van godsdienst of etniciteit
verdacht te maken en tot zondebok aan te wijzen. Immigratie
zou het grootste gevaar zijn voor Nederland. Onder invloed van
rechtse media en hondenfluitjes van CDA en VVD, wordt dit
frame versterkt.
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Voltooid leven bestaat niet

In de zomer van 2020 zet ik een
punt achter mijn hoofdredacteurschap. De reden is dat ik na ruim tien
aan het roer te hebben gestaan, en
twintig jaar redactielidmaatschap,
ruimte wil maken voor nieuwe dingen. Er komt nog een afscheidsmoment en dan zal ook de nieuwe hoofdredacteur worden voorgesteld. De werving
is in volle gang, zie het bericht op pagina 7
en de vacaturetekst op de website. Bestuur
en redactie houden de lezers op de hoogte.
Intussen is door het redactieteam hard
gewerkt aan deze nieuwe uitgave. Ik wens alle
lezers veel leesplezier en inspiratie toe.
Theo Brand
hoofdredacteur
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Christien Crouwel verbindt verschil len
De Raad van Kerken vertegenwoordigt
in Nederland 5,5 miljoen leden. De Raad
kwam het afgelopen jaar veel in de publiciteit. Algemeen secretaris Christien Crouwel
zat regelmatig bij beleidsmakers in Den
Haag aan tafel. ‘We moeten niet alleen de
bezemwagen van de overheid zijn.’

Kathinka Minzinga
De Raad van Kerken klinkt als een
belangrijk orgaan. Is zijn invloed
inderdaad groot?
‘We hebben in 2019 twee keer bij
staatssecretaris Tamara van Ark van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aan tafel gezeten. Eerder in het jaar
met de brochure Werkende Armen en
de tweede keer bij de aanbieding van
het Armoede-rapport: ‘Arm. En wat
doet de kerk?’. Ook voor 2020 hebben we een uitnodiging om verder te
praten. De kerk is de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland.

Voorafgaand aan het akkoord over het
kinderpardon hebben we als Raad van
Kerken een intensief gesprek gehad
met toenmalig staatssecretaris Mark
Harbers van Justitie en Veiligheid en
met Madeleine van Toorenburg van
het CDA. Dit viel in dezelfde periode als de voortdurende kerkdienst
in de Haagse Bethelkapel, die veel
publiciteit teweegbracht. Ook het
thema duurzaamheid stond dit jaar
hoog op de agenda met de brochure
‘Van God is de aarde en al wat daar
leeft.’ Momenteel bespreken we het
onderwerp mensenhandel. Allemaal
thema’s die de kerk zichtbaar moeten
maken in de samenleving. Voor het
gesprek met de overheid hebben we
de overkoepelende Raad wel nodig.
We hopen natuurlijk dat wat wij bespreken zijn weg vindt naar de plaatselijke raden toe. Dan zijn de grotere
en kleinere lidkerken aan zet. Het is
aan de kerken om dat wat wij bespreken verder te brengen in de eigen
gelederen. Hoe krijg je het grondvlak
geënthousiasmeerd? Persoonlijk ben
ik heel erg voor inbreng van onderaf,

‘De scheiding tussen kerk en
staat is soms krampachtig’

bottom-up, maar hoe krijg je dat georganiseerd? Het zijn dezelfde vragen
als in de partijpolitiek.
Om dat te verwezenlijken is het
belangrijk dat de thema’s waarmee de
kerken samen optrekken, helder en
behapbaar zijn en dat we de mensen die het werk uitvoeren daartoe
voldoende toerusten. Zo heeft onze
werkgroep-vluchtelingen onlangs een
goede brochure geschreven ten behoeve van hen die met vluchtelingen
werken: ‘Geloven voorbij grenzen’.
Daarover is vervolgens een werkdag
georganiseerd. Er zit veel enthousiasme bij de plaatselijke raden, maar
om werkelijk wat te bereiken hebben
ze wel support nodig van de eigen
pastores en hun thuiskerken.’

U bent bezig met een rondgang langs
de verschillende kerkgenootschappen. Komen daar ook thema’s uit
voort die u nu wilt agenderen?
‘Dat is niet de bedoeling van mijn
bezoeken. Ik wil heel graag ter plaatse
ervaren waar het hart van de verschillende genootschappen sneller van
klopt. Het thema van de Wereldraad
van Kerken is: Een pelgrimage van
gerechtigheid en vrede. In het kader
van mijn kennismaking met onze
lidkerken ben ik daarom aan een
eigen ‘pelgrimage’ begonnen. Een
pelgrim bezoekt een spirituele plek.

‘Cultuurchristendom is niet verkeerd’

Vanouds zijn dat plekken waar kracht
van uitgaat. Die kracht wil ik ervaren en meenemen. Elke keer dat ik
ergens op bezoek ben, denk ik: Oh
wat mooi! Van dit kerkgenootschap
wil ik eigenlijk wel lid van worden!
Natuurlijk zijn er verschillen tussen

het verzet in Duitsland tegen het nationaalsocialisme van Hitler, is door
zijn opstelling en theologisch werk
van grote betekenis geworden. Naar
aanleiding van zijn 75ste sterfdag op
9 april worden in 2020 in het hele
land verschillende bijeenkomsten

‘Spreken over ethische thema’s is belangrijk’
kerken, zelfs grote verschillen als het
gaat om dogma’s, waar de één meer
gewicht aan hecht dan de ander. Je
kunt dogma’s zien als lantaarnpalen,
die ons bijlichten op onze weg door
de geschiedenis. Enerzijds zijn de
lantaarnpalen aan het begin van de
weg niet echt noodzakelijk meer als
je al een eind verder bent. Anderzijds
was je misschien nooit gekomen waar
je nu bent, zonder die palen aan dat
begin. Binnen de Raad moet je met
verschillende denkwijzen kunnen
omgaan.

Rechts claimt de zogenoemde ‘joodschristelijke’ identiteit. Wat vindt u
daarvan?
‘Ik stel dan de vraag terug: hoe werkt
het dan uit? Door de Bijbel, bron
voor zowel de Oosters-Orthodoxe,
de Rooms-Katholieke, als de Protestantse traditie, loopt één rode draad:
de zorg voor de weduwe, de wees
en de vreemdeling. Laat men zich
daardoor gezeggen? Feitelijk gaat het
om handelen en beleid conform die
draad, anders wordt het spreken over
die joods-christelijk identiteit hol.

Ik zie mijn functie vooral als dienend.
Het is bemoedigend om te zien hoe
kerken door hun lidmaatschap van
de Raad meer open komen te staan
voor wat er buiten hun eigen genootschap gebeurt. Als secretaris moet
je een verbinder zijn. Initiatieven zijn
er altijd met het oog op het grotere
geheel.

Het cultuurchristendom is niet verkeerd. De betekenis van advent mag
bijvoorbeeld best meer bekend zijn!
Er is in Nederland mijns inziens een
wat krampachtige scheiding tussen
kerk en staat. Ooit bedoeld zodat de
staat zich niet zou bemoeien met de
benoemingen van kerkelijke posten.
Nu is het andersom gegroeid. Soms
is er vanuit de overheid een schouderklopje voor de inzet van kerken,
maar we willen als kerken niet alleen
maar de bezemwagen zijn voor wat
de overheid laat liggen.

Binnen de landelijke Raad zijn verschillende beraad- en projectgroepen
werkzaam. De Raad bepaalt hoe zij in
de publiciteit treden of standpunten
naar voren brengen. Dat maakt uiteindelijk dat daar krachtige standpunten
en initiatieven uit voortkomen. Zo
is in 2019 de brochure ‘Van God
is de aarde en al wat daar leeft?’
uitgebracht. Hier lezen we waarom
duurzaamheid tot het hart van kerk
en geloof behoort. Diaconale projecten verbinden. Lastiger zijn ethische
thema’s, maar het blijft wel heel
belangrijk om die gesprekken aan te
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gaan. In de jaarlijkse oecumenelezing
van 17 januari 2020 stond het thema
identiteit centraal. Zo zijn er binnen de Raad altijd twee poten: Het
geloofsgesprek en de samenlevingsvragen.’

Als Raad van Kerken hebben we vele
partners bij wie we aansluiten bij initiatieven en andersom. Zo organiseerden we dit jaar bijvoorbeeld samen
met Pax de Walk of Peace in Almere
en andere plaatsen. We nemen deel
aan een aantal activiteiten van de
Roos van Culemborg om de Duitse
predikant Bonhoeffer te herdenken.
Bonhoeffer, die actief deelnam aan

en multimediale projecten georganiseerd. Verder staat op initiatief van
de Protestantse Kerk Nederland een
landelijke viering in het kader van
75 jaar bevrijding in de Laurenskerk
in Rotterdam op de agenda, die wij
mede-organiseren.’

Hoe ervaart u de band met de Wereldraad van Kerken?
‘We zien bij de Wereldraad een sterke
focus op de ongelijke verhouding
Noord-Zuid en daarmee op thema’s
die vanuit het Zuiden worden
aangedragen. Het overkoepelende
thema is ‘A Pilgrimage of Justice and
Peace’. Onze taakgroep Pelgrimage
heeft de opdracht die thema’s te
vertalen naar de Nederlandse kerken.
In de volgende Assemblee van de
Wereldraad, in 2021, zal er voor de
komende acht jaar weer een nieuw
thema vastgesteld worden. De
voorbereidende gesprekken wijzen op
kwesties van gender en racisme.’ 

De Raad bestaat uit 14 lidkerken
en 4 geassocieerde leden. De
Rooms-Katholieke Kerk en de
Protestantse Kerk Nederland zijn
de grootste genootschappen. Verspreid over heel Nederland zijn
240 plaatselijke Raden aangesloten. Christien Crouwel is sinds 1
januari 2019 algemeen secretaris
van de Raad van Kerken.
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Impressie bijeenkomst ‘Is religie van rechts?’

Hoe moet links reageren op de
rechtse claim van de zogeheten
joods-christelijke traditie? Deze
vraag stond centraal tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst van
De Linker Wang op 18 januari
2020. Na een inleiding door
bestuurslid Job de Haan reflecteerden theoloog Alain Verheij
en Tweede Kamerlid Wim-Jan
Renkema op de kwestie. ‘Politiek is een waardenstrijd.’
Kathinka Minzinga
Foto’s:
Bas Joosse

Volgens Verheij heeft een omslag plaatsgevonden: van een afkeer van het christelijk geloof door babyboomers in de jaren
zestig en zeventig, naar een voorzichtige
nieuwsgierigheid bij nieuwe generaties nu.
Reageert de linkervleugel van het politieke
bestel daar negatief op, dan loop je het
risico dat je goedwillende gelovigen in de
armen drijft van PVV of FvD die ze met een
beroep op een ‘joods-christelijke identiteit’
welkom heten.

‘Zelf spreek ik collega-politici van CDA
en ChristenUnie in Kamerdebatten
aan op christelijke waarden’
Nostalgisch verlangen
Wat mankeert er aan de claim op de
christelijke identiteit? In een onderzoek van
het Meertens Instituut zijn de Tweets van
Wilders onderzocht die daarover gaan. Wat
blijkt? De christelijke wortels worden alleen
aangehaald als het gaat om het zich afzetten tegen de Islam en om vanuit angstgevoelens in te spelen op een nostalgisch
verlangen. Nergens wordt inhoud gegeven
aan christelijk geloof. Baudet bewijst lippendienst maar komt aan de inhoud ook
niet toe. Hij gaat echter nog verder door
aan te sluiten op een kerkelijk beleven van
de jaren vijftig: patriarchaal, tegen abortus,
transgenders en homoseksualiteit.
Alain Verheij waarschuwt links: neem gelovigen serieus, engageer die kracht en maak
dankbaar gebruik van het maatschappelijk
kapitaal. De relevantie van linkse politiek en
levensbeschouwing gaat toenemen, maar
heb als links dan wel oog voor levensbeschouwing in al zijn diversiteit.
Wim-Jan Renkema krijgt het woord. Hoe
kan het gebeuren dat rechts het christendom claimt? Vanuit het frame dat de
waarden vrijheid en gelijkheid christelijke
waarden zijn, wordt de bedreiging daarvan
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door de Islam tot bedreiging van het christendom en Nederland gemaakt. ‘Dit terwijl
het christendom zelf slavernij, kolonialisme
en de Holocaust heeft voortgebracht.’
Cultuurchristendom bestaat naar Renkema’s smaak niet. ‘Geloof is persoonlijk,
christen zijn is radicaal en omvat navolging
en lijden. Als christen ben je gericht op de
ander.’
In de politiek lijkt het vaak dat de samenleving sterk is gericht op het ‘ik’, meent het

Kamerlid. ‘Het leven is een eigen
project, gericht op succes, opleiding, concurrentie. Daarmee staan mensen enorm
onder druk. Het draait om de economie
van het ‘ik’, dit sluit aan bij een economisch rechts verhaal.’

Waardenstrijd
‘Persoonlijk sta ik voor compassie en empathie. Ik identificeer mezelf als christen.
Oude woorden uit de traditie als ‘omzien
naar elkaar’ en ‘zorg voor de zwakken’ kan
ik gebruiken in het politieke debat over
bijvoorbeeld de participatiewet.’
‘We hebben binnen de fractie een goed
debat gehad over de vraag in welke mate
religie zichtbaar mag zijn in de publieke
ruimte. Mag bijvoorbeeld een moslima als
politieagent haar werk met een hoofddoek
uitoefenen? En tweede voorbeeld: mag er
publiek geld naar bijzonder onderwijs? In
de Tweede Kamerfractie is er waardering
dat ik mijn eigen levensbeschouwing inbreng. Er is ook voldoende waardering voor
de bijdrage die religie voor de maatschappelijke cohesie kan hebben.’
Het antwoord op de vraag ‘wat is een
christen’ kun je volgens Renkema alleen
persoonlijk geven. ‘Als je denkt ‘christelijk’
te kunnen beschrijven als een objectief

Nieuwjaarsbijeenkomst De Linker Wang

‘Neem gelovigen serieus, engageer die kracht en maak
dankbaar gebruik van het maatschappelijk kapitaal’
en collectief gegeven, dan word je gewogen en krijg je vragen als ‘en dát noem je
christelijk?’, zegt hij. ‘Ik bepaal vanuit welke
waarden ik wil werken, zoals bijvoorbeeld
empathie en vrijheid. Keuzes zijn niet allemaal gelijk. Politiek is een waardenstrijd.’
De verdienste van de secularisatie is dat je
als mens waarden in vrijheid kunt kiezen
en gewetensvolle beslissingen kunt nemen.
Heeft links hier genoeg in te brengen? Renkema: ‘Wij kunnen de vragen benoemen en
daarnaast de vraag stellen: wat bindt ons
samen en kunnen we ook anders kijken
naar de samenleving, anders dan vanuit het
dominante perspectief van een volstrekt
zelfredzaam individu. Wat daarin ook geldt:
niet alleen de bijdrage aan de economie
maakt je tot mens.’

zijn. Maar het leven is niet alleen dat, er
mag ook ruimte zijn voor gebrokenheid.
De mens staat nooit op zichzelf.’
Renkema geeft aan dat hij de term ‘joodschristelijke cultuur’ niet gebruikt omdat hier
twee verschillende godsdiensten aan elkaar
gekoppeld worden, wat historisch lastig is,
vaak gericht op uitsluiting van anderen. En
dat staat haaks op zijn eigen idee van wat
christelijk is. ‘Levensbeschouwing is een
betere, inclusievere term.
Zelf spreek ik collega-politici van CDA en
ChristenUnie in Kamerdebatten aan op
christelijke waarden, omdat ik zelf ook geïnspireerd ben vanuit deze traditie. Ik merk
dat ze er gevoelig voor zijn en dat het debat
op die manier meer lading en ook levensbeschouwelijke diepte krijgt.’

Diepte

Blijf trouw

Binnen GroenLinks wordt gehamerd op
individuele keuzevrijheid, maar moeten we
niet ook onze beperktheid en afhankelijkheid kunnen erkennen, zoals bijvoorbeeld
bij het debat over voltooid leven, zo klinkt
een kritische vraag vanuit de zaal. Renkema
antwoordt: ‘Als ons mensbeeld is dat het
gaat om succesvol leven, dan past het goed
dat we in het eindhoofdstuk ook regisseur

Volgens Alain Verheij hebben linkse politiek
en levensbeschouwing samen een belangrijke toekomst, omdat een op verandering
gerichte politiek vaak door diepere waarden
gedreven wordt. ‘Dat heeft te maken met de
diepste overtuigingen van mensen, hun
geloof en hun bewogenheid. Blijf daarom
trouw aan het verhaal dat je te vertellen
hebt.’

Alain Verheij ziet een toekomst voor linkse
politiek en levensbeschouwing

Vacature hoofdredacteur De Linker Wang

Mededeling

Vanwege het vertrek van Theo Brand als hoofdredacteur van dit magazine in de zomer van 2020,
is het bestuur van De Linker Wang op zoek naar een
nieuwe hoofdredacteur. Heb je interesse in deze
functie of ken je iemand die mogelijk in het profiel
past? Bekijk de vacature op www.linkerwang.nl.

Wegens persoonlijke
omstandigheden is er
deze keer geen column
van Margrietha Reinders.
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‘Verhaal over Jezus wordt verdraa id omdat dat beter uitkomt’
In een tijd van fake news en wereldwijde
crises op economisch, politiek en ecologisch niveau, heeft het proefschrift van
Fulco van Hulst een actuele boodschap:
het beeld dat mensen zich vormen van
leerstellingen, wordt vooral gevormd door
interpretatie en minder door geschiedenis.
‘De Bijbel interpreteren we ook naar onze
eigen traditie toe.’

Yfke Nawijn
Van Hulst, doopsgezind predikant
en docent praktische theologie en
ethiek aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, heeft niets met de
klassieke verzoeningsleer. Die stelt
dat Jezus aan het kruis gestorven
is ter verzoening van de zonden
van de mens. ‘De gedachte dat
God geweld zou gebruiken om zijn
doel te bereiken, gaat in tegen het
doopsgezinde godsbeeld dat God
geweld afwijst. Met die bril keek ik
hoe de dood van Jezus wordt uitgelegd in de kerkgeschiedenis, met in
het achterhoofd de vraag of je het

dan wat je soms in de handboeken
nog tegenkomt. Dus ik ontdekte
dat het beeld dat mensen zich
vormen van bepaalde leerstellingen
veel meer gevormd wordt door de
interpretatiegeschiedenis, dan door
wat iemand ooit heeft geschreven.
De Bijbel interpreteren we ook naar
onze eigen traditie toe. In een radiointerview bij Jort Kelder heb ik ervan
gemaakt ‘dat Jezus aan het kruis
is gestorven voor onze zonden, is
gewoon fake news’. Dat meen ik
ook. Het eigenlijke verhaal wordt
verdraaid. De feiten worden anders
geïnterpreteerd dan ze volgens mij
gelezen moeten worden. Omdat dat
beter uitkomt, omdat dat past in het
straatje.’

Wat is dan het andere verhaal?
‘Je kunt de schriftteksten die worden gebruikt om te bewijzen dat het
geweld van de kruisdood noodzakelijk is, ook anders interpreteren.
Ik ga meer terug naar het oudere
beeld van een strijd tussen goed
en kwaad. De gedachte is niet dat
Jezus komt om te sterven, nee Jezus
komt om het koninkrijk van God
te verkondigen. Om mensen op te
roepen tot ommekeer, mensen aan

‘De boodschap van Jezus is een
boodschap voor de maatschappij’
dan ook anders kunt uitleggen.’ Hij
onderzocht teksten uit de kerkgeschiedenis en kwam tot een verrassende conclusie: ‘Ik was verbaasd
te ontdekken hoe makkelijk mensen
elkaar napraten in de theologiegeschiedenis, met soms schrikbarend
weinig kritisch vermogen. Als je
onbevangen Anselmus gaat lezen,
dan staat er toch heel wat anders
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te sporen en te inspireren hun leven
zo in te richten als God het bedoeld
heeft. In feite vormt Jezus daarmee
een bedreiging voor de macht van
het establishment, de macht van
het Romeinse rijk, de macht van de
Joodse religieuze instituties. Jezus
sterft aan het kruis, wordt uit de
weg geruimd door de heersende
machten, maar daarmee houdt het

verhaal niet op: God wekt Jezus op
uit de dood en geeft daarmee zijn
goedkeuring dat Hij aan de kant
van Jezus staat. Dat het verhaal van
Jezus ook Gods verhaal is geweest.
Het houdt niet op, uiteindelijk
overwinnen niet de kwade machten
maar het verhaal van Gods liefde.’

Wat kunnen we aan je proefschrift
hebben?
‘Er zit wel missie onder denk ik. Ik
hoop dat het bevrijdend kan zijn
voor mensen. Er is geen bloedige
dood nodig voor het herstel van
Gods relatie met de mensheid. De
boodschap van Jezus zet juist mensen zelf aan het werk. Ik kan geloof
en politiek dus ook niet van elkaar
scheiden. Wij mensen moeten het
doen, als volgers van Jezus kunnen
we laten zien dat het kan. Daarom
vond ik die slogan destijds ook
zo goed: ‘Help de kernwapens de
wereld uit om te beginnen uit Nederland’. En ik vind het heel wezenlijk
dat de kerk daarin een voorbeeldrol
heeft.’
In de doopsgezinde traditie speelt
geweldloosheid een belangrijke rol.
Hoe krijgt dat in praktijk vorm?
‘Doopsgezinden en politiek is altijd
een spanningsveld geweest. Aan het
begin van de beweging was er een
sterke weerstand tegen de staat. De
staat was de zwaardmacht., doopsgezinden moesten daar weg van
blijven. Wij mochten geen geweld
gebruiken, dat was een staatsmonopolie en dus mocht je de staat
niet dienen. Je nam geen dienst in
het leger en werd geen ambtenaar.
Daarin zijn we wel genuanceerder
geworden. Maar we willen nog
steeds graag inzetten op mediation
en geweldloze conflictbemiddeling. De Christian Peacemaker Teams
zijn daar een mooi voorbeeld van.
Met deze vorm van hulpverlening
hebben we ooit goud in handen
gehad, maar we hebben het uit onze

handen laten vallen. We hebben het
niet doorgezet. Dat lag aan onze
bescheidenheid, we hebben onvoldoende aan de weg getimmerd.’
‘Eén van de dingen die we specifiek
vanuit het Doopsgezind seminarie hebben vorm gegeven, is het
instellen van een leerstoel ‘vredestheologie en ethiek’. En we hebben
het initiatief genomen voor een
eenjarige mastervariant aan de VU:

in door. Sommige boeren hebben de
moed en de durf gehad om om te
schakelen van traditionele landbouw
naar biologische landbouw, maar
als je een bedrijf hebt opgebouwd
en je hebt geïnvesteerd, je hebt een
gezin, kinderen, om de bijbehorende economische risico’s te nemen?
Het kabinet zou de transitie naar
circulaire landbouw veel serieuzer
moeten nemen. Dat kost geld, dus

‘Ik kan geloof en politiek niet
van elkaar scheiden’
‘Peace, Trauma and Religion’. Ik ben
trots op die opleiding. Studenten
vanuit allerlei richtingen verdiepen
zich in hoe religie enerzijds een rol
kan spelen in geweldsconflicten
en anderzijds juist ook een rol kan
spelen in het herstel na conflict of
bij het verwerken van trauma’s.’

Een actueel conflict gaat om het beleid om stikstofuitstoot te verminderen. Wat zou daarop een antwoord
kunnen zijn?
‘De vraag is of de partijen die het
probleem veroorzaakt hebben, de
oplossing kunnen en willen aandragen. Dit is de consequentie van
vijftig jaar beleid van stuivertje wisselen tussen voornamelijk VVD en
CDA geweest. Ik vind het moeilijk
omdat ik het boerenbedrijf niet
ken. Er wordt gezegd ‘zonder de
boer geen eten’, maar gaat niet het
grootste deel van de productie naar
het buitenland? Het is een industrie
geworden, het beleid is jarenlang
gericht geweest op produceren en
verdienen. Kun je dan de mensen
verwijten dat ze verwijderd zijn geraakt van het hele idee van een circulaire landbouw, of van biologische
landbouw? Daar klinkt inderdaad
een soort compassie naar de boeren

die boodschap zal in Den Haag niet
erg welkom zijn, maar die keuze
moeten we als samenleving maken. De regering zou hier moeten
beginnen met schuld belijden. Aan
die kant moet worden erkend dat
de boeren met het jarenlange beleid
deze richting uit zijn geduwd. De
boeren zijn niet alleen ‘dader’ in dit
vraagstuk, ze zijn zelf ook slachtoffer van een beleid dat puur gericht
is geweest op economisch gewin.

Wat wil je ons meegeven?
‘Wat ik belangrijk vind en ook als
dominee probeer mee te geven, is
het bewust blijven van je maatschappelijke verantwoordelijkheid
vanuit je christelijke overtuiging. Ik
wil steeds weer laten zien dat de
boodschap van Jezus een boodschap voor de maatschappij is. Die
gaat over omzien naar de kwetsbaren in de samenleving. Een belangrijke bijbeltekst is voor mij de
oordeelsvoorstelling uit Mattheus
25. Het gaat om de spreekwoordelijke armen, weduwen en wezen in
de samenleving. Daar moet de kerk
zich sterk voor maken. Vandaag zijn
dat misschien de boeren, morgen
weer de vluchtelingen. We moeten
als samenleving veranderen om die

uitdagingen het hoofd te bieden.
Daartoe moeten we ons bewust zijn
van het kwaad in de wereld, maar
ook van het kwaad in onszelf. Als
we de wereld een beetje mooier
willen maken, dan moeten we bij
onszelf beginnen.’ 
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Vrede dienen door die nstweigering
Veel mensen weten niet beter of de militaire dienstplicht in
ons land is afgeschaft. Als gevolg daarvan kennen ook veel
mensen nauwelijks nog het begrip ‘dienstweigeren’, laat
staan de betekenis daarvan. De doopsgezinde ouderenpastor Ellen van Houten uit Aalsmeer sprak met enkelen die
bewust de keuze hebben gemaakt om dienst te weigeren.
Het resultaat werd een prachtig verzorgd boekje met als
titel: De Vrede dienen – Gewetensverhalen.

Uniek stuk geschiedenis
In de tijd dat er nog wel opkomstplicht bestond, besloten relatief veel
leden van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een beroep te doen op de
wet gewetensbezwaren. Ouderenpastor Ellen van Houten hoorde hun verhalen en vond deze de moeite waard
om ze als uniek stuk geschiedenis te
bewaren. Niet alleen om recht te doen
aan de mensen die stonden voor hun
keuze, maar ook om hun keuzes en
ervaringen ter overweging mee te
geven aan mensen van nu. Want het
aantal voormalige dienstweigeraars
wordt door overlijden steeds kleiner.
Zo ontstond er een projectgroep van
gemeenteleden die verhalen verzamelden van zowel dienstweigeraars
als van hen die ervoor gekozen hadden wel hun dienstplicht te vervullen
of vrijwillig in het leger te gaan. Het
resultaat is het boekje De Vrede dienen
– Gewetensverhalen.

wel over nagedacht om dienst te weigeren. Ik had respect voor de keuzes
van de doopsgezinden, maar dan
moest je die keuze wel goed kunnen
verdedigen. Ik zag mezelf dat toen
niet doen. In mijn gezin van herkomst
was het ook min of meer vanzelfsprekend dat je in dienst ging, dus het
werd ook niet ter discussie gesteld.’
Vervolgens vertelt hij kort over zijn

Aanzet tot gesprek
Een lid van de projectgroep licht nog
toe, dat het project vooral bedoeld is
om in deze tijd een gesprek op gang
te brengen. Het project is mogelijk
gemaakt door financiële bijdragen
van diverse – voornamelijk doopsgezinde – sponsors. Tijdens de eerstvolgende landelijke vergadering van
doopsgezinde gemeenten wordt het

‘Wat ik nu zou doen? Weigeren!
De waanzin van de oorlog, ik wil er niet aan meewerken’

Henk Blom

Hoewel in 1997 de opkomstplicht
werd opgeschort, worden dienstplichtigen op zeventienjarige leeftijd wel
geregistreerd en in geval van oorlogsdreiging opgeroepen om militaire
taken te verrichten. Veel mensen zijn
hier niet van op de hoogte en denken
dat de dienstplicht is afgeschaft. Het
onderwerp ‘dienstplicht’ houdt hen
dan ook niet bezig, om over het begrip ‘dienstweigeren’ maar te zwijgen.

gewapende legers uitgevoerd moeten
worden. Enkele bezoekers vonden
dat het deze avond te weinig over
dienstweigeren ging. Zo had een van
de inleiders een nogal persoonlijk verhaal gehouden over hoe zijn kinderen
al of niet geweldloos met elkaar omgingen. Ook in het boekje wordt vaak
niet diep ingegaan op de motieven
om dienst te weigeren. Als reden voor

Wat zou jij doen?
In een inleiding wordt op heldere
wijze kort de geschiedenis en achtergrond van het toenmalige dienstweigeren uiteengezet met aantekeningen
uit de notulen van de Doopsgezinde
Vredesgroep en de plaatselijke afdeling daarvan. Vervolgens komen
verschillende personen aan het woord
over hun ervaringen en opvattingen,
over hun dienstweigering of hun – al
dan niet bewust gekozen – vervulling
van militaire dienst. Tussen de teksten door staan foto’s van dienstweigeraars en daarbij horende documenten. Als uitnodiging tot het gesprek is
er naast het boekje ook een korte film
gemaakt van de interviews, onder de
titel ‘Wat zou jij doen?’.

Waarom dienstweigeren?
Afgelopen september werden het
boekje en de film gepresenteerd in
de doopsgezinde kerk te Aalsmeer,
tijdens een openbare avond in het
kader van de Vredesweek. De avond
werd goed bezocht. Na inleidingen
door Fulco van Hulst (Doopsgezind
Seminarium) en Edwin Ruigrok
(PAX), en de vertoning van de film,
vond een discussie plaats tussen
bezoekers en inleiders. Daarbij werd
onder andere gesproken over de rol
van de krijgsmacht bij ‘Vredesmissies’. De vraag werd gesteld waarom
deze vredesoperaties juist door

die keuze wordt wel genoemd dat
men geen mensen wenst te doden,
maar verschillende dienstweigeraars
noemen ook hun lidmaatschap van
de doopsgezinde gemeente of dat
doopsgezinde familieleden of vrienden ook dienst hadden geweigerd.
Opvallend is dat bijvoorbeeld de
gewelddadige rol van wapenindustrie
en wapenhandel in het geheel niet
wordt genoemd.

Keuze verdedigen
Een van de geïnterviewden in het
boekje was wel in dienst gegaan.
‘Ik was twintig jaar en stond niet zo
stevig in mijn schoenen. Al had ik er

diensttijd, met negatieve en positieve
herinneringen. ‘Wat ik nu zou doen?
Weigeren! De waanzin van de oorlog,
ik wil er niet aan meewerken. De
leugenachtigheid die eraan ten grondslag ligt. De zucht naar olie, macht en
geld. (…) Vredesoperaties? Ze komen
te laat, veel eerder al moeten we met
elkaar in gesprek. Ik hoop op een
nieuwe energiebron in plaats van olie,
dat zou al helpen. We zullen moeten delen, daar is nog nooit iemand
armer van geworden. (…) Ik realiseer
me dat ik de oplossing niet heb, maar
ik wil het niet voor minder doen dan
respect hebben voor een mensenleven en luisteren naar elkaar.’
Een tachtigjarige zegt: ‘Ik heb destijds
dienst geweigerd op doopsgezinde
gronden en sta daar nog altijd achter.
Ik ben vóór vrede en tegen mensen
doden. Oorlog is iets afschuwelijks,
het lost niets op en brengt alleen
ellende met zich mee. Als ik de afschuwelijke beelden nu zie op TV van
vluchtelingen die verdrinken op de
Middellandse Zee …’
Zodoende komen verschillende personen aan het woord over hoe zij tot
hun verschillende besluiten kwamen,
soms met hulp van hun predikant of
ondersteuning door mensen als Cor
Inja van het toenmalige Vredesbureau.

middagprogramma aan het onderwerp gewijd: de film wordt vertoond
en alle doopsgezinde gemeenten
krijgen het boek aangeboden. Zij
kunnen daarna voor een bijeenkomst
in eigen kring de film aanvragen en
vertonen. ‘Waarop het gesprek vanzelf
ontstaat’, meent zij. Laten we dat
hopen! De Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer heeft in elk geval een
reusachtig stuk werk verzet. Het feit
dat zoveel gemeenteleden zich op
allerlei manieren met dit thema
hebben beziggehouden, is een
waardevolle prestatie.
Aanvragen van de film en/of meer
informatie? Mail naar:
filmwatzoujijdoen@dgaalsmeer.nl.
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit ‘Vredesspiraal’, ledenmagazine van vereniging Kerk en Vrede.
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‘De muur viel, maar we lieten na nieuwe bruggen te bouwen’
Jaarlijks belegt ‘In Vrijheid Verbonden’ een
bijeenkomst in januari in Utrecht waar zes
religieuze en levensbeschouwelijke stromingen hun band bevestigen en versterken. De
eerste was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook dit
jaar, op 20 januari, was Prinses Beatrix als
hooggeëerde gast aanwezig. Thema was
75 jaar Vrijheid met als hoofdspreker Jesse
Klaver. In een persoonlijke voordracht gaf
hij zijn visie.
Jesse Klaver
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren.

tijd kennen geen enkele parallel. Mijn
boodschap vandaag is dat onze vrijheid nooit is voltooid. Vrijheid was niet
compleet op de dag van de bevrijding.
De zoektocht naar vrijheid is een
continue proces. Die is nooit af. Het is
een strijd die iedere generatie opnieuw
invulling moet geven.
Wat is vrijheid? Dat is een vraag die
vele antwoorden kent en nog veel
meer vragen oproept. Zeker als je,
zoals ik, het geluk hebt dat je voor je
werk regelmatig naar andere delen van
de wereld mag reizen.
Vrijheid is het hebben van een eigen
staat zonder bezetting. China kent
geen bezetter, maar is het een vrij
land? De strijd voor de Nederlandse
vrijheid 75 jaar geleden was niet alleen een strijd voor de Nederlandse
onafhankelijkheid. Onze bevrijders
en verzetsstrijders streden niet alleen

mengen met een beroep op de four
freedoms, de vier vrijheden. Niet alleen
de vrijheid van meningsuiting en de
vrijheid van godsdienst, maar ook de
vrijheid van gebrek en de vrijheid van
vrees.
In de diepste duisternis is een vlam
op zijn felst. Tegenover de misdaden
van het naziregime stonden de heldendaden van het verzet. Gezinnen die
met gevaar voor eigen leven onderduikers in huis namen. Arbeiders in
Amsterdam en andere plaatsen die
in Februari 1941 het werk neerlegden
uit protest tegen de Jodenvervolging.
Mannen en vrouwen die het gewapende verzet organiseerden in onze
strijd voor vrijheid. De daden van deze
helden maken ons bescheiden. Hun
verhalen leven voort in onze gedachten. Ze inspireren om gerechtigheid na
te blijven jagen.

‘Niet mensenrechten, maar vrijhandel, deregulering
en competitie zijn de drijvende waarden geworden’
Dit zijn de eerste regels van een sonnet van Martinus Nijhoff, geschreven
ver voordat hij het verzet in ging en
de oorlog uitbrak. Maar de verschrikkingen van de holocaust hebben deze
regels extra zeggingskracht gegeven
als we werkelijk menen: dit nooit meer.

Jodenvervolging
Als het grootst denkbare kwaad is:
het bewust willen uitroeien van een
bevolkingsgroep vanwege geloof of
etniciteit, zit dan niet onze grootste
opdracht in het bouwen van een brug,
over grenzen van geloof en etniciteit
heen? Zodat de zijden die tegen over
elkaar staan, vreedzaam als buren
verder leven?
We vieren dit jaar dat ons land 75
jaar geleden werd bevrijd van het
gewetenloze naziregime. De verschrikkingen en de onderdrukking van die
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voor Nederlandse soevereiniteit. Ze
streden tegen het nazisme. Of anders
gezegd: ze streden voor een groter
ideaal: voor de vrije samenleving zoals
wij die na de Tweede Wereldoorlog zijn
gaan kennen. Voor de mogelijkheid
van mensen om zelf hun leven vorm
te geven. Prinses Juliana verwoordde
dat mooi in haar oorlogsrede voor de
Canadese radio op 17 juni 1940: ‘Dit is
niet een reusachtig gevecht voor één
natie alleen, maar voor alle naties. Niet
slechts het leven van u en van ons
wordt bedreigd, maar onze gewetensvrijheid. Waar de macht van de nazi’s
heerst, gaan alle oude democratische
beginselen en onze religie verloren.’
De Amerikaanse president Roosevelt
sprak gelijksoortige woorden in zijn
State of the Union een jaar later. Hij
haalde het Amerikaanse congres over
zich in de strijd tegen de Nazi’s te

Mensenrechten
Zo’n tien jaar geleden las ik het pamflet van de toen 93 jaar oude Franse
verzetsstrijder Stéphane Hessel, gearresteerd door de Gestapo, gemarteld
in Buchenwald, ontsnapt tijdens transport naar Bergen-Belsen. Het boekje
was klein van omvang, maar imposant
qua inhoud met een oproep aan onze
generatie: ‘Neem het niet!’
De boodschap die ik eruit haalde was:
vrijheid is niet zomaar een ideaal, vrijheid is een opdracht. Hessel vertelt in
dit boekje over de erfenis en die idealen van het verzet. En eigenlijk kennen
we allemaal dat verhaal.
Hoe we zeiden: de misdaden van de
nazi’s waren zo gruwelijk, zo groot,
dat ze ieder van ons raken. Dat het
misdaden zijn tegen de gehele mensheid. Hoe we vastberaden waren:
dit nooit weer. Hoe we, na het einde

van de Tweede Wereldoorlog bruggen bouwden en vorm gaven aan een
nieuwe, multilaterale wereldorde.
Hoe we, 75 jaar geleden, de VN oprichtten, en alle landen van de wereld
hun handtekening zetten onder een
handvest dat uitspreekt dat wij, de volken van de Verenigde Naties, vastbesloten zijn om komende geslachten te
beveiligen tegen de oorlogsgesel. Hoe
we in dat handvest opnieuw het geloof
uitspreken in fundamentele mensenrechten en de waarde en waardigheid
van iedere persoon. En daarin afspraken verdraagzaamheid te betrachten
en onze krachten te bundelen om
internationale vrede en veiligheid te
handhaven.
Onder leiding van Eleanor Roosevelt
werden de vier vrijheden van haar
overleden man uitgewerkt tot een
Verklaring die, besef dat goed, zonder
enkele juridische status, de wereld
veranderden. Als inspiratiebron voor
de dekolonisatiebeweging, als getuigschrift van onze gedeelde menselijkheid, als beginselprogramma van een
nieuw tijdperk… het is de Universele
Verklaring voor de Rechten van de
Mens.
Deze had, als de latere Nobelprijswinnaar René Cassin niet had ingegrepen,
de internationale verklaring van de
rechten van de mens had geheten. Een
cruciale wijziging, omdat mensenrechten precies dat zijn: universeel. Onvervreemdbaar dus en toekomend aan
iedereen, wie je ook bent, waar je ook
vandaan komt, wat je ook gedaan hebt.

op privacy zonder dak boven je hoofd?
Wat heb je eraan om de volgende regering te kiezen als je morgen omkomt
van de honger? Zo werden klassieke
mensenrechten aangevuld met sociale
mensenrechten, als integraal en onlosmakelijk onderdeel.
Vrijheid is nooit voltooid en was niet
compleet op de dag dat de universele
verklaring van de rechten voor de mens
werd gepresenteerd. De zoektocht naar
vrijheid is een strijd die iedere generatie opnieuw invulling moet geven. En
voor de vertaling van mensenrechten
van woord naar daad is veel politieke
strijd geleverd. Martin Luther King
deed dat, met zijn strijd voor burgerrechten en tegen racisme.
Zijn droom ‘that one day the sons of slaves and the sons of former slave holders
wil sit down at the table of brotherhood’
is nog geen werkelijkheid geworden. Ja,
er is stemrecht voor iedere Amerikaan.
Er is en verbod op discriminatie en een
einde aan segregatie.
Maar vrijheid is nooit voltooid. Niet
compleet op de dag dat het Amerikaanse parlement de Civil Rights Act aannam. En King wist dat als geen ander.
Hij startte de Poor People Campaign,
om zwart en wit te verbinden op de
strijd tegen armoede. ‘Ik heb gestre-

den voor gelijke rechten van zwart en
wit,’ zei King. ‘Maar nog altijd werken
zwarte vrouwen in het huishouden
van witte vrouwen. Ik wil ook strijden
voor hun mogelijkheid om hun eigen
huishouden te runnen.’

Koude Oorlog
In deze tijd zou King dit ongetwijfeld
anders verwoorden. Maar het idee
erachter, dat vrijheid niet alleen bestaat
uit de afwezigheid van onderdrukking,
maar uit de mogelijkheid van mensen
om hun leven zelf vorm te geven, dat
idee vormt de fundering van onze
naoorlogse maatschappij. Het is de
onderbouwing van de verzorgingsstaat. Dat is het sociaal contract dat
onze samenleving al die tijd bij elkaar
heeft gehouden, maar nu scheuren en
barsten laat zien.
Vijf jaar na de beroemde mensenrechtenrede van Eleanor Roosevelt sprak
John F. Kennedy de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Vrede
ligt niet verankerd in verdragen alleen,
zei hij. Vrede zit in de hearts and minds
van alle mensen. En als het daar verdwijnt kan geen wet, geen pact, geen
verdrag, geen organisatie hopen het
te behouden. Wat voor vrijheid geldt,
geldt voor vrede ook. Het is niet zo-

Foto: Pixabay

Racisme
En dit was niet de enige cruciale
keuze die de wereld maakte. De haat
van begin jaren veertig heeft kunnen
groeien op de economische wanhoop
van de jaren dertig. En de conclusie is
glashelder. Mensen hebben niet alleen
het recht vrij te zijn van onderdrukking,
zo stelt de Universele Verklaring. Mensen hebben ook het recht om in staat
gesteld te worden zelf hun leven vorm
te geven. Want wat heb je aan het recht
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De nog veelgehoorde roep
om wraak

Foto:
Merlijn Doomernik

maar een ideaal. Het is een opdracht.
De Verenigde Naties heeft haar belofte
van wereldvrede nooit volledig kunnen
inlossen. De Koude Oorlog legde de
Veiligheidsraad lam en verdeelde de
wereld in twee kampen. Tegenover
de tirannie van het Sovjet-regime, dat
verheven woorden sprak over bevrijding van het proletariaat, maar dat
in praktijk neerkwam op opoffering
van het individu aan het staatsbelang,
stond het ideaal van de democratie
gebaseerd op mensenrechten, als
troefkaart van het vrije westen in de
strijd om de hearts en minds van de
wereldbevolking. En toen eind jaren
tachtig het communistisch imperium
ineenstortte en in Berlijn familieleden
voor het eerst in meer dan vijfentwintig jaar elkaar weer in de armen vielen,
zagen sommigen dat als de definitieve
overwinning van de vrijheid en de
mensenrechten. Als het einde van de
geschiedenis. Als – in de woorden
van Francis Fukuyama - ‘het eindpunt
van de ideologische evolutie van de
mensheid en de universalisering van
de Westerse liberale democratie als
de uiteindelijke vorm van menselijk
bestuur.’

bruggen te bouwen. We zijn vergeten
onszelf te zien als liberale democratie
en steeds meer gaan definiëren als
vrije markteconomie. Niet mensenrechten, maar vrijhandel, deregulering
en competitie zijn de drijvende waarden geworden in onze samenleving.
Het afgelopen decennium kwamen
daar bezuinigingen, zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid bij.
De verzorgingsstaat maakte plaats
voor de participatiesamenleving. Ik
noem dat het economisme. Het idee
dat de economie het allerbelangrijkste
is. Het altijd teruggrijpen op de drie
zelfde oplossingen, wat het probleem
ook is: meer groei, meer markt en
minder overheid.
Het is een inbreuk op ons sociaal contract. Een breuk met de afspraak dat
het recht op vrijheid dat ieder mens

‘De geschiedenis is niet ten einde, de liberale
democratie niet de onbetwiste staatsinrichting’
Economisme
Maar vrijheid is nooit voltooid en was
niet compleet op de dag dat de muur
viel. De zoektocht naar vrijheid is een
strijd die iedere generatie opnieuw
invulling moet geven. En als je dat
vergeet verlies je langzaam de hearts
en minds van mensen in je eigen land,
in Europa en in de wereld.
Met het idee van eind jaren tachtig
dat de liberale democratie gewonnen
heeft, lijken we vergeten te zijn welke
waarden ons definiëren. De muur viel,
maar we hebben nagelaten nieuwe

MAART 2020 - NR. 1

toekomt niet alleen de afwezigheid
van onderdrukking omvat, maar ook
de mogelijkheid om zelf je eigen leven
vorm te geven. En met de terugkeer
van de economische wanhoop, komen
ook de spoken uit het verleden weer
tot leven: zondebokken en complotten.

Zakendoen
In heel Europa, en ook op andere
plaatsen in de wereld, groeien partijen
die een schuldige aanwijzen voor het
gebrek aan grip op het eigen leven.
Het zijn de mensen met de verkeerde
religie. Of de verkeerde etniciteit.

Maar niet alleen in ons eigen land
hebben we de strijd voor vrijheid
veronachtzaamd. Het zakendoen, het
belang van onze economie is ook in
het buitenlands beleid belangrijker geworden dan het hooghouden van een
ideaal. Het schrappen van verschillende ambassades in de wereld omdat
ze niet belangrijk genoeg zijn voor de
versterking van onze economie, vind
ik daarvan een tragisch voorbeeld.
Mensenrechten zijn bij handelsmissies
te vaak een puntje voor de rondvraag.
Ontwikkelingssamenwerking doen
we vooral als ons eigen bedrijfsleven eraan verdient. En hoe hol zijn
onze woorden over mensenrechten
geworden, als we ingrijpen zodra er
oliebelangen in het spel zijn of vluchtelingenstromen onze kant op komen,
maar onze ogen sluiten voor geweld
en onderdrukking als het maar ver van
ons bed is. Als het maar niet ons eigen
belang raakt.
Hoe geloofwaardig zijn onze pleidooien voor mensenrechten als we ze
laten vallen op het moment dat het
niet uitkomt, als we stil blijven over
de Oeigoeren in de Chinese provincie
Xinjang, onverschillig zijn over de behandeling van de Rohingya, of cynisch
wegkijken bij de bombardementen van
Saudi-Arabië op Jemen.
En terwijl Europa en de Verenigde Stagen het idee van wereldburgerschap
langzaam lijken los te laten en de
belofte van universele mensenrechten
laten verwateren, zijn er andere staten
die bewijzen dat er andere politieke en
economische modellen zijn waarlangs
een land zich kan ontwikkelingen.
China, Rusland, Turkije, De Verenigde
Arabische Emiraten. Ze strijden een

heftig gevecht uit om invloed op delen
van de wereld die wij al lang lijken te
vergeten. Het is Rusland dat nieuwe
wapendeals sluit, pijpleidingen aanlegt, en zo haar macht vergroot. Het
is de Verenigde Arabische Emiraten
dat op grote schaal in het buitenland
moskeeën bouwt, imamscholen sticht
en via het geloof hun invloed verwerft.
Het is Turkije dat het belang ziet van
strategische investeringen en ontwikkelingshulp voor Afrika. Het is China
dat havens opkoopt, spoorwegen
aanlegt, nu zelfs tot in de Europese
Unie kerncentrales in handen heeft en
haar economische macht kan doen
laten voelen.

Empathie
De geschiedenis is niet ten einde,
de liberale democratie niet de onbetwiste staatsinrichting. Daar waar wij
vergeten zijn dat vrijheid een opdracht
is, een ideaal waaraan iedere generatie
opnieuw invulling moet geven, zijn andere landen, iedere dag, bezig om hun
idee van het goede leven, en hun idee
van politiek en economie te verspreiden over andere delen van de wereld.
Zij beloven geen politieke vrijheid. Zij
beloven niet de mogelijkheid voor ieder individu om zelf zijn of haar leven
zelf vorm te geven. Maar ze beloven
wel economische groei. Ze beloven wel
stabiliteit. Ze beloven wel vooruitgang.
Op het moment dat mensenrechten
niet meer lijken dan een sausje om
eigen economisch belang te verhullen
– welk perspectief heb je dan?
Het nieuwe decennium is begonnen.
En ik wil nog één keer Stéphan Hessel
citeren, de oude Franse verzetsstrijder.
‘Wij,’ schrijft hij. ‘Wij veteranen van de
verzetsbeweging en van de strijdkrachten van het vrije Frankrijk, roepen de
jonge generaties op om de erfenis en
de idealen van het verzet tot leven te
brengen. Ze door te geven. Wij zeggen
tegen hen: neem onze plaats in. Kom
in verzet!’.
We staan op de rand van een decennium en onze vrijheid wordt bedreigd.

We bevinden ons aan het begin van
een klimaatcrisis die de gehele mensheid kan raken. Toch ben ik hoopvol.
Hoopvol. Omdat het bevrijdingsideaal
voortleeft in ieder van ons. Hoopvol. Omdat ik geloof dat ieder mens
beschikt over medemenselijkheid en
empathie. Hoopvol omdat ik geloof
dat broederschap sterker is dan haat
en verdeeldheid. Hoopvol. Omdat de
geschiedenis laat zien dat de strijd
voor vrijheid uiteindelijk altijd wint.
Kijk maar eens rond. We zijn hier
vandaag in vrijheid verbonden. Op een
bijeenkomst, georganiseerd door alle
grote verschillende levensbeschouwingen in Nederland. Mensen, die niet
aan verschillende overzijden blijven
staan en elkaar vermijden. Maar mensen die een burg hebben geslagen, en
als buren samenleven. De opgave waar
we voor staan, om onze vrijheid en die
van onze kinderen te verdedigen in het
tijdperk van klimaatverandering, is een
grote opgave.
Waar je ook ter wereld vandaan komt,
wat je geloof of je achtergrond ook is,
wie je ook bent en wat je ook gedaan
hebt… er is iets universeels dat ons
verbindt. We lijken meer op elkaar dan
dat we verschillen. De zanger Sting
zong het zo op het hoogtepunt van
de Koude Oorlog: ‘We share the same
biology, regardless of ideology. But
what might save us, me and you. Is if
the Russians love their children too.’

Als iemand je iets aandoet, is
er de automatische neiging om
‘terug te slaan’, ook al laten religies en oude geschriften ons
weten niet toe te geven aan die
drang. Daarom is het wrang dat
theologen in Iran nu zo’n oproep hanteren om aanvallen op
buitenlandse militairen in Irak te
rechtvaardigen
Ook de populistische president
Trump, geen theoloog maar
wel gelieerd aan ‘christelijk rechts’ in de Verenigde Staten,
lijkt die oproep op het lijf geschreven. Het Midden-Oosten,
waarin landen als Syrië en Jemen last hebben van interventies van buurlanden, lijkt op het Europa van pakweg 1910 tot
het einde van de Koude Oorlog. Het verschil lijkt dat toen
langzaam een soort internationale rechtsorde ontstond met
instituten als de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Het
is erg jammer dat president Trump meer en meer doet alsof
hij de VN of Veiligheidsraad is en alsof de VS de dienst uitmaakt in de wereld. Het eenzijdig opzeggen van het internationale verdrag over Iran, gevolgd door sancties tegen Iran,
was al een eerste teken. Dit optreden is olie op het vuur van
het sterke anti-Amerikanisme dat overal in de derde wereld
begon te heersen sinds de ‘bommenoorlog’ van president
Bush junior op Irak.

Buren

Militaire interventie van het westen in de derde wereld werkt
meestal niet, of averechts. Dat geldt ook voor het eenzijdig
opleggen van sancties vanuit het Westen. Het ondermijnt de
internationale rechtsorde en verhardt de situatie in de door
die sancties getroffen landen. En dat terwijl het juist belangrijk is om die rechtsorde te versterken, zodat alle vredesinitiatieven in conflictgebieden niet uitgaan van grootmachten,
maar van de VN. Dat geldt zeker bij conflicten tussen of
rondom kernwapenstaten.

De brug bij Zaltbommel is een paar
jaar geleden vernieuwd. Er is nu een
nieuwe, ‘nieuwe brug en die heet de
Martinus Nijhoff brug. Maar nog
steeds kan je er naartoe, nog steeds
kan je er in het gras liggen en ernaar
kijken. En ook in deze nieuwe eeuw zal
je zien hoe deze vernieuwde brug
ervoor zorgt dat twee zijden die elkaar
vroeger schenen te mijden, nu buren
zijn. Dank u wel.

De VN roept nu bijvoorbeeld wel op tot dialoog tussen Iran
en de VS, maar het lijkt van belang de internationale rechtsorde handen en voeten te geven door veel meer te doen dan
alleen zo’n oproep. Westerse landen kunnen bijvoorbeeld
Saoedi-Arabië alleen niet krachtig manen haar interventie in
Jemen te staken. Onze afhankelijkheid van ‘de olie’ maakt
dat in wezen onmogelijk. Wanneer neemt Nederland, al dan
niet via de EU, het initiatief voor een flinke uitbouw van de
internationale rechtsorde? Dat kan onder andere door de vredestaken van de VN eens drastisch te versterken.

Jesse Klaver is fractievoorzitter van
GroenLinks in de Tweede Kamer.

Hans Feddema is antropoloog, voormalig universitair docent
en één van de oprichters van GroenLinks
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Amazone-volken en kerk als bondgenoten
‘Querida Amazonia’ (Geliefd Amazonegebied) heet de brief die Paus Franciscus
in februari publiceerde als reflectie op de
Pan-Amazone-synode van oktober 2019
in het Vaticaan. Inheemse volken zien de
rooms-katholieke kerk als bondgenoot voor
een duurzaam leven. ‘Het geliefde Amazonegebied staat voor de wereld in al zijn
pracht, zijn drama en zijn mysterie.’
C. Cornell Evers
Drie weken lang spraken bisschoppen, religieuzen en maatschappelijke
leiders uit negen kerkprovincies in
het Amazonegebied met elkaar.
Ook anderen participeerden, onder
wie klimaatwetenschappers en de

rele, het alledaagse en het spirituele
omvat.’
João Gutemberg, bekend als broeder
Marista, was voor REPAM betrokken
bij de voorbereidingen. Ik sprak hem
voorafgaand aan de synode in de
Braziliaanse Amazonestad Manaus
over de rol van REPAM als verbindend netwerk en over de thema’s die
tijdens de synode aan bod kwamen
zoals mensenrechten en de kwetsbare
positie van de inheemse gemeenschappen en bevolkingsgroepen.
Gutemberg noemde ook de vorming
en ontwikkeling van pastorale begeleidingsmethoden vanuit een Amazonees perspectief. ‘Het is belangrijk
dat het perspectief van mensen in de
Amazone leidend is en dat hun cultuur en toekomstperspectief centraal
staat.’

‘De strijd van inheemse volken in de
Amazone, is ook onze strijd geworden’
oprichter van de Slow Food beweging
Carlo Petrini. Het thema was ‘Amazonia: nieuwe wegen voor de kerk en
voor een integrale ecologie’ met een
focus op sociale rechtvaardigheid, de
situatie van de inheemse volken en de
klimaatverandering door ontbossing.

Mensenrechten
Ter voorbereiding waren overal in
het Amazonegebied bijeenkomsten.
Ongeveer tachtigduizend mensen
droegen in een tweejarig luisterproces bij aan het werkdocument van de
synode. Daarbij vervulde het netwerk
REPAM een sleutelrol.
Uitgangspunt was de encycliek
Laudato Si, ‘Wees Geprezen’, uit 2015
van paus Franciscus, waarover de
Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff zegt: ‘De Paus verdedigt
een integrale ecologie, die het milieu,
het sociale, het politieke, het cultu-
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Een ander thema is sociale rechtvaardigheid. Dit staat volgens Gutemberg
voor duurzame manieren van leven,
in lijn met de agro-ecologie en respect
voor lokale middelen van bestaan die
de omgeving niet verwoesten. Dit
stelt mensen en gemeenschappen in
staat om in hun eigen cultuur te leven
en met zorg voor het milieu.

Ecologische bekering
‘Onze bisschoppen leven eenvoudig,
zoals de mensen die zij bezoeken’,
legde Gutemberg uit. ‘Ze zijn down to
earth. Ik geloof daar in. Denk aan de
kosmische eucharistie en het thema
van de ecologische bekering. Bekeer
je naar de planeet, bekeer je naar het
huis, zoals Christus werd geïncarneerd in het huis. Het een centraal
thema van de encycliek ‘Laudato
Si’. Ren niet weg uit het huis van de
wereld, maar ga het binnen, omdat

dit het Huis van God is en het heiligdom van ons leven. Wanneer het huis
wordt bedreigd, zorg er dan voor.’
De Verenigde Naties brachten eerder
een rapport uit, met daarin de voorspelling dat een miljoen planten en
dieren de komende decennia kunnen
uitsterven. Voor een belangrijk deel
gebeurt dat in de Amazone. Samen
met het klimaatrapport van het IPCC
is dit een dringende oproep: we staan
voor een existentiële dreiging die we
zelf hebben veroorzaakt.
De toekomst van de Amazone is
direct verbonden is met de toekomst
van onze planeet. Zo absorbeert het
Amazone-regenwoud meer koolstofdioxide (CO2) dan welke andere
plek op aarde en zijn de bomen een
belangrijke factor in de regenhuishouding, daar en elders in de wereld. Het
is onmogelijk de klimaatverandering
tegen te gaan of de uitstervingscrisis
te stoppen zonder de Amazone te
beschermen.
Een deel van het VN-rapport gaat
over de inheemse volken. Het rapport
toont aan dat gebieden onder inheems beheer het veel beter doen dan
gebieden waar de inheemse territoriale rechten niet worden gerespecteerd,
zoals in de Amazone dreigt. Dit maakt
duidelijk dat het handhaven van
inheemse landrechten niet alleen een
kwestie is van moreel juist handelen,
maar ook een effectieve manier is om
te zorgen dat vitale ecosystemen behouden blijven. Daarmee is de strijd
van inheemse volken in de Amazone,
ook onze strijd geworden.

Amazone is nauw verbonden met toekomst van de aarde.

vermoorde zuster Dorothy Stang.
Transformatie is een woord dat in de
rooms-katholieke kerken in het Amazonegebied vaak wordt gebruikt. Het
kwam terug bij de presentatie van het
slotdocument van de synode. Bekering
als verandering om nieuwe wegen
te kunnen gaan. Een tweede woord:
respect, intercultureel respect. ‘Wij zijn
niet de norm’, aldus paus Franciscus.
De ander is anders en verdient respect.
En: ‘Traditie is niet een museumstuk,
maar een bron voor de toekomst.’
Na Rome reisde ik naar Assisi. Daar
bezocht ik een klein Amazonemuseum. Daar zag ik niet alleen een
prachtige expositie over de Ticuna, een
Amazonevolk dat ik diverse keren bezocht, maar ook was er uitleg over de
geschiedenis van de kerk in het gebied.
Kapucijn Fra Bernardino zegt dat haar
vertegenwoordigers als veroveraars
kwamen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de pijn en het verdriet van
de inheemse volken door de bloedige

veroveringen. Inmiddels hebben de
religieuze mannen en vrouwen geleerd
om met de inheemse bevolking samen
te leven. Ze zijn broeders geworden
in de strijd voor een menswaardige
toekomst.

Dromen
‘Wij kwamen naar Rome met onze
kleuren, onze dromen,’ zo zeiden de
inheemse deelnemers aan de synode
in oktober 2019. ‘Een schreeuw om
leven vanuit de Amazone,’ zo zei een
kardinaal. Paus Franciscus deelt de
dromen van de Amazonebewoners.
‘Het geliefde Amazonegebied staat
voor de wereld in al zijn pracht, zijn
drama en zijn mysterie,’ zo begon hij
zijn reflectie op het slotdocument van
de Amazonesynode.
Zoals Jozef in het oudtestamentische
verhaal, legt paus Franciscus de
toekomst van de Amazone uit in
dromen. Er is een sociale droom
waarin de kerk naast de armen en

onderdrukten staat en het Amazonegebied een plaats van dialoog wordt.
In de culturele droom draagt men zorg
voor de Amazone met een voorkeur
voor interculturele ontmoetingen. De
ecologische droom combineert inzet
voor het milieu met de inzet voor
mensen en zet in op duurzame
ontwikkeling. De laatste droom gaat
over een kerk met een Amazone-gezicht. Ik citeer João Gutemberg, in zijn
reactie op ‘Querida Amazonia’: ‘Met
de Amazone omgaan als Querida, als
Geliefde, is goed voor je kennis, zorg
en toewijding. Uit de titel blijkt de
waardering voor dit gebied en zijn
mensen. Wie van iets houdt, zorgt
ervoor!’
De auteur is ex-muziekjournalist en
ruilde in de jaren negentig de redactiestoel bij muziekblad OOR in voor
een hangmat in de Amazone. Zie ook:
http://www.banzeiro.greenarkpress.com.

Samenzijn in de
aanloop naar de
Amazone-synode.
Foto: C. Cornell Evers.

Martelaren voor de Amazone
Ik was in Rome en sprak daar met
deelnemers van de synode en woonde
vieringen bij ter herinnering aan de
martelaren voor de Amazone, mensen
die om hun overtuigingen en strijd
voor sociale rechtvaardigheid en het
milieu zijn vermoord, zoals rubbertapper en vakbondsleider Chico Mendes.
En de op 12 februari 2005, precies
vijftien jaar voor ‘Querida Amazonia’,
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Voltooid leven bestaat niet
2020 wordt het jaar van het ‘voltooid levendebat’. D66 wil hulp bij zelfdoding bij een
stervenswens vanwege ‘levensmoeheid’ uit
de bestaande euthanasiewet halen. Zogeheten ‘levenseindebegeleiders’ moeten beoordelen of iemands stervenswens ‘vrijwillig,
weloverwogen en duurzaam’ is. Bestuurslid
Job de Haan van De Linker Wang keert zich
tegen de wet zoals D66 die voorstaat.
Job de Haan
Eind januari publiceerde Els van Wijngaarden, universitair hoofddocent en
onderzoeker aan de Universiteit voor
Humanistiek, haar onderzoeksrapport over de vraag hoeveel ouderen
(55-plussers) leven met een doodswens. Dat was voor Tweede Kamerlid
Pia Dijkstra geen reden om haar initiatiefwetsvoorstel over Voltooid Leven in
te trekken. Het debat over dit onderwerp is inmiddels in alle hevigheid
losgebarsten en wordt ook binnen
dezer dagen GroenLinks gevoerd, met
het oog op het nieuwe verkiezingsprogramma. Ik licht mijn standpunt nader
toe, bij monde van diverse onafhankelijk woordvoerders die mijn overtuiging goed verwoorden.

heel veel van fotograferen en andere
actieve dingen buitenshuis. Maar dat
gaat niet meer. Elke ochtend in de acht
jaar dat Wicke haar kent, vraagt ze zich
af waarom zij eigenlijk uit bed moet
opstaan. Mevrouw J. heeft daarom gekozen voor euthanasie vanwege, zoals
zij het zelf noemt, ‘levensmoeheid’ en
niet om medische redenen. En omdat
desondanks artsen van mening waren
dat zij ondraaglijk leed, werd haar
verzoek gehonoreerd.
Wicke op zijn beurt heeft het daar
moeilijk mee. Hij vindt euthanasie in
dit geval te ver gaan en samen met
anderen uit zijn gemeente probeert hij
op verschillende manieren haar band
met het leven te versterken, haar bij
het leven te houden. Dat lukt hem niet.
Maar omdat het euthanasie-verzoek
door de arts is goedgekeurd, kiest hij
ervoor bij haar te zijn en haar tot het
einde toe te begeleiden. Wicke: ‘Ik kan
mensen niet alleen laten sterven’.
Om te beginnen draagt deze waargebeurde casus twee belangrijke argumenten in zich die enerzijds aangeven
dat de huidige euthanasiewet nog volop voldoet en derhalve niet veranderd,
laat staan vervangen hoeft te worden. Die huidige wet biedt namelijk
voldoende ruimte om aan de wens tot

in het geval van mevrouw L.J. niet op
zijn plaats was, terwijl de begeleidende
arts wel die overtuiging had. Toch is dit
voorbeeld uit de praktijk slechts een
afgeleide van een grondig verschil van
opvatting over het morele waardenpatroon dat voor- en tegenstanders van
‘voltooid leven’ van elkaar scheidt.

Zelfbeschikking
‘D66 is voor zelfbeschikking, hartstochtelijker dan welke partij in Nederland, in Europa dan ook. En die zelfbeschikking is weer een logisch gevolg
van het idee van de autonome mens’,
aldus de publicist Stephan Sanders.
‘Bij D66 wordt de autonomie-gedachte
steeds verder opgeschroefd, steeds
strakker aangehaald. De autonome
mens als de laatste grens. Het is een
doctrinaire ontwikkeling, die niet alleen mogelijk maakt of vrijheid biedt,
maar ook aanbeveelt en voorbeelden
stelt in onze zoektocht naar dat veelgeroemde Goede Leven. Die doctrine
hoort wellicht thuis in een levensbeschouwing of religie, maar niet bij een
politieke partij die zich laat voorstaan
op haar ‘redelijkheid’, ‘nuance’ en
‘pragmatisme’.’
Hoogleraar rechtstheorie Dorien
Pessers wijst erop dat ‘de eerste taak
van de staat is en blijft het leven te

‘Een doodswens zonder medische indicatie is multi-interpretabel’
Uit de praktijk
Predikant Axel Wicke van de Maranathakerk in Den Haag krijgt eind 2017
het verzoek van de 88-jarige mevrouw
L.J., een gemeentelid dat hij al acht
jaar kent, om aanwezig te zijn bij haar
overlijden. Ze heeft niemand meer. Iedereen die ze kende is overleden. Haar
leven is beperkt. Ze zit in een rolstoel
en kan haar kamer maandenlang niet
meer uit. Ze is niet ziek, maar kan
vanwege haar beperkte mobiliteit niet
meer doen wat ze leuk vindt. Ze hield
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euthanasie van iemand als de 88-jarige
mevrouw L.J. tegemoet te komen
vanwege ‘levensmoeheid’ en niet om
medische redenen. Een conclusie die
ook al getrokken werd door voorzitter
Paul Schnabel van de Adviescommissie Voltooid Leven in opdracht van het
toenmalige kabinet in 2016. Anderzijds
is de praktijkcasus een voorbeeld
van een cruciale constatering uit het
recente rapport van Van Wijngaarden,
dat een doodswens zonder medische
indicatie multi-interpretabel is. Ds.
Wicke was van mening dat euthanasie

beschermen, ongeacht de kwaliteit
ervan. Tegen de achtergrond van het
door D66 beleden onvervreemdbare,
individuele recht op zelfbeschikking
valt het in ongunstige zin op dat de
‘Zelfbeschikker’ toch altijd een finaal
beroep doet op de Ander om zijn autonome project uit te voeren: op de staat
die het wettelijk mogelijk moet maken
en op de hulpverlener om de finale
daad te beoordelen en uit te voeren.
Brecht Molenaar heeft twintig jaar
als humanistisch geestelijk verzorger
gewerkt bij het Maasstad Ziekenhuis

Bi-culturele garderobe

in Rotterdam: ‘Er lijkt zich een nieuwe
verlossingsideologie aan ons op te
dringen. Uit de mêlee van ontkerkelijking, ontzuiling, secularisering maar
vooral individualisering is het Grote
Verhaal van Zelfbeschikking boven komen drijven. Aangedreven door neoliberalisme, (positieve) psychologie, de
illusie dat het leven maakbaar is en
kwetsbaarheid een onwaarde, resteert
in dit verhaal louter nog de waarde van
zelfbeschikking die is gericht op een
toestand van individueel welbevinden’.

Menselijke waarde
‘De mens is een persoon, gevormd,
bepaald en zingegeven door zijn
sociale omgeving. De waarde van een
mensenleven is dan geen veronderstelde intrinsieke abstractie, maar bestaat
grotendeels uit een waarneembaar,
sociaal netwerk van betekenisvolle
relaties. ‘Eenieder heeft het recht om uit
het leven te stappen, of omgekeerd: op
niemand rust een plicht tot (voort)leven’,
schrijft Pia Dijkstra in haar toelichting.
Daar vergist ze zich. Op de meeste
mensen rust wel degelijk die plicht,
een sociale plicht voortkomend uit
de betekenisvolle verbondenheid aan
hun familie en vrienden, een plicht die
hoort bij de relationele waarde die een
mensenleven meestal heeft’, aldus filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld.
Drie Vlaamse denkers wijzen op de
‘crisis in zingeving’ die volgens hen
heerst. Het zijn Dirk de Wachter
(psychiater in Leuven), Paul Verhaeghe
(psychoanalyticus in Gent) en Damiaan Denys (filosoof en psychiater
in Amsterdam). Zij stellen: ‘Met het
terugdringen van religie is veel overboord gegooid dat riekt naar hogere
doelen, rituelen, tradities en levensvragen. De te grote aandacht voor eigen
ego en prestaties leidt volgens hen af
van de werkelijke bron van zingeving:
de ander. Diep geluk, echte zingeving,
komt nooit uit jezelf maar uit verbinding met en het geluk van anderen om
je heen.’

Taal
Publiciste Aleid Truijens hekelt het verhullende taalgebruik van de voorstanders van een nieuwe wet: ‘Klaar met
leven - wat een akelig cliché. Wanneer
is een leven voltooid? Ik zou het niet
weten. Anderen misschien wel. Het is
zo’n frisse, opgeruimde term, ‘voltooid
leven’. Alsof we op een zeker moment,
in alle redelijkheid besluiten dat het
welletjes is, welgemoed afscheid
nemen en vertrekken. En: ‘Waardig
sterven’, van die term krijg ik de rillingen. Alsof de gewone, natuurlijke dood
onwaardig is, en fatsoenlijke, rationele
mensen moeten begrijpen hoe ze die
ellende vóór kunnen zijn. Wanneer
zo’n functionaris, de stervensbegeleider-nieuwe-stijl, er eenmaal is, zullen
er ook klantjes voor zijn. Zijn taakomschrijving zal vermoedelijk niet zijn om
goede alternatieven voor de dood te
bedenken.’

Ten slotte
Bert Keizer (1947) is filosoof met 37
jaar ervaring als verpleeghuisarts en
thans verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie. Hij wijst erop dat
onder de huidige euthanasiewet steeds
meer groepen gingen vallen. Zo begonnen we met terminaal zieken. Toen de
mensen die chronisch ziek zijn en
uitzichtloos lijden. Dan melden zich
psychiatrische patiënten met ernstige
ziektebeelden. Dementie wordt een
schrikwekkend ziektebeeld en huppakee: daar is de wilsverklaring. Daarna
melden zich ouderen met een
stapeling van lichamelijke klachten. En
worden sommige hoogbejaarden
‘levensmoe’ en ontdekken vervolgens
ook jongeren dat fenomeen. Straks
komen tbs’ers op het idee dat ook hun
leven uitzichtloos is. En het wachten is
op de ouders van ernstig hersenbeschadigde kinderen voor wie het leven
pas echt ondraaglijk lijden is. En
daarna...?’
Job de Haan is theoloog / journalist en
bestuurslid van De Linker Wang

Hoewel ik een erg goed geïntegreerde Nederlandse moslima
ben met, Marokkaanse roots, kom zo nu en dan wat opvallende
‘cultuurverschillen’ tegen. Neem nu de kledingetiquette. Zo
hadden wij thuis, net als veel andere Marokkaanse gezinnen,
een thuis- en een buitengarderobe.
Buiten droeg je… nou ja.. normale kleren noem ik het maar
even. Gewoon een broek, rok, jurk, jasje, tasje, je snapt het
wel. Maar zodra ik thuis kwam ging ik gelijk naar mijn kamer
en kleedde me gelijk om. Want thuis ik droeg relaxkleding. Een
soort pyjama, maar niet het soort waar je mee slaapt. Maar
een soort waar je lekker mee op de bank ligt te zappen. Een
twinset van vaak warm materiaal. Helemaal aangepast aan het
Hollandse weer. En wanneer ik naar buiten ging, kleedde ik me
weer om en droeg mijn normale kleding. Ik wist niet beter dan
dat dit normaal was. Ik vond het raar wanneer ik bij vriendinnen
van andere culturen - lees Nederlandse - thuiskwam. Die droegen de hele dag, ook thuis, hun buitenkleding. Ook ’s morgens
als ik onverwachts aan de deur kwam, waren ze altijd klaar om
naar buiten te gaan. Terwijl ik dan vaak nog moest omkleden.
In de multiculturele wijk van mijn ouders viel dat allemaal niet
zoveel op als je met je ‘binnenkleding even naar buiten liep
naar de auto of naar de buren. Maar toen ik later mijn eigen
huis had en in een keurig dorpje terecht kwam, viel dit zogenaamde cultuurverschilletje enorm op. Zo staan onze vuilnisbakken aan de voorkant van het huis. En als ik wat afval weg
wilde gooien, keek ik iedere keer eerst goed naar buiten voordat
ik het in de bak gooide.
Vooral toen ik er net kwam wonen viel dit op. Dan stonden
mijn behulpzame buren onverwachts aan de deur en zag ik ze
onderzoekend kijken naar mijn outfit. ‘Ben je net wakker?’ Of
‘ben je ziek?’, volgde na een topdown blik. Ik denk dat ze er
inmiddels aan gewend zijn, want ik krijg die vragen niet meer.
Ik ben namelijk in de eerste jaren zo vaak ik mijn binnenkloffie
naar buiten gerend wanneer de kinderen voor de zoveelste keer
van de schommel vielen.
Ik heb wel eens gedacht om mijn ‘integratie’ te perfectioneren door eens
zo lang mogelijk in huis met mijn
buitenkleding rond te lopen. Maar
ik kan het niet. Ik krijg kriebels en
voel me onrustig wanneer ik
thuis ben, niet weg hoef en
rondloop in een spijkerbroek. Ik heb besloten
om het los te laten. Ik heb
net zoals mijn bi-culturele
achtergrond gewoon ook
een gewoon een bi-culturele
garderobe.
Halima Özen
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ECHT WILLEN LUISTEREN IS EEN KUNST
Harmen Binnema
‘Naar een nieuwe wereld’

Tweedaags congres over duurzaamheid

Wat moet er groeien? Voor welke wereld kiezen
we? Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we
als wereldsamenleving voor staan? Deze vragen
staan centraal in ‘Naar een nieuwe wereld, van
verdeeldheid naar eenheid en verbondenheid’.
Het boek situeert zich in 2035, na de mondiale
crisis die aanleiding is geweest tot een ommezwaai die lange tijd niet voor mogelijk werd
gehouden. In het boek schetst John Habets
de contouren van een nieuwe wereld, die zich
mede dankzij
inspanningen
van de Verenigde
Naties, ngo’s
en particuliere
initiatieven van
onderop, aan het
ontwikkelen is;
vooralsnog tegen
de verdrukking
in. ISBN 978-90820608-3-6. Uitgever: Stichting
WereldDelen.
Prijs € 15,-

Duurzaamheid wordt de laatste jaren steeds
belangrijker voor veel mensen. Maar hoe zorgen
we ervoor dat duurzaamheid blijvend verankerd
wordt in het gedrag van mensen? Deze vraag
staat centraal tijdens een tweedaags congres op
12 en 13 maart in Utrecht. Het congres wordt
georganiseerd door het Franciscaans Studiecentrum en Tilburg School of Catholic Theology
en richt zich onder andere op morele motivatie
en ecologische ethiek. De kosten bedragen €
35,- voor twee dagen en € 20,- voor één dag.
Opgeven kan per e-mail naar Krijn Pansters,
k.pansters@uvt.nl of per telefoon bij Willem
Marie Speelman, 06-15661563.

Symposium Voltooid Leven in de zorg

Stadsklooster Mariken Nijmegen organiseert in
samenwerking met het Pelgrimshuis Nijmegen
het symposium ‘Voltooid Leven in de zorg’ op 11
maart. Doelgroep: (huis) artsen, psychologen,
verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen,
geestelijk verzorgers en vrijwilligers die geconfronteerd worden met vragen omtrent voltooid
leven. Els van Wijngaarden, Kris Vissers, JeanPierre Wils, Alfred Sachs, Marinus van den
Berg en Annemarieke van der Woude bieden
uitdagende impulsen om de praktijk opnieuw te
doordenken. Na de inleidingen is er een gesprek
voor reflectie op de eigen praktijk en verbreding
van inzicht. 11 maart, 10.00 – 17.00 uur. Stadsklooster Mariken, Graafseweg 276 Nijmegen.
Informatie en aanmelden: www.stadskloostermariken.nl.

In Memoriam: Petra Ybeles Smit (1963-2020)

Ons oud-bestuurslid Petra Ybeles Smit is op
6 februari plotseling overleden. Bestuursleden
van De Linker Wang herinneren zich haar als
een betrokken, politiek geëngageerd mens en
een markante persoonlijkheid. Ze kwam uit
een synodaal-gereformeerde familie. Op haar
eigen open en oecumenische manier bleef ze
trouw aan haar achtergrond. Ze was theoloog
en bestuurskundige en woonde in De Refter in
Ubbergen bij Nijmegen. Ze was werkzaam voor
de chronisch zieken en gehandicaptenraad en
andere organisaties. Als lesbische transvrouw
maakte ze zich onder meer sterk voor de positie
van LHBTI-ers in kerk en samenleving. Bestuur
en redactie van De Linker Wang wensen haar
familie en vrienden alle kracht en sterkte toe.

bestuur@linkerwang.nl

Prijsverhoging

www.linkerwang.nl.

Met ingang van dit jaar is de prijs van het jaarabonnement verhoogd van € 19,- naar € 22,50.
Dat doen we om de productie en verzending van het magazine kostendekkend te houden.
Een proefabonnement van 3 nummers kost nu € 10,-.

Burgerbegrotingen, burgerjury’s, G1000’s, burgerfora, right to
challenge, buurtbudgetten. De afgelopen jaren zien we, vooral
in gemeenten, een enorme uitbreiding van manieren waarop
inwoners kunnen meepraten en meedenken over beleid en in
sommige gevallen ook mee uitvoeren. In buurten, wijken en
dorpen bloeien de initiatieven rijp en groen door elkaar. Hoe anders is de situatie op landelijk niveau. Kort nadat het raadgevend
referendum eindelijk was gerealiseerd en er maar liefst twee keer
ervaring mee was opgedaan, verdween het alweer van het toneel.
Op zich is het begrijpelijk dat het lokale bestuur een vruchtbaarder bodem biedt voor andere manieren van inspraak en besluitvorming. Voor veel mensen zijn de onderwerpen die hier spelen
veel meer herkenbaar en is ook duidelijker wat je zelf zou kunnen
bijdragen aan de oplossing van bepaalde problemen. Als vrijwilliger in de zelf beheerde speeltuin of kantine, als prikker van zwerfafval in het park, of als lid van de werkgroep die nadenkt over de
herinrichting van de straat. Wil iemand het beleid beïnvloeden,
dan zijn raadsleden en wethouders makkelijker te vinden en te benaderen dan Kamerleden en ministers. De landelijke politiek staat
op meer afstand en wat je zelf kunt doen, is minder evident.

Voor- en tegenstanders kregen door de dialoog meer begrip
voor elkaars opvattingen en bedachten samen een pragmatische
aanpak.
Tegelijkertijd is deliberatie niet de heilige graal die sommigen erin
zien. Enerzijds is het zeker waar dat je, wanneer je het gesprek
voert met een voldoende representatieve en diverse groep, komt
tot een dieper en inhoudelijker gesprek. Een gesprek waarin
verschillende perspectieven bij elkaar komen die tegenover
elkaar blijven staan in een politieke setting van profilering en het
koste-wat-kost vasthouden aan het eigen gelijk. Aan de andere
kant houd je het risico dat een selecte groep aan deze gesprekken meedoet, die alleen al vanwege de nadruk op taal groepen
buitensluit. En als al anderen dan de ‘usual suspects’ de weg naar
zo’n deliberatief gesprek weten te vinden, worden zij dan echt
gehoord? Is er echt bereidheid om naar hun opvattingen te luisteren? Of is het doel anderen te bewegen naar ‘verlichte’ opvattingen over Europa, het klimaat en de multiculturele samenleving?
In dat licht is de discussie die de komende tijd over het burgerschapsonderwijs gevoerd gaat worden een interessante testcase.
Het wetsvoorstel van minister Slob moet meer duidelijkheid
geven aan scholen wat zij moeten doen om invulling te geven aan

‘Willen we ruimte bieden aan schurende opvattingen?’
De neiging is ook sterk om vooral te denken in institutionele oplossingen: een referendum, een gekozen minister-president, een
districtenstelsel, een andere rol voor de Eerste Kamer. Dat terwijl
veel van wat David van Reybrouck het ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’ noemt, niet per se met die instituties te maken
heeft, maar met omgangsvormen en cultuur. Met de permanente
debatstand en het benadrukken en opblazen van soms futiele
tegenstellingen vanuit electoraal gewin. Terecht was Jesse Klaver
dan ook kritisch op de ‘scorebordpolitiek’: de eerste willen zijn bij
het dinsdagse vragenuurtje en de vloedgolf aan spoeddebatten en
moties.
Een manier om aan die andere cultuur invulling te geven is in
plaats van het debat, meer op zoek te gaan naar de dialoog. In de
wetenschappelijke literatuur en in het verkiezingsprogramma van
GroenLinks wordt dit vaak ‘deliberatieve democratie’ genoemd.
Dit betekent dat betrokkenen bij een vraagstuk samen op zoek
gaan naar informatie, hun eigen argumenten inbrengen en luisteren naar die van anderen en vervolgens kijken wat een gezamenlijk gedragen oplossing kan zijn. Deze aanpak werd gevolgd door
een aantal gemeenten waar een asielzoekerscentrum zou komen.

hun burgerschapsopdracht. De wet sprak tot nu toe vrij algemeen
over aandacht voor actief burgerschap en sociale integratie en
over het kennis nemen van andere achtergronden en culturen. Nu
wordt de school gezien als een plek om vaardigheden te oefenen
die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de samenleving en
moet de school actief leerlingen respect bijbrengen voor de rechtstaat en voor waarden als verdraagzaamheid en gelijkheid.
Maar wat betekent dat voor de docenten of leerlingen voor wie
de weging tussen verschillende grondrechten net iets anders ligt,
of die net iets andere ideeën hebben over waarden als vrijheid
en gelijkheid? De kunst is om die ruimte te bieden, om zo het
begrip pluriforme samenleving meer dan een loos begrip te laten
zijn. Dat het mag schuren, afwijkende opvattingen echt worden
gehoord en we ver blijven van een dwingend normerend idee van
burgerschap. Dat is een goed (deliberatief) gesprek meer dan
waard.
Harmen Binnema is universitair docent Bestuur en Beleid aan de
Universiteit Utrecht en bestuurslid van De Linker Wang.

@DeLinkerWang.
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RECENSIE

Carin Hereijgers

ANGST OF VERTROUWEN

In november verscheen het nieuwe
boek van dominicanes Holkje van
der Veer. De titel is Drijf-veer en het
roept vragen op over wat ons drijft
of tegenhoudt. Het gaat vooral
over angst en het feit dat het er is,
maar dat het niet je leven hoeft te
bepalen.
Vanuit gesprekken met bijzondere mensen en allerlei bronnen,
waaronder de Bijbel, refereert Van
der Veer aan manieren om jezelf te
verhouden tot moeilijke situaties in
het leven. Ze werkt de gedachte uit
dat je het jezelf moeilijk kunt maken door situaties zo te benoemen.
Je mag zelf de invalshoek kiezen
waarmee je naar de wereld kijkt. En
je mag daarbij ook lef hebben en
soms ook gewoon de mist in gaan.
Hoe interpreteer je het nieuws op
het journaal? Is het misschien niet
wijzer om je eigen nieuws van die
dag belangrijker te vinden? Ze vertelt over haar reizen naar Noord-

Ierland ten tijde van ‘the troubles’.
Op een politiebureau hingen de
statistieken van de moordaanslagen aan de muur. Op een andere
muur hingen de statistieken van
de dodelijke verkeersongelukken.
Van die laatste waren er veel meer,
maar mensen maakten zich er
minder druk om, terwijl juist daar
misschien toch meer aan gedaan
kon worden ook.
Van der Veer hoopt dat mensen
met dit boek in de hand met elkaar
in gesprek kunnen gaan over angst
en kwetsbaarheid. Iedereen heeft
wel iets waar zij of hij moeite mee
heeft. Dat kun je ook eerlijk met
elkaar delen en dan steun zoeken
in oude of nieuwe bronnen van
zingeving. ‘Het geloof is een stok
om op te leunen. Niet om er anderen mee te slaan,’ citeert ze Eliza
Laurillard.
Voor de politiek kan het, denk ik
zelf, goed zijn om na te denken
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over wat je wilt organiseren in een
land. Het zaaien van angst zorgt
dat mensen onmachtig om zich
heen zien en wantrouwen krijgen
naar nieuwe situaties en ‘andere’
mensen. Juist hier is het belangrijk
om moed te betonen: moed om
vol te houden, moed om opnieuw
te beginnen, op zoek naar het
organiseren van vertrouwen voorbij
de angst. Vertrouwen maak je door
zelf betrouwbaarheid, zachtheid,
aandachtigheid te betonen. Van der
Veer illustreert de kracht daarvan
in dit boek.

Drijf-veer. De angst voorbij.
Holkje van der Veer.
Uitgeverij Berne Media. 2019 ISBN:
9789089723406
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Dit jaar is het 75 jaar geleden
dat de Duitse predikant Dietrich
Bonhoeffer vermoord werd. Hij
werkte mee aan een aanslag op
Adolf Hitler, werd opgepakt en
op 9 april 1945 opgehangen.
Theatermaker Kees van der Zwaard
volgt in de voorstelling ‘Bonhoeffer
– Wie ben ik?’ de theoloog in zijn
zoektocht naar wie hij is. Tijdens de
zoektocht vecht Bonhoeffer tegen
zichzelf, met God, voor vrijheid, in
de gevangenis en met de dood voor
ogen. Meer informatie en speeldata:
www.keesvanderzwaard.nl.
(foto: Rob van Herwaarden)
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Een student is geen klant
Martin Jans
In mijn werk als studentenpastor
ontmoet ik jonge mensen, zeg maar
van zeventien tot vijfentwintig jaar.
Eén van hen zei eens tegen mij: ‘Mijn
ouders hebben mij helemaal vrijgelaten. Zij waren heel streng opgevoed
en zeiden: ‘Jij moet zelf kiezen, het
maakt ons niet uit, als je maar gelukkig bent’. Wat ik daar zo lastig aan
vind’, zei hij, ‘is dat laatste. Weet jij
wat dat is, gelukkig zijn?’
Deze twintigjarige student groeide op
in een omgeving die hem alle ruimte
geeft om zelf te kiezen. Hij vraagt
zich af: wat maakt de ene keuze beter
dan de andere? Hoe kun je kiezen als
je niet alle gevolgen kunt overzien?
Dit geldt voor persoonlijke keuzes
zoals in een relatie of studie, maar
ook politiek en maatschappelijk. Als
‘de waarheid’ niet bestaat: hoe kun je
dan verschil maken tussen de opvatting van de één en de opvatting van
de ander? Maakt het wat uit?
Het lijkt soms of het leven van studenten bestaat uit een oneindige serie mogelijkheden. Hun smartphone

het leven en alles wat daar nu een
maal in gebeurt is niet in die strakke
norm in te passen. Veel studenten
ervaren aan den lijve of in hun leven
genoeg beperkingen, maar dat is niet
altijd aan de buitenkant of op Instagram te zien.
Een student is geen klant, geen
studentnummer en geen casus. Een
student is een mens. Aan die menselijkheid wil ik bijdragen. Door tijd
en ruimte te bieden voor een goed
gesprek, door te luisteren en activiteiten te organiseren die hen prikkelen
om met nieuwe en soms andere
ogen naar zichzelf en de wereld te
kijken. Gesprekken gaan over relaties,
familie, de liefde, de dood, over God,
over keuzes.
Ik doe dat vanuit een mensbeeld dat
ik vind in het begin van de bijbel. De
mens is daar uit klei gevormd, met
blubber, twijfel, ongemak en onmacht. Hij ploetert soms maar wat.
Maar een mens is tegelijk ook meer:
er wordt een levensadem in geblazen.
Bezieling, een verlangen naar het

Martin Jans is
studentenpastor
in Zwolle. Hij is
predikant in de
Protestantse Kerk
en wordt in zijn
werk ondersteund
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denten zichzelf kunnen spiegelen: hé,
dat had ik zelf niet zo bedacht, of dat
zie ik toch anders. Of: als ik vanuit
dat perspectief kijk, zou ik misschien
wat anders kiezen. Ik probeer van
alles uit: binnenkort start onze eigen
Podcast ‘Spatie’, eerder maakte een
groep studenten samen een magazine. Omdat ik het belangrijk vind: wil
je met die oneindig lijkende vrijheid
omgaan dan moet je een idee hebben
van waarden, opvattingen, voor-

‘Het is belangrijk dat mensen studenten laten zien wat er op
het spel staat bij keuzes, ook politieke keuzes’
verbindt hen met dj’s uit New York en
‘Wie is de mol’ deelnemers in China.
Ze hebben de vrijheid om zelf hun
leven vorm te geven. Lukt dat niet,
dan is het ‘je eigen schuld’, denken
ze of horen ze anderen zeggen. Het
onderwijs ziet hen meer en meer als
klant. Maar wat moet je dan als je niet
precies weet wat je wilt? Twijfel moet
snel worden opgelost want anders
kost het je extra geld.
Er wordt vaak wel een uitzondering
voor je gemaakt als je de norm niet
haalt omdat je je hoofd er niet bij had
na het overlijden van je moeder. Maar
ik vraag me af of die norm wel klopt:
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goede leven. Een kracht waarmee elk
mens iets aan de wereld te bieden
heeft.
Ik hoop dat ze dat ook ontdekken als
we samen mensen opzoeken van wie
het leven heel anders loopt dat het
hunne. Zo vulden we vorig jaar een
nacht in het kerkasiel in Den Haag en
begin ik binnenkort aan een project in
de gevangenis: studenten en gevangen werken daarin samen. Ook breng
ik verhalen of visies uit levensbeschouwelijke tradities in bij studiedagen of gastlessen. Vertel ik over
opvattingen over het goede leven, ook
uit mijn christelijke geloof, zodat stu-

beelden van hoe dat kan, waardevol
leven. Of wat je je kunt voorstellen bij
‘gelukkig’ zijn.
Ik hoop dat ze zo ook horen waar ze
zelf niet aan gedacht hadden. Dat ze
op een nieuwe manier over zichzelf
kunnen nadenken, over anderen en
de wereld waar wij in leven. Dan kunnen ze ontdekken welke waarden voor
hen wezenlijk zijn. Het is belangrijk
dat mensen aan hen laten zien wat
er op het spel staat bij keuzes, ook
politieke keuzes. Dat andere mensen
vertellen hoe zij dat zelf doen, keuzes
maken, en waarom. Want niet alles
komt op hetzelfde neer.

